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Анотація. Проблеми, котрі постають перед Україною в ході реформування фіскальної
та бюджетної політики, не є принципово новими чи унікальними. Беручи до уваги успіш-
ний досвід країн, можна уникнути багатьох помилок і взяти на озброєння елементи, що
можуть бути вживані з урахуванням особливостей економічного устрою країни. Колишні
постсоціалістичні країни мають найбільше спільних рис і проблем, що виникають у про-
цесі трансформації державних фінансів у публічні фінанси, що кардинально змінює
сприйняття та ставлення до відповідної категорії.
Досвід Словацької Республіки, як держави, котра вважається зразковим прикладом
проведення загальної фінансової реформи серед країн Європейської спільноти, є над-
звичайно корисним для нашої країни. Саме зараз відбувається процес передачі части-
ни повноважень і відповідний перерозподіл фінансового забезпечення «на місцях», що
є нормальною Європейською практикою, проте не слід нехтувати досвідом інших країн.
Приклад Словаччини розкриває успішні показники проведення реформи, а детальне
вивчення зальної реформи фінансової системи допоможе уникати ризиків і складнощів,
що прискорить і полегшить започатковані реформи в Україні.

Abstract. The problems that faced Ukraine in the reform of fiscal and budgetary policy not a
fundamentally new or unique. Considering the successful experience of other countries can
avoid many mistakes and adopt elements that can be used allowing for the economic
structure of the country. The post-socialist countries are the most common features and
problems that arise in the transformation of public finances in the public finances that
radically alters perceptions and attitudes toward the appropriate category.
Experience of the Slovak Republic, which is considered a model example of a general
financial reform among the European Union, is extremely useful for our country. It is the
process of transfer of powers and the corresponding redistribution of local financial providing,
which is a normal European practice, but we should not neglect the experience of other
countries. Example Slovakia indicators reveals successful reform and a detailed study of
common-reform of the financial system to help avoid the risks and complications that
accelerate and facilitate the initiated reforms in Ukraine.

Ключові слова. Фіскальна політика, фінансова незалежність, фінансове вирівнювання,
делеговані повноваження, власні доходи, публічні фінанси, програмно-цільовий метод.
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Мета дослідження та постановка завдань.
Основною метою дослідження є вивчення успішного досвіду проведення фіска-

льної реформи Словацької Республіки, як зразкового процесу серед країн Європей-
ського Союзу. Висвітлення алгоритму прийняття та ухвалення рішень на різних гі-
лках і рівнях влади Словаччини, у порівнянні з аналогічними спробами в Україні.
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Висвітлення основних відмінностей, перепон і недоліків, що виникають на шляху
реформування фіскального механізму нашої країни у порівнянні з аналогічними
процесами у Словацькій Республіці. Поставлено завдання формулювання можли-
вих шляхів використання практичного досвіду для полегшення впровадження ме-
ханізму ефективного функціонування державних фінансів України. Дослідження
податкової реформи Словаччини в частині податків і пільг, що формують дохідну
частину бюджету.

Сучасний етап функціонування сектору державних фінансів слід охарактеризу-
вати як такий, що перебуває у стані реформування та становлення. Варто зазначити
цілу низку ухвалених рішень, щодо реформування фіскальної складової, котрі ма-
ють більше декларативний характер, використовуються в якості пілотних проектів
(фактично відсунуті на другий план), що були заведені починаючи від Програми
соціально-економічного розвитку Президента України на 2010—2014 роки, закін-
чуючи низкою нормативно-правових документів Міністерства фінансів України.
Діючі Податковий і Бюджетний кодекси України, хоча і допомогли врегулюванню
великої кількості спірних питань, проте з огляду на низьку ефективність механізмів
наповнення та використання коштів, складного податкового адміністрування і ве-
дення обліку являються не дієвими та такими, що потребують доопрацювання. В
першу чергу з вмотивованим, якісним та осмисленим використанням досвіду роз-
винених країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивчення іноземного досвіду ефективного формування та прозорого механізму

розподілу бюджетних ресурсів досліджувалося низкою науковців, котрими були
описані теоретичні елементи та практичні висновки. Слід виділити дослідження
Федосова В.М. [2], Молдована О.О. [3], Бабіч Т.С., Щербини І.Ф. [4, 5], Чугунова
І.Я. [6], Буряченка А.Є. [7], Бадиди М.П. [8].

Проте слід мати на увазі, що фіскальна політика розвинених країн стрімко роз-
вивається. Постійно відбувається запозичення успішного досвіду, усуваються по-
милки чи технічні перепони, що мають місце. Досліджено процес ухвалення різно-
го рівня нормативно правових документів, що стосуються публічних фінансів
Словацької Республіки, сфокусовано увагу на практичній складовій алгоритму ре-
формування та комплексу заходів, що здійснюються урядом. У науковій літературі
сьогодення досліджуються питання окремих складових елементів фіскальної рефо-
рми України (такі як програмно-цільовий метод бюджетування, податкові механіз-
ми, збалансування бюджетів), але досі не описано алгоритм взаємодії всіх сторін
бюджетного процесу та відповідного впливу факторів, що мають принципове зна-
чення на стадії планування, формування, виконання та особливо якісного виконан-
ня бюджету.

Результати досліджень.
Як відомо, в бюджетному процесі України на рівні експерименту запроваджу-

ється програмно-цільовий метод, що прийнято вважати ефективним механізмом
планування та виконання витратної частини бюджету. Місцеві бюджети форму-
ються за схемою «доведення згори» та відповідних формульних розрахунків, ці ме-
ханізми є також запозичені, проте в нашому випадку має місце значна акумуляція
коштів з місцевих бюджетів до бюджету вищого рівня з подальшими значними
трансфертами в зворотному напрямку.

У свою чергу дохідний компонент фіскальної системи реформується за допомо-
гою прийняття Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. Су-
часний етап розвитку та реформування фінансової системи слід охарактеризувати як
найпрогресивніший з часів незалежності України, проте на шляху відходу від попе-
редньої системи виникає маса практичних питань і нормативно-правових колізій.

Розглянемо деякі з них і звернемося до успішного досвіду колишньої соціаліс-
тичної країни, яка на сьогоднішній день, після проведення ефективних, хоч і не
завжди популярних реформ сформувала найбільш конкурентоспроможний фіска-
льний простір у Центрально-Східній Європі. Насправді сьогоднішні українські
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проблеми сектору публічних фінансів загалом і податкової політики зокрема не є
унікальними. Але, як показала практика, ці проблеми можна вирішити, застосува-
вши ефективні економічні механізми. [3]

Варто згадати категорію фінансового потенціалу територій у системі економіч-
них відносин державних і місцевих органів влади, що було нами досліджено [7], з
наведенням практичного прикладним досвідом розвинених країн і конкретними
механізмами функціонування, котрі не мають практичного відображення в Україні.
Фактично існуючий спосіб для балансування бюджету регіону діє за системою
міжбюджетних розрахунків, що фактично дає змогу лише утримувати ряд пасив-
них територій, проте абсолютно стимулює до вирішення якісного компоненту до-
хідної частини бюджетів цих територій.

Даний метод, на жаль, не вирішує ці проблеми, а навпаки поглиблює їх. Зазна-
чені питання детально описані у монографії головного податківця міста Ужгород.
У своїй праці «Податкова база місцевого самоврядування» [8] М.П. Бадида розкри-
ває основні проблеми і недоліки практичного функціонування та виконання дохід-
ної частини бюджету міста, на основі досліджень розроблені пропозиції щодо змі-
цнення податкової бази місцевого самоврядування.

Аналізуючи загальну реформу публічних фінансів Словаччини (public finance
management reform), важливо виокремити шість пріоритетних напрямків (рис. 1), за
допомогою яких було сформовано підвалини функціонування податкової системи,
як стратегічного елементу дохідної частини бюджету.

Рис. 1. Пріоритетні напрямки реформи управління публічними фінансами Словаччини

Окресливши стан реформи державних фінансів України звернемося до механіз-
му акумуляції коштів фіскальної системи Словацької Республіки, для розкриття
відмінностей від фіскальної роботи в Україні. Отже, розпочинаючи реформу в га-
лузі фінансів, урядом Словаччини було задекларовано, що кінцевим результатом
реформи є «перетворення словацької податкової системи у найбільш конкуренто-
спроможну на всій території ЄС та ОЕСР1». При цьому резонно зазначалося, що
конкурентоспроможність податкової системи означає не тільки низький рівень опо-
даткування, а передусім високий рівень ефективності, прозорості та рівності [3].

               1Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), (англ. Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)) — міжнародна організація, що об'єднує 34 країни світу, більшість з яких є
країнами з високим доходом громадян і високим індексом розвитку людського потенціалу і розглядаються як
розвинені.
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Зниження податкового навантаження на підприємства. За період податкової ре-
форми Словаччина знизила ставки ключових податків і соціальних внесків. Так,
протягом 1995—2010 років проведено ряд послідовних кроків по зниженню подат-
кового навантаження на економіку, даний процес відображався чіткою динамікою
щодо зростання ВВП, до моменту настання фінансово-економічної кризи.

Запровадження економічних стимулів детінізації доходів. Зразком ефективно-
сті словацької податкової системи в цьому аспекті є адміністрування податку на
прибуток.

Українські фахівці добре знають, що законодавство України містить велику кі-
лькість норм, які регулюють порядок визначення бази оподаткування, що потребує
розширення штату контролюючих органів, які мають слідкувати за правильністю,
повнотою і достовірністю розрахунків тощо. При цьому фіскальна продуктивність
податку залишається низькою через поширену практику мінімізації оподаткування.

Словацькі законодавці зробили значно простіше. Вони проаналізували причини,
що спонукають підприємців мінімізувати податок на прибуток, і ліквідували їх.
Тож нині визначенню бази оподаткування в законодавстві присвячено кілька базо-
вих пунктів, а податкова звітність є простою і зрозумілою.

Система корпоративних відносин у Словаччині побудована в такий спосіб, що
функції контролюючих органів у питаннях правильності, повноти та достовірності
декларування прибутку виконують акціонери, які зацікавлені в його легалізації, бо
лише прибуток виступає джерелом їхніх доходів. Прибуток із капіталовкладень
оподатковується нині лише один раз — на рівні прибутків корпорацій. Таким чи-
ном, оскільки доходи від дивідендів не оподатковуються після сплати податку на
прибуток, то акціонерам просто немає сенсу уникати оподаткування.

Можливо, дещо дивно для України, але менеджери словацьких компаній під ти-
ском акціонерів демонструють дива винахідливості, щоб збільшити прибуток і,
відповідно, базу оподаткування податку на прибуток [3].

Створення простої та доступної системи оподаткування. До початку запрова-
дження загальної фінансової реформи система оподаткування Словаччини була
надмірно складною, фрагментарною та заплутаною, що є характерним для сього-
часної податкової системи України. Як приклад, слід навести закон про прибут-
ковий податок, котрим одночасно регулюється корпоративний податок  і податки
на доходи фізичних осіб. Раніше там діяло п’ять ставок податків на прибуток (від
10 % до 38 %) і 21 вид прибуткового оподаткування, також діяли різноманітні по-
рядки оподаткування залежно від галузі економіки та локального розміщення
підприємств.

За допомогою реформи у 2004 року Словаччина почала використовувати плоску
шкалу оподаткування. На сьогоднішній день податок на доходи фізичних осіб, по-
даток  на додану вартість і податок на прибуток підприємств  мають ставку 19 %.

Обмеження переліку пільг і прозора система податкової допомоги для певних
галузей і регіонів. Здійснено значне обмеження існуючих  податкових пільг. Прак-
тично податкові пільги, як інструмент сприяння інвестиційного заохочення, були
скасовані, окрім пільг як форми урядової допомоги, що може надаватись виключно
підприємствам у депресивних територіях, у конкретних  галузях та в обмеженому
розмірі (наприклад у процентах від інвестиції).

Податкові пільги можуть мати місце лише серед галузей, які використовують
значну чисельність людських ресурсів (для створення робочих місць), або містять у
собі  інноваційний потенціал.

Соціальна складова система оподаткування. Оподаткування доходів для людей
побудовано таким чином, аби мінімізувати податкове навантаження на доходи
незабезпечених громадян. Населення з загальним доходом до 3440 євро на рік
звільняється від податку на доходи. Для заможних людей діє прогресивна ставка
оподаткування нерухомості. Незаможне населення не сплачують податку на не-
рухомість, на відміну від власників гаражів і дачних будинків, котрі отримують
додаткові податки.
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Вирівнювання податкового простору. До податкової реформи Словаччина мала
велику кількість податкових знижок, пільг, преференцій і спеціальних режимів.
При цьому, як і в нинішній Україні, їх обсяги та адресати безпосередньо залежали
від того, яка політична сила була при владі.

Під час податкової реформи було скасовано 80 % усіх податкових пільг, у тому
числі абсолютно всі пільги зі сплати ПДВ. Спеціальні податкові режими застосо-
вуються лише в депресивних районах і є зрозумілими, прозорими та тимчасовими.
Спрощена система оподаткування спрямована на підтримку малого бізнесу і зведе-
на до спрощення обліку та звітності [3].

Висновки.
Досвід Словацької Республіки, котра, як і Україна, розпочинала перебудову

економіки в непростих умовах, є надзвичайно важливим. Більше десяти років тому
країна мала надскладну систему оподаткування, місцеві групи впливу (бізнес, регі-
они) шматували бюджет через лобіювання численних податкових пільг, а компанії
виводили прибутки в офшори та уникали оподаткування, що істотно гальмувало
економічний розвиток та інвестиційне середовище. Наведений у дослідженні мате-
ріал наочно відображає конкретні моменти, що будуть корисні для в разі обмірко-
ваного запозичення та подальшого запровадження в Україні. На основі досліджен-
ня нижче сформульовано вісім першочергових заходів, котрі слід реалізувати в
Україні.

1. Збалансування бюджетів слід здійснювати не лише шляхом вливання коштів
у вигляді трансфертних надходжень, а стимулюючи використання фінансового по-
тенціалу територій і прозорого механізму розподілу коштів, що адмініструються на
конкретній території, залишаючи ширші фінансові повноваження місцевим орга-
нам влади.

2. Використання якісного наповнення дохідної частини бюджету шляхом запро-
вадження ефективних податків і платежів, що наразі не використовуються або не
досконально адмініструються на території України.

3. Спрощення податкового законодавства як найважливіший фактор активізації
бізнесу та інвестицій. Вирішення питань злиття податкового та бухгалтерського
обліку.

4. Зрівняння фіскального середовища для всіх учасників шляхом ліквідації по-
даткових пільг і преференцій, що спотворює конкуренцію і ставить однотипні під-
приємства у нерівні умови.

5. Залучення інвесторів шляхом зниження рівня оподаткування капіталу. Досвід
Словаччини показує, що коли країна прагне отримати зовнішні інвестиції, то слід за-
пропонувати не просто сприятливі умови, а запропонувати кращі ніж сусідні країни.

6. Запровадження прозорої системи державної підтримки стратегічних секторів
економіки для конкретних регіонів, адже підтримка промисловості у гірських регі-
онах буде мати ефект подібний підтримці туризму у промислових територіях.

7. Запровадження прозорого механізму публічних фінансів для відстеження широ-
ким загалом обсягу пільг, напрямку спрямування коштів і досягнутих результатів.

8. Надання ширших фінансових повноважень місцевим органам влади та відпо-
відного процесу децентралізації державних фінансів. Саме місцеві органи влади
несуть повну відповідальність за соціально-економічну ситуацію відповідної тери-
торіальної одиниці, ними здійснюється економічна політика, пошуку та залучення
інвесторів.
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