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ВСТУП
Бюджетна політика у сфері державних видатків є

досить вагомим інструментом впливу на динаміку еконо$
мічного розвитку й підвищення конкурентоспромож$
ності у довгостроковій перспективі. Відсутність виваже$
ної політики щодо визначення та дотримання пріоритетів
державних видатків призводить до зниження ефектив$
ності використання державних фінансових ресурсів і
збільшення державного боргу, що в свою чергу негатив$
но впливає не лише на макроекономічну ситуацію, але й
на фінансову стійкість та фінансову безпеку держави.
Питання становлення і розвитку фінансового плануван$
ня і прогнозування досліджують такі українські науковці:
В. Геєць, Т. Боголіб, В. Касьяненко, Б. Кваснюк, І. Луні$
на, російські вчені: Агантебян А., Поспелов Г., Романова
А., зарубіжні вчені Девіс М., Бунн Д., Б'юкенен Дж., Ваг$
нер А., Стігліц Дж. Основна мета бюджетної політики —
це забезпечення умов тривалого економічного зростан$
ня, яке сприяло б конкурентоспроможності національ$
ної економіки та формуванню інноваційної моделі роз$
витку економіки країни. Виникає потреба у деякій пере$
орієнтації середньострокового планування і прогнозу$
вання структури та обсягів бюджетних видатків, перетво$
рення їх в ефективний інструмент соціально$економіч$
ної стратегії. У середньостроковій перспективі бюджет$
на політика у сфері бюджетних видатків передбачає: роз$
виток інфраструктури та людського капіталу, податко$
ве стимулювання заощаджень й внутрішніх інвестицій,
заощадження та підтримку модернізації економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження Державної політики у

сфері видатків бюджету.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основою стратегії прогнозування бюджету розвит$

ку має стати комплекс інтеграційних відносин, пов'яза$
них зі вступом України до СОТ. На це мають бути спря$
мовані всі інституційні перетворення, політика еконо$
мічних, соціальних узгоджень із стандартами і норма$
ми країн — членів СОТ. Насамперед ідеться про приве$
дення у відповідність з європейськими вимогами систе$
ми субсидіювання та кредитування пріоритетних галу$
зей економіки, розвитку іпотечного кредитування, ви$
користання механізмів консорціумного і лізингових
схем кредитування та інвестування.

Нова бюджетна стратегія економічного і соціально$
го розвитку має грунтуватися на індикативному плану$
ванні та прогнозуванні. Держава має попереджувати
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стихійні зміни ринкової кон'юнктури; забезпечувати ра$
ціоналізацію процесів формування економічної безпе$
ки України, зокрема через систему моніторингу інвес$
тиційної складової бюджетної політики, елементами
якої є сукупність об'єктів моніторингу, показники рівня
і бази даних для діагностики у галузевому та регіональ$
ному розрізах; регулювати базисні макроекономічні
відтворювальні пропорції.

Водночас бюджетна стратегія економічного і соці$
ального розвитку має враховувати національні пріори$
тети, які передбачають:

— концентрацію та централізацію національного
капіталу, формування потужних виробничих комплексів
— національних та транснаціональних корпорацій,
фінансово$промислових груп, холдингових компаній,
створення навколо них розгалуженої мережі дочірніх
фірм, малих підприємств, спільну участь державного і
місцевих бюджетів та залучення на прийнятних умовах
іноземних інвестицій для реалізації державної еконо$
мічної політики;

— зміцнення фінансово$кредитного забезпечення
розвитку малого підприємництва і, як наслідок, розви$
ток ринку фінансових послуг, формування мережі ре$
гіональних фондів підтримки підприємництва, запровад$
ження ефективних кредитно$гарантійних механізмів
мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва,
скорочення видів підприємницької діяльності, що потре$
бує дозволів чи ліцензій, забезпечення стабільних нор$
мативно$правових умов для створення й функціонуван$
ня малого підприємництва;

— запровадження середньо$ і довгострокового інди$
кативного планування бюджетного забезпечення інно$
ваційної діяльності на основі технологічного передба$
чення та з урахуванням досвіду застосування цього ме$
тоду регуляції економіки в розвинених країнах світу;

— розвиток та упорядкування енергетичних ринків
України, запровадження відповідно до світової практи$
ки ефективних механізмів їхнього державного регулю$
вання, формування ефективної інфраструктури енерге$
тичних ринків, забезпечення енергетичної безпеки Ук$
раїни, адаптація стратегії інтеграції енергетичних ринків
України до світових енергетичних ринків.

Особливого значення бюджетна система набуває на
етапі реформування національної економіки. Обсяг і струк$
тура дохідної і видаткової частин бюджету справляють
значний вплив на усі сфери національної економіки.

Для успішної реалізації цілей державної політики
економічного зростання визначальним чинником є не
стільки абсолютна маса фінансових ресурсів, яка аку$
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мулюється бюджетною системою, скільки структура пе$
рерозподілу бюджетних коштів. Інший чинник, який
визначає ефективність бюджетних видатків у цьому на$
прямі, — інституційна спроможність органів державної
влади та місцевого самоврядування розробляти та реа$
лізувати бюджетні програми, спрямовані на підвищен$
ня конкурентоспроможності відповідних секторів і еко$
номіки.

Продуктивні видатки або бюджетні інвестиції при$
значені для розвитку фізичної інфраструктури (насам$
перед розвитку транспортної мережі, мереж електро$
постачання, водопостачання та водовідведення, теле$
фонії та Інтернету) та людської інфраструктури (пере$
дусім видатки на освіту та науку й частково видатки на
охорону здоров'я).

Реалізація бюджетної політики ускладнюється її
перерозподільчими ефектами, впливом на монетарні
процеси, міжнародний рух капіталу тощо. Тому робити
обгрунтовані висновки щодо бюджетної політики мож$
на лише з максимальним урахуванням дії її чинників та
специфіки видатків бюджетів у теоретичному і практич$
ному розрізі, а саме:

— необхідність зіставлення рівня видатків згідно з
вимогами законодавства Європейського Союзу з ура$
хуванням часових лагів;

— невизначеність векторів реформ комунальної,
житлової, медичної і освітньої галузі, що не сприяє фор$
муванню стабільної динаміки видатків;

— відсутність сформованого механізму адаптації
виробничого комплексу і економічної системи в умовах
вступу України до СОТ;

— відсутність науково обгрунтованих рекомендацій
щодо визначення пріоритетного витрачання коштів
бюджетів;

— відсутність практичних механізмів формування
бюджетного процесу щодо обсягів видатків між регіо$
нами;

— часте внесення змін у затверджені планові показ$
ники;

— недостатній рівень ефективного управління
структурними складовими бюджетної системи.

Економічним підгрунтям реалізації бюджетної по$
літики у сфері економічної діяльності є:

— створення сприятливих умов для розвитку під$
приємництва шляхом спрощення процедури започатку$
вання власної справи, скорочення видів підприємниць$
кої діяльності, що потребує дозволів чи ліцензій, реа$
лізація державної регулятивної політики у сфері гос$
подарської діяльності;

— запровадження нових підходів у проведенні полі$
тики державних капітальних вкладень, якісно нових форм
спільного інвестування, зокрема корпоративних та пай$
ових інвестиційних фондів, у тому числі венчурних,
спільна участь державного і місцевих бюджетів та залу$
чення приватних інвестицій на партнерських засадах;

— розвиток мінерально$сировинної бази, зокрема
створення сприятливих умов для геологічного вивчен$
ня надр з метою максимального забезпечення галузей
економіки власною мінеральною сировиною;

— оптимізація всіх видів державної підтримки аг$
ропромислового комплексу та приведення системи суб$
сидування і підтримки сільськогосподарських товаро$
виробників у відповідність з нормами ЄС;

— створення сприятливих умов для розвитку парт$
нерських відносин держави та приватного сектора еко$
номіки у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і
експлуатації автомобільних доріг загального користу$
вання;

— активізація діяльності підприємств державного
сектора економіки шляхом удосконалення управління
корпоративними правами держави, системи фінансово$
го планування та підвищення рівня менеджменту.

Основні акценти при спрямуванні бюджетних коштів
на економічну діяльність зосереджуватимуться на:

— реалізації політики енергозбереження з метою
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної еко$
номіки, диверсифікації джерел енергії;

— розвитку ракетно$космічної галузі та літакобу$
дування;

— поліпшенні транспортної інфраструктури із за$
безпеченням пріоритетного розвитку міжнародних
транспортних коридорів та мережі доріг у сільській
місцевості;

— розвитку високих технологій та їх впроваджен$
ня у пріоритетних галузях економіки;

— розвитку агропромислового комплексу, фінансо$
вому оздоровленні аграрного сектора;

— розвитку паливно$енергетичного комплексу з
метою гарантування енергетичної безпеки держави.

При цьому державна підтримка переважно здійсню$
ватиметься у формі пільгового кредитування та засто$
сування механізму часткового відшкодування вартості
кредитних ресурсів, що надаються банками.

Особливого значення бюджетна політика набуває на
стадії ринкового реформування економіки. Обсяг і
структура дохідної і видаткової частин бюджету справ$
ляють досить значний вплив як на окремі галузі, так і на
економіку в цілому.

Державна політика у сфері видатків бюджету істот$
но впливає на обсяг сукупного попиту, який складаєть$
ся із обсягу споживчого попиту, інвестиційного попиту
та попиту держави.

Механізм впливу державних видатків на обсяг су$
купного попиту та випуску продукції передбачає їх
збільшення у періоди економічного спаду та зменшен$
ня — у періоди економічного зростання, впливаючи та$
ким чином на обсяг сукупного попиту та випуску про$
дукції.

Державний бюджет має стати не лише кошторисом
надходжень і витрат, а й насамперед засобом забезпе$
чення економічного зростання, фінансовим планом,
який, поміж іншого, передбачає відтворення умов для
власного фінансування у довгостроковому періоді. Та$
ким чином, бюджетні ресурси мають розглядатися як
невід'ємна частина загальних інвестиційних ресурсів
усієї системи суспільного відтворення.

У країні необхідно негайно запровадити державні
програми підтримки народного господарства в цілому.
Слід перейти від підтримки окремих галузей до стиму$
лювання попиту на продукцію якомога більшої кількості
підприємств. Реалізацією цього може стати впровад$
ження спеціальних комплексних програм для забезпе$
чення довготермінового розвитку економіки та процесів
розширеного її відтворення. Такі прямі бюджетні інве$
стиції, система соціальних бюджетних програм вплива$
ють на загальну структуру сукупного попиту, що, у свою
чергу, стимулює виробництво та інвестування.

Основними стратегічними цілями таких програм має
стати створення сприятливого інвестиційного клімату і
стимулювання припливу капітальних вкладень у вироб$
ництво; інвестиційне забезпечення структурної перебу$
дови економіки; мобілізація усіх джерел інвестиційних
ресурсів та їх ефективне використання; стимулювання
розвитку промислової сфери економіки; забезпечення
зростання ВВП і створення умов для нарощування
внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Реалізація програм може бути здійснена за допомо$
гою кількох способів. Перший передбачає пряме дер$
жавне замовлення на створення незбиткових соціально
значимих об'єктів, для виконання якого потрібна коор$
динація зусиль підприємств різних галузей народного
господарства. Другий спосіб потребує оптимізації по$
даткового законодавства для прискорення економічно$
го зростання.

При цьому стратегічно$структурна функція бюдже$
ту має визначатися структурою державного споживан$
ня і державних інвестицій та реалізуватися через вплив
держави на міжгалузевий і міжрегіональний перероз$
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поділ ресурсів усередині країни відповідно до довгост$
рокових стратегічних пріоритетів. Стимулююча функ$
ція бюджету проявлятиметься через вплив заходів бюд$
жетної політики на активізацію економічних процесів.

Якщо розглянути структуру бюджету України за
останні 4 роки, можна помітити значне зростання ви$
датків на економічну діяльність у номінальному вира$
женні та істотне скорочення таких видатків у структур$
ному вигляді. Прямі видатки на економічну діяльність
становлять сьогодня близько 16% всіх видатків бюдже$
ту. За рахунок проведення комплексних реформ перед$
бачається зменшити такі видатки до рівня 8,6% за 10
років. Вивільнені кошти планується направити на розв$
'язання проблем соціального забезпечення, технологі$
чне оновлення, створення нових робочих місць.

Аналізуючи структуру видатків на економічну
діяльність (табл. 1), слід зазначити, що найбільші суми
направляються на дотації та підтримку сільського гос$
подарства, паливно$енергетичного комплексу та транс$
портної сфери. Розглянемо тенденції та можливі перс$
пективи цих галузей.

Найближчими роками прогнозується економічне
зростання країни, що зумовить збільшення попиту на

пасажирські та вантажні переве$
зення.

Тому одна з найважливіших
статей видатків у розрізі оцінки
економічної безпеки країни має
бути направлена на підвищення
інвестиційного потенціалу та
інвестиційної привабливості
транспортної галузі економіки.
Для досягнення цієї мети необхі$
дно передбачити:

— модифікацію амортизацій$
ної політики держави з метою
стимулювання інвестиційної ак$
тивності організації транспорту;

— введення на всіх видах
транспорту гнучкої та адекватної
тарифної політики;

— переоснащення парку ав$
томобільної, міської електричної
техніки на основі розвитку
вітчизняного транспортного ма$
шинобудування.

Державна підтримка має
здійснюватися за такими напря$
ми:

— капітальні вкладення у ре$
конструкцію та будівництво особливо важливих
об'єктів транспортної інфраструктури, що забез$
печують безпеку функціонування транспортних
систем, оновлення парків транспортних засобів;

— спрямування витрат у фундаментальні нау$
кові дослідження, пов'язані з розробкою сучасних

видів транспорту;
— подальше паритетне фінансування

(разом із місцевими бюджетами) програм
розвитку метрополітену у великих містах
України (Київ, Дніпропетровськ, Донецьк).

Стимулювання розвитку транспортних
послуг сприятиме:

— розвитку конкуренції у цій сфері;
— підвищенню інвестиційної активності

у транспортному комплексі;
— розвитку інформатизації транспор$

тного комплексу;
— створенню термінальних комплексів

та логістичних центрів;
— покращанню фінансового становища

транспортних підприємств;
— підвищенню ефективності економіки

в цілому за рахунок ефективного викорис$
тання наявних ресурсів.

Водночас слід зазначити, що бюджетні інвестиції
мають діяти цілеспрямовано. Для цього пропонується
здійснити оптимізацію водного транспорту України та
провести повну приватизацію річкового транспорту.
Рекомендується сприяти розвитку державних авіацій$
них перевезень, стимулюванню заміни зношеної техні$
ки шляхом створення потужної державної компанії.

Протягом останніх років в Україні збільшувалося
фінансування будівництва та модернізації доріг. На
жаль, 2012 р. планується лише незначне зростання цих
обсягів (на рівні 17%). І це при тому, що кардинальних
змін на краще у цьому напрямку не спостерігається.
Провідні світові дослідження свідчать, що витрати на бу$
дівництво і модернізацію доріг є чи не найпродуктивні$
шим видом державних витрат.

Українська економіка значно відстає у показнику
енергоефективності використання ресурсів, і як на$
слідок, маємо високі витрати суспільства на енергоза$
безпечення, незадовільний стан навколишнього середо$
вища. Потрібно забезпечити умови для створення со$
ціально орієнтованого конкурентоспроможного палив$
но$енергетичного сектора економіки, який функціону$
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Економічна діяльність, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
у тому числі:         
загальна економічна, 
торговельна та трудова 
діяльність 

6,25 4,97 2,80 2,42 2,78 2,66 2,60 2,28 

сільське господарство, 
лісове господарство та 
мисливство, рибне 
господарство 

22,10 22,95 16,17 15,88 23,16 25,72 23,84 24,46 

паливно-енергетичний 
комплекс 25,83 26,72 21,85 23,86 19,64 20,15 17,84 19,25 

інша промисловість та 
будівництво 2,37 2,71 1,90 2,06 2,07 2,03 2,94 2,15 

транспорт 19,72 22,38 31,43 34,76 25,06 28,15 30,42 32,77 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика 0,47 0,36 0,38 0,34 0,36 0,37 0,44 0,37 

інші галузі економіки 1,52 1,58 4,36 4,35 1,99 2,15 2,69 2,66 
дослідження і розробки в 
галузях економіки 2,40 2,54 2,42 2,41 2,81 3,18 2,41 2,59 

інша економічна діяльність 19,34 15,79 18,69 13,94 22,12 15,58 16,81 13,49 

Таблиця 1. Структура видатків на економічну діяльність

Показник Обсяг, млн грн. Питома вага у ВВП, % 
до ВВП 

Видатки на економічну діяльність 32454,3 4,42 

Таблиця 2. Прогноз видатків зведеного бюджету України
на 2012 р.

Показник Обсяг, млн грн. Питома вага, % 
Видатки на економічну діяльність 32 454,3 100,00 
У тому числі на:   
загальну економічну, торговельну та трудову 
діяльність 765,9 2,36 

сільське господарство, лісове господарство 
та мисливство, рибне господарство 8480,3 26,13 

паливно-енергетичний комплекс 6114,4 18,84 
іншу промисловість та будівництво 1045,0 3,22 
транспорт 9382,5 28,91 
зв'язок, телекомунікацію та інформатику 123,3 0,38 
інші галузі економіки 694,5 2,14 
дослідження і розробки в галузях економіки 853,5 2,63 
іншу економічну діяльність 4994,7 15,39 

Таблиця 3. Прогноз видатків на економічну діяльність за статтями
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ватиме на прозорих ринкових умовах
господарювання. За рахунок зни$
ження енергоємності валового на$
ціонального продукту за допомогою
структурних і технологічних змін в
енергодобувних, енергоспоживаю$
чих і енергорозподільчих підприєм$
ствах передбачається приведення тарифів
у цій галузі до ринково обгрунтованих.

Слід передбачити значні кошти на
впровадження енергозберігаючих техно$
логій на діючих підприємствах, проте не$
достатньо  уваги приділяється концепції
пріоритетного розвитку неенергомістких
галузей. Як відомо, у Російській Федерації
прийнято програму поступового (протя$
гом декількох років) переходу на світові
внутрішні ціни на нафтопродукти. Тому
дружні відносини з Росією можуть лише
відстрочити, але не відмінити такий перехід
і для України. Це неминуча перспектива, до
якої варто готуватися заздалегідь і грун$
товно.

Внаслідок цього рекомендується ство$
рити умови для бюджетних інвестицій у такі проекти:

— підвищення ефективності використання паливно$
енергетичних ресурсів;

— створення умов для переходу економіки на енер$
гозберігаючий тип розвитку;

— модернізація вугільної промисловості України;
— зменшення впливу ПЕК на навколишнє середо$

вище;
— гарантування енергетичної безпеки України.
При реалізації відповідної політики слід пам'ятати,

що будь$яке різке збільшення витрат у певному вузько$
му напрямку є, як правило, неефективним внаслідок
стрімкого зростання так званих витрат пристосування
(adjustment costs), пов'язаних із чистими капітальними
інвестиціями. В економічній літературі не сформульо$
вано консенсусу щодо пояснень самого явища, але по$
треба у ньому мало ким ставиться під сумнів. У більшості
досліджень вважається, що витрати пристосування зро$
стають пропорційно квадрату обсягу чистих інвестицій.

Таким чином, можна рекомендувати розробити
стратегію збільшення фінансування зазначених про$
грам. Проте рішення щодо їх реалізації має обов'язко$
во бути комплексним, розрахованим принаймні на 3—5
років, що дасть змогу досягти поступового збільшення
необхідного фінансування та отримання високої ефек$
тивності капіталовкладень.

Наведені результати дають змогу розрахувати про$
гноз видатків на економічну діяльність на 2012 рік (табл.
2).

Відповідний прогноз за статтями матиме вигляд
(табл. 3).

Враховуючи наведене, упродовж наступних років
відбуватиметься поступове зниження частки видатків на
економічну діяльність у ВВП країни з поступовим
збільшенням номінальної ваги таких видатків, що дає
змогу зробити прогноз видатків на економічну
діяльність на 2014—2016 рр. (табл. 4).

Відповідний прогноз за статтями матиме вигляд
(табл. 5).

ВИСНОВКИ
Планування і прогнозування бюджетних показників

має грунтуватися на аналізі тенденцій формування та
виконання доходів і видатків бюджету, макроекономіч$
них показників економічного і соціального розвитку.
При цьому значну роль відіграють економіко$матема$
тичні методи та моделі, які дають змогу прогнозувати і
планувати доходи і видатки бюджету в динаміці з ура$
хуванням їх взаємовпливу з макроекономічними показ$
никами та зовнішніми чинниками.
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Показник 
Обсяг, млн грн. Питома вага у ВВП, % до 

ВВП 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Видатки на економічну діяльність 36 261,7 40697,7 46 262,5 4,42 4,33 4,28 

Таблиця 4. Прогноз видатків зведеного бюджету України на 2014—2016 pp.

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 
Видатки на економічну діяльність 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
у тому числі на:      
загальну економічну, торговельну та трудову 
діяльність 2,45 2,36 2,27 2,18 2,09 

сільське господарство, лісове господарство та 
мисливство, рибне господарство 26,07 26,13 26,19 26,25 26,31 

паливно-енергетичний комплекс 18,74 18,84 18,94 19,04 19,14 
іншу промисловість та будівництво 3,19 3,22 3,25 3,28 3,31 
транспорт 28,82 28,91 29,00 29,09 29,18 
зв'язок, телекомунікацію та інформатику 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 
інші галузі економіки 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 
дослідження і розробки в галузях економіки 2,53 2,63 2,73 2,83 2,93 
іншу економічну діяльність 15,66 15,39 15,12 14,85 14,58 

Таблиця 5. Прогноз видатків на економічну діяльність за статтями, %


