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Передмова
Реформування економічних відносин в Україні відбувається з вели-

кими труднощами, що обумовлює необхідність вивчення зарубіжного 
досвіду з цього питання.

Кожна країна у своєму економічному розвитку проходила через 
важкі випробування. Деякі з них після таких випробувань ставали ще 
сильнішими, окремі країни зникали з карти світу, але більшість країн 
знаходила свій шлях розвитку у нових економічних умовах.

Перед Україною зараз стоять багато економічних і фінансових про-
блем, які наша країна мусить подолати, щоб не перетворитися у країну 
“третього світу”. У цьому контексті насамперед потрібно реформувати 
державні фінанси України, оскільки вони у багатьох випадках викорис-
товуються не за цільовим призначенням, неефективно, не на користь 
більшості населення нашої країни. Все це змушує багатьох працюючих 
і підприємців приховувати свої доходи від оподаткування, збільшуючи 
тіньову економіку. Тому важливо дослідити хід реформування та функ-
ціонування державних фінансів у розвинутих країнах, щоб використа-
ти цей досвід в Україні. Передусім це стосується податкової системи 
нашої країни, яка є занадто складною і заплутаною не тільки для укра-
їнських платників податків, а й для іноземних інвесторів. 

Посібник включає три частини, кожна з яких присвячена аналізу 
державних фінансів певних груп розвинутих країн. У першій частині 
аналізуються державні фінанси США і Канади, у другій – країни Євро-
пейського Союзу (“країн – 15”), а в третій – державні фінанси Японії, 
Австралії, Нової Зеландії, ряду інших розвинутих країн. Значна увага 
приділена виявленню особливостей формування і використання дер-
жавних бюджетів цих країн, їх податковим системам. Не обійдені ува-
гою проблеми оптимізації соціальних видатків у розвинутих країнах, 
труднощі з проведенням пенсійних реформ.

Враховуючи той факт, що в Україні до складу державних фінансів 
відносять й місцеві бюджети, а у розвинутих країнах вони розглядають-
ся як незалежні від державних фінансів, то у даному посібнику місце-
ві бюджети майже не розглядаються. Вони аналізуються через призму 
випливу держави на формування і використання місцевих фінансів, в 
контексті міжбюджетних відносин. 

У кінці кожної теми наводяться питання і завдання для самоперевір-
ки. У посібнику вміщено багато таблиць, які дозволять читачам зрозу-
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міти особливості державних фінансів розвинутих країн світу. У кінці 
посібника наводиться список літератури, який може стати у пригоді 
при вивченні тієї чи іншої теми.

Навчальний посібник “Державні фінанси розвинутих країн” реко-
мендується використовувати при вивченні студентами-економістами 
курсу “Фінанси”, а також при викладанні таких курсів, як: “Державні 
фінанси України”, “Фінанси зарубіжних країн” та ряду інших курсів. 
Для студентів-міжнародників його можна використовувати при ви-
вченні курсів “Фінанси”, “Міжнародні фінанси”, ряду спецкурсів при-
свячених економікам розвинутих країн.

Автор висловлює велику подяку рецензентам, а також членам ка-
федри державних фінансів Волинського Національного університету 
імені Лесі Українки за цінні рекомендації, які послужили підвищенню 
якості посібника. Автор щиро дякує старшому лаборанту кафедри дер-
жавних фінансів ВНУ ім. Лесі Українки Ю. В. Строцюк за технічну 
допомогу при підготовці цього навчального посібника до друку.

Автор буде вдячний за всі конструктивні зауваження та пропозиції 
щодо покращення змісту та структури посібника. Їх можна прислати за 
адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинський Національний 
університет імені Лесі Українки, економічний факультет, М. І. Кар ліну, або 
e-mail: lord @ lab. univer. lutsk. ua.




