
42

Отже, для забезпечення реальних змін, які б сприяли набли-
женню економіки України індикаторам ЄС у економічній сфері
необхідно:

1) в питаннях бюджетного дефіциту: здійснювати збалансу-
вання державного бюджету; ввести середньострокове бюджетне
планування і прогнозування; переглянути шляхи надходжень
грошових потоків до бюджету.

2) в контексті державного боргу: визначити оптимальний і
безпечний обсяг державного боргу та його структуру; припинити
або обмежити можливість фінансування різних урядових програм
за рахунок збільшення заборгованості; ефективно використову-
вати майбутні заборгованості: спрямовувати отримані зовнішні
запозичення на інвестування.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЄС ТА УКРАЇНА

Бюджетна політика ЄС служить найважливішим економічним
важелем впливу на господарські процеси на наднаціональному
рівні. Поряд з грошово-кредитною, бюджетна політика являє со-
бою ключовий засіб впливу на розвиток союзної економіки, обу-
мовленого необхідністю підвищити її конкурентоспроможність.
Одним з напрямків розвитку ЄС є його економічне і фізичне
розширення. Для України, як потенційного кандидата на підпи-
сання угоди асоціації і подальшого вступу в ЄС, важливим є
об’єктивна економічна оцінка потенціалу такої співпраці, задля
виявлення усіх переваг та недоліків.
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Бюджетна політика являє собою ключовий інструмент макро-
економічної політики, що має на меті підтримати стабільне зрос-
тання, протидіяти кризовим явищам та інфляції, а також забезпе-
чити високий ступінь зайнятості людських ресурсів. Бюджет
служить матеріальною основою для реалізації бюджетної політи-
ки, в особливості соціального характеру.

Основними напрямками бюджетної політики ЄС виступають
досягнення циклічної та підвищення надходжень бюджетів, за-
побігання надлишкових бюджетних витрат, контроль обсягу
державного боргу. До інструментів бюджетної політики ЄС від-
носяться обмеження бюджетного дефіциту та державного боргу.

В Європейському союзі бюджетна політика складається з двох
нерівних частин. З однієї сторони, загальна європейська бюджетна
політика в особі спільного бюджету ЄС, а з іншого — сукупність на-
ціональних бюджетних політик країн ЄС. Основною метою ство-
рення спільного бюджету є компенсація ефектів нерівності в процесі
євроінтеграції на кожному етапі та географічного розширення Союзу.

Ефективна оцінка бюджетної політики ЄС має ґрунтуватися
на аналізі її принципів і завдань, а також проблем, що супрово-
джують її реалізацію і заходів щодо їх усунення. Важливим
елементом аналізу виступають і розподіл видатків бюджету ЄС,
його доходи. Аналіз участі країн-членів ЄС дає можливість ви-
явити тенденції щодо донорів і реципієнтів Спільного бюджету.
Відповідно до виявлених тенденцій, а також беручи до уваги
структуру економіки України в порівнянні із подібними показ-
никами Польщі в період вступу в ЄС у 2004-му році, можна від-
нести Україну в групу нетто-реципієнтів, що у свою чергу до-
зволяє зробити прогноз щодо України в ЄС на прикладі досвіду
Польщі.

Отже, метою роботи є виявлення та пошук шляхів усунення ос-
новних проблем реалізації бюджетної політики ЄС для визначення
переваг і недоліків можливості вступу України до Спільноти.

Проводячи аналіз переваг асоціації та повноцінного вступу
України до ЄС необхідно розрахувати всі можливі відрахування
до Спільного бюджету ЄС, втрати від конкуренції з європейсь-
кими виробниками, можливі збитки внаслідок зниження рівня
економічної співпраці та торгівля з країнами СНД і Росію зокре-
ма. Крім можливих втрат, необхідно розрахувати і можливі дохо-
ди для України, які повинні включати відрахування з ЄС, доходи
від цільових структурних фондів ЄС, надходження від експорту,
а також врахувати довгострокові перспективи для розвитку еко-
номіки та макроекономічного клімату в Україні загалом.
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Бюджетна політика ЄС має кілька суттєвих недоліків, які потре-
бують швидкого вирішення. Головною проблемою є необхідність
змінювати пріоритети бюджетної політики враховуючи розширення
на Схід, що за собою тягне збільшення тиску на бюджет ЄС, необ-
хідність збільшення його обсягів (у тому числі за рахунок пошуку
нових джерел власних ресурсів) і розробки нових методик його пе-
рерозподілу. Ще однією болючою проблемою є навантаження на
країни-донори. Проблема набула більшої актуальності з останніми
розширеннями Союзу, оскільки практично всі нові члени ЄС стають
нетто-одержувачами (у перспективі і Україна також).
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Фінансові інструменти являють собою відображення фінансо-
вих відносин, тобто забезпечують рух грошових потоків. Інстру-
ментарій обслуговуючої інфраструктури пов’язаний з організа-
ційним та інформаційним забезпеченням фінансових відносин.
Його призначення полягає у створенні належних умов для вико-
ристання фінансових інструментів. Інструменти фіскальної полі-
тики, використовуються у сфері державних фінансів (наприклад,


