
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

97www.economy.in.ua

УДК 336.131

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.97

К. В. Гребеник,
аспірант кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

K. Hrebenyk,
postgraduate student , Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY REGULATION OF THE ECONOMY

Бюджет є головним компонентом системи фінансового регулювання розвитку економіки і соціальної
сфери. Координація і взаємодія головних складових системи бюджетного регулювання — бюджетних
доходів і видатків, боргової політики, системи міжбюджетних відносин, податково-митної політики — є
важливим напрямком загальної економічної політики.

Посилюється значення бюджетного регулювання, що обумовлено його здатністю до стимулювання
розвитку продуктивних сил та реалізації структурних реформ економічної системи.

У статті розглянуто державне бюджетне регулювання як фактор економічного зростання, підвищен-
ня рівня і якості життя населення, модернізації соціальної сфери та економіки. Циклічність економічно-
го розвитку зумовлює необхідність адаптації бюджетної політики до змін макроекономічної політики.
Через це важливо своєчасно виявити та оцінити вплив ендогенних і екзогенних факторів на інституційні
складові бюджетної системи, динаміку їх розвитку. Якість бюджетного планування і прогнозування в
значній мірі впливає на загальну фінансову стійкість системи державних фінансів.

Бюджетне регулювання визначає обсяги первинного розподілу ВВП, здійснює вплив на структуру
заощаджень та динаміку боргових зобов'язань, забезпечує вирішення основних завдань суспільного роз-
витку та виступає інструментом реалізації внутрішнього потенціалу економічного зростання.

У роботі доведено важливість науково-обгрунтованого визначення показників із урахуванням про-
гнозних тенденцій основних макроекономічних індикаторів національної економіки для створення пе-
редумов для забезпечення сталого економічного розвитку у довгостроковій перспективі. Бюджетне ре-
гулювання соціального-економічного розвитку на базі довгострокових планів і прогнозів бюджету надає
змогу: обгрунтовувати структуру доходів бюджету та визначати чіткі пріоритети у сфері видатків; удос-
коналювати розподіл фінансових ресурсів для досягнення стратегічних цілей економічного розвитку;
підвищувати відповідальність учасників бюджетного процесу; проводити ефективний фінансовий конт-
роль у бюджетному процесі.

The budget is a major component of the financial regulation system for economic and social development.
Coordination and interaction of the main components of the system of budgetary regulation — budget revenues
and expenditures, debt policy, intergovernmental fiscal relations, tax and customs policies — are an important
area of overall economic policy.

The importance of budgetary regulation is increasing due to its ability to stimulate the development of
productive forces and the implementation of structural reforms in the economic system.

The article considers state budget regulation as a factor of economic growth, raising the level and quality of
life of the population, modernizing the social sphere and economy. The cyclical nature of economic development
necessitates the adaptation of fiscal policy to changes in macroeconomic policy. Because of this, it is important
to timely identify and assess the impact of endogenous and exogenous factors on the institutional components
of the budget system and the dynamics of their development. The quality of budget planning and forecasting
greatly affects the overall financial sustainability of the public finance system.

Budgetary regulation determines the volume of primary distribution of GDP, influences the structure of savings
and the dynamics of debt obligations, provides for the solution of the main tasks of social development and acts
as an instrument for realizing the internal potential of economic growth.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки бюджет виступає го-

ловним компонентом системи фінансового регулюван-
ня економічного зростання. Результативність бюджет-
ного регулювання залежить від рівня наукової обгрун-
тованості ролі бюджету в розвитку суспільних відносин,
моделі соціально-економічного розвитку держави. Бюд-
жет як фінансовий план держави і органів місцевого
самоврядування виступає головним інструментом реа-
лізації бюджетно-податкової політики держави в межах
всієї країни в умовах інституційних перетворень.

Бюджетна політика є дієвим інструментом впливу
держави на забезпечення якісного рівня соціально-еко-
номічного розвитку країни. Важливим є забезпечення
координації та взаємодії головних складових системи
бюджетного регулювання — доходів і видатків бюдже-
ту, боргової політики, системи міжбюджетних відносин,
податково-митної політики, внутрішніх і зовнішніх фак-
торів економічного середовища та ін. Посилення ролі
бюджетного регулювання обумовлено його здатністю
до стимулювання розвитку продуктивних сил та реалі-
зації структурних реформ економічної системи.

Бюджетне регулювання економіки має бути спря-
моване на реалізацію економічних перетворень, ство-
рення належних умов для підвищення ефективності та
конкурентоспроможності фінансової системи, стиму-
лювання економічного розвитку і покращення інвести-
ційного середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Система бюджетного регулювання економіки є важ-

ливим питанням в економічній теорії. Питання бюдже-
тування та податкового регулювання отримали науко-
ве обгрунтування в працях В. Петті, А. Смітта, Д. Рікар-
до та їх співвітчизників. Надалі питання фінансово-бюд-
жетного регулювання були розглянуті у працях А. Мар-
шала та Дж. Кейнса. Також вагомими дослідженнями
теоретико-методологічних засад формування бюджет-
ної політики є праці П. Кругмана, П. Самуельсона,
Дж. Стігліца, В. Танзі та ін.

Розвиток системи бюджетного регулювання дослі-
джували у своїх працях вітчизняні науковці: Л. Лисяк,
І. Лютий, А. Мазаракі, А. Максюта, В. Федосов, І. Чугу-
нов, С. Юрій та ін. Проте існує потреба у подальшому
вивченні теоретичних та практичних засад розвитку си-
стеми бюджетного регулювання як рушія економічних
перетворень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування

ролі бюджету в структурі державного регулювання еко-

The importance of the scientifically-based determination of indicators with the account of the forecast trends
of the main macroeconomic indicators of the national economy for the creation of prerequisites for ensuring
sustainable economic development in the long-term perspective is proved in the paper. Budgetary regulation of
social and economic development on the basis of long-term plans and forecasts of the budget provides: to justify
the structure of budget revenues and to determine clear priorities in the field of expenditures; improve the
distribution of financial resources to achieve strategic goals of economic development; increase the responsibility
of the participants in the budget process; to carry out effective financial control in the budget process.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, державні фінанси, бюджетне регулювання, економіка, дохо-
ди бюджету, видатки бюджету.

Key words: budget, budget system, state of finance, budgetary regulation, economy, budget revenues, budget
expenditures.

номічного розвитку, дослідження сучасних тенденцій
розвитку системи бюджетного регулювання економіки,
аналіз причинно-наслідкового зв'язку в бюджетному
регулюванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність людей у процесі їх взаємодії, що спря-

мована на виробництво, обмін, розподіл і споживання
товарів та послуг, сукупність заходів щодо регулюван-
ня економічної діяльності суспільства утворюють еко-
номічну систему. Бюджет як план доходів і видатків ха-
рактеризує економічні відносини, що виникають під час
акумулювання частини ВВП на користь держави з ме-
тою його подальшого перерозподілу відповідно до пріо-
ритетів соціально-економічного розвитку. Бюджет фор-
мується на реалістичних показниках соціально-еконо-
мічного розвитку держави, а також на прогнозних роз-
рахунках надходжень і витрат бюджету. Бюджетна си-
стема як сукупність державного і місцевих бюджетів є
дієвим інструментом забезпечення макроекономічної
стабілізації та стимулювання соціально-економічного
розвитку. Економічне зростання є основним показни-
ком розвитку будь-якої країни. Бюджетна політика ви-
користовується як ефективний механізм впливу на мак-
роекономічні процеси [5]. Державні фінанси виступа-
ють головним інструментом перерозподілу валового
продукту країни та впливу на економічний розвиток
країни. Бюджет є чітким вираженням економічної полі-
тики держави.

Економічна діяльність здійснюється в межах відпо-
відної інституційної моделі, що представлена сукупні-
стю взаємопов'язаних фінансових інститутів. І тому
ефективна модель бюджетної політики будується на ос-
нові інституційного середовища суспільства — системи
основних економічних, соціальних, політичних, право-
вих положень, що, в свою чергу, визначаються історією,
традиціями, культурою країні та ін. [5].

Метою бюджетного регулювання є створення відпо-
відного суспільного середовища для стійкого еконо-
мічного зростання та формування дієвих інституційних
взаємовідносин щодо визначення пріоритетів проведен-
ня бюджетно-податкової політики, вдосконалення ме-
тодологічних засад фінансово-бюджетного плануван-
ня і прогнозування, розподілу та перерозподілу наяв-
них фінансових ресурсів, ефективного фінансового
контролю та використання бюджетних коштів, досяг-
нення основних цілей соціально-економічного розвит-
ку держави [6].

Бюджетне регулювання на сучасному етапі розвит-
ку включає комплекс науково-обгрунтованих заходів
держави щодо зміцнення і збільшення дохідної части-
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ни державного бюджету, посилення соціальної спрямо-
ваності бюджетних видатків, забезпечення макроеконо-
мічної стабілізації. Система бюджетного регулювання
включає такі складові: податкова політика, доходи і ви-
датки бюджету, дефіцит (профіцит) бюджету, держав-
ний борг, міжбюджетна політика, стан економічного
розвитку у поточному періоді, загальна соціально-еко-
номічна політика уряду. На кожній стадії бюджетного
процесу усі його учасники — під час складання, вико-
нання, звітування про виконання бюджету — намага-
ються максимально досягнути запланованих цілей, за-
лучаючи при цьому мінімальний обсяг бюджетних
коштів при досягненні максимального фінансового ре-
зультату.

Важливу роль у соціально-економічному розвитку
країни займають доходи бюджету. Акумулювання
фінансових ресурсів у державному та місцевих бюдже-
тах забезпечує проведення злагодженої єдиної фінан-
сової політики в соціально-економічній системі держа-
ви.

Загалом бюджетна політика включає в себе інсти-
туційні складові бюджетного середовища, цілі, захо-
ди і завдання бюджетного регулювання щодо стиму-
лювання економічно-соціального розвитку країни.
Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетно-
го регулювання як динамічної системи, що постійно
розвивається, вдосконалюється та адаптується до
основних завдань соціально-економічного розвитку
[5].

Стан фінансової системи України в значній мірі за-
лежить від тенденцій розвитку світової економічної
системи, через це останніми роками бюджетна систе-
ма України орієнтована на іноземну фінансову допо-
могу [2]. Формування бюджету будується на рекомен-
даціях міжнародних фінансових інституцій; як на-
слідок — виникає недофінансування статей видатків,
що могли б стимулювати економічний розвиток дер-
жави. Крім того, має місце скорочення бюджетних
зобов'язань по соціальним статтям видатків бюдже-
ту — охорона здоров'я, освіта, культура, наука, соц-
іальний захист [2].

Досліджуючи стан системи державних фінансів та
її вплив на загальний соціально-економічний розвиток,
науковці визначали, що кредитні програми від міжна-
родних фінансових інституцій не стимулюють розвиток
національної економіки. Кошти, що залучаються від
кредиторів, не використовуються на проведення нової
індустріалізації та модернізації сфери суспільних по-
слуг. Також економісти за основу дослідження брали
постулати, що саме внутрішня фінансова система краї-
ни є потужним фактором соціально-економічного зро-
стання.

Американські науковці дотримуються думки, що
кожна держава повинна розвивати свою економіку не-
залежно від Міжнародного Валютного Фонду та Світо-
вого банку, розвивати і підтримувати власне виробниц-
тво, забезпечувати сталий розвиток бюджетно-подат-
кової системи. Тільки за таких умов фінансова система
буде збалансованою.

У значній мірі результативність бюджетного регу-
лювання залежить від рівня наукової обгрунтованості
його ролі в розвитку суспільних відносин, моделі соці-
ально-економічного розвитку держави тощо [5].

При розробці заходів бюджетного регулювання
бюджетна стратегія визначається з урахуванням циклі-
чності економічного розвитку, стану системи держав-
них фінансів і запасу фінансової стійкості бюджетної
системи.

У структурі доходів державного бюджету найбіль-
шу частку займають податкові надходження. Питома
вага податкових надходжень державного бюджету до
ВВП за період 2010 — 2017 фінансові роки коливається
в межах 16,6% — 21,0% ВВП. Така тенденція свідчить
про зростання ролі податкової політики у системі бю-

джетного регулювання. Вітчизняна статистика свідчить,
що низький рівень податкового навантаження на еко-
номіку призводить до виникнення дисбалансів в еко-
номічній системі, зокрема — недофінансування бюджет-
них програм, програм соціального і економічного роз-
витку, збільшення розвитку між доходами і видатками
тощо. Проте такі країни, як Німеччина, Франція, Швей-
царія, Японія, Китай, Індія та ін. знижують рівень по-
даткового навантаження на підприємства і населення з
метою економічного стимулювання.

Бюджет є головною складовою ринкової економі-
ки. Актуальним є вивчення досвіду побудови і реалізації
фінансової політики розвинутих країн, а також мож-
ливостей його застосування у вітчизняній економічній
системі. Наприклад, значна кількість розвинутих країн
світу в напрямку податкового регулювання використо-
вує, в першу чергу, механізми прямого податкового ре-
гулювання, а вже потім — непрямого. В цих країнах ува-
га зосереджена на прибутковому оподаткуванні, яке є
соціально справедливим.

Актуальними напрямами реалізації бюджетної полі-
тики є забезпечення збалансованості економічного роз-
витку; зниження рівня інфляції та утримання цього по-
казника на сталому рівні; забезпечення структурної
перебудови економіки; застосування податкових
інструментів щодо стимулювання розвитку вітчизняних
товаровиробників, збільшення обсягу валового внутрі-
шнього продукту, зменшення податкового навантажен-
ня на вітчизняних економічних суб'єктів; проведення
ефективних структурних реформ в напрямку соціаль-
но-економічного зростання; продовження процесу бюд-
жетної децентралізації і забезпечення самостійності
місцевих бюджетів; оптимізація рівня бюджетного де-
фіциту і державного боргу та ін.

Бюджет є головним фінансовим інструментом впли-
ву на економіку. У бюджеті зосереджується значна ча-
стина фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінан-
сування пріоритетних напрямів економічного розвитку,
реалізацію єдиної соціально-економічної політики.
Стійкість і збалансованість бюджетної системи дося-
гається за рахунок дотримання основних прогнозних
індикаторів соціально-економічної політики. Повнова-
ження на здійснення витрат бюджету мають в повному
обсязі відповідати обсягу надходжень до бюджету
відповідного рівня на відповідний бюджетний період.

У бюджетній політиці важливе місце займають
довгострокові завдання бюджетного регулювання —
стимулювання економічного зростання; підвищення
соціального забезпечення населення країни; підви-
щення ефективності використання фінансового по-
тенціалу країни в цілому та її адміністративно-тери-
торіальних одиниць. Бюджет 2018 р. розрахований на
базі Основних напрямів бюджетної політики на
2018—2020 рр. у рамках переходу до середньостро-
кового бюджетного планування відповідно до Стра-
тегії реформування системи управління фінансами на
2017—2020 роки. Так, одним з головних інструментів
державного регулювання соціально-економічного
зростання є перспективне бюджетне планування, при-
значення якого реалізується у розробці основних на-
прямів формування і використання коштів бюджету
на середньо— та довгостроковий період відповідно до
державної політики.

Видатки бюджету за своєю економічною природою
є інструментом досягнення вищого критерію справед-
ливості та корисності для кожного члена суспільства. У
видатках бюджету чітко прослідковується фінансова
політика держави щодо державного регулювання і сти-
мулювання виробництва, фінансового забезпечення
соціального захисту населення, розвитку науково-тех-
нічного прогресу, міжнародної діяльності. Раціональ-
на структура видатків бюджету забезпечує надійне фун-
кціонування держави та сприяє економічному зростан-
ню.
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Одним з основних завдань бюджетного регулюван-
ня є упорядкування кількості бюджетних програм, скла-
дання головними розпорядниками бюджетних коштів
плану діяльності на наступні бюджетні періоди відпові-
дно до пріоритетів соціально-економічного розвитку
[5].

Формування оптимального складу і структури ви-
датків є пріоритетним напрямком дослідження і розвит-
ку, оскільки саме видатки є ресурсною базою органів
влади у проведенні бюджетної політики, реалізації со-
ціальних та економічних реформ, що за загальну мету
мають зміцнення фінансової системи країни.

Актуальним є вдосконалення системи державного
управління в напрямку підвищення результативності
використання бюджетних видатків щодо обгрунтуван-
ня пріоритетів при розподілі коштів бюджету; застосу-
вання принципів перспективного бюджетного плануван-
ня і прогнозування; оптимізації бюджетних програм з
урахуванням загальнодержавних пріоритетів та удос-
коналення методології оцінки їх результативності;
підвищення ефективності і результативності контролю
за цільовим використанням фінансових ресурсів; вдос-
коналення моніторингу діяльності розпорядників бюд-
жетних коштів тощо.

Досвід передових країн світу свідчить, що підтрим-
ка галузей економіки, в першу чергу сільського госпо-
дарства та будівництва, через пряме фінансування є
ефективним інструментом стимулювання їх розвитку.
Такі заходи, як надання цільових дотацій із бюджету,
компенсація процентних ставок за кредитами, механіз-
ми державно-приватного партнерства дозволяють
підтримувати і забезпечувати стабільний і стійкий роз-
виток всієї економіки.

Важливе значення в умовах фінансової глобалізації
приділяється якості та обсягу людського капіталу. У
європейських країнах держава фінансує значну части-
ну витрат на відтворення людського капіталу, здійснює
вплив на підвищення якості людського капіталу,
збільшення висококваліфікованих кадрів та на викори-
стання їх потенціалу, стимулюючи при цьому попит на
наукові знання та примножуючи можливості країни у
забезпеченні економічного зростання.

Видатки бюджету на інвестування та інноваційний
розвиток у довгостроковій перспективні забезпечують
реалізацію цілей економічного і соціального розвитку
країни. Для стимулювання розвитку інноваційної скла-
дової економіки, уряди країн у свою фінансову політи-
ку закладають надання державних гарантій під високо-
технологічні інвестиційні проекти. Наприклад, еконо-
міка Китаю побудована на інноваційній моделі; наука в
країні виступає каталізатором розвитку фінансової си-
стеми, підтримується державою на загальнодержавно-
му рівні і у довгостроковій перспективі; фінансується
одразу на трьох рівнях: державному, регіональному і
муніципальному. Загалом, бюджетні видатки активно
сприяють економічному зростанню за рахунок пріори-
тетного фінансування наукових досліджень, підтримки
найважливіших галузей економіки, вирівнювання ре-
гіональних диспропорцій.

Бюджетним видаткам притаманна соціальна спря-
мованість у напрямі задоволення суспільних потреб у
сфері охорони здоров'я, підтримки малозабезпечених
верств населення, забезпечення соціального захисту і
соціального забезпечення громадян, через це має місце
необхідність удосконалення соціальної політики держа-
ви як складової загальної фінансової. Соціальна функ-
ція держави реалізовується у програмах соціального
розвитку та спрямовується на забезпечення реалізації
основних завдань соціально-економічного розвитку
країни, стабілізацію та розвиток соціальних відносин у
суспільстві. Фінансування суспільних потреб грунтуєть-
ся на основі оптимізації видатків бюджету з урахуван-
ням критеріїв підвищення показників ефективності фун-
кціонування організацій соціального забезпечення і

дотримання принципу цільового надання соціальної
допомоги.

Перевищення видатків над доходами бюджету зу-
мовлює появу бюджетного дефіциту. Оптимальним кри-
терієм для дефіциту бюджету згідно з Маастрихтським
договором визнано 3% ВВП. За період 2010 — 2017 рр.
показник зведеного бюджету до ВВП знаходиться в
межах 6,0% ВВП (2010 р.) — 1,4% ВВП (2017 р.). На 2019 р.
урядом закладається граничний обсяг дефіциту держав-
ного бюджету на рівні 2,2% ВВП, а обсяг самого вало-
вого внутрішнього продукту на рівні 3 733,9 млрд грн.

Бюджетному дефіциту притаманна регулююча фун-
кція — під час спаду виробництва допускається переви-
щення видатків над доходами, в період економічного
піднесення доходи перевищують видатки. Розмір бюд-
жету (особливо його дефіциту), методи і напрями по-
даткової політики, структура видатків бюджету визна-
чають темпи економічного зростання, процентні став-
ки, рівень зайнятості населення, цінову політику та інші
макроекономічні показники, що відображують стан роз-
витку економіки держави.

Питання збалансування бюджетної системи вирішу-
ються за рахунок обгрунтованого вибору джерел його
покриття — додаткова емісія готівкових грошей, про-
даж державних цінних паперів, державні позики,
збільшення податкового навантаження на економічних
суб'єктів. Світова практика свідчить, що ресурси, за ра-
хунок яких покривається дефіцит, необхідно спрямо-
вувати на інвестування в реальний сектор економіки, що
забезпечує соціально-економічне зростання на довгос-
троковій перспективі. Рівень інвестицій із державного
бюджету має перевищувати або бути рівним бюджет-
ному дефіциту.

Основною метою бюджетної системи є підвищен-
ня рівня та якості життя населення, що забезпечуєть-
ся через досягнення високих темпів економічного та
фінансового зростання за рахунок створення нових
робочих місць, підвищення доходів громадян та роз-
ширення фінансових можливостей країни [2]. Дося-
гається зазначене в першу чергу через макроеконо-
мічну стабільність та розвиток реального сектору еко-
номіки.

При формуванні засад бюджетного регулювання
щодо забезпечення економічного зростання та сталого
розвитку соціальної сфери уряд враховує сучасні пріо-
ритетні сфери використання бюджетних коштів, напря-
ми бюджетно-податкової політики у середньостроковій
перспективі. Бюджетна політика економічного зростан-
ня враховує збалансованість державного бюджету у
середньостроковій перспективі, послідовність бюджет-
ної політики та передбачуваність розподілу обмежено-
го фінансового ресурсу. Сучасна бюджетна політика
спрямована на збалансований розвиток економічної
системи, забезпечення збалансованої структури дер-
жавного бюджету, розвиток міжбюджетної політики,
забезпечення якісного механізму обслуговування дер-
жавного дефіциту і державного боргу.

Головними стратегічними завданнями бюджетного
регулювання економічного зростання є: подальше ви-
користання перспективного бюджетного планування і
прогнозування на державному і місцевих рівнях; поси-
лення обгрунтованості і ефективності використання
коштів бюджету; забезпечення збалансованості та реаль-
ності бюджету; підвищення прозорості та ефективності
міжбюджетної політики; реалізація бюджетної політи-
ки відповідно до вимог вітчизняного та європейського
законодавства, зокрема чітке дотримання принципів
бюджетної системи; забезпечення ефективного і дієво-
го фінансового контролю на кожному етапі бюджетно-
го процесу.

Фінансова політика країни на даний час побудована
на основі довгострокового програмно-цільового бюд-
жетування і спрямована на зменшення суми дотацій до
бюджетів рецесивних територій, а також на розвиток
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фінансової політики в напрямі децентралізації бюджет-
них відносин. Міжбюджетна політика щодо розподілу
видів видатків між державним і місцевими бюджетами,
та між місцевими бюджетами здійснюється відповідно
до норм вітчизняного законодавства та грунтується на
принципі "субсидіарності" — максимально можливому
наближенні надання суспільних послуг до їх безпосе-
реднього споживача.

Проведення структурних змін в економічному сере-
довищі передбачає застосування збалансованого підхо-
ду до функціонування бюджетної системи [6].

За свою економічною сутністю видатки є інструмен-
том досягнення вищого критерію справедливості і ко-
рисності для кожного члена суспільства. У видатках
бюджету чітко прослідковується роль держави у регу-
люванні макроекономічних процесів, економічному зро-
станні та належному соціальному забезпеченні суспіль-
ства тощо. Головне призначення видатків — фінансове
забезпечення реалізації функцій держави щодо задово-
лення потреб суспільства у економічному та соціально-
му розвитку, державного управління, оборони, забез-
печення громадського порядку, безпеки держави тощо.
Держава використовує видатки як дієвий інструмент
впливу на соціально-економічний розвиток держави.
Економічна ефективність видатків у системі економіч-
ного розвитку виражена у сукупності досягнутих ре-
зультативних показників, які відповідають головним
цілям та пріоритетним завданням бюджетних призна-
чень з урахуванням обсягу здійснених видатків, дієвості
інституційних перетворень розвитку суспільства.

Від якості бюджетного планування і прогнозування
залежить фінансова стійкість системи державних
фінансів.

Підвищення ефективності бюджетних видатків за-
безпечується через узгодження цілей бюджетних про-
грам та пріоритетів соціально-економічного розвитку
держави та адміністративно-територіальних одиниць.

Бюджетне регулювання визначає обсяги первинно-
го розподілу ВВП, здійснює вплив на структуру заощад-
жень та динаміку боргових зобов'язань, забезпечує ви-
рішення основних завдань суспільного розвитку та є
фінансовим інструментом реалізації внутрішнього по-
тенціалу економічного зростання [6].

Важливим є забезпечення передбачуваності бюд-
жетно-податкової політики у середньостроковій перс-
пективі, а також адаптація фінансової політики до тен-
денцій циклічного розвитку економіки за рахунок: фор-
мування сучасних фінансових інститутів, збалансуван-
ня фіскального навантаження, досягнення індикативних
граничних значень державного боргу да дефіциту бюд-
жету тощо. Формування бюджетної політики здійс-
нюється з урахуванням принципів стабільності, перед-
бачуваності податкової політики, ефективного управл-
іння державним зовнішнім і внутрішнім боргом, обгрун-
тованого прогнозування основних фінансово-економі-
чних і соціальних показників тощо.

Перспективне бюджетне планування і прогнозуван-
ня [5] як один з основних інструментів державного ре-
гулювання соціально-економічного розвитку включає в
себе розробку основних напрямів формування і вико-
ристання коштів бюджету на середньо— та довгостро-
ковий період, враховуючи при цьому необхідність ви-
конання завдань, що виникають перед суспільством на
певному етапі його розвитку.

Довгострокове бюджетне планування і прогнозу-
вання лежить в основі збалансованості бюджетної сис-
теми. Планування бюджету на довгостроковій основі
гарантує стійкий розвиток бюджетної системи; дозво-
ляє оцінити її потенціал та виокремити пріоритетні зав-
дання економічного розвитку; визначити галузі госпо-
дарства, що потребують збільшення фінансування для
їх підтримки і розвитку; дослідити статті доходів та вит-
рат, їх вплив на фінансову стійкість держави; ефек-
тивність національного виробництва [2].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Бюджетне регулювання є одним із дієвих інстру-
ментів забезпечення макроекономічної стабілізації та
активізації соціально-економічного зростання. Еконо-
мічне призначення бюджету реалізується у забезпеченні
формування конкурентного ринкового середовища,
стимулюванні структурної перебудови економіки,
фінансовій підтримці перспективних і важливих галу-
зей національного виробництва, стимулюванні розвит-
ку вітчизняних товаровиробників та сприянні експорту
вітчизняної продукції на світові ринки, формуванні і
реалізації боргової політики тощо. Бюджетна політика
фінансового регулювання є одним із дієвих інструментів
забезпечення макроекономічної стабілізації та подаль-
шої активізації економічного зростання.

Сутність бюджетного регулювання економіки поля-
гає у взаємодії інституційних та економічних компо-
нентів бюджетної системи, а також складових фінан-
сової архітектоніки, що забезпечує розробку і реаліза-
цію напрямів бюджетної політики щодо досягнення так-
тичних і стратегічних цілей соціально-економічного
розвитку країни [6].

Позитивний вплив на макроекономічну збалансо-
ваність бюджетної системи країни здійснює довгостро-
кове бюджетне планування, оскільки в значній мірі стри-
мує необгрунтоване підвищення витрат бюджету. Бюд-
жетна стратегія забезпечує довгостроковий соціально-
економічний розвиток держави та її адміністративно-
територіальних одиниць. Бюджетне регулювання фінан-
сової системи відповідає довгостроковим цілям розвит-
ку економічної системи та забезпечення досягнення
соціальних норм.
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