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Встановлено, що базовою передумовою активізації інвестиційної діяльності є прибуткова

діяльність суб'єктів господарювання, ріст заощаджень та дієва система запозичень. Обгрунтова-

но, що недосконалість інституціонального середовища інвестиційної діяльності гальмує процес

нарощення інвестиційних вливань у модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення ос-

новних засобів у реальному секторі національної економіки. Проаналізовано обсяги прямих інозем-

них інвестицій в українську економіку в доларовому еквіваленті, що дало можливість виявити ре-

альні зрушення в динаміці надходжень інвестиційного капіталу з-за кордону. Виявлено основні трен-

ди в динаміці інвестицій, спрямованих в основний капітал, у фактичних та порівняних цінах, що дало
змогу встановити факт відсутності реального збільшення обсягів інвестування на фоні номінально-

го зростання капітальних вкладень. Встановлено, що мляве вливання портфельних іноземних інве-

стицій в національну економіку в останні роки пов'язане з нерозвиненістю фондового ринку як ос-

новної площадки для залучення такого виду інвестицій. Розкрито зміст трьох можливих сценаріїв

(сценарій продовження поточного тренду, оптимістичний та песимістичний сценарій) інвестицій-

ного клімату в національній економіці, виходячи з наявних екзогенних та ендогенних впливів на інсти-

туціональне середовище інвестиційної діяльності.

It has been established that income-generating activities of business entities, growth of savings and

effective system of loans are a basic precondition for investment activities activation. It has been

substantiated that the imperfection of the institutional environment of investment activities is hampered

by the process of increasing investment infusion in the modernization, reconstruction and technical re-

equipment of fixed assets in the real sector of the national economy. The volumes of direct foreign

investments in the Ukrainian economy in dollar terms have been analysed, which made it possible to detect

real changes in the dynamics of investment capital infusions from abroad. The main trends in the dynamics

of investments in the fixed assets in actual and compared prices have been revealed, which made it

possible to establish the fact that there was no real increase in investment volumes against nominal growth

of capital investments. It has been established that the slow infusion of portfolio foreign investments into

the national economy in recent years is associated with the underdevelopment of the stock market as the

main platform for seeking this type of investments. The content of three possible scenarios (scenario of
continuation of the current trend, optimistic and pessimistic scenario) of the investment climate in the

national economy has been revealed based on existing exogenous and endogenous influences on the

institutional environment of investment activities.
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інвестування. В останні роки інвестиційна активність у
нашій країні значно зменшилася порівняно з докризо-
вими періодами, що зумовлено спорадичністю та диск-
ретністю економічної політики держави в частині сти-
мулювання інвестиційної діяльності. Спостерігається
скорочення обсягів іноземних інвестицій в національну
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економіку, профінансованих іноземними підприємниць-
кими структурами, зарубіжними спеціалізованими
фінансово-кредитними установами, урядами іноземних
держав, через відсутність прозорого механізму інвес-
тування та гарантій для інвесторів. Потужні вітчизняні
підприємницькі структури також мляво інвестують у
модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащен-
ня основного капіталу промислових підприємств, що
підвищує в цілому рівень спрацювання основних засобів
та призводить до зростання ресурсо- та енергомісткості
готової продукції, а це негативним чином відображаєть-
ся на рівні її конкурентоспроможності.

Нарощення темпів та масштабів інвестиційної діяль-
ності значною мірою пов'язане з недосконалістю інсти-
туціонального середовища, яке визначає фундамен-
тальні засади та суб'єктно-об'єктну базу інвестиційно-
го процесу, а також спектр форм, методів та джерел
інвестиційного забезпечення. Недосконалість інститу-
ціонального середовища інвестиційної діяльності та
секторальні детермінанти руху інвестиційних потоків у
підсумку й визначали базові тренди в інвестиційному
процесі в національній економіці. Тому розроблення
напрямів удосконалення інституціонального середови-
ща інвестиційної діяльності на основі врахування сек-
торальних особливостей інвестування сьогодні потре-
бує додаткового теоретичного обгрунтування та прак-
тичних рекомендацій у відповідності з передовою іно-
земною практикою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розроблення перспективних напрямів удосконален-
ня інституціонального середовища інвестиційної діяль-
ності вимагає уточнення сутнісної характеристики ка-
тегорії "інвестиційна діяльність" для того, щоб правиль-
но ідентифікувати суб'єктно-об'єктну базу інвестицій-
ного процесу, що сприятиме застосуванню необхідних
стимулів для нарощення обсягів залучення іноземних
та вітчизняних інвестицій, в першу чергу, в структуро-
утворюючі ланки національного господарства.

Сутнісна характеристика інвестиційної діяльності
розглядається в працях українських вчених А. Заб-
родської, Р. Квасницької, А. Кравчук, Т. Пігучіної, Н. Си-
рош, Л. Філіпковської, В. Харук, де даний вид економі-
чної діяльності розглядається в широкому та вузькому
сенсі з врахуванням суб'єктно-об'єктної бази інвести-
ційного процесу, а також представлений як комплекс-
ний процес, який охоплює певний спектр заходів, або
як безпосередньо процес інвестування.

Так, Л. Філіпковська та А. Кравчук стверджують, що
у широкому сенсі інвестиційна діяльність — це діяль-
ність, пов'язана з вкладенням коштів в об'єкти інвесту-
вання з метою отримання доходу (ефекту). У вузькому
сенсі інвестиційна діяльність, або власне інвестування,
є процесом перетворення інвестиційних ресурсів у
вкладення [6]. Натомість Т. Пічугіна та Л. Забродська
розуміють інвестиційну діяльність у широкому значенні
як комплексну діяльність, починаючи від мобілізації
інвестиційних ресурсів і закінчуючи одержанням ефек-
ту, а у вузькому як власне інвестування [4].

На думку Н. Сирош, інвестиційна діяльність — це
комплекс заходів і дій держави, юридичних і фізичних

осіб, резидентів і нерезидентів, які вкладають свої кош-
ти (в фінансовій, матеріальній та іншій майновій формі)
з метою отримання прибутку. При цьому в більшості
держав іноземні інвестиції є необхідною, але не основ-
ною формою інвестиційної діяльності [5]. Інвестиційна
діяльність, за версією В. Харук, — це сукупність прак-
тичних дій громадян, юридичних осіб і держави, спря-
мованих на реалізацію інвестиційних програм з метою
отримання доходу або прибутку [7]. Провівши дефіні-
ційний аналіз поняття "інвестиційна діяльність", Р. Квас-
ницька зазначає, що інвестиційна діяльність — це су-
купність заходів та дій інституційних одиниць різних
секторів економіки щодо вкладання, попередньо сфор-
мованих з заощаджень та запозичень, інвестиційних
ресурсів з метою одержання прибутку (доходу) або
досягнення соціального ефекту [3].

У більшості приведених визначень інвестиційної
діяльності недостатньо системно представлено взає-
мозв'язок між суб'єктами та об'єктами інвестування, не
повністю конкретизованим є інституціональне підгрун-
тя вибору джерел, методів та форм інвестиційної діяль-
ності. На нашу думку, найбільш системно до визначен-
ня сутності інвестиційної діяльності підійшла Р. Квас-
ницька, оскільки вона виділяє базову детермінанту фор-
мування інвестиційних потоків — наявність заощаджень
та запозичень. Також автор чітко виокремлює еконо-
мічну (отримання прибутку) та соціальну (отримання со-
ціального ефекту) спрямованість, що відповідає пере-
довим світовим лекалам інвестування.

Більше того, інвестиційна діяльність значною мірою
детермінується наявністю відповідних інститутів-орган-
ізацій та інститутів-правил, результативність діяльності
яких і визначає темпи та масштаби інвестиційних потоків.
У зв'язку з латентним станом традиційних для ринкової
економіки інститутів інвестування в Україні не повною
мірою вдається забезпечити поступальне нарощення
обсягів як інвестування проектів модернізації і рекон-
струкції техніко-технологічної бази сфери матеріально-
го виробництва, так і об'єктів виробничої інфраструк-
тури.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є визначення прикметних рис інве-

стиційної діяльності в Україні на основі аналізу динамі-
ки інвестиційних потоків у фактичних та порівняних цінах
та виходячи із сутнісних характеристик суб'єктно-об'єк-
тної бази інвестиційного процесу з врахуванням гло-
бальних трендів світового руху капіталу та рівня інвес-
тиційної привабливості структуроутворюючих ланок
національного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально-економічний підйом країн третього світу
і країн з перехідною та ринковою економікою безпосе-
редньо пов'язаний з обсягами інвестиційного забезпе-
чення проектів модернізації структуроутворюючих сег-
ментів національних господарств. Країни, де уряди змог-
ли сформувати сприятливе інституціональне підгрунтя
для припливу іноземних інвестицій і закласти необхідні
стимули для збільшення обсягів інвестування резиден-
тами та нерезидентами, забезпечили прискорений роз-
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виток економіки і перейшли в нову фазу відтворення
національного багатства.

Вагомою складовою інституціонального середови-
ща інвестиційного процесу був і залишається розвиток
інфраструктури інвестиційного ринку, оскільки від цьо-
го залежать можливість і результативність портфель-
ного інвестування, а також диверсифікація джерел,
форм і методів фінансування капітальних інвестицій, що
визначає темпи та масштаби модернізації, реконструкції
і технічного переозброєння основного капіталу, а також
приросту оборотних коштів [1].

В Україні має місце квазіринковий характер як
формальних, так і неформальних інститутів інвестиц-
ійної діяльності, що знаходить свій прояв у обмеженій
специфікації форм, джерел і методів інвестиційного за-
безпечення розширеного відтворення національного
багатства України, а також у відсутності необхідних
мотивацій у представників вітчизняного великого кап-
італу інвестувати проекти оновлення основного капі-
талу, зокрема фінансувати інноваційні проекти, а не
направляти левову частку своїх прибутків в офшорні
резиденції.

Більше того, латентний характер сучасних ринкових
інститутів спільного інвестування в Україні і привів до
перманентного інвестиційного дефіциту в більшості сег-
ментів національного господарства через недоско-
налість конкурентного середовища на інвестиційному
ринку, асиметричність інформації для потенційних інве-
сторів про наявність привабливих об'єктів для вкладен-
ня капіталу, звуження інституціональних форм залучен-
ня, концентрації і освоєння вільних інвестиційних ре-
сурсів, у тому числі і іноземних.

Також не було використано сприятливі можливості
періоду економічного зростання (2000—2008 рр.), яке
було зумовлено тим, що в кінці 90-х років минулого сто-
ліття українська економіка отримала новий імпульс роз-
витку завдяки збільшенню попиту на сировинні товари.
Світова економіка інтенсивно розвивалася, зокрема
будівельна індустрія та автомобілебудування, що при-
звело до збільшення потреби в українському металі.
Збільшення експортних поставок недорогоцінних ме-
талів дало можливість збільшити приплив іноземної ва-
люти та покращити поточний рахунок платіжного балан-
су. Це стало одним з основних факторів соціально-еко-
номічного піднесення української економіки на почат-
ку 2000-х років.

Період підвищення рівня капіталізації підприємств
експортоорієнтованих галузей не забезпечив належно-
го спрямування отриманих потужними корпоративними
структурами надприбутків у модернізацію та реконст-
рукцію основного капіталу, що з роками послабило по-
зиції українських експортерів на світовому ринку. На-
томість основні конкуренти період приросту капіталі-
зації максимально ефективно використали для оновлен-
ня парку виробничого устаткування і зміцнили свої по-
зиції.

Світова фінансова криза 2009 року знівелювала за-
пас міцності, який отримала національна економіка в
період зростання. Проявом чого стало згортання інвес-
тиційної активності як резидентів, так і нерезидентів.
Виправлення існуючої на сьогодні незадовільної ситу-
ації із залученням інвестиційних потоків залежить від

удосконалення інституціонального середовища інвести-
ційної діяльності.

Відправним пунктом такого удосконалення має бути
розуміння того, що основою економічного зростання
будь-якої країни виступає системний процес щодо за-
лучення капіталовкладень в основні сектори національ-
ної економіки. В умовах України, де обсяг інвестицій
суттєво знизився протягом 2014—2015 років, найбільш
привабливим напрямком для інвестування продовжує
залишатися аграрний бізнес. Разом із тим, темпи віднов-
лення ділової активності в цілому по економіці залиша-
ються повільними, однак інвестори налаштовані опти-
містично щодо істотного прискорення економічного
зростання.

Основними ризиками власники капіталів вважають
прискорення інфляції та нестабільність на валютному
ринку. Також створює деякі ризики для економіки Ук-
раїни динаміка платіжного балансу, оскільки в умовах
високої залежності від світових сировинних ринків будь-
який зовнішній шок може спровокувати турбулентність
на валютному ринку.

Поточна ситуація вимагає від України активізації не
тільки внутрішніх джерел фінансування економічного
розвитку, котрі забезпечують повільне економічне
відновлення протягом останніх років, а й зовнішніх.
Негативний вплив екзогенних ризиків призвів до знижен-
ня балансу іноземних капіталовкладень до рівня 2009—
2010 року (рис. 1).

Починаючи з 2014 року іноземні інвестори активно
зменшували вкладення в економіку України та намага-
лися вивести раніше інвестовані кошти. Все це зумови-
ло ситуацію, при якій темпи приросту активів протягом
2014—2016 років залишалися від'ємними. Найбільш сут-
тєво баланс іноземних інвестицій в економіку України
скоротився в 2015 році — на 21%.

З огляду на описаний вище тренд, економічне
відновлення у 2016 році фінансувалося в основному за
рахунок внутрішніх джерел та коштів заробітчан, що
працюють за межами країни. Це дозволило на фоні
350% девальвації національної грошової одиниці
підтримати рівень капіталовкладень в основний капітал
на рівні 2001 року та не "провалитися" у 90-ті (рис. 2).

Незважаючи на позитивну динаміку номінальних
інвестицій в основний капітал протягом 2015—2016 ро-
ків, що зумовлено зростанням вартості імпортного
устаткування, капіталовкладення в фіксованих цінах
2001 року, що відображають реально введені потуж-
ності в економіці, почали скорочуватись ще з 2012 року
паралельно із зниження темпів зростання реального ва-
лового внутрішнього продукту.

Загальновідомим залишається той факт, що зни-
ження реального валового внутрішнього продукту роз-
почалось зі скорочення ділової активності в будівництві
та машинобудуванні. Зниження обсягів випуску про-
дукції машинобудування було зумовлено втратою тра-
диційних ринків збуту в країнах пострадянського про-
стору.

Факт того, що вітчизняний машинобудівний комп-
лекс, який в основному використовувався як елемент
повного технологічного ланцюга в загальносоюзному
поділі праці, не дозволив вітчизняним підприємствам
швидко переорієнтуватися на ринки далекого зарубіж-
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жя. При цьому за рівнем капіталовкладень у цю сферу
Україна опинилась на рівні 1997—98 років.

Варто відмітити, що машинобудівна індустрія Ук-
раїни так і не відновилась після кризи 2008 року, а
обсяги інвестицій у 2015 році складали лише третину
від реальних значень докризового періоду. З огляду
на це, збільшення капіталовкладень у цю сферу доз-
волить поступово удосконалювати техніко-експлуа-
таційні характеристики продукції машинобудування і
виходити на світовий ринок високотехнологічних то-
варів.

Важливим інструментом для кардинального покра-
щення інституціонального середовища інвестування в
Україні може стати використання фондового ринку як
площадки для залучення іноземних портфельних інве-
стицій. Стан фондового ринку України на сьогодні
відображає обсяг торгів рівня 2005 року, який ознаме-
нувався стартом розвитку фондових площадок для за-
лучення іноземного капіталу (рис. 3).

При цьому у випадку розвитку фондового ринку в
Україні протягом наступних 10 років можливо залучити
значні обсяги фінансування від іноземних інвесторів як
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у сферу машинобудування, так і в переробну промис-
ловість у цілому. Це відбудеться за умови, якщо емітен-
ти отримають змогу розміщувати цінні папери на відкри-
тих національних спотових площадках. Як наслідок роз-
виток промисловості дозволить наростити обсяги ви-
робництва для внутрішнього ринку та експортні потуж-
ності, що створить фінансову основу для подальшого
зростання.

Загалом, вже сьогодні в Україні реалізуються перс-
пективні інвестиційні проекти в сфері машинобудуван-
ня, відновлювальної енергетики та переробки сільсько-
господарської сировини. Інвестори розглядають проек-
ти, мінімальна сума яких становить в середньому від 2
млн дол. При цьому, власники капіталів дивляться на
бізнес як з урахуванням історичної ретроспективи, так і
стратегічно вибудуваної на підставі цієї ретроспективи
моделі розвитку на найближчі 3—5 років [2].

У більшості випадків інвестують у компанії зі зрозу-
мілою бізнес-моделлю, менеджментом, юридичною
структурою, історією (не новачки на ринку). Крім того,
важлива готовність власників бізнесу відкрити себе для
інвестора та персональна гарантія.

Значна кількість потенційних інвесторів утримують-
ся від вкладень значних фінансових ресурсів в украї-
нську економіку через подвійні стандарти в економічній
політиці. Надання преференцій окремим бізнес-групам
нівелює стартові конкурентні умови для ведення бізне-
су і прямо та опосередковано суперечить базовим прин-
ципам законодавства про захист від недобросовісної
конкуренції.

Квінтесенцією вибіркової політики при визначенні
пріоритетів державної підтримки є нееквівалентний роз-
поділ бюджетної підтримки розвитку тваринництва, що
поглиблює секторальні дисбаланси у вітчизняному АПК
і посилює монополізацію регіональних аграрних ринків

вертикально-інтегрованими підприємницькими об'єд-
наннями холдингового типу.

Період 2014—2017 років продемонстрував повільні
темпи реального перезавантаження економічної політи-
ки в напрямку усунення проявів монополізації та різно-
го роду дискримінації, які не вписується у хрестоматійні
лекала ведення бізнесу у цивілізованому світі.

За таких умов очікувати суттєвого нарощення об-
сягів залучення іноземних інвестицій в українську еко-
номіку не приходиться. Надати додаткових імпульсів
системним економічним перетворенням та інвестицій-
ному забезпеченню модернізації структуроутворюючих
ланок національного господарства може лише карди-
нальна трансформація інституціонального середовища
інвестиційної діяльності через створення прозорих ме-
ханізмів інвестування та надання відповідних гарантій
інвесторам.

Враховуючи турбулентність інституціонального се-
редовища розвитку національної економіки в цілому,
невизначеність подальшої динаміки валютного курсу,
відсутність сучасної системи захисту прав інвесторів, на
нашу думку, інвестиційний клімат може розвиватися за
одним із вказаних сценаріїв:

1) продовження повільного відновлення в існуючо-
му форматі без суттєвих змін щодо удосконалення
інституціонального середовища диверсифікації джерел,
методів та форм інвестиційної діяльності. Інвестори
вкладають кошти в галузі, котрі розвиваються із мі-
німальною реакцією на зміну ділового середовища у
короткостроковому періоді з високим терміном окуп-
ності, включаючи аграрний бізнес (сценарій продовжен-
ня поточного тренду);

2) прискорення економічного зростання в України
та зміна інституціонального середовища в напрямку
більш комфортних умов ведення бізнесу. В результаті
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Рис. 3. Динаміка портфельних іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) протягом періоду
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інституціональні інвестори приймають протягом 6—12
місяців ряд позитивних рішень щодо капіталовкладень
в такі сфери як машинобудування та інфраструктурні
проекти (оптимістичний сценарій);

3) регрес щодо інституціональних змін покращення
ділового середовища. Інвестори відкладають рішення
щодо вкладення коштів до позитивних наслідків еконо-
мічних реформ. Сприятливий інвестиційний клімат прак-
тично відсутній (песимістичний сценарій).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Сукупність інститутів-організацій (інституціональні
інвестори, банківські установи та інші інвестори) та
інститутів-правил (гарантії інвесторам, корпоративні
права, специфікація форм власності та прав користу-
вання) формують інституціональне середовище
інвестиційної діяльності. Існуюче інституціональне се-
редовище інвестиційної діяльності в Україні є недоско-
налим через відсутність законодавчо закріпленого па-
кета гарантій інвесторам, нерозвиненість фондового
ринку, низьку інвестиційну привабливість окремих про-
мислових та інфраструктурних об'єктів, а також аси-
метричність інформації для різних категорій інвес-
торів. На інституціональне середовище інвестування в
українській економіці вагомий вплив справляє комп-
лекс екзогенних та ендогенних чинників, що дає підста-
ви розглядати три можливих сценарії інвестиційного
клімату у найближчій перспективі: сценарій продов-
ження поточного тренду, оптимістичний та песимістич-
ний сценарії.

За нинішніх умов, коли обсяг інвестицій в цілому по
Україні істотно знизився за 2014—2017 рр., найбільш
привабливим напрямом для інвестування продовжує за-
лишатися аграрний бізнес. У цьому контексті значна ча-
стина західних, арабських і інших інвестиційних фондів
реалізують нові проекти або фінансують модернізацію
вітчизняних агропідприємств шляхом придбання борго-
вих цінних паперів і прав власності на бізнес.

Завершення 2017 року продемонструвало інвести-
ційний оптимізм щодо майбутнього розвитку економі-
ки України. Інвестиційні фонди і фінансові інститути з
досвідом роботи в агросфері і на ризикових ринках,
до яких належить Україна, великі гравці фуд-індустрії,
фонди з регіонів світу, які мають проблеми в самоза-
безпеченні аграрною продукцією, активно вкладають
в розвиток аграрного сектору. Крім того, сьогодні іно-
земні банки в Україні пропонують цікаві фінансові
інструменти для суб'єктів малого і середнього підприє-
мництва саме в напрямку розвитку аграрного бізнесу
під невеликі проекти на вигідних умовах кредитуван-
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система формування доходів державного бюдже-

ту знаходиться під впливом постійних трансформацій-
них змін в економіці та адаптується до нових макроеко-
номічних умов. Доцільно дослідити досвід країн Євро-
пейського Союзу із розвинутою економікою, які демон-
струють стійкі темпи економічного зростання після низ-
ки проведених реформ, у тому числі і в бюджетній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері формування бюджетно-податкової по-
літики можна назвати праці Дж. Б'юкенена [1], Дж.Кей-
нса [8], П.Самуельсона [13], А. Cміта [14], Дж. Стігліца
[20]. Питання формування дохідної частини державно-
го бюджету досліджуються у працях вітчизняних вче-
них: Т. Боголіб [2], О. Василика [5], І. Запатріної [7],
Л. Лисяк [4], І. Лук'яненко [9; 10], А. Мазаракі [3],
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У статті розкрито особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах Євро-

пейського Союзу з розвинутою економікою, визначено найбільшу складову формування бюджет-

них доходів аналізованих країн. Здійснено аналіз питомої ваги доходів державного бюджету у краї-

нах з розвинутою економікою ЄС, частки податків у бюджетних доходах, структури оподаткування у
розрізі класифікації податків. Обгрунтовано, що прогнозованість та послідовність змін фіскальної

політики є базовими принципами її формування для країн ЄС.

The article reveals the budget revenues formation peculiarities of the EU Member States with the

developed economy, and it also determines the largest component of the budget revenues formation of

these countries. The author analyzes the state budget revenues proportion in the EU Member States with

the developed economy, as analysis of the taxes share in budget revenues, the tax structure by the taxes

classification. The author substantiates that the predictability and sequence changes in fiscal policy are
the basic principles of its formation for the EU Member States.
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В. Макогон [11, 16], М. Пасічного [12; 17; 18], В. Федо-
сова [15], І. Чугунова [16—18] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення та системати-

зація досвіду формування доходів державного бюдже-
ту у країнах Європейського Союзу з розвинутою еко-
номікою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бюджетна політика країни адаптується до еволюції

суспільних потреб, перетворень в економіці та соці-
альній сфері, змін економічної кон'юнктури. Важливим
є посилення дієвості регуляторного механізму держав-
ного бюджету в умовах інституційної трансформації
економічних відносин. Формування доходної частини
державного бюджету є базовою матрицею для прогно-
зування і планування інших бюджетних показників, у
даному процесі уособлюється складний пошук комп-

____________________________
* Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи "Бюджетна стратегія економічного зростання" (но-

мер державної реєстрації 0118U000128).
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WITH DEVELOPED
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ромісів між суспільними верствами щодо перерозподі-
лу частини створеного валового внутрішнього продук-
ту через бюджет, визначення різновидів та платників
податків. Вилучення з доходів та майна домогоспо-
дарств, прибутків підприємств мають бути узгоджені з
очікуваннями економічних агентів, держава повинна
мати обгрунтовану позицію куди вона буде спрямову-
вати дані кошти та як це пришвидшуватиме або стриму-
ватиме ділову активність, інвестиційні процеси та еко-
номічний розвиток в цілому.

Формування дохідної частини бюджету є важливим
для будь-якої країни, оскільки для забезпечення вико-
нання своїх функцій держава повинна мати відповідні
фінансові ресурси. Джерелами їх формування можуть
бути податки та власні доходи держави. Однак подат-
ки, які є формою примусового відчуження результатів
діяльності юридичних і фізичних осіб у власність дер-
жави, або, інакше, платою за виконання державою її
функцій, відрахуванням частини вартості ВВП на загаль-
носуспільні потреби, без задоволення яких сучасне сус-
пільство існувати не може, стали не тільки головним
джерелом доходів бюджету держави, але й важливим
фактором впливу на економічну систему [6].

Необхідність узгодженості бюджетних систем країн,
що є членами Європейського Союзу і розроблення єди-
них методів бюджетної політики була зумовлена підпи-
санням у 1992 р. Маастрихтського договору, яким було
передбачено визначені кількісні обмеження відповідно
до показників державних бюджетів країн, що і стали
критеріями входження до даного об'єднання. Таким
чином, визначено, що рівень дефіциту державного бюд-
жету не повинен перевищувати 3% ВВП, також встанов-
лено граничний загальний державний борг на рівні 60%.
Головним законодавчим актом, який регулює процес ре-
алізації бюджетної політики є Регламент Ради від 25 чер-
вня 2002 р., з урахуванням якого всі країни Європейсь-
кого Союзу здійснюють свою діяльність у фінансовій
сфері. Відповідно до прописаних положень бюджетний
процес країн ЄС проводиться за єдиною методологією
розробки, ухвалення й виконання бюджетів, яка перед-
бачає використання середньострокового бюджетного
планування з 2003 року. Цей підхід дає можливість бю-
джетного фінансування цільових програм, реалізація
яких виходить за межі фінансового року, дозволяє пла-
нувати видатки бюджетів у розрізі окремих інституцій
Європейського Союзу, а також стратегічних та тактич-
них цілей розвитку.

Використання бюджетної
політики як ефективного
інструменту забезпечення соц-
іально-економічного розвитку
ускладнює циклічна асиметрія,
яка посилюється через зміни
економічної кон'юнктури. У
зв'язку з цим важливим завдан-
ням у сфері бюджетної політи-
ки залишається гармонізація
бюджетних систем, зокрема
щодо структури доходів і вит-
рат. У цілому на даному етапі
специфіка європейської моделі
бюджетної політики визна-

чається значною роллю глибоких інтеграційних процесів
у забезпеченні розвитку Євросоюзу. Таким чином, ство-
рення Європейського Союзу дозволило країнам скоор-
динувати проведення бюджетної політики, спрямованої
на забезпечення соціально-економічного розвитку
країн. Механізм координації бюджетної політики в рам-
ках ЄС полягає у застосуванні певних нормативів, зок-
рема процентного показника величини бюджетного де-
фіциту та державного боргу до ВВП; систем контролю і
санкцій за порушення встановлених нормативів; зобо-
в'язань щодо розробки програм стабільності та програм
конвергенції із зазначенням прогнозних значень бюд-
жетних показників [11].

У розвинутих країнах Європейського Союзу пито-
ма вага валового внутрішнього продукту, що перероз-
поділяється через доходи державного бюджету є як
вищою, так і нижчою, про свідчать дані проведеного
аналізу. Варто відзначити, що до переліку найбільш
розвинутих країн нами віднесено країни, де обсяг вало-
вого внутрішнього продукту на душу населення скла-
дає понад 35 тис. дол. США, а саме Ірландія — 65,0 тис.
дол. США, Нідерланди — 48,3 тис. дол. США, Австрія —
48,2 тис. дол. США, Німеччина — 47,4 тис. дол. США,
Швеція — 46,7 тис. дол. США, Данія — 46,6 тис. дол.
США, Ісландія — 46,5 тис. дол. США, Великобританія —
41,5 тис. дол. США, Фінляндія — 41,0 тис. дол. США,
Франція — 39,6 тис. дол. США, Італія — 36,0 тис. дол.
США (табл. 1). Потрібно зауважити, що у таких країнах
як Великобританія, Данія та Ірландія зафіксовано ви-
сокий рівень як перерозподілу ВВП через бюджетну
систему, так і суттєвий рівень централізації фінансово-
го ресурсу в державному бюджеті. Частка доходів дер-
жавного бюджету у ВВП для наведених країн у серед-
ньому за період 2006—2015 років складає 41,1 %,
40,0% та 39,6 %. При чому в Великобританії та Данії
показники по роках не відчутно різняться за винятком
нарощування бюджетних доходів у 2006—2008 роках.
У Ірландії можна спостерігати величезне збільшення
аналізованого показника у 2010 році, так само суттєве
пониження у 2011 році та подальше зменшення у пост-
кризових роках. Ірландія належить до країн, державні
фінанси яких зазнали найбільшого розбалансування у
період фінансової рецесії.

Друга група серед представлених країн налічує три
позиції — Австрія, Ісландія та Швеція (30—35 %),
рівень перерозподілу ВВП через доходну частину дер-
жавного бюджету складає 34,7 %, 34,4 % та 30,6 %

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Великобританія 37,6 37,7 41,0 43,7 44,3 42,7 43,3 41,1 40,3 39,4 
Данія 33,1 35,9 36,5 41,6 42,3 42,5 43,9 41,8 41,6 41,1 
Ірландія 31,1 32,7 38,5 44,6 63,1 43,8 39,7 37,8 36,0 28,3 
Австрія 34,1 33,3 34,0 36,9 35,3 34,5 34,7 34,3 35,7 34,6 
Ісландія 29,8 30,0 43,4 36,3 38,4 34,9 34,0 32,7 33,4 31,5 
Швеція 30,8 29,9 29,7 31,5 31,2 30,5 30,7 31,0 30,6 29,7 
Італія 27,1 26,6 26,8 30,0 29,1 28,5 29,3 29,2 29,6 29,5 
Фінляндія 24,9 23,7 24,4 27,8 28,3 27,5 28,2 28,6 28,6 28,0 
Нідерланди 25,1 25,4 25,8 28,9 29,7 27,6 27,4 25,9 26,5 27,1 
Франція 22,3 22,2 22,6 24,0 25,3 23,2 23,3 23,0 23,1 23,0 
Німеччина 13,7 13,3 13,5 14,9 16,1 14,3 13,8 13,4 12,9 12,6 

Таблиця 1. Питома вага доходів державного бюджету

у розвинутих країнах Європейського Союзу, % ВВП

Джерело: складено на основі даних Eurostat [Електронний ресурс]: Режим доступу: http:/
/ec.europa.eu/eurostat/data/database
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відповідно. Третя група (25—30 %) — Іта-
лія — 28,6 %, Фінляндія — 27,0%, Нідер-
ланди — 26,9 %.

Значення частки доходів державного
бюджету у ВВП Франції є нижчим та скла-
дає 23,2 %, що зумовлено значним рівнем
фіскальної децентралізації. Найменше
значення наведеного показника спостер-
ігаємо у Німеччині, де доходи державно-
го бюджету за період 2006—2015 років
становлять 13,9 %, варто зазначити, що
більша частина податкових і неподатко-
вих платежів зараховується до бюджетів
федеральних земель. Особливістю струк-
тури федерального бюджету Німеччини є
значний показник питомої ваги у податко-
вих надходженнях ПДВ та неподаткових надходжень у
статті "доходи від економічної діяльності", що включа-
ють прибуток Німецького федерального банку.

Суттєвою відмінністю у структурі доходної частини
державного бюджету розвинутих країн ЄС у порівнянні
з країнами Центральної Європи та Балтії є більш ваго-
ма роль податкових надходжень у формуванні бюджет-
них доходів. За період 2006—2015 років середнє зна-
чення частки податків у доходах бюджету країн, пред-
ставлених у таблиці 1 коливається від 74,3 % у Франції
до 89,4 % у Швеції, відповідно середнє значення дано-
го показника для вибірки складає 79,9 %. По відношен-
ню до валового внутрішнього продукту податкові над-
ходження складають для ції вибірки країни — 24,7%.
Показники питомої ваги податкових надходжень до дер-
жавного бюджету у ВВП та частки податків у доходах
державного бюджету представлено на рисунку 1.

Відповідно, середнє значення показника питомої
ваги податкових надходжень до державного бюджету
у ВВП складає у Німеччині 11,6 %, Франції — 17,2 %,
Фінляндії — 20,3 %, Нідерландах — 21,3 %, Італії —
22,9 %, Ісландії — 26,8 %, Швеції — 27,3 %, Ірландії —
28,4 %, Австрії — 28,4 %, Великобританії — 33,1 %,
Данії — 34,0 %. Відмінною особливістю структури опо-
даткування аналізованих країн з розвинутою економі-
кою в порівнянні з країнами з трансформаційною еко-
номікою є превалювання прямих податків над непрями-
ми. Використовуючи методику ОЕСР можна констату-
вати, що надходження від податків на доходи і прибу-
ток переважають відповідні надходження податків на
споживання. В структурі оподаткування багатьох роз-
винутих країн ключову роль відіграють податки на ро-
бочу силу. Питома вага даного виду податків у загальній
структурі податкових надходжень складає у Швеції —
57,6 %, Австрії — 56,8 %, Данії — 56,6 %, Нідерлан-
дах — 53,2, %, Франції — 51,8 %, Фінляндії — 50,3%,
Італії — 49,8 %. Варто зауважити, що для систем опо-
даткування в розвинутих країнах ЄС із високим рівнем
доходу на душу населення притаманне функціонування
прогресивної шкали оподаткування для податку на до-
ходи фізичних осіб. Найвища ставка на теренах ЄС спо-
стерігається у Швеції на рівні 57,1 %, Данії — 55,8 %,
Нідерландах — 52,0 %, Франції — 50,2 %, Австрії —
50,0 %. Найнижчий рівень максимальної ставки подат-
ку на доходи серед аналізованих нами розвинутих країн
зафіксовано у Великобританії на рівні 45,0 %, дана краї-

на у 2013 році знизила ставку на 5 відсоткових пунктів.
У періоді 2006—2015 років не зафіксовано єдиної

тенденції зміни граничної ставки податку на доходи
фізичних осіб, проте в своїй більшості ставки зростали —
у 8 із 11 країн. В Ісландії на 7,6 відсоткових пункти з
38,7 % до 46,3 %, Ірландії на 6,0 відсоткових пункти з
42,0 % до 48,0 %, Великобританії на 5,0 відсоткових
пункти з 40,0 % до 45,0 %, Франції на 4,8 відсоткових
пункти із 45,4 % до 50,2 %, Італії на 4,7 відсоткових
пункти з 44,1 % до 48,2 %, Німеччині на 3,2 відсотко-
вих пункти із 44,3 до 47,5 %, Фінляндії на 0,7 відсотко-
вих пункти — з 50,9 % до 51,6 %, у Швеції на 0,5 відсот-
кових пункти з 56,6 % до 57,1 %. У двох країнах макси-
мальні ставки податку залишились незмінними, в Нідер-
ландах — 52,0 % та Австрії — 50,0 % відсотків. У Данії
відбулось зниження ставки з 62,3 % до 55,8 %, тобто
на 6,5 відсоткових пункти.

Імпліцитну ставку податків на робочу силу можна
відобразити такою формулою:
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де  at   — середньозважена ставка податку на дохо-
ди фізичних осіб;

W — заробітна плата та виплати, що з нею пов'я-
зані;

TS — загальні відрахування у фонди соціального
страхування;

OT — інші податки на робочу силу (єдиний пода-
ток);

S — внески у фонди соціального страхування, що
здійснюються роботодавцем.

Проведений аналіз засвідчив, що середнє значення
імпліцитної податкової ставки на робочу силу для вибір-
ки розвинутих країн ЄС залишалось майже без змін у діа-
пазоні 2005—2014 років, у 2005 році цей показник ста-
новив 36,3 %, у 2014 році — 37,0 %, загалом у десяти-
річному періоді імпліцитна податкова ставка на робочу
силу для наведених країн склала 36,4 %. Цеий показник
є дещо вищим аніж середній показник для 28 країн-членів
Європейського Союзу — 35,8 %, що свідчить про те, що
у розвинутих країнах оподаткування доходів населення
є вищим. Найменше середнє значення імпліцитної подат-
кової ставки на робочу силу у періоді 2005—2014 років
спостерігається у Великобританії — 25,6 %, найбільше
в Італії — 43,4 %. Для Австрії даний показник становить
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42,1%, Швеції — 40,3 %, Фінляндії
— 39,8 %, Франції — 39,7 %, Німеч-
чини — 37,4 %, Данії — 34,5%,
Нідерландах — 32,0 %, Ірландії —
29,3 % (табл. 2).

Склад та обсяги бюджетних
видатків визначають умови соц-
іально-економічного розвитку
країни, створюють відповідні умо-
ви для стимулювання виробницт-
ва, сприяють розвитку людського
капіталу. Так, у цілому для розви-
нутих країн ЄС середнє значення
видатків державного бюджету у
ВВП за період 2006—2015 років складає — 30,7 %.

Економічна програма партнерства передбачає, що
коли країна перебуває в режимі корекції надмірного де-
фіциту, повинна надати в Комісію і Раду Європейського
Союзу економічну програму партнерства для схвалення
програми структурних реформ щодо стійкого скорочен-
ня бюджетного дефіциту на тривалу перспективу. Сто-
рони Договору повинні повідомляти про свої плани за-
позичення на ринку капіталу Раду Європейського Союзу
та Європейську комісію для поліпшення координації пла-
нування національних запозичень. Держави-члени по-
винні приймати необхідні дії та заходи по забезпеченню
конкурентоспроможності, підвищення зайнятості, що
сприятиме стійкості державних фінансів і зміцненню
фінансової стабільності. Такі дії узгоджуються з іншими
країнами-учасницями та з Європейською комісією.

Незважаючи на найбільший економічний спад для
країн ЄС у 2008—2009 роках, динаміка відновлення еко-
номічного зростання у багатьох його країнах-членах
залишається доволі нестабільною. Існує ймовірність
щодо тривалості росту сукупного попиту та можливос-
тей переходу економіки у стан "постійної стагфляції".
Тому при розробці заходів бюджетного регулювання
дотримуються позиції необхідності стимулювання су-
купного попиту. У країнах Європейського Союзу, насам-
перед Центральної Європи реалізуються системні захо-
ди щодо підвищення рівня ефективності державних ви-
датків та капіталовкладень в об'єкти інфраструктури.
Вагомі акценти ставляться на зміцнені інститутів регу-
лювання та проведення децентралізації, як свідчить
досвід останнього десятиліття проведення бюджетної
децентралізації сприяло підвищенню рівня ефективності
державних інвестицій в основний капітал. Значну роль
у процесі удосконалення алгоритму формування дер-
жавного бюджету приділяється розвитку інструментів
середньострокового бюджетного планування та прогно-
зування. Формування бюджету на середньостроковий
період (як правило, в більшості випадків три роки) відбу-
вається з урахуванням використання обмежувальних
правил щодо росту бюджетних видатків, узгодження
пріоритетів бюджетного регулювання з стратегічними
пріоритетами соціально-економічного розвитку, орієн-
тація видатків бюджету на результат, посилення взає-
мозв'язку річного та середньострокового планування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зазначити, що в залежності від

ступеню розвитку економіки, розміру валового внут-

рішнього продукту на душу населення відрізняються
підходи країн щодо формування доходної частини бю-
джету, зокрема в частині коефіцієнта перерозподілу ва-
лового внутрішнього продукту через бюджетну систе-
му, частки податків у бюджетних доходах, структури
оподаткування у розрізі класифікації податків, ставок
оподаткування тощо.

На сучасному етапі розвитку фінансових відно-
син необхідним є подальше проведення збалансова-
ної бюджетної політики з метою відновлення достат-
нього рівня стійкості системи державних фінансів та
бюджетної системи. Необхідність підтримки фінан-
сово-банківських інституцій, належного рівня пла-
тоспроможного попиту населення, обмежені можли-
вості забезпечення додаткових доходів бюджету за
рахунок податкових надходжень обумовили значне
зростання показників дефіциту державного бюдже-
ту в країнах ЄС. З огляду на необхідність проведен-
ня бюджетної консолідації важливим заходом ста-
ло підписання країнами-членами Європейського Со-
юзу Договору про стабільність, координацію і уп-
равлінні в економічному та валютному союзі. Цим
актом визначено ряд важливих напрямів фінансово-
го регулювання економіки, які мають на меті поси-
лити ефективність впливу держави на соціально-еко-
номічні процеси, зокрема було встановлено бюджет-
но-податкові обмеження та правила. По-перше, пра-
вило збалансованого бюджету, яке полягає у тому,
що бюджет має бути ухваленим з первинними про-
фіцитом або ж бути збалансованим. По-друге, пра-
вило бюджетного скорочення, у разі перевищення
показника структурного дефіциту бюджету у 0,5 %
ВВП необхідним є проведення відповідного коригу-
вання видаткової частини бюджету та зниження бю-
джетного дефіциту.
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