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BUDGET POLICY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

У статті розкрито сутність та роль бюджетної політики у системі держаного регулювання економіки; досвід роз-
витку бюджетних відносин у країні, що свідчить про підвищення рівня дієвості бюджетних інститутів, необхідність
розвитку інституційного середовища формування бюджетної архітектоніки. Визначено, що в умовах рецесії бюд-
жетна політика має реалізовувати адаптаційно-регуляторний потенціал з метою виходу на поступове економічне
зростання; при цьому бюджетна політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має
спиратися на довгострокову програму економічного і соціального розвитку країни; стратегічними завданнями бюд-
жетної політики у сучасних умовах є забезпечення макроекономічної стабільності, сприяння структурній перебу-
дові економіки, забезпечення узгодженості всіх складових фінансової політики, удосконалення інструментарію бюд-
жетного прогнозування, підвищення рівня обгрунтованості прогнозних розрахунків бюджетних показників, удоско-
налення засад бюджетного планування, у тому числі на середньострокову перспективу. Розглянуто бюджетну полі-
тику як адаптивний механізм у системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регуля-
тивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць. Показано, що розробка бюджетної політики із врахуванням циклічності
соціально-економічних процесів, бюджетної збалансованості, запровадження системного оцінювання ступеня до-
сягнення поставлених завдань сприятиме дієвому перетворенню вітчизняної економіки у напрямі інноваційної мо-
делі розвитку; виважена бюджетна політика є вагомою умовою соціально-економічного розвитку країни, здійснен-
ня результативних економічних перетворень.

The essence and role of fiscal policy in the system of state regulation of the economy are disclosed in the article; the
experience of developing budget relations in the country, which testifies to the increase of the level of efficiency of
budgetary institutions, the need to develop an institutional environment for the formation of budget architectonics. It is
determined that in a recession, fiscal policy should implement adaptive and regulatory potential in order to achieve
gradual economic growth; At the same time, fiscal policy as a weighty instrument of the system of state regulation of the
economy should be based on long-term program of economic and social development of the country; the strategic
objectives of fiscal policy in modern conditions is to ensure macroeconomic stability, promote structural restructuring
of the economy, ensure consistency of all components of financial policy, improve the tools of budget forecasting, increase
the level of validity of forecast calculations of budget indicators, improve the principles of budget planning, including
mid-term perspective. Budget policy is considered as an adaptive mechanism in the system of regulation of the economy
directed on ensuring the adequacy of regulatory measures for internal and external changes in the economic environment
for the purpose of economic development of the state and administrative-territorial units. It is shown that the development
of fiscal policy taking into account the cyclicality of socioeconomic processes, budgetary equilibrium, and the introduction
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виважена бюджетна політика є вагомою

умовою соціально-економічного розвитку
країни, здійснення результативних економіч-
них перетворень. Доцільним є посилення інсти-
туційних засад системи державного фінансо-
вого регулювання економіки, результативності
бюджетної системи, ефективності планування
та використання видатків бюджету як вагомо-
го інструменту економічних перетворень. Роз-
робка та реалізація бюджетної політики має
грунтуватись на обгрунтованих положеннях,
що сприятиме збалансованості бюджетної си-
стеми та дієвості державного фінансового ре-
гулювання розвитку суспільства. Проте впро-
довж останніх років бюджетна політика дер-
жави не у достатній мірі забезпечувала іннова-
ційний розвиток економіки, соціальне забезпе-
чення населення. Виходячи із зазначеного акту-
альним є питання визначення відповідних інсти-
туційних засад подальшого розвитку системи
бюджетного регулювання з врахуванням дина-
міки соціально-економічного розвитку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зару-
біжних вчених у сфері розвитку бюджетних
відносин можна назвати праці Дж. Б'юкенена,
А. Вагнера, В. Нордхауса [5], П.Самуельсона
[5], Дж. Стігліца, В. Танзі. Питання формуван-
ня бюджетної політики досліджуються у пра-
цях вітчизняних вчених: Л. Лисяк [1], А. Ма-
заракі [2], В. Макогон [3], А. Мярковського [4],
І. Луніної, І. Лютого, І. Чугунова [2; 6—8] та
інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності та

ролі бюджетної політики у системі держаного
регулювання економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджетна політика є одним з вагомих

інструментів впливу на соціально-економічний

розвиток країни. Забезпечення цілеспрямова-
ного впливу на темпи та якість економічного
зростання потребує формування відповідної
системи фінансового регулювання, спрямова-
ної на управління результатами на основі удос-
коналення інституційного забезпечення фінан-
сово-економічних перетворень. Упорядкуван-
ня регулюючих цілей бюджетної політики, доз-
воляє досягти відповідного збалансування про-
цесу перерозподілу фінансових ресурсів у
суспільстві, рівня задоволення потреб населен-
ня. Необхідним є забезпечення перетворення
фінансового механізму в ефективний засіб реа-
лізації соціально-економічної стратегії. Важ-
ливими завданнями в умовах трансформацій-
них перетворень є проведення ефективної бюд-
жетно-податкової політики, підвищення рівня
прозорості бюджетного процесу. Зазначене на-
дасть можливість підвищення інвестиційної
складової вітчизняної економіки та збільшен-
ня обсягу податкових надходжень до бюдже-
ту, реформування податкової системи та вико-
ристання податкового потенціалу територій
для забезпечення соціально-економічного роз-
витку країни. Разом з тим, важливо не тільки
оптимізувати використання податкового по-
тенціалу територій, а й створювати сприятливі
умови для зростання економічної активності
суб'єктів господарювання та економіки в ціло-
му, у тому числі за рахунок запровадження
принципів транспарентності податкових право-
відносин, відновлення довіри між платниками
податків та державою.

Бюджетна політика держави як динамічна
система, що розвивається у залежності від соці-
ально-економічних потреб суспільства має за-
діяти з урахуванням зарубіжного досвіду від-
повідні регуляторні механізми. Функціональне
призначення бюджетної політики є продуктом
еволюції ролі та значення держави в суспіль-
но-економічному розвитку, у залежності від
показників економіки мають коригуватися цілі
і завдання бюджетної політики, механізми,
інструменти і важелі для їх досягнення з метою
ефективного впливу на соціально-економічні

of a systematic assessment of the degree of achievement of the tasks set will contribute to the effective transformation of
the domestic economy towards the innovative model of development; well-balanced fiscal policy is a prerequisite for
the country's socio-economic development and the implementation of effective economic reforms.
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процеси. В умовах рецесії бюджетна політика
має реалізовувати адаптаційно-регуляторний
потенціал з метою виходу на поступове еконо-
мічне зростання. При цьому бюджетна політи-
ка як вагомий інструмент системи державного
регулювання економіки має спиратися на дов-
гострокову програму економічного і соціаль-
ного розвитку країни.

Розробка бюджетної політики із врахуван-
ням циклічності соціально-економічних про-
цесів, бюджетної збалансованості, запровад-
ження системного оцінювання ступеня досяг-
нення поставлених завдань сприятиме дієвому
перетворенню вітчизняної економіки у напрямі
інноваційної моделі розвитку. Податкове на-
вантаження є одним з основних фінансово-
бюджетних показників, який суттєво впливає
як на дохідну частину бюджетів усіх рівнів, так
і на економічні процеси країни та адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Від оптималь-
ності визначення величини зазначеного показ-
ника залежить обсяг фінансових ресурсів для
виконання державою і органами місцевого са-
моврядування відповідних соціально-еконо-
мічних функцій, а також темпи економічного
зростання у країні та регіонах. Дослідження
питання впливу податкового навантаження на
дохідну частину бюджету та економічний роз-
виток країни і адміністративно-територіальних
одиниць є актуальним та необхідним для роз-
робки і реалізації виваженої державної політи-
ки у сфері оподаткування суб'єктів підприєм-
ницької діяльності та формування доходів бюд-
жету. Як суспільно-економічна категорія бюд-
жетна політика має певну структуру, яка охоп-
лює суб'єкт, об'єкт і взаємозв'язки між ними,
відповідний набір методів та інструментів ре-
гулювання згідно з визначеними у суспільстві
цілями та завданнями. До структурних еле-
ментів бюджетної політики також належать:
розроблення науково обгрунтованої концепції
розвитку бюджету, яка формується на основі
вивчення потреб сучасного стану суспільного
розвитку, тенденцій соціально-економічного
розвитку та стратегічних пріоритетів держави;
визначення основних напрямів формування та
використання бюджетних ресурсів на перспек-
тиву і поточний період; здійснення заходів,
спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Основним завданням бюджетного регулю-
вання є забезпечення виконання завдань соці-
ально-економічного розвитку країни, однак
при цьому важливою є підтримка у необхідних
межах запасу стійкості бюджетної системи,
яка є одним з вагомих інструментів впливу на
економічне зростання, разом з цим, з лагом у

часі бюджетна система виступає як об'єкт впли-
ву з боку макроекономічного стану, тому важ-
ливим є визначення ступеня взаємовпливу бю-
джетної системи і соціально-економічного роз-
витку країни. Бюджетна політика суттєво впли-
ває на створення відповідних умов для дієвої
структурної перебудови економіки з врахуван-
ням ендогенних чинників економічного зрос-
тання, розвитку людського капіталу, розроб-
ки та впровадження наукоємних, конкуренто-
спроможних технологій. Вагомим механізмом
реалізації пріоритетних напрямів бюджетної
політики інноваційного характеру мають ста-
ти видатки розвитку державного та місцевих
бюджетів, ступінь ефективності використання
яких суттєво впливатиме на дієвість довго-
строкової стратегії економічного розвитку.
Доцільним є планування найбільш ефективних
та дієвих бюджетних програм та суспільних по-
слуг, що спроможні забезпечувати економіч-
ний розвиток у перспективі, використання си-
стеми відповідних показників оцінки бюджет-
ної результативності, дотримання принципу
прозорості та підзвітності органів державного
управління громадськості.

З метою розробки і реалізації збалансова-
ного бюджетного регулювання протягом пев-
ного часового інтервалу бюджетна політика
має визначатися, виходячи, з одного боку, з
циклічності економічного розвитку, з іншого —
зі стану державних фінансів і запасу стійкості
бюджетної системи, суттєве зменшення якого
може призвести до ускладнень у проведенні
ефективного бюджетного регулювання для
позитивного впливу на економічне зростання.
На кожному етапі економічного розвитку є
необхідність розробки такого бюджетного ме-
ханізму, який забезпечив би втілення постав-
лених завдань перед державою. З економічної
точки зору, бюджетний механізм є сукупністю
певних видів бюджетних відносин, методів
формування та використання бюджетних
коштів.

Розвиток суспільства на даному етапі вима-
гає використання бюджетної політики як дійо-
вого інструменту державного регулювання
економічних та соціальних відносин. Важливим
є визначення пріоритетів бюджетної політики,
у тому числі на середньострокову перспективу
виходячи з основних засад соціально-еконо-
мічного розвитку країни, удосконалення дер-
жавного регулювання у сфері формування до-
ходів бюджету, планування та використання
видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що
підвищить рівень ефективності функціонуван-
ня економічної та бюджетної системи в ціло-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2019

65

му. Бюджетна політика, що реалізується через
систему бюджетних механізмів забезпечує
бюджетну рівновагу та ефективний вплив на
соціально-економічні процеси. Бюджетний ме-
ханізм та реалізація відповідної політики у
сфері державних фінансів із використанням
регулюючих можливостей бюджету є вагоми-
ми інструментами впливу держави на розвиток
економіки, забезпечення необхідного рівня
соціальних стандартів. Особливо вагомого зна-
чення набуває бюджетний механізм за умови
трансформаційних перетворень економіки та
необхідності її стабілізації в умовах фінансо-
во-економічної рецесії. Економічна сутність
бюджетної політики в якості інструменту ре-
гулювання економічного розвитку полягає у
використанні бюджетної архітектоніки, яка
визначається оптимальними співвідношеннями
між елементами бюджетної системи для впли-
ву на динаміку економічного зростання.

Бюджетна політика як вагомий інструмент
системи державного регулювання економіки
має спиратися на довгострокову програму еко-
номічного та соціального розвитку країни.
Упорядкування регулюючих цілей бюджетної
політики, дозволяє досягти відповідного зба-
лансування процесу перерозподілу фінансових
ресурсів у суспільстві, рівня задоволення су-
спільних потреб. Необхідним є забезпечення
перетворення бюджетного механізму в дієвий
засіб реалізації соціально-економічної стра-
тегії, підвищення ефективності використання
бюджетних коштів. Соціальні пріоритети бюд-
жетної політики мають зменшувати не-
рівномірність ринкового механізму розподілу
доходів, вирішувати питання подолання бід-
ності. Розбудова інституту бюджетної політи-
ки, що включає розробку відповідних норм,
правил, інституцій сприятиме вирішенню про-
блем, які існують у сфері державних фінансів.
Архітектоніка бюджетної політики має ство-
рювати належні інституційні умови функціону-
вання фінансової моделі у суспільстві, які у
сукупності повинні формувати механізм впли-
ву на економічне зростання, сприяти підвищен-
ню добробуту суспільства [7].

Державна політика у сфері видатків бюдже-
ту суттєво впливає на обсяг сукупного попиту,
який складається із обсягу споживчого попи-
ту, інвестиційного попиту та попиту держави.
В умовах економічного спаду держава повин-
на здійснювати заходи щодо одночасного по-
слаблення податкового навантаження на еко-
номіку та збільшення бюджетного дефіциту,
таким чином, бюджетне регулювання дозволяє
впливати на обсяг сукупного попиту, темпи і

пропорції економічного розвитку. Зміст соці-
альної функції державних фінансів полягає в
формуванні соціального захисту людини та за-
безпечення цілісності та стабільності розвит-
ку суспільства. У реалізації соціальної функції
держави призначення доходів і видатків дер-
жавного бюджету полягає у формуванні і
структуруванні державних фінансових ре-
сурсів з метою забезпечення базових пара-
метрів життєдіяльності громадянина і суспіль-
ства. Соціальне призначення трансфертів, що
передаються з державного бюджету місцевим
бюджетам, полягає у забезпеченні соціальної
злагоди і стабільності у суспільстві шляхом
розподілу фінансових ресурсів за регіонами
країни для збалансованого соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку як територій,
так і країни в цілому. Державні цільові фонди
покликані забезпечити функціонування систе-
ми соціального захисту осіб, які потребують
підтримки з боку суспільства. Важливим мето-
дологічним чинником є визначення принципів
функціонування державних фінансів, що доз-
воляє виявити напрями впливу фінансів на роз-
виток державного сектору економіки, вироби-
ти критерії його розвитку.

Важливою умовою посилення впливу видат-
кової частини бюджету на економічне зростан-
ня та соціальний розвиток суспільства є роз-
робка та запровадження обгрунтованих ме-
тодів визначення обсягів і структури видатків
державного та місцевих бюджетів. З метою
найбільш ефективного розподілу бюджетних
ресурсів відбувається подальше удосконален-
ня планування і виконання видаткової частини
бюджету на основі програмно-цільового мето-
ду як складової системи перспективного бюд-
жетного прогнозування та планування. Удос-
коналення системи планування видатків місце-
вих бюджетів шляхом запровадження програм-
но-цільового методу сприятиме підвищенню
бюджетної прозорості, взаємозв'язку пріори-
тетів соціально-економічного pозвитку теpи-
тоpій з фінaнсовою склaдовою місцевого само-
врядування, посиленню ефективності викоpис-
тaння бюджетних коштів з врахуванням досяг-
нутих pезультaтів бюджетних пpогpaм [8].

Досвід розвитку бюджетних відносин в Ук-
раїні за часів незалежності держави свідчить
про підвищення рівня дієвості бюджетних
інститутів, але одночасно і про необхідність
розвитку інституційного середовища форму-
вання бюджетної архітектоніки. Стратегічни-
ми завданнями бюджетної політики у сучасних
умовах є створення умов для забезпечення мак-
роекономічної стабільності та сприяння струк-
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турній перебудові економіки, забезпечення уз-
годженості всіх складових фінансової політи-
ки, удосконалення інструментарію бюджетно-
го прогнозування, підвищення рівня обгрунто-
ваності та точності прогнозних розрахунків
бюджетних показників, удосконалення засад
бюджетного планування, зокрема на середньо-
строкову перспективу, раціонального форму-
вання системи податкових надходжень, що ба-
зується на поєднанні принципів податкового
законодавства фіскальної достатності та соці-
альної справедливості, посилення фінансово-
бюджетного контролю за ефективністю та ре-
зультативністю використання бюджетних
коштів, удосконалення механізму та інстру-
ментів управління державним боргом, розвиток
системи бюджетного регулювання, її методів
та інструментів. Вирішення зазначених завдань
сприятиме забезпеченню комплексного і дина-
мічного розвитку територій та країни в цілому
[7].

Питанням впливу екзогенних та ендогенних
чинників на розробку і реалізацію бюджетної
стратегії з врахуванням економічної цикліч-
ності, рівня дієвості інституційного забезпечен-
ня розвитку бюджетних відносин приділяєть-
ся значна увага у працях як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених. Економічні перетворення
та посилення процесів глобалізації зумовлю-
ють розробку дієвих принципів та підходів до
інституційної основи бюджетної стратегії, яка
надасть можливість взаємоузгодити інсти-
туційні компоненти бюджетної системи, що
визначають рівень динамічної збалансованості
бюджетів різних рівнів, удосконалити бюджет-
ну архітектоніку з врахуванням динамічності
соціальних та циклічності економічних про-
цесів. Вагомими завданнями є розробка бю-
джетної стратегії з урахуванням інституційних
принципів розвитку бюджетних відносин; удос-
коналення механізмів, інструментів та важелів
бюджетної політики на довгострокову перс-
пективу, спрямованих на забезпечення приско-
рення темпів економічного зростання та роз-
витку людського потенціалу [5].

Таким чином, бюджетна політика впливає
на дієвість фінансово-економічних перетворень
у системі державних фінансів, забезпечує
фінансування структурної перебудови еконо-
міки, стимулювання розвитку її пріоритетних
секторів, прискорює інтенсифікацію виробниц-
тва та рівень розвитку суспільства. Як багато-
гранний інструмент державного регулювання
соціально-економічних процесів бюджетна
стратегія визначає напрями розвитку складо-
вих фінансової політики, що надає можливість

для взаємоузгодження шляхів реалізації її зав-
дань. Бюджетна політика сприяє ефективній
реалізації інституційних фінансово-бюджет-
них інструментів, спрямованих на створення
умов для забезпечення соціально-економічно-
го розвитку країни з урахуванням динамічності
та циклічності економічних процесів. Рівень
дієвості інституційного забезпечення у бюд-
жетній сфері залежить від обгрунтованості
бюджетної стратегії. В умовах економічних
перетворень вагомим завданням є удоскона-
лення інституційного забезпечення розвитку
бюджетних відносин та формування і реалізації
бюджетної політики на довгострокову перс-
пективу [3].

В умовах посилення глобалізації зростає
роль бюджетної політики у соціально-еконо-
мічних і суспільно-політичних процесах. За-
значене певною мірою впливає на уніфікацію
національних принципів формування бюджет-
ної архітектоніки, її удосконалення в напрямі
посилення регулюючої та стимулюючої
функції бюджетної політики. Поряд з цим, роз-
виток інституційних засад розробки бюджет-
ної стратегії передбачає взаємоузгодженість
дій фінансово-бюджетних інститутів, які ви-
никли еволюційно та сформували бюджетний
простір. Зважаючи на оцінку ефективності
інституційного забезпечення у бюджетній
сфері, важливим є врахування взаємозв'язків
між складовими інституційного середовища;
забезпечення скоординованості та адекват-
ності бюджетних регулятивних заходів змінам
економічного середовища; прозорості форму-
вання і виконання державного та місцевих бюд-
жетів; підвищення рівня відповідальності
органів державної влади і місцевого самовря-
дування за досягнення поставлених цілей.
Дієвість інституційного забезпечення розвит-
ку бюджетних відносин взаємопов'язана з ди-
намічністю трансформаційних економіч-них
процесів, впливом екзогенних факторів на
вітчизняну економіку [1].

З метою забезпечення макроекономічної
стабільності, прискорення темпів економічно-
го зростання та розвитку людського потенціа-
лу пріоритетним завданням є розробка бюд-
жетної стратегії, яка надасть можливість для
обгрунтованого формування доходів та ви-
датків бюджету, планування дефіциту бюдже-
ту та джерел його фінансування, управління
державним боргом, визначення оптимального
рівня бюджетної централізації, міжбюджетно-
го регулювання. При цьому посилення інтегра-
ційних процесів актуалізує питання взаємоуз-
годження інструментів бюджетного регулю-
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вання. Подальший розвиток системи плануван-
ня та виконання бюджетів, що грунтується на
принципах програмно-цільового методу, по-
требує удосконалення бюджетного процесу
щодо запровадження середньострокового пла-
нування, посилення спрямованості бюджетно-
го планування на кінцеві результати та підви-
щення ефективності витрачання бюджетних
коштів. Одним з основних завдань бюджетно-
го регулювання є упорядкування кількості бюд-
жетних програм, складання головними розпо-
рядниками бюджетних коштів плану діяльності
на наступні бюджетні періоди відповідно до
напрямів розвитку галузі, підвищення якісно-
го рівня розробки паспортів та інтегральної
оцінки виконання бюджетних програм, підго-
товки бюджетних запитів, здійснення моніто-
рингу бюджетної результативності.

 Сутність державних фінансів полягає в
фінансово-економічних відносинах, що вини-
кають з приводу розподілу і перерозподілу су-
купного суспільного продукту і частини націо-
нального багатства, пов'язаних з формуванням
фінансових ресурсів держави та використан-
ням їх для покриття витрат, необхідних для
виконання державою і місцевими органами вла-
ди своїх завдань та функцій. Призначення бюд-
жетного регулювання полягає в забезпеченні
соціально-економічного розвитку держави та
добробуту громадян за допомогою низки
фінансових інституцій. Реалізація основної
мети суспільного розвитку — створення умов
для забезпечення гідного життя громадян пе-
редбачає в сфері державних фінансів досягнен-
ня збалансованості між соціальними зобов'я-
заннями органів державної влади та їх можли-
востями мобілізації фінансових ресурсів як на
державному, так і на місцевому рівні [4].

Становлення бюджетних відносин відбу-
вається внаслідок розвитку економіки, однак
можливості використання бюджету в макро-
економічному регулюванні пов'язані з умова-
ми і результатами виробництва, рівнем розвит-
ку економічних відносин. Бюджетна політика
є адаптивним механізмом у системі регулюван-
ня економіки, спрямованим на забезпечення
адекватності регулятивних заходів внутрішнім
і зовнішнім змінам економічного середовища
з метою економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць.
Бюджетну політику слід розглядати як чинник
цілеспрямованого впливу відповідних інсти-
тутів держави на економічні та соціальні про-
цеси країни щодо забезпечення макроеконом-
ічної рівноваги та створення відповідних умов
для економічного зростання шляхом перероз-

поділу фінансових ресурсів між певними галу-
зями та сферами суспільного розвитку. Метою
бюджетної політики є забезпечення відповід-
ного рівня соціально-економічного розвитку
суспільства з урахуванням збалансованості
державних фінансів, що реалізується через
інститути бюджетного регулювання, держав-
ного фінансового контролю. Державне регулю-
вання в сучасних умовах являє собою макро-
економічний регулятор відтворювальних про-
цесів, спрямований на реалізацію стратегічних
пріоритетів соціально-економічного розвитку
держави. Прогнозування бюджету є важливим
інструментом державного регулювання еконо-
мічних і соціальних процесів, оскільки обгрун-
товує напрями використання бюджетних кош-
тів у майбутньому з урахуванням визначених
цілей та пріоритетів соціально-економічного
розвитку держави на довгострокову перспек-
тиву [6].

Підвищення дієвості системи управління
бюджетним процесом передбачає формування
бюджетної політики на основі сталого, довго-
строкового підходу. Розробка бюджетної стра-
тегії забезпечить визначення орієнтирів роз-
витку бюджетної системи, напрямів формуван-
ня та шляхів реалізації бюджетної політики;
встановлення балансу між власними та пози-
ковими ресурсами; підвищення рівня обгрунто-
ваності та дієвості рішень органів державного
управління і місцевого самоврядування. Ваго-
мим завданням при цьому є здійснення моніто-
рингу процесу реалізації бюджетної стратегії,
визначення умов, дотримання яких характери-
зує її ефективність, проведення дієвих фінан-
сових перетворень шляхом використання об-
грунтованих методів та інструментів бюджет-
ної політики, спрямованих на отримання якіс-
ного суспільно-значимого кінцевого результа-
ту.

Основу бюджетної політики складають на-
прями і завдання, які визначають довгостроко-
ву перспективу формування і використання
фінансових ресурсів державного та місцевих
бюджетів; шляхи вирішення завдань, що ви-
пливають з особливостей суспільного розвит-
ку країни та циклічності економічних процесів;
динамічну збалансованість, стійкість та ста-
більність бюджетної системи. Досягнення стра-
тегічних цілей соціально-економічного розвит-
ку країни залежить від ступеня врахування в
бюджетній стратегії тенденцій розвитку інсти-
туційного середовища фінансово-бюджетного
простору, динаміки суспільного розвитку.
Підвищення дієвості бюджетної політики та її
взаємозв'язків з фінансовими інститутами на
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сучасному етапі розвитку системи державних
фінансів обумовлює необхідність поглиблення
дослідження бюджетної архітектоніки, роз-
робки концепції її інституціоналізації на основі
обгрунтування оптимальних співвідношень
бюджетних, податкових, соціальних, монетар-
них та державних боргових складових, що виз-
начають бюджетний простір. Обгрунтованості
податкового навантаження передбачає аналіз
рівномірності та пропорційності його розподі-
лу за регіонами, оцінку можливої зміни рівня
податкового навантаження залежно від впли-
ву екзогенних та ендогенних факторів. Важли-
вим при цьому є надійність прогнозів макроеко-
номічних параметрів, оцінка ймовірності їх
зміни, обгрунтовані прогнозні фінансово-еко-
номічні показники [2].

Раціональні управлінські рішення щодо ви-
користання бюджетних коштів доцільно прий-
мати відповідно до результатів моніторингу й
оцінки ефективності та результативності бюд-
жетних програм з врахуванням ступеня їх об-
грунтованості, виходячи зі стратегічного моде-
лювання соціально-економічних процесів, се-
редньострокового планування фінансового за-
безпечення бюджетних установ. Розвиток
інституту місцевих фінансів передбачає ство-
рення стимулів для нарощення власної дохід-
ної бази органами місцевого самоврядування;
підвищення конкурентоспроможності тери-
торій та покращання інвестиційного клімату їх
розвитку; зміцнення фінансової основи місце-
вого самоврядування; підвищення взаємної
відповідальності органів державного управлі-
ння та місцевого самоврядування щодо форму-
вання та реалізації бюджетної політики; досяг-
нення балансу з питань розподілу дохідних
джерел та видаткових повноважень між бюд-
жетами усіх рівнів; розвиток інструментів се-
редньострокового планування місцевих бюд-
жетів. Важливим завданням є удосконалення
інструментів державного фінансового аудиту
та контролю у бюджетному процесі шляхом
здійснення системного аналізу та оцінки управ-
ління фінансовими ресурсами та активами дер-
жави; формування збалансованої структури
органів державного фінансового аудиту з ура-
хуванням чіткого розмежування їх повнова-
жень та ефективної взаємодії. Особливого зна-
чення набуває вдосконалення системи серед-
ньо- та довгострокових бюджетних прогнозів,
які надають можливість для прийняття обгрун-
тованих, раціональних рішень, оцінки їх нас-
лідків у майбутньому. Досягненню стратегічних
завдань бюджетної політики сприятиме розви-
ток інструментарію оцінки та моніторингу бюд-

жетних програм, що дозволить забезпечити
взаємозв'язок між досягнутими результатами
та використаним обсягом бюджетних коштів,
визначити чинники, які надають можливість
виконати бюджетну програму на необхідному
рівні та досягти запланованих результативних
показників, обгрунтувати напрями підвищення
ефективності прийняття рішень органами дер-
жавного управління, спрямованих на забезпе-
чення ефективності та результативності вико-
ристання бюджетних коштів.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів
вагомим завданням бюджетної стратегії є спря-
мування видатків на пріоритетні напрями соці-
ально-економічного розвитку країни, обгрун-
тування цілей, завдань та принципів бюджет-
ної політики, узгодження фінансових можли-
востей бюджету щодо їх реалізації в межах
бюджетних періодів. Динамічна трансформація
економічної системи визначає необхідність
збалансування бюджетів усіх рівнів з урахуван-
ням циклічних коливань реального валового
внутрішнього продукту, індексу споживчих цін,
державного боргу, валютного курсу. Доціль-
ним є формування бюджетної політики на
основі засад, що передбачають стабільність, пе-
редбачуваність податкового регулювання, об-
меження бюджетного дефіциту та державно-
го боргу, формування бюджету з урахуванням
прогнозу основних фінансово-економічних
показників, що покладені в основу бюджетно-
го планування. Важливим є встановлення зв'яз-
ку річного та середньострокового бюджетно-
го планування, розвиток програмно-цільового
методу бюджетування з врахуванням змін про-
житкового мінімуму, тарифів на енергоносії,
інших показників, необхідних для планування
видатків за бюджетними програмами, термін
виконання яких більше одного року. Визна-
чальним у цьому напрямі є підвищення ефек-
тивності бюджетних видатків, що відбувати-
меться на основі визначення їх пріоритетності
та оцінки ступеня досягнення очікуваних ре-
зультатів. Важливим напрямом формування
бюджетів направлених на забезпечення еконо-
мічного розвитку країни є підтримка іннова-
ційних та енергозберігаючих інвестиційних
проектів, підвищення частки капітальних вит-
рат у державному та приватному секторах еко-
номіки. З метою забезпечення стійкого еконо-
мічного зростання, доцільним є визначення ос-
новних засад формування бюджетної політи-
ки в системі економічного розвитку країни, які
полягають у поєднанні складових адаптивної
інституційної архітектоніки бюджетної систе-
ми та інструментів фіскального регулювання,
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оптимізації структури доходів і видатків бюд-
жету, системи міжбюджетних відносин й серед-
ньострокового бюджетного планування та про-
гнозування, на основі встановлення взаємо-
зв'язку між тенденціями фінансової глобалі-
зації та пріоритетами державної фінансової
політики. Перспективне прогнозування ви-
датків бюджету є важливим інструментом дер-
жавного регулювання економічних і соціальних
процесів, оскільки обгрунтовує напрями вико-
ристання бюджетних коштів у майбутньому з
урахуванням визначених цілей та пріоритетів
соціально-економічного розвитку держави на
середньо- та довгострокову перспективу. Су-
часний етап розвитку бюджетних відносин ха-
рактеризується посиленням ролі бюджетних
видатків у процесі регулювання соціально-еко-
номічного розвитку країни та територій. За
останні роки здійснено відповідні заходи щодо
посилення обгрунтованості планування видат-
кової частини бюджету, її впливу на економіч-
не зростання та соціальний розвиток суспіль-
ства.

ВИСНОВКИ
Бюджетна політика виступає важливою

складовою державного фінансового регулю-
вання та ефективним інструментом реалізації
економічної політики країни щодо забезпечен-
ня макроекономічної рівноваги в умовах інсти-
туційних перетворень. Метою бюджетного ре-
гулювання є створення відповідного суспільно-
го середовища для стійкого економічного зро-
стання та формування дієвих інституційних
взаємовідносин щодо визначення пріоритетів
здійснення бюджетної та податкової політики,
вдосконалення методологічних засад бюджет-
ного планування та прогнозування, розподілу
та перерозподілу наявних фінансових ресурсів,
здійснення дієвого контролю за їх використан-
ням, реалізація основних завдань та стратегіч-
них цілей суспільного розвитку. Важливим є
адаптація бюджетної політики до тенденцій
циклічного економічного розвитку, що перед-
бачає формування сучасних фінансових інсти-
тутів, збалансування фіскального навантажен-
ня, утримання індикативних значень дефіциту
бюджету та державного боргу при сприянні
інноваційній перебудові економіки. Основні
напрями бюджетної політики мають форму-
ватися із пріоритетів, які визначають дієвий
інноваційний розвиток економіки, вагомим ме-
ханізмом реалізації цього має стати бюджет
розвитку. Доцільним є впровадження страте-
гічного планування у роботу головних розпо-
рядників бюджетних коштів та складання ними

відповідних планів діяльності на поточний і на-
ступні три бюджетні періоди, спрямовані на
результат з метою посилення відповідальності
розпорядників бюджетних коштів за досягнен-
ня встановлених цілей, упорядкування і підви-
щення результативності та ефективності дер-
жавних видатків. У сучасних умовах розвитку
економіки доцільним є визначення відповідних
інституційних засад бюджетної політики,
підвищення результативності виконання бюд-
жетних програм, посилення взаємозв'язку
бюджетного планування та основних пріори-
тетів соціально-економічного розвитку країни,
удосконалення системи управління державни-
ми фінансами з урахуванням необхідності за-
безпечення належного рівня соціальних стан-
дартів, внутрішнього споживання, стимулю-
вання економічної діяльності країни. Форму-
вання та здійснення бюджетної стратегії як
складової державного регулювання суспільно-
го розвитку має грунтуватися на підходах,
спрямованих на досягнення фінансово-еконо-
мічної збалансованості, дієвості економічних
перетворень. Досягнення стратегічних цілей
соціально-економічного розвитку країни зале-
жить від ступеня врахування в бюджетній полі-
тиці особливостей інституційного середовища,
функціонування фінансово-економічних відно-
син, динаміки суспільного розвитку. Бюджет-
не стратегічне планування є одним з вагомих
інструментів економічної політики держави,
яке грунтується на визначенні параметрів фор-
мування доходів і видатків бюджету, дефіциту
бюджету, управління державним боргом,
здійсненні регулювання міжбюджетних відно-
син на перспективний період у взаємозв'язку з
основними цілями і завданнями економічного і
соціального розвитку держави. Доцільним є
формування в країні відповідних інституційних
умов для підвищення рівня ефективності бюд-
жетних видатків та результативності бюджет-
ного процесу. Формування бюджетної політи-
ки на середньострокову перспективу дозволяє
визначати стратегічні цілі бюджетної політики,
забезпечити прозорість і відкритість щодо до-
сягнення соціально-економічних завдань про-
тягом запланованого періоду, досягати реалі-
стичних прогнозів доходів бюджету; встанов-
лювати основні пріоритети у сфері бюджетних
видатків, забезпечувати своєчасне корегуван-
ня бюджетної політики, посилити державний
фінансовий контроль за реалізацією цілей,
встановлених основними напрямами бюджет-
ної політики, відповідальність головних розпо-
рядників бюджетних коштів за ефективністю
використання бюджетних коштів.
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