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Стійкість і дієвість фіскальної системи, як основи 
досягнення збалансованості публічних фінансів, 
акумулювання ресурсного потенціалу для забез

печення фінансової стабільності економічного розвитку 
в цілому, формується через закріплення у нормативно
правовій базі механізмів державного управління, зокре
ма моніторингу. Актуалізація моніторингу відбувається 
внаслідок поглиблення бюджетних проблем через: зро
стання державних витрат і недостатність доходів бю
джету; нарощення внутрішніх і зовнішніх державних і 
корпоративних боргів; уповільнення темпів економічно
го зростання 1; підвищення «непрямого» регуляторного 
навантаження на бізнес, що у середньостроковому періо
ді негативно позначиться на податкових надходженнях; 

відсутність належної системи попередження утворення 
ризиків та загроз у бюджетноподатковій сфері та інших 
фінансових сферах, а також недостатність ресурсів для 
здійснення заходів з пом’якшення їх впливу на фінанси 
країни. Проблеми стійкості фінансової системи, забез
печення стабільності розвитку та шляхи їх вирішення є 
актуальними для вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Теоретикометодологічні основи вирішення цих 
проблем було закладено у роботах О. І. Барановського, 
В. П. Вишневського, А. С. Гальчинського, В. М. Геєця,  
В. В. Глущенка, А. А. Гриценка, А. І. Даниленка, Я. А. Жалі
ла, Ю. Б. Іванова, І. О. Луніної, В. К. Сенчагова, С. І. Юрія 
та інших. В. М. Геєць і А. А. Гриценко зазначають, що 
«сутність соціальноекономічного розвитку полягає у 
взаємопов’язаних процесах, з одного боку, економіч
ного, з іншого – людського, розвитку... Враховуючи те, 
що справедливість має своїм критерієм не абстрактну 
рівність, а рівність, яка відповідає сутності явища, спра
ведливим соціальноекономічним розвитком є такий, 
який забезпечує рівноважний (збалансований), а тому 
і усталений розвиток всіх складових» [4, с. 44]. Сучас
ний етап економічного розвитку характеризується не
стабільністю, що порушує усталені пропорції (визначені 
для відносно стійкого зростання національної економі
ки) та потребує вдосконалення механізмів державного 

1 Уповільнення темпів економічного зростання в Україні  
у 2012 р. прогнозується експертами Світового банку та МВФ 
(до 2�, 3�, відповідно) внаслідок скорочення зовнішнього 
попиту та кризових явищ у країнах Єврозони, інших країнах 
[1, с. 2; 2, с.194]. На 2013 р. експертами МВФ прогнозується для 
України: прискорення темпів економічного зростання до 3,5�; 
збільшення рівня споживчих цін до 7,4� (порівняно з 2�  
у 2012 р.); збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного 
балансу, у � до ВВП, до –6,6� (у 2012 р. –5,6�); скорочення 
державних доходів у відсотках до ВВП з 43,8� у 2012 р. до 
42,3� [2, с. 83; 3, с. 79].
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регулювання з урахуванням потреб у збалансуванні фі
нансових систем і забезпеченні адаптивності до кризо
вих явищ, вигід, утворених під впливом глобалізаційних 
процесів і взаємозалежності світових товарних і фінан
сових ринків. 

Враховуючи, що набуття фінансовою системою 
властивостей адаптивності потребує тривалих 
процесів оцінки економічних явищ, визначення 

сутності нових закономірностей, відповідних якісних 
пропорцій та інструментів для забезпечення (наближен
ня) до динамічної фінансової рівноваги, важливим пи
танням є управління ризиками (ідентифікація, локаліза
ція, оцінка можливого впливу на фінанси, застосування 
інструментів зменшення впливу – страхування, резер
вування фінансових ресурсів та ін.) через визначення 
складових фінансової безпеки, критеріїв відповідності 
та належної системи моніторингу за їх дотриманням. 
Вирішення цих питань надасть можливість створити 
організаційні передумови для попередження фінансо
вих ризиків і своєчасного вжиття заходів з пом’якшення 
їх впливу на фіскальну систему. 

Ю. Б. Іванов, О. А. Чумакова зазначають, що стій
кий і динамічний розвиток національної економіки без
посередньо пов’язано з функціонуванням податкової 
системи, яка не тільки забезпечує формування доходної 
частини бюджету, але й відіграє значну роль в державно
му регулюванні економічних процесів [5]. В. П. Вишнев
ським обґрунтовано існування податкової популяції як 
сукупності економічних суб’єктів, об’єднаних спільною 
територією, спільною історією і спільними інститутами 
(спонтанними і формальними нормами з механізмами 
примусу до їх виконання), яка суттєво відрізняється 
від усталених європейських податкових популяцій [6]. 
Слід зазначити, що від рівня розвинутості та економіч
ної свідомості таких податкових популяцій (людського 
розвитку) залежить економічний розвиток i соціально
економічний розвиток у цілому. В. В. Глущенко стійкість 
фінансової системи розглядає як стійкість її бюджету 
[7]. При цьому зазначається, що концепція «стійкого 
розвитку» передбачає єдність її складових: економічної, 
соціальної та екологічної. 

У цілому зазначені підходи спрямовані на забезпе
чення фінансової стабільності, цілісності та динамічної 
рівноваги розвитку. У реалізації підходів до забезпе
чення фінансової стабільності важливу роль відіграють 
взаємопов’язані та взаємообумовлені методи та проце
дури моніторингу фіскальної системи. 

У науковій літературі моніторинг у фіскальній сфе
рі відносять до видів, методів бюджетного або податко
вого контролю, залежно до об’єкта і предмета контролю. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій О. П. Гетма
нець, В. І. Глухової, С. В. Дідура, А. О. Касич, Г. С. Ло
пушняк, І. Б. Стефанюка, І. В. Уськова, В. Д. Чернадчука,  
С. І. Юрія, Р. О. Яцкіна та інших авторів щодо теоретико
методологічних та організаційних засад фінансового 
контролю показав, що більшість авторів досліджують 
проблеми бюджетного контролю, зокрема бюджетного 
моніторингу, як одного з методів контролю. Питання 
контролю у фіскальній (бюджетноподатковій) систе

мі є новими, мало досліджуваними, а з огляду проблем 
останніх років (розбалансованість публічних фінансів, 
дефіцит бюджету, державний борг тощо) – досить акту
альними. При цьому важливого значення набуває моні
торинг фіскальної системи. 

Метою статті є визначення сутності, завдань 
моніторингу фіскальної системи та визначення його 
ролі та засобів практичного застосування у забезпечен
ні фінансової стабільності. 

При викладі основного матеріалу «фіскальна сис
тема» розуміється як складова фінансової системи та 
система, що поєднує взаємопов’язані та взаємообумов
лені відносини, інструменти та методи бюджетної та по
даткової сфер. Моніторинг фіскальної системи визнача
ється як вид фінансового контролю, який здійснюється 
у формі нагляду, застереження, координації у бюджетно
податковому процесі та інших процесах, пов’язаних із 
формуванням і використанням державних фінансів із 
забезпеченням фінансової стабільності. 

Моніторинг у науковій літературі розглядається, 
виходячи з його сутності (від лат. monere – на
гадування, оповіщення, застереження, надан

ня поради [8]), як: процес відслідковування відхилення 
реального стану об’єкта від запланованого або очікува
ного; спостереження за економічними об’єктами, аналіз 
їх діяльності як складова частина управління; процес 
збору даних для проведення аналізу і прийняття рішень 
та ін. [9, 10]. 

У нормативноправовій базі визначено, що мо
ніторинг застосовується для оцінки ефективності бю
джетних програми на всіх стадіях бюджетного процесу 
(п. 6 статті 20 Глави 4 Бюджетного кодексу України). 
Проте, окремі процедури бюджетного та податкового 
процесів за своєю сутністю можуть бути віднесені до 
складових моніторингу, зокрема контроль за складан
ням, розглядом, затвердженням, виконанням бюджетів, 
звітуванням про їх виконання; декларуванням, адміні
струванням податків, зборів, обліком використання фі
нансових ресурсів від податкових пільг). Норми щодо 
проведення таких процедур закріплені у законодавчих 
та нормативноправових актах, а саме: у Конституції 
України, Бюджетному, Податковому та Митному кодек
сах України, інших правових актах. 

Міжнародними організаціями застосовується тер
мін «фіскальний моніторинг», під яким розуміється 
співставлення фактичних i планових показників, визна
чення факторів, що вплинули на їх відхилення, а також 
прогнозування показників [2]. Виходячи з наведеного 
підходу до фіскального моніторингу, можна зробити 
припущення, що він проводиться за фактом виконання 
планових показників бюджету та є видом наступного та 
поточного фінансового контролю. При цьому для забез
печення фінансової стабільності доцільно застосовувати 
моніторинг, як попередній (превентивний) контроль. 

Предметом фіскального моніторингу визначають 
фіскальні правила, які поєднують норми стабільності 
(відхилення структурного балансу бюджету від серед
ньострокових бюджетних орієнтирів, показника дер
жавного боргу до ВВП тощо), а також оцінки якості бю
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джету (рівень прямих і непрямих податків до ВВП, рівня 
податку на прибуток підприємств та податку на доходи 
фізичних осіб до ВВП та ін.) [11]. 

Аналіз чисельних фіскальних правил2, проведений 
зарубіжними науковцями, надав їм можливість на під
ставі розрахунку індексу фіскального правила та індексу 
покриття такого правила виокремити основні групи такі 
як [12 – 15 та ін.]: 1) бюджетні правила (золоте правило 
фінансування, правило збалансування бюджету, гранич
ні номінальні показники бюджету та його показники у 
відсотках до ВВП, правила структурних співвідношень 
тощо); 2) боргові правила (граничний борг у номінально
му вираженні та у відсотках до ВВП, граничний реальний 
борг до платоспроможності тощо); 3) правила держав
них витрат (граничні витрати – номінальні та реальні 
показники, темпи зростання витрат тощо); 4) правила 
державних доходів (податкове навантаження у % до ВВП, 
правило реальних податкових ставок, розподіл додатко
вих доходів та ін.) 3. 

За чинної нормативноправової бази коефіцієнт 
фіскальних правил, розрахований нами за методикою 
Єврокомісії 4, для України має досить низьке значення. 
До розрахунку нами бралися такі критерії: 1) законодав
ча база фіскальних правил (середнє значення балів за 
оцінками: закріплення фіскального правила та простору 
для встановлення і зміни фіскальних правил – для Украї
ни становить 1,5 бала, оскільки окремі фіскальні прави
ла визначені постановами Кабінету Міністрів України,  
а не на рівні Кодексу, а також надано повну свободу у 
визначені розміру фіскальних правил (у Бюджетному 
кодексі України для окремих правил визначено лише їх 
загальні принципи або передбачено, що Кабінет Міні
стрів України має встановлювати її цільовий показник);  
2) наявність моніторингу за дотриманням фіскальних 
правил – 1 бал, оскільки відсутній регулярний держав

ний нагляд за дотриманням фіскальних правил; не ство
рено спеціального органу, відповідального за реалізацію 
(впровадження) фіскальних правил, – 1 бал; передбаче
но, що Міністерство фінансів має здійснювати коригу
вання показників у разі порушення окремих фіскальних 
правил – 2 бали; існує високий інтерес громадськості до 
окремих фіскальних правил – 2 бали. Таким чином, сила 
фіскальних правил становить 7,5 балів, що нижче най
вищої оцінки на 9 балів. 

Аналіз наведених нормативних документів та ін
ших актів законодавства ЄС свідчить про те, що 
дієвість фіскальних правил залежить від сфери 

їх покриття, а також від системності моніторингу за їх 
дотриманням (встановлення суб’єктів моніторингу, ме
ханізмів його проведення, а також його законодавчого 
та нормативноправового забезпечення). При цьому 
важливого значення набувають підходи до побудови 
системи моніторингу та взаємоузгодженості елементів 
моніторингу із зазначених питань, оскільки відокремле
не їх введення у бюджетне законодавство без уніфікова
них методів встроювання у бюджетноподаткові проце
си призведе до дискоординації та дублювання функцій. 

Для забезпечення системності моніторингу про
понується виокремлювати процесний та індикаторний 
моніторинг. Класифікація видів моніторингу здійснено 
за таким критерієм, як об’єкт контролю, зокрема: про-
цесний – це моніторинг щодо складання, розгляду, за
твердження, виконання бюджетів, звітування про їх ви
конання; нарахування, декларування, адміністрування 
податків і зборів, обліку використання податкових пільг; 
нагляду за збалансованістю фіскальної системи (засте
реження від макроекономічних і макрофінансових дис
балансів і визначення шляхів їх коригування, внесення 
змін до видаткової частини бюджету, резервування бю
джетних коштів на Єдиному Казначейському рахунку 
для здійснення видатків за захищеними статтям бюдже
ту); координація розпорядників і розпорядників нижчо
го рівня тощо); індикаторний – це моніторинг за до
триманням фіскальних правил, показників ефективно
сті та результативності виконання бюджетних програм, 
сигнальних показників оповіщення кризових явищ у на
ціональній та світовій економіці; тощо. Така класифіка
ція забезпечує формування відповідного інструмента
рію моніторингу на кожному етапі його проведення (на 
майбутній, поточний та минулий періоди). За періодом 
проведення моніторинг визнається: наступним, поточ
ним і попереднім (превентивним короткостроковим та 
середньостроковим). 

Процесний моніторинг фіскальної системи, вихо
дячи з вищенаведених умов, визначається нами, як вид 
фінансового контролю, що забезпечує: дотримання норм 
бюджетноподаткового законодавства у бюджетному про
цесі, фіскальних правил та інших законодавчо встанов
лених індикаторів і норм; умов прозорості формування 
достатнього обсягу бюджетних коштів при оптималь
ному рівні чистого фіскального навантаження на бізнес 
для виконання взятих державних зобов’язань у коротко
строковому та середньостроковому періодах. Завдан
ням процесного моніторингу визначено забезпечення: 

2 Податково-бюджетні (фіскальні) правила встановлюються 
як кількісні показники бюджетних агрегатів. Зокрема, вони 
представляють собою постійне обмеження на бюджетно-
податкову політику, виражаються через сумарний показник 
фінансових результатів, таких як баланс державного бюджету, 
обсяг заборгованості, витрат, доходів або пов’язані з ними 
операції та події. Основна мета застосування фіскальних пра-
вил є підвищення бюджетної дисципліни. Правила можуть 
також сприяти координації політики між різними рівнями 
влади залежно від їх інституційного охоплення. Крім того, 
податкові правила можуть сприяти подальшому зниженню 
нестабільності в політиці.
3 У Доповіді Цільової групи при Раді Європі за темою: «Зміц-
нення економічного управління в ЄС» зроблено висновок 
про актуалізацію питань розширення рамок нагляду за до-
триманням фіскальних правил, введення нових механізмів 
макрофінансового спостереження, методик завчасної оцінки 
ризиків макроекономічних дисбалансів, координації і функціо-
нальної відповідальності, а також зміцнення правової основи 
для забезпечення фінансового управління [13].
4 Розрахунок проведено за методикою 2008 р., оскільки поря-
док розрахунку коефіцієнта, прийнятий Єврокомісією  
у 2010 р., потребує значного обсягу аналітичної інформації, 
яка не оприлюднюється у такому розрізі та деталізації, тому 
сьогодні не може бути застосовувана.
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збалансування доходів і видатків бюджету; нагляду за 
надходженнями до бюджету та, у разі їх скорочення 
(порівняно з плановими показниками), здійснення від
повідних коригувань обсягу видатків; координації роз
порядників; ефективності та результативності викорис
тання бюджет них коштів із застосуванням програмно
цільового методу, а також через застосування належної 
системи державного внутрішнього фінансового контро
лю, координацію зовнішнього аудиту з внутрішнім ауди
том бюджетних організацій та державних підприємств; 
встановлення рівня виконання бюджетів, виявлення 
факторів, що вплинули на відхилення фактичних від 
планових показників; покращення якості та відкритості 
управління державним (місцевим) боргами та ін. 

Індикаторний моніторинг визначено видом фінан
сового контролю, що наглядає за дотриманням планових 
показників бюджету, індикаторів і фіскальних правил, 
як певної сукупності норм, лімітів і коефіцієнтів; забез
печує короткострокову і середньострокову податково
бюджетну стійкість з урахуванням інших макроеконо
мічних показників і показників стану фінансів реально
го сектора економіки та домогосподарств, попереджує 
кризові явища. Таким чином, індикаторний моніторинг 
має за сукупністю взаємопов’язаних показників відо
бражати стан і тенденції зміни фіскальної системи, а за
провадження процесного моніторингу за дотриманням 
урядом, іншими учасниками бюджетноподаткового 
процесу законодавчих норм формує умови забезпечення 
стійкості розвитку державних фінансів. Завданнями ін
дикаторного моніторингу можуть бути: контроль за до
триманням показників фіскальних правил, визначених 
з урахуванням прогнозних зміни макроекономічного 
стану. Процесний та індикаторний моніторинг пов’язані 
між собою при встановлені інституційних зобов’язань 
на кожному етапі бюджетноподаткового процесу. Та
кий підхід сприятиме розширенню об’єктів моніторингу 
та підвищенню якості проведення попереднього та по
точного контролю. За діючої нормативноправової бази 
контроль здійснюється лише в частині дотримання за
конодавства розпорядниками та одержувачами коштів 
державного та місцевих бюджетів у процесі взяття або 
реєстрації зобов'язань та прийомі до виконання платіж
них доручень (табл. 1). 

Для визначення засобів практичного застосування 
процесного та індикаторного моніторингу проведено ана
ліз норм законодавства з бюджетноподаткових питань. 

Окремі аспекти моніторингу визначено у таких за
конодавчих і нормативноправових актах: Конституція 
України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс 
України, Митний кодекс України; Закони України «Про Ра
хункову палату України», «Про затвердження Регламенту 
Верховної Ради України», «Про затвердження Регламенту 
Кабінету Міністрів України», «Про аудиторську діяль
ність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, 
забезпечення ефективного використання бюджетних ко
штів, державного і комунального майна» та ін. 

Фіскальне (бюджетноподаткове) законодавство в 
Україні, як і в багатьох інших країнах, має особ
ливий статус, який передбачає встановлен

ня базових принципів і положень в Основному Законі 
країни – Конституції. Конституцією України закріплено 
повноваження виконавчої та законодавчої влади, основ
ні принципи державного бюджетування. Одне з фіс
кальних правил – правило збалансування бюджету, яке 
встановлено нормами Конституції, має більше декла
ративний характер, оскільки у статті 95 визначено, що 
«держава прагне до збалансованості бюджету України». 
Враховуючи це, підзаконними нормативноправовими 
актами доцільно визначити фіскальні правила, а також 
суб’єктів моніторингу, процедури здійснення індикатив
ного і процесного моніторингу щодо досягнення збалан
сованості бюджету у поточному періоді та коротко, се
редньострокових бюджетних прогнозах. Повноваження, 
наведені у Конституції України, мають реалізуватися че
рез певні процедури, визначені іншими законами, підза
конними нормативноправовими актами, які кореспон
дують з нормами бюджетного та податкового законодав
ства. Це забезпечує певний баланс фіскальних повнова
жень, взаємоузгодженість функцій і завдань органів зако
нодавчої та виконавчої влади, що виступають суб’єктами 
провадження моніторингу фіскальної системи. 

У Бюджетному кодексі України не наводиться трак
тування терміну «моніторинг». У п. 6 статті 20 «Застосу
вання програмноцільового методу в бюджетному про

Таблиця 1

Результати попереднього та поточного контролю працівниками органів Державної казначейської служби України

Рік 

Попереджено порушення бюджетного 
законодавства розпорядниками  

та одержувачами коштів державного  
та місцевих бюджетів

У тому числі:
при виконанні бюджетів у процесі взяття або реєстрації 

зобов'язань, фінансових зобов’язань, прийомі до виконання 
платіжних доручень

державного бюджету місцевих бюджетів
кількість сума, млн грн кількість сума, млн грн кількість сума, млн грн

2012* 8076 1464,1 2369 687,0 5707 777,1
2011 15994 2885,8 4319 1636,9 11675 1248,9
2010 41278 1852,9 11823 863,5 29455 989,4
2009 30508 2469,9 13811 1512,5 16697 957,4
2008 44612 4005,1 20914 2159,0 23698 1846,1

Примітка: * – дані за січень – вересень 2012 р. 
Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України.
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цесі» встановлено, що на всіх стадіях бюджетного проце
су його учасники в межах своїх повноважень здійснюють 
оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає 
заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим 
та ефективним використанням бюджетних коштів. Та
ким чином, передбачено проведення моніторингу для 
оцінки ефективності бюджетних програм. При цьому 
іншими нормами Бюджетного кодексу Украї ни встанов
лено бюджетну підзвітність, а також окремі показники та 
параметри для їх враховування при здійсненні встанов
лених бюджетним законодавством процедур, що в цілому 
є окремими елементами моніторингу. Для підвищення 
ефективності зазначених процедур, унеможливлення ду
блювання або суперечностей норм доцільно їх включати 
в систему моніторингу. Процесний моніторинг має за
проваджуватися для складання, розгляду, затверджен
ня, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а 
також для інших процесів, які можуть бути об’єднанні у 
групи: попередній (превентивний коротко- та середньо-
строковий) моніторинг за процесами розробки, розгляду 
та затвердження Державного бюджету України, місцевих 
бюджетів і внесення змін до них (підготовка проектів бю
джетів; державний внутрішній фінансовий контроль при 
складанні кошторисів, визначення достатності бюджет
них коштів для виконання законодавчо встановлених 
функцій та досягнення визначених цілей, програм роз
витку, тощо; затвердження Державного бюджету Украї
ни (місцевих бюджетів) та внесення змін до них) тощо; 
поточний моніторинг за процесами виконання держав-
ного та місцевих бюджетів (визначення, затвердження 
та виконання Розпису Державного бюджету України; по
місячний розподіл міжбюджетних трансфертів; внесення 
змін до бюджетної класифікації (у разі необхідності); ви
конання місцевих бюджетів (процедури щодо витрачан
ня коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також 
інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого 
бюджету); справляння податків і зборів (обов’язкових 
платежів), інших надходжень бюджету; здійснення дер
жавних (місцевих) запозичень та управління державним 
(місцевим) боргом; оцінка ефективності використання 
бюджетних коштів і результативність бюджетних про
грам; ДВФК); наступний моніторинг через аналіз вико
нання бюджетів, ефективності використання бюджетних 
ресурсів і звітування, підготовка доповідей про хід ви
конання Державного бюджету України поточного року 
(звітність, процедури з управління боргом, ДВФК, зо
внішній аудит). 

Аналіз основних нормативноправових актів у бю
джетноподатковій сфері вказує на відсутність 
суттєвих прогалин для проведення процесного 

моніторингу. При цьому процесний моніторинг без ін
дикаторного, що має кількісно виражені показники, не 
може повною мірою забезпечити дотримання якості бю
джету та фіскальної стабільності протягом поточного та 
середньострокового періодів. Для формування цілісної 
системи моніторингу пропонується доповнити Бюджет
ний кодекс України в частині введення нових фіскальних 
правил і конкретизації існуючих правил і показників. 
Основні фіскальні правила, розроблені та вдосконалені 

у липні 2012 р. [14] для розвинутих країн потребують 
певних коригувань для застосування їх країнами, ринки 
яких розвиваються. Враховуючи це, нами запропонова
но орієнтовний перелік фіскальних правил та можливі 
шляхи їх введення до фіскального законодавства. 

Орієнтовний перелік фіскальних правил:  
1) бюджетні правила: рівень збалансування бю

джету, що визначається як відношення обсягу доходів до 
видатків (окрім, запозичень і видатків на погашення та об
слуговування боргів), наявність профіциту бюджету; гра
ничний обсяг дефіциту бюджету; відхилення структури 
балансу бюджету від середньострокових бюджетних орі
єнтирів. Реалізація цільових бюджетних орієнтирів; кое
фіцієнти загальної та поточної ліквідності (короткостро
кові активи / короткострокові зобов'язання, зобов'язання 
(борги) / капітал); правила структурних співвідношень 
статей доходів і видатків бюджету за обсягом та цільовим 
призначенням; рівень резервного фонду бюджету;

2) боргові правила: граничний обсяг державного 
боргу; частка державного внутрішнього боргу; серед
ньозважений строк до погашення державного боргу; 
частка державного боргу з фіксованою ставкою; частка 
державного боргу, що рефінансується в наступному бю
джетному році; обсяг коштів від державних зовнішніх 
(внутрішніх) запозичень; граничний обсяг місцевих вну
трішніх і зовнішніх запозичень; рівень місцевого боргу 
у % до власних доходів місцевих бюджетів; граничний 
обсяг гарантованого державою боргу; мінімальна став
ка дохідності придбання цінних паперів, максимальна 
відсоткова ставка державного запозичення;

3) правила державних витрат: рівень (квота) дер
жавних видатків у % до ВВП; темпи зростання видат
ків; встановлення захищених статей бюджету і темпи 
їх зростання; граничний номінальний обсяг для кож
ної бюджетної програми окремо, рівень у % до обсягу 
доходів; граничні суми витрат бюджетних установ на 
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування для адміністративних потреб; фінансовий 
норматив бюджетної забезпеченості; змінні ліміти, які 
коливаються залежно від зміни обсягів надходжень за 
джерелами фінансування, встановленими у бюджеті 
(видатки із спеціального фонду); граничний обсяг відра
хувань до Державного фонду регіонального розвитку;

4) правила державних доходів: рівень (квота) дер
жавних податкових доходів у % до ВВП; рівень прямих 
і непрямих податків до ВВП, рівень основних бюдже
тоутворюючих податків (податку на прибуток, подат
ку на доходи фізичних осіб та ін.) у % до ВВП; частка 
перерозподілу ВВП через зведений бюджет; мінімаль
ні темпи зростання доходів бюджету; оптимальний 
рівень чистого податкового навантаження на бізнес 
з урахуванням надання податкових пільг (податкової 
здатності економіки) для врахування його при плану
ванні доходів бюджетів у короткостроковій та серед
ньостроковій перспективі; податкове навантаження у 
відсотках до ВВП; фінансовий стан реального сектора 
(рівень боргової залежності підприємств; темпи зрос
тання доходів від реалізації продукції (товарів, робіт та 
послуг), у % до попереднього періоду; рівень прибутко
вості власного капіталу); 
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5) спеціальні індикатори для моніторингу діяль-
ності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня: 
номінальні ліміти, рівень у % до обсягу доходів або ви
датків залежно від параметру.

Законодавче встановлення процедур та індика
торів моніторингу покращить значення коефіцієнту 
фіскальних правил і відповідно коефіцієнтів покриття і 
сили правил [14, 15 та ін.], а також забезпечить досягнен
ня балансу між максимальним скороченням бюджетних 
видатків і фінансуванням економічного розвитку для 
забезпечення стабільності зростання в наступних бю
джетних періодах. Закріплення моніторингу фіскальної 
системи у законодавстві (на рівні Бюджетного кодексу 
України) потребує визначення регулятора цього проце
су, а також чіткої моделі координації, підпорядкованості 
та відповідальності у проведенні моніторингу, оператив
ному реагуванні на ризики та загрози розбалансування 
системи, порушення стабільності розвитку державних 
фінансів. Введення функціональної відповідальності на
дасть можливість закріпити за виконавцями не лише за
вдання щодо здійснення окремих процедур у бюджетно
му процесі та інших завданнях процесного моніторингу, 
а також дотримання фіскальних правил та індикаторів, 
проведення коригування обсягу видатків бюджету в 
разі невиконання плану доходів для дотримання пра
вил збалансованості; проведення резервування коштів 
для фінансування соціальних зобов’язань держави, які 
передбачені захищеними статтями бюджету, підготовки 
оперативної інформації для внесення коригувань інши
ми суб’єктами, визначеними для здійснення моніторин
гу фіскальної системи тощо. 

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що дослі

дження проблем моніторингу фіскальної системи є ак
туальними з огляду на закріплення останніми роками 
тенденцій нестабільності економічного розвитку, роз
балансування фінансів і відсутності запасу стійкості 
фіскальної системи. Моніторинг фіскальної системи 
визначається як вид фінансового контролю, який здій
снюється у формі нагляду, застереження, координації 
у бюджетноподатковому процесі та інших процесах, 
пов’язаних із формуванням і використанням державних 
фінансів із забезпеченням фінансової стабільності. За
пропоновані процесний та індикаторний моніторинг 
фіскальної системи сприятимуть процесам дотримання 
якості бюджету та фіскальної стабільності протягом по
точного та середньострокового періодів.                   
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