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КОДЕКС ФІСКАЛЬНОЇ ПРОЗОРОСТІ: ІНІЦІАТИВИ МВФ
Розглянуто еволюцію впровадження Кодексу належної практики щодо забезпечення прозо-

рості в бюджетно-податковій сфері, розробленого МВФ, у трьох редакціях. Систематизова-
но принципи забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері: інституціонально-
правові засади (відділення сектора органів державного управління, чітке визначення й опри-
люднення функції управління в межах державного сектора; чітка й відкрита правова, норма-
тивна й адміністративна система формування доходів і витрат бюджету); відкритість бю-
джетних процесів (наявність і дотримання встановленого графіка підготовки бюджету, чіт-
кі процедури виконання і моніторингу бюджету й бюджетної звітності); доступність інфор-
мації для громадськості (оприлюднення вичерпної інформації про минулий, поточний і прогно-
зований стан бюджетно-податкової сфери і про основні фіскальні ризики; доступна і зрозумі-
ла форма висвітлення податково-бюджетної інформації; своєчасне звітування і публікація
податково-бюджетної інформації); гарантії достовірності бюджету (відповідність податко-
во-бюджетних даних міжнародним стандартам якості; забезпечення дієвого внутрішнього
контролю за діяльністю в бюджетно-податковій сфері; перевірка податково-бюджетної ін-
формації вищими органами державного фінансового контролю). Визначено основні напрями
вдосконалення оцінювання фіскальної прозорості. Формалізовано концептуальну схему меха-
нізму оцінювання державних витрат і фінансової підзвітності.
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І. Вступ
Реалізація принципів ефективного управ-

ління державними фінансами і забезпечен-
ня підзвітності урядів вимагатиме відповід-
ного інформаційного забезпечення. Підви-
щення міри фіскальної прозорості допома-
гає створити умови для прийняття інформо-
ваних економічних рішень, сформувати до-
стовірне уявлення про стан державних фі-
нансів, відповідні перспективи й ризики.
Проблеми функціонування державних фі-
нансів привертають увагу багатьох учених.
Стаття О.А. Швагер присвячена досліджен-
ню питання визначення поняття “державна
казна”, його правового режиму та співвід-
ношення з іншими суміжними фінансово-
правовими категоріями [1, c. 65].∗

У наукових працях О.В. Дейнеки, Н.А. Дех-
тяр, Т.В. Турченюк, А.Ю. Третяк досліджено
теоретичні та практичні засади оцінювання
ефективності функціонування фінансів дер-
жавного сектора економіки [2; 3], обґрунто-
вано місце фінансів державного сектора
економіки в системі державних фінансів
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України [4], досліджено види суб’єктів дер-
жавного сектора, проаналізовано та уза-
гальнені їх класифікаційні ознаки, а також
запропоновано виділення у складі держав-
ного сектора економіки державного унітар-
ного й державного корпоративного секторів
[5]. Дисертаційна робота Д.М. Дмитренко
присвячена розвитку теоретичних і методич-
них основ реструктуризації фінансової сис-
теми, розробці методичних підходів і практи-
чних рекомендацій, спрямованих на розвиток
фінансової системи країни в контексті глоба-
лізації [6]. Вченими узагальнено зарубіжний
досвід функціонування державних фінансів
на прикладі Республіки Болгарія [7], Респуб-
ліки Польща [8], досліджено стан відповідно-
сті реалізації бюджетної політики України у
сфері формування та використання держав-
них видатків принципам організації бюджет-
них відносин європейського співтовариства
[9], розглянуто шляхи подолання вертикаль-
них фінансових дисбалансів у зарубіжних
країнах, на цій основі запропоновано заходи
щодо покращення дієвості механізму фінан-
сового вирівнювання в Україні [10]. У статті
М.І. Макаренко викладено основні вимоги до
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дотримання стандартів і норм статистики
державних фінансів, сформульовані Міжна-
родним валютним фондом для України та
інших перехідних країн [11, c. 115].

Утім, високо оцінюючи здобутки вказаних
авторів, слід зазначити, що недостатньо
уваги приділено проблемам поширення іні-
ціатив МВФ щодо підвищення фіскальної
прозорості.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є узагальнення рекоменда-

цій МВФ щодо забезпечення прозорості бю-
джетно-податкової сфери як основи ефекти-
вного функціонування державних фінансів.
Відповідно до поставленої мети необхідно
вирішити такі завдання: розглянути еволюцію
впровадження Кодексу належної практики із
забезпечення прозорості в бюджетно-подат-
ковій сфері, зміст основних редакцій, визна-
чити основні напрями вдосконалення оціню-
вання фіскальної прозорості, формалізувати
концептуальну схему механізму оцінювання
державних витрат і фінансової підзвітності.

ІІІ. Результати
У 1998 р. Міжнародний валютний фонд

(МВФ) представив Кодекс належної практи-
ки щодо забезпечення прозорості в бюдже-
тно-податковій сфері”, результатом чого
стала добровільна програма щодо підготов-
ки оцінок прозорості в бюджетно-податковій
сфері, названих модулями. Ідея прийняття
Кодексу полягала в тому, що прозорість у
бюджетно-податковій сфері є ключовою
складовою належного управління, яке віді-
грає ключову роль у досягненні макроеко-
номічної стабільності і високоякісного зрос-
тання. В основі переглянутих редакцій Ко-
дексу й Керівництва 2007 р. щодо забезпе-
чення прозорості в бюджетно-податковій
сфері [12] лежать такі принципи: по-перше,
надання вичерпної та надійної інформації
про минулу, поточну й майбутню діяльність
органів державного управління, її доступ-
ність сприяє прийняттю більш обґрунтова-
них і якісних економічних рішень, допомагає

виявити потенційні ризики для перспектив-
ного стану бюджетно-податкової сфери,
скорегувати податково-бюджетну політику у
відповідь на зміни економічних умов і, від-
повідно, зменшити частоту й гостроту криз;
по-друге, забезпечення підзвітності органів
державного управління за вибрані ними за-
ходи політики перед громадянами; по-третє,
отримання доступу до міжнародних ринків
капіталу на сприятливіших умовах. Поси-
лення контролю з боку громадянського сус-
пільства й міжнародних ринків ще більше
сприяє реалізації першої мети, створюючи в
органів державного управління стимули для
проведення зваженої економічної політики й
досягнення більшої фінансової стабільності.
У табл. 1 наведено принципи забезпечення
прозорості в бюджетно-податковій сфері.

Усі країни мають забезпечувати прозо-
рість у бюджетно-податковій сфері на основі
принципів чіткої формалізації інституціона-
льно-правових засад, відкритості бюджет-
них процесів, доступності інформації для
громадськості й гарантій достовірності бю-
джету.

Кодекс визначає належну практику, здій-
снювати яку в змозі країни, незалежно від
рівня економічного розвитку. Кодекс є од-
ним з 12 фінансових стандартів, визнаних
міжнародним співтовариством, за якими го-
туються Доповіді про дотримання стандар-
тів і кодексів (Reports on the Observance of
Standards and Codes, ROSCs). Окрім питань
прозорості в бюджетно-податковій сфері,
МВФ розробив стандарти, що стосуються
даних, а також прозорості грошово-кредит-
ної і фінансової політики, оскільки ці сфери
тісно пов’язані між собою, а іноді перетина-
ються. Дотримання державою-членом стан-
дартів щодо прозорості доповнює собою
здійснюваний МВФ нагляд, який передбачає
моніторинг і консультації з офіційними орга-
нами країни з широкого кола питань еконо-
мічної політики для оцінювання чинників
економічної уразливості.

Таблиця 1
Принципи забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері

(побудовано за даними [12])
1. Інституціонально-правові засади
1.1 Відділення сектора органів державного управління від іншої частини державного сектора й від іншої економіки,
чітке визначення й оприлюднення функції управління у межах державного сектора
1.2 Чітка і відкрита правова, нормативна й адміністративна система формування доходів і витрат бюджету
2. Відкритість бюджетних процесів
2.1 Наявність і дотримання встановленого графіка підготовки бюджету, зміст якого має узгоджуватися із цілями мак-
роекономічної і податково-бюджетної політики
2.2 Чіткі процедури виконання й моніторингу бюджету та бюджетної звітності
3. Доступність інформації для громадськості
3.1 Оприлюднення вичерпної інформації про минулий, поточний і прогнозований стан бюджетно-податкової сфери і
про основні фіскальні ризики
3.2 Доступна і зрозуміла форма висвітлення податково-бюджетної інформації
3.3 Своєчасне звітування і публікація податково-бюджетної інформації
4. Гарантії достовірності бюджету
4.1 Відповідність податково-бюджетних даних міжнародним стандартам якості
4.2 Забезпечення дієвого внутрішнього контролю за діяльністю в бюджетно-податковій сфері
4.3 Перевірка податково-бюджетної інформації вищими органами державного фінансового контролю
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Мета ROSCs щодо бюджетно-податкової
сфери – виявити сильні сторони й вразливі
місця для встановлення пріоритетних за-
вдань зі зміцнення фіскальних інститутів
країни. Ці доповіді виявляють важливі фіс-
кальні ризики й підвищують обізнаність про
них, відіграючи корисну роль у процесі нагля-
ду. Світова практика переконує, що оцінки й
рекомендації, що містяться в ROSCS стосо-
вно бюджетно-податкової сфери, виявилися
корисними органам державного управління у
визначенні своїх потреб у зміцненні потенці-
алу й тим самим перетворилися на важливе
джерело інформації для встановлення пріо-
ритетів щодо напрямів можливої технічної
допомоги з боку МВФ та інших організацій,
що надають таку допомогу.

ROSCs стосовно бюджетно-податкової
сфери готуються за запитом офіційних орга-
нів країни. З 1999 р. МВФ провів 111 таких
оцінок у 94 країнах світу, у т. ч. 6 в Україні:
банківський нагляд (листопад 2003 р.), поши-
рення даних (серпень 2003 р.), фінансова
прозорість (вересень 1999 р., квітень 2004 р.),
прозорість грошово-фінансової політики (лис-
топад 2003 р.), платіжні системи (листопад
2003 р.) [13]. Рішення про підготовку й публі-
кацію ROSCs приймаються добровільно і сві-
дчать про намір країни поліпшити прозорість
у бюджетно-податковій сфері. Такі поліп-
шення можуть періодично відзначатися в
публікованих оновленнях доповідей або по-
вторних оцінках прозорості в бюджетно-
податковій сфері і підкріплюватися позитив-
ною реакцією на ці доповіді з боку приват-
них ринків і донорів. Загальновизнано, що
це сприяє підвищенню довіри суспільства
до управління державними фінансами, а
більш інформоване громадянське суспіль-
ство здатне приймати і просувати ефектив-
ніші рішення в податково-бюджетній сфері.

З часу першого видання в 1998 р. і остан-
нього оновлення в 2007 р. Кодекс належної
практики щодо забезпечення прозорості в
бюджетно-податковій сфері МВФ і супутнє
керівництво є центральними ланками в гло-
бальній архітектурі стандартів фіскальної
прозорості. За період з кінця 1990-х рр. від-
чутні значні поліпшення охоплення, якості і
своєчасності надання інформації про дер-
жавні фінанси, але криза, що вибухнула у
2008 р., виявила істотні недоліки, навіть у
країнах з розвинутою економікою, в розу-
мінні стану державних фінансів і відповідних
перспектив і ризиків. У недавньому докуме-
нті МВФ з питань політики підкреслено не-
обхідність зміцнення чинних стандартів фіс-
кальної прозорості й механізмів моніторин-
гу, включаючи Кодекс прозорості в бюджет-
но-податковій сфері та інструменти оціню-
вання, з урахуванням уроків кризи й для за-
побігання поверненню до непрозорої бю-
джетної практики в майбутні періоди.

Протягом 1 півріччя 2013 р. МВФ прово-
див консультації з урядами, групами грома-
дянського суспільства, академічними кола-
ми й учасниками фінансових ринків щодо
шляхів зміцнення стандартів фіскальної
прозорості та інструментів її оцінювання.
Коментарі, отримані в процесі цього першо-
го раунду консультацій, відбиті у випущено-
му 1 липня 2013 р. проекті переглянутого
Кодексу. У межах цього нового раунду консу-
льтацій з громадськістю МВФ просить додат-
кові відгуки, які будуть враховані при підготов-
ці остаточного варіанта Кодексу [14]. Пере-
глянутий Кодекс покликаний підвищити рівень
розробки і проведення політики підзвітності у
використанні державних коштів, посилити
стандарти фіскальної звітності з урахуванням
уроків недавньої економічної кризи, виявити й
усунути пропуски в публікованій фіскальній
інформації, а також сприяти підвищенню міри
фіскальної прозорості в країнах з будь-яким
рівнем розвитку. Ці зміни покликані дати
органам державного управління, громадя-
нам і учасникам ринків повніше уявлення
про стан державних фінансів.

Фіскальна прозорість – повнота, ясність,
достовірність, своєчасність і актуальність
публікованої інформації про стан державних
фінансів у минулому, в поточному і майбут-
ньому часі – є найважливішим елементом у
розробці і проведенні дієвої бюджетно-
податкової політики. Серед більшсті емпіри-
чних досліджень відзначається позитивний
зв’язок між фіскальною прозорістю, бюдже-
тними результатами й уявленнями про пла-
тоспроможність бюджету [15].

Пропонована структура і зміст перегля-
нутого Кодексу прозорості в бюджетно-
податковій сфері за низкою аспектів відріз-
няються від чинного Кодексу. Конкретніше,
новий Кодекс має такі особливості:
– більше уваги приділено продуктам бю-

джетної звітності. Чимало принципів Ко-
дексу 2007 р. ґрунтувалися на чіткості
юридичних, інституціональних і процеду-
рних механізмів фіскальної звітності. У
переглянутому Кодексі більшість цих
принципів збережені, але перероблені з
акцентом на якість самої фіскальної звіт-
ності як об’єктивної основи для оціню-
вання рівня фактичної прозорості. З цією
метою переглянутий Кодекс будується на
трьох ключових аспектах розкриття бю-
джетної інформації: бюджетній звітності,
прогнозуванні і складанні бюджету; ана-
лізі бюджетних ризиків і управлінні ними;

– виділено питання, що мають найважли-
віше значення для розробки і проведен-
ня макроекономічної політики, зокрема
оцінювання державних витрат і фінан-
сової підзвітності (Public Expenditure and
Financial Accountability, PEFA), аналіз
бюджетних ризиків і управління ними.
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Водночас у переглянутому проекті Коде-
ксу відсутні принципи Кодексу 2007 р.,
що стосуються, наприклад, зайнятості в
державному секторі, закупівель і проце-
дур внутрішнього аудиту, оскільки ці пи-
тання, що мають більше управлінський ха-
рактер, охоплені конкретними показника-
ми діяльності в основі PEFA, яка є розви-
тком програм управління публічними фі-
нансами (The public financial manage-
ment, PFM), системи оцінювання ефекти-
вності (Performance Measurement Frame-
work, PMF). В основі PEFA лежить оці-
нювання загальної бюджетної дисциплі-
ни, стратегічного розподілу ресурсів,
ефективного використання ресурсів для
надання послуг;

– засвоєно уроки кризи завдяки розширен-
ню інституціонального охоплення бюд-
жетної звітності, повнішої інформації про
державні баланси активів і пасивів, час-
тішому і своєчасному наданню бюджет-
ної інформації, вдосконаленню аналізу
бюджетних ризиків, активному фіскаль-
ному нагляду за субнаціональними струк-
турами й державними корпораціями, бі-
льшій узгодженості бюджетних прогнозів,
бюджетних звітів, що готуються впродовж
року, і бюджетних даних на кінець року;

– передбачає диференційовану практику.
У Кодексі 2007 р. було встановлено єди-
ний стандарт належної практики в кож-
ній сфері, тоді як в переглянутому Коде-
ксі є відмінності між базовою, належною
і передовою практикою за кожним з його
45 принципів. Це дає змогу країнам ви-
значити низку досяжних орієнтирів на
шляху до повної відповідності передовим
міжнародним стандартам;

– містить кількісні індикатори фіскальної
прозорості для ретельнішого аналізу
якості публікованих бюджетно-податко-
вих даних і наявних недоліків у практиці
фіскальної прозорості: показники рівня
охоплення бюджетної звітності, надійності
бюджетних прогнозів і розміру, не відо-
бражених у звітності умовних зобов’язань.
Кодекс прозорості в бюджетно-подат-

ковій сфері також є основою для нової оцін-
ки фіскальної прозорості (ОФП), яка вво-
диться замість ROSCs стосовно бюджетної
сфери й дає змогу країнам отримати більш
аналітичні, порівняльні оцінки своєї практи-
ки забезпечення фіскальної прозорості, які
слугують керівництвом до дії. Нова ОФП
містить такі основні нововведення:
– доступніша форма оцінювання: звіти

ОФП містять набір зведених “теплових
карт”, які дають країнам чітку картину їх
сильних сторін і аспектів, що вимагають
доопрацювання у сфері фіскальної про-
зорості щодо принципів і практики Коде-
ксу і тим самим дають їм змогу порівню-

вати свої результати з іншими країнами,
а також визначати потреби у проведенні
реформ;

– ретельніший аналіз: основна увага при-
діляється достатності і якості бюджетних
даних, що надаються, і величині наяв-
них недоліків на основі кількісних інди-
каторів фіскальної прозорості, що міс-
тяться в Кодексі;

– належна послідовність плану дій із за-
безпечення фіскальної прозорості: ви-
значення конкретних кроків, які країні
необхідно здійснити в середньостроко-
вій перспективі для проведення найва-
жливіших реформ, необхідних у сфері
фіскальної прозорості;

– оцінки трьох самостійних модулів: бюдже-
тна звітність, прогнозування і складання
бюджету, аналіз ризиків та управління ри-
зиками. Ці модулі можуть заповнюватися
незалежним чином, що забезпечує мож-
ливості для більш цілеспрямованого оці-
нювання, орієнтованого на найбільш ак-
туальні питання прозорості в країні.
Після оприлюднення проекту Кодексу

МВФ на пілотній основі проводить нові ОФП
серед країн з розвинутою економікою, країн
з ринком, що формується, і країн з низькими
рівнем розвитку в Європі й Латинській Аме-
риці, і результати цих оцінок використовують
для подальшого вдосконалення принципів і
практики в проекті переглянутого Кодексу.
МВФ планує опублікувати підсумкові доповіді
за цими пілотними оцінками з дозволу офі-
ційних органів відповідних країн.

Окремо зауважимо про призначення PEFA,
яка має такі цілі: надання достовірної інфо-
рмації про виконання системами, процесами
й установами протягом тривалого часу вимог
управління державними фінансами (PFM);
внесок у процес реформування державного
управління шляхом визначення, якою мірою
реформи підвищують продуктивність, іденти-
фікації успіху реформ та їх продовження;
сприяння гармонізації діалогу з ефективності
PFM, потреб у реформуванні та донорської
підтримки між урядом і донорами навколо за-
гальної оцінки ефективності управління
державними фінансами на основі скорочен-
ня операційних витрат для урядів країн.

Структура PEFA була створена як аналі-
тичний інструмент високого рівня, який
складається з набору 31 індикаторів і опор-
ного звіту про виконання PFM, в якому міс-
титься огляд виконання системи управління
державними фінансами країни (див. рис.).
Механізм PEFA дає змогу провести надійну,
всеосяжну діагностику на основі фактичних
даних, які можна порівнювати з часом для
моніторингу результатів зусиль щодо рефо-
рмування суспільного управління держав-
ними фінансами.
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А. Результати виконання PFM

В. Основні наскрізні можливості. Комплексна прозорість (PI 5-10)

C
. Б

ю
дж

ет
ни
й 
ци
кл С1. Бюджетування на основі політик (PI 11-12)

C2. Передбачуваність та контроль у процесі виконання бюджету (PI 13-21)

C3. Бухгалтерський облік та звітність (PI 22-25)

C4. Зовнішній контроль та аудит (PI 26-28)

D. Донорська практика (D 1-3)

Достовірність бюджету (PI 1-4)

Рис. Концептуальна схема механізму оцінювання ефективності PEFA*
*розроблено автором

Такий механізм можуть використовувати
органи державного управління для внутрі-
шніх оцінок у країні, а також зовнішні агентс-
тва через забезпечення узгодження та ста-
ндартизації запитуваної інформації і загаль-
ний інструментарій оцінювання.

ІV. Висновки
1. Розглянуто еволюцію впровадження

Кодексу належної практики щодо забезпечен-
ня прозорості в бюджетно-податковій сфері в
редакціях 1998 р., 2007 р., 2013 р. Вста-
новлено, що основними змінами в останній
редакції Кодексу є: запровадження механізму
оцінювання державних витрат і фінансової
підзвітності (Public Expenditure and Financial
Accountability, PEFA), диференційована прак-
тика оцінювання дотримання принципів фіс-
кальної прозорості, заміна Доповіді про до-
тримання стандартів і кодексів (Reports on the
Observance of Standards and Codes, ROSCs)
оцінкою фіскальної прозорості (ОФП).

2. Основними напрямами вдосконален-
ня ОФП: доступна форма оцінювання (набір
зведених “теплова карта”), ретельніший ана-
ліз, належна послідовність плану дій із забез-
печення фіскальної прозорості; оцінювання
трьох самостійних модулів: бюджетна звіт-
ність, прогнозування і складання бюджету,
аналіз ризиків і управління ризиками.

3. Формалізовано концептуальну схему
механізму оцінювання ефективності PEFA.
Забезпечуючи загальний пул інформації для
вимірювання та моніторингу управління дер-
жавними фінансами, зростання продуктивно-
сті і створення загальної платформи для діа-
логу про реформу PFM, підхід PEFA сприя-
тиме розвитку ефективних систем управлін-
ня державними фінансами країн світу.

Перспективами подальших досліджень є
розробка рекомендацій щодо адаптації ме-

ханізму оцінювання ефективності PEFA до
умов бюджетного процесу в Україні.
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Косова Т.Д., Ангелина И.А. Кодекс фискальной прозрачности: инициативы МВФ
Рассмотрена эволюция внедрения Кодекса надлежащей практики по обеспечению прозра-

чности в бюджетно-налоговой сфере, разработанного МВФ, в трех редакциях. Системати-
зированы принципы обеспечения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере: институцио-
нально-правовые принципы (отделение сектора органов государственного управления, чет-
кое определение и обнародование функции управления в рамках государственного сектора;
четкая и открытая правовая, нормативная и административная система формирования
доходов и расходов бюджета); открытость бюджетных процессов (наличие и соблюдение
установленного графика подготовки бюджета, четкие процедуры выполнения и мониторин-
га бюджета и бюджетной отчетности); доступность информации для общественности
(обнародование исчерпывающей информации о прошлом, текущем и прогнозируемом состо-
янии бюджетно-налоговой сферы и об основных фискальных рисках; доступная и понятная
форма представления налогово-бюджетной информации; своевременная отчетность и пуб-
ликация налогово-бюджетной информации); гарантии достоверности бюджета (соответс-
твие налогово-бюджетных данных международным стандартам качества; обеспечение дей-
ственного внутреннего контроля деятельности в бюджетно-налоговой сфере; проверка
налогово-бюджетной информации высшими органами государственного финансового конт-
роля). Определены основные направления усовершенствования оценки фискальной прозрач-
ности. Формализована концептуальная схема механизма оценки государственных расходов и
финансовой подотчетности.

Ключевые слова: прозрачность, фискальная, кодекс, внедрение, инициативы, МВФ.

Kosova T., Anhelina І. Fiscal Transparency Code: initiatives of IMF
The evolution of introduction of Code of the proper practice is considered on providing of

transparency in a budgetary – tax sphere, worked out IMF, in three releases. Principles of providing of
transparency are systematized in a budgetary-tax sphere: institutional-legal principles (separation of
state administration organs sector, clear determination and promulgation of management function
within the framework of state sector; clear and open legal, normative and administrative system of
forming of budget profits and charges); openness of budgetary processes (presence and observance
of the set chart of budget preparation, clear procedures of implementation and monitoring of budget
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and budgetary accounting); availability of information for public (promulgation of exhaustive
information about the past, current and forecast status of budgetary-tax sphere and about basic fiscal
risks; accessible and clear form of presentation of tax and budget information; timely accounting and
publication of tax and budget information); guarantees of authenticity of budget (accordance of tax and
budget  data to the international standards of quality; providing of effective internal control of activity is
in a budgetary-tax sphere; verification of tax and budget  information the higher organs of state
financial control). Basic directions of improvement of estimation of fiscal transparency are certain. The
conceptual chart of mechanism of estimation of the government spending and financial accountability
is formalized.

Key words: transparency, fiscal, code, introduction, initiative, IMF.




