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BUDGETING AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT

У статті розкрито економічну сутність бюджетної системи в інституційному середовищі, визначено інсти;
туційну модель бюджетної політики та напрями підвищення її ефективності з урахуванням трансакційних
витрат у системі державного регулювання соціально;економічного розвитку суспільства. Визначено, що бюд;
жетна політика має будуватися на основі науково обгрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин у
складі фінансової політики, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соц;
іально;економічного розвитку країни та територій. Розглянуто питання формування та здійснення бюджетної
політики як складової державного регулювання суспільного розвитку, що має грунтуватися на підходах спря;
мованих на досягнення фінансово;економічної збалансованості, дієвості економічних перетворень, забезпе;
чення економічного розвитку країни та адміністративно;територіальних одиниць. Показано, що розвиток сус;
пільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджет;
ного процесу та підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки.
Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансо;
ваність бюджетної системи та результативність бюджетного регулювання. Дістали подальшого розвитку підхо;
ди щодо формування бюджетної політики,запровадження відповідних бюджетних інструментів і механізмів
у системі інституційного середовища суспільства, основні засади регуляторного механізму бюджетної політи;
ки, з врахуванням складових, що впливають на її формування та реалізацію як взаємопов'язаних інститутів,
які визначають особливості бюджетної системи, її розвитку та дію яких у сукупності спрямовано на створен;
ня умов для забезпечення соціально;економічного розвитку держави та поліпшення добробуту громадян. Удос;
коналено положення щодо особливостей формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах
економічних перетворень, що сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетної системи як дієво;
го інструменту розвитку суспільно;економічних відносин; підходи до визначення пріоритетів бюджетної пол;
ітики на середньострокову перспективу з урахуванням запасу стійкості бюджетної системи,основних напрямів
соціально;економічного розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню рівня динамічної збалансованості
бюджету.

The article describes the economic nature of the budget system in the institutional environment, identifies the
institutional model of budget policy and directions of increasing its effectiveness, taking into account transaction
costs in the system of state regulation of socio;economic development of society. It has been determined that the
budget policy should be based on a scientifically sound concept of the development of budgetary relations within the
financial policy, aimed at creating conditions for improving the quality of public services, socio;economic development
of the country and territories. The issues of budget policy formation and implementation as a component of state
regulation of social development are considered, which should be based on approaches aimed at achieving financial
and economic balance, efficiency of economic transformations, ensuring economic development of the country and
administrative and territorial units. It is shown that the development of society causes the necessity of corresponding
institutional changes in the relations between the participants of the budget process and improvement of the
effectiveness of budget policy in the system of state regulation of the economy. The quality and timeliness of decision;
making on the management of public finances depend on the balance of the budget system and the effectiveness of
budgetary regulation.

Approaches to budgetary policy making, introduction of appropriate budgetary instruments and mechanisms in
the system of the institutional environment of the society, basic principles of the regulatory mechanism of budgetary
policy have been further developed, taking into account the components that influence its formation and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для реалізації соціально$економічних пріоритетів

розвитку країни необхідним є підвищення якісного рівня
функціонування бюджетної системи, у тому числі за$
провадження середньострокового бюджетного плану$
вання у розрізі головних розпорядників бюджетних
коштів, бюджетних програм, удосконалення методоло$
гічних засад програмно$цільового методу планування
бюджету, застосування дієвих підходів управління дер$
жавними фінансами. Удосконалення державної
підтримки галузей економіки є важливим завданням
виходячи з необхідності забезпечення економічного
зростання та досягнення результатів, які передбачені
загальнодержавними та регіональними цільовими про$
грамами. Бюджетне регулювання у сфері видатків є важ$
ливою складовою фінансової політики, яка суттєво
впливає на соціально$економічний розвиток адмініст$
ративно$територіальних одиниць та держави загалом.
Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо фор$
мування бюджетних видатків залежить збалансованість
державних фінансів, рівень ефективності державного
регулювання економічних процесів. Через видатки бюд$
жету здійснюється вплив на формування величини
фондів споживання та нагромадження, необхідні зміни
структури галузей економіки та відповідно виробницт$
ва, рівень підтримки та розвиток соціальних стандартів.
Бюджетна політика визначає і регулює темпи зростан$
ня бюджетних видатків, їх структуру та обсяги, як за$
галом, так і за окремими напрямами, бюджетними про$
грамами. Важливим є визначення пріоритетів та ступінь
забезпечення фінансування програм суспільного роз$
витку. Вагомим є підвищення ролі бюджетної політики
в системі державного регулювання економіки. Механізм
формування обсягу та структури доходів і видатків бюд$
жету є важливою складовою бюджетного регулювання
для забезпечення розвитку суспільства. Важливим є
підвищення ефективності видатків бюджету як дієвого
інструменту впливу на розвиток суспільства, на сучас$
ному етапі розвитку державних фінансів. Економічна
сутність ефективності державних видатків як складо$
вої системи бюджетного регулювання соціально$еконо$
мічного розвитку країни полягає у сукупності досягну$
тих результативних показників, що відповідають основ$
ним цілям та завданням бюджетних призначень з ура$
хуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості
інституційних перетворень розвитку економічного се$
редовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених щодо бюджетної політики суспільного розвит$
ку можна назвати праці Дж. Б'юкенена, В. Нордхауса
[6], В. Танзі, Дж. Тейлора, П. Самуельсона [6], Дж. Стіг$
ліца. Питання формування бюджету досліджуються у
працях вітчизняних вчених: І. Запатріної [4], Т. Канєвої
[1; 4], Л. Лисяк [3], А. Мазаракі [4], В. Макогон [1; 4; 5;
9], А. Максюти, А. Мярковського, І. Луніної, І. Лютого

implementation as interrelated institutions that determine the peculiarities of the budgetary system whose development
and actions, in the aggregate, are aimed at creating conditions for ensuring the socio;economic development of the
state and improving welfare hromadyan.Udoskonaleno position in relation to the features of formation and
implementation priorities of fiscal policy in terms of economic reforms that will improve the efficiency of budget system
as an effective instrument of socio;economic relations; approaches to determining the priorities of budgetary policy in
the medium term, taking into account the stability of the budgetary system, the main directions of socio;economic
development of society, which will contribute to improving the level of dynamic balance of the budget.

Ключові слова: формування бюджету, бюджетна система, бюджетне регулювання, бюджетна політика,
бюджетний механізм, суспільний розвиток.

Key words: budgeting, budgetary system, budgetary regulation, budgetary policy, budgetary mechanism, social
development.

[7], М. Пасічного [1; 4; 10], В. Федосова [2], І. Чугунова
[1; 4; 8—10], С. Юрія [2] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності форму$

вання бюджету як інструменту суспільного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджет є вагомою складовою системи фінансового

регулювання економіки, його збалансованість, опти$
мальність є однією з основних умов економічного зрос$
тання. Обсяг і порядок утворення основного централі$
зованого державного грошового фонду в сукупності з
напрямами і методами використання цих коштів ство$
рюють умови для виконання органами влади управлінсь$
ких функцій, що суттєво впливають на досягнення цілей
системи бюджетного регулювання. Бюджетне регулю$
вання знаходить прояв через складові регуляторного
механізму бюджетної політики у сфері доходів, видатків
та міжбюджетних відносин. Бюджетна політика має бу$
дуватися на основі науково обгрунтованої концепції
розвитку бюджетних відносин у складі фінансової полі$
тики, спрямованої на створення умов для підвищення
якості державних послуг, соціально$економічного роз$
витку країни та територій. Бюджетна система є вагомою
складовою державного регулювання соціально$еконо$
мічного розвитку суспільства. Становлення фінансових
відносин відбувається в умовах трансформації еконо$
міки, яка є передумовою і одночасно об'єктом їх впли$
ву. Виходячи зі стратегії розвитку економіки, пов'яза$
ної з підвищенням рівня її ендогенної складової, не$
обхідні відповідні інституційні зміни у системі фінансо$
во$бюджетного регулювання економіки, що формуєть$
ся у певному інституційному середовищі та є сукупніс$
тю таких фінансово$бюджетних і економічних складо$
вих, як дохідна частина бюджету, видаткова частина
бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, податко$
ве регулювання, міжбюджетні відносини, економічні
процеси в країні, зовнішнє економічне середовище та
взаємозв'язки між ними. Бюджет як суспільно$еконо$
мічна категорія відображає відповідні відносини у про$
цесі розподілу та перерозподілу валового внутрішньо$
го продукту з приводу вироблення, розподілу, спожи$
вання послуг та регулювання соціально$економічного
розвитку з метою задоволення потреб суспільства. З
іншого боку бюджет є категорію, що синтезує у собі
відносини, які виникають у процесі цілеспрямованого
впливу держави на суспільне відтворення.

Адаптивні інституційні зміни у бюджетній системі
являють собою необхідну складову економічного зрос$
тання. Одним з актуальних завдань на цьому етапі роз$
будови фінансово$економічних відносин є розробка ос$
новних засад інституційної архітектоніки бюджетної
системи, яка визначається сукупністю відповідних
співвідношень між складовими цієї системи, механізма$
ми їх оптимізації з метою впливу на динаміку показників
економічного зростання. Застосування положень інсти$
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туційної архітектоніки надасть можливість визначити
рівень функціонування та збалансованості бюджетної
системи як вагомої складової державного регулювання
економіки та підвищити якість процесу бюджетного
регулювання. Розкрито економічну сутність бюджетної
системи в інституційному середовищі, визначено інсти$
туційну модель бюджетної політики та напрями підви$
щення її ефективності з урахуванням трансакційних
витрат у системі державного регулювання соціально$
економічного розвитку суспільства. Під час формуван$
ня бюджетної політики важливо виходити з необхід$
ності забезпечення фінансової та соціальної стабіль$
ності, передбачуваність бюджетної політики є однією з
основних складових макроекономічної стабільності.
Державний бюджет має виступати в якості інструменту
проведення структурних реформ, підтримки позитив$
них процесів у сферах економічної діяльності. Важли$
вим є правильність розуміння сутності бюджетної полі$
тики та зміст її механізму формування з метою комп$
лексного вирішення завдань, що стоять перед державою
у бюджетній сфері.

До основних пріоритетів бюджетної політики роз$
винутих країн належать запровадження та підвищення
якості середньострокового бюджетного планування;
створення та удосконалення системи планування і моні$
торингу соціально$економічної результативності бюд$
жетних витрат за допомогою якісних і кількісних інди$
каторів як відносно бюджетів всіх рівнів, так і конкрет$
них бюджетоотримувачів,серед зазначених методів
особливу роль відіграє бюджетування, орієнтоване на
результат, середньострокове планування видатків в
умовах бюджетних обмежень; певне скорочення відом$
чих витрат, що створюватиме у розпорядників бюджет$
них коштів потребу в підвищенні ефективності діяль$
ності. Бюджетна політика є однією з основних складо$
вих державного регулювання економіки країни, визна$
чення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво
впливає на структурні перетворення у галузях еконо$
міки, соціальній сфері, рівень людського капіталу, кон$
курентноспроможність національної економіки.

Досвід бюджетного регулювання у країнах із роз$
винутою та трансформаційною економікою показує
підвищення впливу бюджету на економічний та соціаль$
ний розвиток держав. Впровадження середньостроко$
вого планування бюджету, що базується на відповідних
прогнозних макроекономічних показниках економічно$
го розвитку має місце у низці країн. Більшість країн світу
протягом останніх років дотримуються політики жор$
сткої економії бюджетних коштів, бюджетної дисцип$
ліни, прозорості бюджету, що сприяє зменшенню бор$
гових зобов'язань, дефіциту бюджету. Сучасний досвід
зарубіжних країн щодо застосування бюджетної стра$
тегії грунтується на необхідності здійснення середньо$
строкового бюджетного прогнозування і планування під
час підготовки щорічного бюджету. Основні параметри
податкової, бюджетної і боргової політики необхідно
базувати на орієнтирах, розроблених у системі довго$
строкового планування, які повинні актуалізуватися з
урахуванням фактичних умов розвитку економіки, мож$
ливого уточнення пріоритетних економічних завдань з
врахуванням змін зовнішнього середовища. Низка країн
використовують дієві механізми інтеграції коротко$,
середньо$ і довгострокового бюджетного планування.
Бюджетна політика, яка реалізується через систему
бюджетних механізмів, повинна забезпечувати бюджет$
ну рівновагу та ефективний вплив на соціально$еко$
номічні процеси. Механізм формування обсягу та струк$
тури доходів і видатків бюджету є важливою складовою
бюджетного регулювання задля забезпечення всебічно$
го розвитку суспільства [1].

Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюд$
жетної системи, інституційні засади розвитку системи
бюджетного регулювання, програмно$цільового мето$
ду планування бюджету. З метою підвищення якісного

рівня функціонування системи бюджетного регулюван$
ня важливим є використання архітектоніки як особли$
вої науки, що досліджує загальні принципи побудови
цілісних систем, у тому числі інституційних. Адаптивні
інституційні зміни у бюджетній системі являють собою
необхідну складову економічного зростання. Одним з
актуальних завдань на цьому етапі розбудови фінансо$
во$економічних відносин є розробка основних засад
інституційної архітектоніки бюджетної системи, яка
визначається сукупністю відповідних співвідношень між
складовими цієї системи, механізмами їх оптимізації з
метою впливу на динаміку показників економічного зро$
стання. Застосування положень інституційної архітек$
тоніки надасть можливість визначити рівень функціо$
нування та збалансованості бюджетної системи як ва$
гомої складової державного регулювання економіки та
підвищити якість процесу бюджетного регулювання.
Розкрито економічну сутність бюджетної системи в
інституційному середовищі, визначено інституційну
модель бюджетної політики та напрями підвищення її
ефективності з урахуванням трансакційних витрат у
системі державного регулювання соціально$економіч$
ного розвитку суспільства.

Досягнення середньо$ та довгострокових цілей еко$
номічного розвитку держави знаходиться в залежності
від ступеня врахування в бюджетній політиці особли$
востей інституційного середовища суспільства, тому
інституційна архітектоніка бюджетної політики має
передбачати поліпшення якісних характеристик бюд$
жетних інститутів, які б сприяли розвитку соціально$
економічної складової суспільства. Зазначене потребує
удосконалення інституційного середовища економічно$
го та бюджетного простору, підготовки відповідних
інституційних змін. Вагомим чинником ефективної бюд$
жетної політики є якість інституційного середовища,
зміна якого відбувається у тому числі під впливом роз$
витку інформаційного потенціалу економіки. Архітек$
тоніка бюджетної політики має створювати інституційні
умови функціонування бюджетного механізму з метою
дієвого впливу на економічне зростання, всебічний роз$
виток суспільства, підвищення добробуту населення.
Інституційна структура бюджетної політики як важли$
ва складова державного регулювання є ефективним
інструментом соціально$економічного розвитку країни.
Створення відповідних інституційних умов для форму$
вання та реалізації ефективної бюджетної політики по$
требує використання адаптивної архітектоніки систе$
ми бюджетного регулювання, що сприятиме досягнен$
ню збалансованого та стійкого соціально$економічно$
го розвитку держави [4].

Розвиток суспільства зумовлює необхідність відпо$
відних інституційних змін у взаємовідносинах між учас$
никами бюджетного процесу та підвищення ефектив$
ності бюджетної політики у системі державного регу$
лювання економіки. Від якості та своєчасності прийнят$
тя рішень щодо управління державними фінансами за$
лежить збалансованість бюджетної системи та резуль$
тативність бюджетного регулювання. У сучасних умо$
вах доцільним є удосконалення механізмів взаємодії між
органами державної влади, органами місцевого само$
врядування та фінансовими інститутами. Основними
завданнями є збалансування бюджетів усіх рівнів, за$
побігання суттєвих коливань макроекономічних показ$
ників, у тому числі інфляція, обмінний курс, обсяг дер$
жавного боргу, відсоткові ставки на фінансових ринках,
оскільки зазначене впливає на співвідношення доходів і
видатків бюджету до валового внутрішнього продукту,
стійкість бюджету. Бюджетна політика є одним з ваго$
мих інструментів державного регулювання суспільного
розвитку, оскільки у процесі її формування здійснюєть$
ся розробка основних напрямів використання бюджет$
них коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань,
які стоять перед суспільством на даному етапі його роз$
витку. Задіяння регуляторного потенціалу складових
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бюджетної політики потребує подальшого досліджен$
ня взаємозв'язку бюджетних відносин і соціально$еко$
номічних процесів. Бюджетна система має розглядатись
як складова фінансового регулювання соціально$еко$
номічного розвитку країни та адміністративно$терито$
ріальних одиниць. Соціально$економічний розвиток
суспільства на даному етапі вимагає використання бюд$
жетної політики як дійового інструменту державного
регулювання економічних та соціальних відносин. Важ$
ливим є визначення пріоритетів бюджетної політики, у
тому числі на середньострокову перспективу виходячи
з основних засад соціально$економічного розвитку
країни, удосконалення державного регулювання у сфері
формування доходів бюджету, планування та викорис$
тання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що
підвищить рівень ефективності функціонування еконо$
мічної та бюджетної системи загалом.

У бюджетній політиці відображаються суспільні
інтереси і завдяки їй реалізуються функції і завдання
держави, вона формується у ході бюджетного процесу
та передбачає визначення цілей і завдань у галузі дер$
жавних фінансів, розробку механізму наповнення до$
хідної частини бюджету, вибору напрямів використання
бюджетних коштів, управління фінансами у бюджетній
сфері, здійснення за допомогою фінансово$бюджетних
інструментів регулювання економічних і соціальних
процесів. Як суспільно$економічна категорія бюджет$
на політика має певну структуру, яка включає суб'єкт,
об'єкт та взаємозв'язки між ними, відповідний набір
методів та інструментів регулювання у відповідності з
визначеними у суспільстві цілями та завданнями. До
структурних елементів бюджетної політики також на$
лежать: розроблення науково обгрунтованої концепції
розвитку бюджету, яка формується на основі вивчення
потреб сучасного стану суспільного розвитку, тенденцій
соціально$економічного розвитку та стратегічних пріо$
ритетів держави; визначення основних напрямів фор$
мування та використання бюджетних ресурсів на перс$
пективу і поточний період; здійснення заходів, спрямо$
ваних на досягнення поставлених цілей. Основною ме$
тою бюджетної політики є забезпечення довгостроко$
вої збалансованості бюджетної системи, яка передба$
чає формування стабільної податкової бази на основі
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, своє$
часного та достатнього рівня фінансування основних
напрямів розвитку соціально$економічної сфери, фор$
мування ефективного механізму міжбюджетного регу$
лювання. Виходячи із світового досвіду, бюджетна
рівновага досягається при збалансованому бюджеті,
який має впливати на темпи економічного зростання,
рівень добробуту населення [8].

Рівень збалансованості бюджетного політики впли$
ває як одночасно, так і з лагами у часі на темпи еконо$
мічного розвитку, а також на інтегрований показник за$
пасу стійкості бюджетної системи, який визначається
сукупністю вагомих бюджетних показників, що харак$
теризують стан бюджетної системи. Тому важливим є
запровадження відповідної методології розрахунку на
певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюд$
жетної системи, який повинен враховувати, передусім,
показники питомої ваги дебіторської та кредиторської
заборгованості зведеного, державного та місцевих бюд$
жетів до загальної суми видаткової частини відповід$
ного бюджету, аналогічний показник заборгованості по
соціальних виплатах, податкове навантаження на еко$
номіку, рівень виконання дохідної та видаткової частин
бюджету, рівень фінансування дефіциту бюджету, пи$
тому вагу державного боргу у валовому внутрішньому
продукті. Актуальним для будь$якого суспільства є виз$
начення рівня соціальних видатків. Розвинені країни
світу мають достатньо високі стандарти соціального
забезпечення та відповідний рівень видатків на соціальні
потреби. Незважаючи на різні позиції щодо визначен$
ня рівня видатків соціального спрямування, не виникає

сумніву, що високий рівень соціального забезпечення
населення неможливий у бідній країні, тому єдиною
передумовою його підвищення є реалізація стратегії
прискореного економічного зростання; спрямованість
державної політики на реалізацію стратегії прискоре$
ного економічного зростання не виключає збереження
наявного рівня соціальної підтримки і навіть її збільшен$
ня за умов оптимізації структури бюджетних видатків
щодо забезпечення їх пріоритетного спрямування на
суспільний розвиток.

Метою бюджетної політики є забезпечення відпо$
відного рівня соціально$економічного розвитку суспіль$
ства з урахуванням збалансованості державних фі$
нансів, що реалізується через інститути бюджетного
регулювання, державного фінансового контролю. Дер$
жавне регулювання в сучасних умовах являє собою мак$
роекономічний регулятор відтворювальних процесів,
спрямований на реалізацію стратегічних пріоритетів
соціально$економічного розвитку держави. Перспек$
тивне прогнозування видатків бюджету є важливим
інструментом державного регулювання економічних і
соціальних процесів, оскільки обгрунтовує напрями ви$
користання бюджетних коштів у майбутньому з ураху$
ванням визначених цілей та пріоритетів соціально$
економічного розвитку держави на середньо$ та довго$
строкову перспективу. Сучасний етап розвитку бюджет$
них відносин характеризується посиленням ролі бюд$
жетних видатків у процесі регулювання соціально$еко$
номічного розвитку держави та регіонів. За останні роки
здійснено вагомі кроки щодо посилення обгрунтова$
ності планування видаткової частини бюджету, її впли$
ву на економічне зростання та соціальний розвиток. З
метою найбільш ефективного розподілу бюджетних
ресурсів відбувається подальше удосконалення плану$
вання і виконання видаткової частини бюджету на ос$
нові програмно$цільового методу, передусім як складо$
вої системи перспективного бюджетного прогнозуван$
ня та планування. Доцільним є впровадження стратегі$
чного планування в практику роботи головних розпо$
рядників бюджетних коштів та складання ними належ$
них планів діяльності на поточний і наступні три бюд$
жетні періоди, орієнтовані на результат, з метою поси$
лення відповідальності розпорядників бюджетних
коштів за досягнення встановлених цілей, упорядкуван$
ня і підвищення результативності та ефективності дер$
жавних видатків.

Ефективне та результативне використання бюджет$
них коштів також залишається однією з найважливіших
проблем планування й виконання бюджету в умовах
достатньо обмежених бюджетних ресурсів, і важливим
кроком щодо вирішення цього питання є удосконален$
ня системи управління видатками бюджету в частині
підвищення результативності їх використання. Основ$
ними завданнями водночас визначено обгрунтування
пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, засто$
сування принципів перспективного бюджетного прогно$
зування і планування; оптимізація бюджетних програм
з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та удос$
коналення методології оцінки їх результативності;
впровадження системи контролю за цільовим і ефектив$
ним використанням бюджетних коштів, системи оцінки
результативності бюджетних програм та діяльності роз$
порядників бюджетних коштів [9].

На цьому етапі розвитку державних фінансів важ$
ливим є підвищення ефективності видатків бюджету як
дієвого інструменту впливу на соціально$економічний
розвиток суспільства. Економічна сутність ефективності
державних видатків як складової системи бюджетного
регулювання соціально$економічного розвитку полягає
у сукупності досягнутих результативних показників, що
відповідають основним цілям та завданням бюджетних
призначень з урахуванням обсягу здійснених видатків
бюджету, дієвості інституційних перетворень розвитку
суспільного середовища. У сучасних умовах розвитку
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економіки доцільним є визначення відповідних інститу$
ційних засад бюджетного регулювання, розробка і про$
ведення виваженої фінансово$бюджетної політики,
підвищення результативності виконання бюджетних
програм, посилення взаємозв'язку бюджетного плану$
вання та основних пріоритетів соціально$економічного
розвитку країни, удосконалення системи управління
державними фінансами з урахуванням необхідності за$
безпечення належного рівня соціальних стандартів,
внутрішнього споживання, стимулювання економічної
діяльності країни. Формування та здійснення бюджет$
ної політики як складової державного регулювання сус$
пільного розвитку має грунтуватися на підходах спря$
мованих на досягнення фінансово$економічної збалан$
сованості, дієвості економічних перетворень, забезпе$
чення економічного розвитку країни та адміністратив$
но$територіальних одиниць.

З метою посилення впливу бюджетної системи на
соціально$економічний розвиток суспільства потрібно
вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня зба$
лансованості і прозорості бюджету, ефективності ви$
трачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюд$
жетних відносин, забезпечення якісного виконання
бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового
контролю. Таким чином, бюджетна політика як інстру$
мент державного регулювання суспільного розвитку є
сукупністю фінансових відносин, інституційного забез$
печення щодо формування та використання бюджетних
коштів, спрямованих на досягнення фінансово$еконо$
мічної збалансованості, результативності економічних
перетворень. Бюджетну стратегію на середньостроко$
ву перспективу повинно бути спрямовано на забезпе$
чення соціально$економічного розвитку адміністратив$
но$територіальних одиниць та країни загалом з враху$
ванням критеріїв ефективності та результативності бюд$
жетних видатків.

В умовах інституційних перетворень економіки ре$
зультативність та дієвість бюджетної стратегії є важ$
ливим інструментом впливу на ефективність макроеко$
номічного регулювання, економічне зростання з враху$
ванням необхідності забезпечення динамічної збалан$
сованості та стійкості системи управління державними
фінансами [10].

Водночас на цьому етапі розвитку системи держав$
них фінансів важливим є розкриття сутності бюджет$
ної стратегії соціально$економічного розвитку країни,
спрямованої на забезпечення макроекономічної стаб$
ільності, прискорення економічного зростання, розвит$
ку людського потенціалу. Вагомим є визначення бюд$
жетної архітектоніки як інструменту фінансово$бюд$
жетного регулювання, розробки інституційних засад
формування бюджетної стратегії, удосконалення сис$
теми перспективного бюджетного планування як меха$
нізму узгодження бюджетної політики та пріоритетів
соціально$економічного розвитку країни, положень
щодо розвитку фінансово$бюджетних відносин, оцінки
ефективності та результативності бюджетних програм,
розробка пріоритетних завдань бюджетної стратегії в
умовах економічних перетворень, підходів щодо бюд$
жетної політики у сфері доходів, видатків бюджету,
міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, держав$
ного боргу у взаємозв'язку з трансформаціями соціаль$
но$економічних процесів.

Формування основ інституту бюджету відбувалося
в процесі дослідження вченими проблем взаємодії рин$
ку і держави, їх ролі в економіці, чинників, від яких за$
лежить посилення ринкових або державних методів
фінансового регулювання. Розвиток бюджетного ме$
неджменту супроводжувався перерозподілом сфер еко$
номічних відносин виходячи з принципу забезпечення
суспільної ефективності, держава за допомогою по$
датків та бюджету концентрувала основні важелі
фінансово$бюджетного регулювання. Вагомими є мето$
дологічні підходи щодо формування і реалізації бюд$

жетної стратегії, з якими пов'язані концептуальні по$
ложення перспектив розвитку бюджетної системи. Ос$
новні засади неоінституціоналізму є достатньо важли$
вими у дослідженні бюджетних відносин завдяки син$
тезу неокласичного та інституціонального аналізу, що
надає можливість для здійснення раціонального вибо$
ру пріоритетних завдань бюджетної стратегії та прогно$
зування наслідків їх реалізації.

Бюджетна політика динамічно реагує на зміни стадій
економічного циклу. Послідовність та виваженість за$
ходів бюджетного регулювання має значимий вплив на
соціально$економічний розвиток країни. Використан$
ня показника циклічно скоригованого первинного ба$
лансу бюджету дозволило оцінити розмір та результа$
тивність фіскальної консолідації та бюджетно$подат$
кового стимулювання. Ефективні експансіоністські за$
ходи бюджетної політики проходили за умов доволі
високих темпів економічного зростання. Зазначене суп$
роводжувалось зниженням вагового показника держав$
ного боргу в валовому внутрішньому продукті. Пози$
тивний вплив на динаміку економічного розвитку забез$
печено за рахунок одночасного зниження податкового
навантаження і збільшення продуктивних видатків бюд$
жету. Результативні заходи фіскальної консолідації
реалізовувались шляхом оптимізації бюджетних ви$
датків, що сприяло пожвавленню економічного зростан$
ня. Доцільним є запровадження бюджетних правил і
накладення сукупності обмежень щодо граничного роз$
міру та структури видаткової частини бюджету. Розмі$
ри видатків соціального спрямування, зокрема це сто$
сується мінімальних соціальних стандартів і гарантій,
мають щільно корелювати з показниками росту еконо$
міки. Розбудова інструментарію перспективного бюд$
жетного планування посилить якість управління бюд$
жетним процесом.

 Необхідним є проведення збалансованої бюджет$
ної політики, оптимізація показника структурного де$
фіциту бюджету, встановлення інституційних обмежень
щодо його значень. Особливої значущості набувають
питання удосконалення методологічних засад прогно$
зування і планування обсягів залучення, погашення і
обслуговування державного боргу, моніторинг та
управління борговими ризиками, основними з яких є ре$
фінансування, ліквідності, додаткових зобов'язань, ва$
лютний та відсотковий ризик. Ідентифікація є першим
кроком в алгоритмі системи управління борговими ри$
зиками, важливим є проведення їх групування і ранжу$
вання відповідно до ймовірності виникнення та ступе$
ню впливу на динаміку сукупності показників боргової
безпеки. Запропоновано підхід до виміру стану борго$
вої безпеки держави на основі розрахунку інтегрально$
го показника з використанням ризик$орієнтованого
підходу. Борговим показникам, що стосуються
зовнішніх запозичень приділена особлива увага в кон$
тексті відкритої моделі національної економіки та гра$
ничності вітчизняного фінансового ринку. Визначено,
що протягом останніх п'яти років розмір інтегрального
показника перевищує економічно безпечні значення.
Пріоритетними напрямами бюджетної політики країни
є зменшення державної заборгованості, послаблення
боргового навантаження на бюджет, реструктуризація
зовнішніх боргів приватного сектору, збільшення об$
сягів міжнародних резервів, що потребує послідовних
та узгоджених заходів фінансової політики країни.

ВИСНОВКИ
Сучасні бюджетні відносини відіграють вагому роль

у соціально$економічних і суспільно$політичних проце$
сах. У зв'язку з цим спектр використання дефініцій "бюд$
жетна політика" та "бюджетна стратегія" істотно розши$
рюється, а самі поняття наповнюються додатковим
змістом, що обумовлено трансформацією соціально$еко$
номічних відносин, розвитком бюджетної системи. Нині
на бюджетну політику здійснюють вагомий вплив глоба$
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лізаційні процеси. Певною мірою відбувається уніфіка$
ція національних принципів функціонування бюджетної
системи, їх удосконалення в напрямі посилення стиму$
люючої ролі бюджету. Під бюджетними інститутами ро$
зуміють сукупність суб'єктів бюджетних відносин, що
діють на основі формальних і неформальних принципів,
правил, норм. Рівень впливу формальних принципів за$
лежить від того, якою мірою учасники бюджетних відно$
син підпорядковані їх приписам і здійснюють контроль
за їх виконанням. Під час оцінки впливу неформальних
принципів важливим є врахування сумісності цілей, для
вирішення яких вони використовуються та очікуваних ре$
зультатів. Розвиток бюджетних інститутів визначає особ$
ливості інституційного середовища формування і реалі$
зації бюджетної стратегії. Досвід розвитку системи дер$
жавних фінансів в Україні свідчить про підвищення ефек$
тивності бюджетних інститутів, але одночасно про не$
обхідність забезпечення стабільності інституційного се$
редовища формування і реалізації бюджетної політики.
Пріоритетними завданнями бюджетної політики країни
в умовах інституційних перетворень є створення умов для
макроекономічної стабілізації економіки, сприяння її
структурній перебудові та розвитку інвестиційно$інно$
ваційної діяльності, забезпечення узгодженості соціаль$
но$економічної, бюджетної та грошово$кредитної пол$
ітики, удосконалення системи середньострокового бюд$
жетного планування, раціонального формування систе$
ми податкових надходжень, що базується на підходах по$
єднання фіскальної і стимулюючої функції податків, по$
силення контролю за ефективністю використання бюд$
жетних коштів, підвищення ефективності управління дер$
жавним боргом, удосконалення системи міжбюджетних
відносин, фінансового забезпечення комплексного і ди$
намічного розвитку адміністративно$територіальних
одиниць.

Бюджетна стратегія є основою для визначення
ефективних інституційних фінансових механізмів забез$
печення стійкості та збалансованості бюджетної систе$
ми з урахуванням трансформаційних перетворень.
Інструменти бюджетної стратегії мають розглядатися
як засоби формування інституціонального середовища
бюджетного простору. Трансформація бюджетних
інститутів є важливим етапом в процесі якісного роз$
витку системи державних фінансів. Інституційне сере$
довище формування і реалізації бюджетної стратегії
впливає на стійкість макроекономічного розвитку краї$
ни, необхідним є підвищення ефективності інституцій$
ної основи бюджетної політики, яка враховує цик$
лічність та динамічність соціально$економічних про$
цесів. Дієвість інституційного середовища формування
і реалізації бюджетної стратегії передбачає взаємоуз$
годженість дій бюджетних інститутів, які виникли ево$
люційно та сформували бюджетний простір. Важливи$
ми завданнями є створення умов для розвитку інститу$
ційної структури бюджетного простору, забезпечення
макроекономічної стабільності та економічної збалан$
сованості, сприяння структурній перебудові економіки
та розвитку інвестиційно$інноваційної діяльності. Оці$
нюючи ефективність інституційного середовища фор$
мування і реалізації бюджетної стратегії важливим є
врахування дієвості бюджетного інституційного сере$
довища; адаптивності бюджетної політики до соціаль$
но$економічних процесів; прозорості бюджетної пол$
ітики; результативності діяльності та відповідальності
органів державного управління і місцевого самовряду$
вання за досягнення поставлених цілей.

В умовах економічних перетворень з метою забез$
печення макроекономічної стабільності та стійкого еко$
номічного зростання важливим завданням є удоскона$
лення інституційного забезпечення розробки бюджет$
ної стратегії, обгрунтованого формування доходів та
видатків бюджету, планування дефіциту бюджету та
джерел його фінансування, управління державним бор$
гом, визначення оптимального рівня бюджетної цент$

ралізації, міжбюджетного регулювання. Розвиток
інституційного середовища формування та реалізації
бюджетної стратегії в Україні взаємопов'язаний з
трансформаційними економічними процесами, значним
рівнем впливу екзогенних факторів на вітчизняну еко$
номіку та передбачає здійснення інституційних перетво$
рень у бюджетних відносинах з урахуванням суспіль$
но$економічних умов та збалансованості бюджетної
системи.
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