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пасічник В. А. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень
Метою статті є розкриття сутності та ролі бюджетної політики в системі соціально-економічного розвитку країни, визначен-
ня інституційного підходу в процесі її формування та реалізації виходячи зі змін суспільного середовища. Соціально-економічний 
розвиток суспільства на цьому етапі вимагає використання бюджетної політики як дійового інструменту державного регу-
лювання економічних і соціальних відносин. Важливим є визначення пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на серед-
ньострокову перспективу, виходячи з основних засад соціально-економічного розвитку країни, удосконалення державного регу-
лювання у сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що 
підвищить рівень ефективності функціонування економічної і бюджетної системи в цілому. 
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экономических преобразований

Целью статьи является раскрытие сущности и роли бюджетной по-
литики в системе социально-экономического развития страны, опре-
деление институционального подхода в процессе ее формирования 
и реализации исходя из изменений общественной среды. Социально-
экономическое развитие общества на данном этапе требует исполь-
зования бюджетной политики как действенного инструмента госу-
дарственного регулирования экономических и социальных отношений. 
Важным является определение приоритетов бюджетной политики, 
в  том числе на среднесрочную перспективу, исходя из основных прин-
ципов социально-экономического развития страны, совершенствова-
ния государственного регулирования в сфере формирования доходов 
бюджета, планирования и использования расходов бюджета, межбюд-
жетных отношений, что повысит уровень эффективности функцио-
нирования экономической и бюджетной системы в целом.
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The article is aimed at disclosing the essence and role of budget policy in 
the system of socio-economic development of country, defining the institu-
tional approach in the process of its formation and implementation, based on 
changes in the public environment. The socio-economic development of so-
ciety at this stage requires the use of budgetary policy as an effective instru-
ment for the State regulation of economic and social relations. It is important 
to determine the priorities of the budget policy, including the medium-term 
perspective, based on the basic principles of the socio-economic development 
of country, improvement of the State regulation in the sphere of generation 
of budget income, the planning and usage of budget expenditures, the inter-
budget relations, which will increase the efficiency of functioning of the eco-
nomic and budget system as a whole.
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Бюджетна політика є одним з вагомих інструментів 
державного регулювання суспільного розвитку, 
оскільки у процесі її формування здійснюється 

розробка основних напрямів використання бюджетних 
коштів виходячи з необхідності вирішення завдань, які 
стоять перед суспільством на цьому етапі його розви-
тку. Потребує подальшого дослідження трансформація 
бюджетних відносин в умовах економічних перетво-
рень. Бюджетна політика має розглядатись як складова 
фінансового регулювання соціально-економічного роз-
витку країни.

Вагомий внесок у дослідження сутності та ролі 
бюджету як інструменту державного регулювання 
соціально-економічних процесів зробили вітчизняні 
вчені: М. Безгуба [2], Л. Козарезенко [4], А. Мярков-

ський [7], Л. Лисяк [1], І. Чугунов [6; 8–10] та ін. Серед 
вагомих наукових досліджень зарубіжних учених з пи-
тань формування бюджетної політики можна назвати 
праці Дж. Когана [3], Р. Масгрейва [5], Дж. Тейлора [3]. 

Метою статті є розкриття сутності та ролі бю-
джетної політики в системі соціально-економічного 
розвитку країни, визначення інституційного підходу 
в процесі її формування та реалізації виходячи із змін 
суспільного середовища. Соціально-економічний роз-
виток суспільства на цьому етапі вимагає використання 
бюджетної політики як дієвого інструменту державного 
регулювання економічних і соціальних відносин. 

Бюджетна політика відіграє вагому роль у про-
цесах забезпечення макроекономічної стабільності, 
яка є необхідною передумовою для підтримки сталого 
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економічного розвитку країни. Належний рівень об-
ґрунтованості, послідовність і виваженість управлін-
ських рішень державних інститутів у сфері бюджетно-
податкового регулювання сприяє зростанню рівня 
зайнятості, пожвавленню ділової активності та підви-
щенню якості людського капіталу. Дієвість цих заходів 
посилюється у разі здійснення структурних реформ в 
економіці та соціальній сфері. Важливим є проведен-
ня збалансованої бюджетної політики, що потребує 
узгодження соціальних домінант розвитку суспільства 
з можливостями їх фінансового забезпечення. Еконо-
мічна рецесія та уповільнення темпів зростання ре-
ального валового внутрішнього продукту обумовили 
необхідність реалізації комплексу заходів бюджетної 
консолідації, спрямованих на зниження показників 
дефіциту та боргового навантаження на бюджет. Мож-
ливості використання короткострокових бюджетних 
стимулів наразі є обмеженими, що посилює запити 
суспільства щодо здійснення інституційних змін сис-
теми фінансово-бюджетного регулювання. Особливої 
значущості набувають питання упорядкування бю-
джетних видатків, підвищення рівня їх ефективності 
та покращення якості надання суспільних послуг.

Водночас в умовах економічних перетворень важ-
ливим є обґрунтування пріоритетів бюджетної 
політики з урахуванням цілей і завдань держав-

ної стратегії соціально-економічного розвитку. Ево-
люція суспільства зумовлює необхідність відповідних 
змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного 
процесу. Доцільним є розвиток методологічних під-
ходів щодо підвищення адаптивності бюджетної по-
літики. Подальше впровадження інструментів індика-
тивного середньострокового бюджетного планування, 
актуалізація процедур розробки та оцінки державних 
цільових і бюджетних програм сприятиме підвищенню 
ефективності відповідних заходів державної фінансо-
вої політики.

На основі дослідження теоретичних засад бю-
джетної політики розкрито її економічну сутність як 
складової інституційної архітектоніки фінансового ре-
гулювання суспільного розвитку як сукупності принци-
пів, форм, механізмів, інструментів і важелів управління 
державними фінансовими ресурсами учасниками бю-
джетного процесу з метою забезпечення передумов для 
економічного зростання та розбудови соціальної сфери, 
враховуючи загальнонаціональні інтереси, потреби на-
селення та територіальних громад. Базовим завданням 
у сфері податкового регулювання є визначення впливу 
податкового навантаження на економіку, визначення 
можливих варіацій покращення його стану шляхом ре-
гулювання пропорцій оподаткування доходів і прибутку, 
споживання. В умовах посилення регулюючої функції 
бюджетної політики актуалізуються питання підвищен-
ня дієвості системи управління бюджетними коштами 
та здійснення фінансового контролю. Вагомим є про-
ведення інституційних змін системи державних закупі-
вель, подальший розвиток програмно-цільового методу 
бюджетного планування [1].

Система бюджетних відносин динамічно розви-
вається залежно від еволюції суспільних потреб, 
глибини перетворень в економіці та соціальній 

сфері, змін господарської кон’юнктури. Вирішення 
завдань у сфері обороноздатності країни, фінансово-
го забезпечення соціальної політики, розвитку люд-
ського капіталу, зростання зайнятості, стимулювання 
внутрішнього попиту достатньою мірою залежить від 
методів формування та реалізації бюджетної політики. 
Важливою функцією держави є досягнення довгостро-
кової фінансової стабільності та сприяння процесам 
розширеного відтворення суспільного виробництва. 
Диференціація підходів щодо оцінки впливу бюджет-
ної політики на економічний розвиток обумовлена су-
купністю причин функціонального й інституційного 
характеру. Особливого значення набувають питання 
встановлення оптимальних пропорцій перерозподі-
лу валового внутрішнього продукту через бюджетну 
систему та її елементами, якісного стану бюджетних 
інститутів, підвищення рівня координації бюджетної і 
монетарної політики.

Співвідношення між складовими системи бюджет-
ного регулювання постійно адаптуються до стадій еко-
номічного циклу, пріоритетів соціально-економічного 
розвитку країни. За умов економічного спаду для від-
новлення позитивної динаміки реального валового вну-
трішнього продукту доцільним є використання механіз-
му державного регулювання у сфері бюджетних видат-
ків. У той же час зростання вагового показника видатків 
бюджету взаємопов’язано із посиленням податкового 
навантаження на економіку та збільшенням бюджетно-
го дефіциту, що стримує процеси економічного віднов-
лення. Крім того, розміри державного боргу та видатків 
бюджету на його обслуговування знижують можливості 
стимулюючого впливу відповідних бюджетних заходів. 
З огляду на зазначене, механізм регулювання первин-
ного дефіциту бюджету має ґрунтуватись на принципах 
функціональних фінансів щодо досягнення фінансової 
стійкості бюджетної системи. Важливим є запрова-
дження інституційних обмежень показників інвестицій-
ної та соціальної складової бюджету, дефіциту бюдже-
ту та структури джерел його фінансування. Бюджетна 
складова суспільного розвитку впливає на якісний рі-
вень і доступність послуг у сфері освіти, науки, охорони 
здоров’я, духовного та фізичного розвитку, соціального 
захисту та соціального забезпечення населення. Вод-
ночас сучасні тенденції розвитку свідчать про потребу 
гармонійного поєднання державних і ринкових методів 
і форм фінансування галузей соціальної сфери з метою 
досягнення достатньо високої результативності та за-
доволення попиту на ці послуги у суспільстві. Вагомого 
значення набувають питання розвитку моделі соціаль-
ного захисту населення, пошуку оптимальних форм вза-
ємодії бюджетної та страхової складової, ролі держави 
у регулюванні інвестиційних потоків недержавних пен-
сійних фондів, механізмів гарантування суспільного до-
бробуту в майбутньому.

Процеси формування та реалізації бюджетної по-
літики супроводжувались динамічними змінами соці-
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ально-економічного розвитку суспільства. Економічна 
ситуація 1990-х років позначилась на накопиченні про-
блем у бюджетній сфері, перед державою одночасно 
постали нагальні питання забезпечення макроеконо-
мічної стабілізації, створення стимулів для відновлен-
ня економічного зростання та покращення добробуту 
населення. В цей період бюджетна політика значною 
мірою була підпорядкована поточним завданням, ви-
конувала функції перерозподілу та стабілізації. Подаль-
ший розвиток бюджетної політики характеризувався 
розбудовою інституційних і методологічних засад її 
формування, підвищенням рівня системності реалізації 
бюджетних заходів, впровадженням дієвих інструмен-
тів програмно-цільового методу планування бюджету. 
В умовах глобальної фінансової рецесії адаптивно змі-
нювались пріоритети бюджетної політики, відбулось 
посилення дієвості регуляторної та стабілізуючої функ-
ції, що відобразилось на збільшенні показника дефіциту 
бюджету. На сучасному етапі економічних перетворень 
розпочато процеси децентралізації бюджетної системи, 
гармонізації податкового законодавства відповідно до 
європейських стандартів, проведено реструктуризацію 
зовнішнього державного боргу та створено передумови 
для запровадження фіскальних правил, що посилювати-
ме збалансованість бюджетної системи.

Під час формування бюджетної політики необхід-
ним є врахування впливу екзогенних та ендоген-
них факторів на економічну систему, які визна-

чають тенденції соціально-економічного розвитку. До 
екзогенних факторів відносяться темпи зростання вало-
вого внутрішнього продукту країн, що формують попит 
на основні групи товарів вітчизняного експорту, рівень 
цін на продукти експорту й імпортовані енергоносії, об-
сяги та структура іноземних інвестицій, кон’юнктура на 
світових фінансових ринках, яка впливає на можливості 
держави здійснювати запозичення та операції з рефі-
нансування державного боргу. До внутрішніх економіч-
них факторів належить частка перерозподілу валового 
внутрішнього продукту через бюджет і державні цільові 
фонди, прогнозований обсяг бюджетних доходів і ви-
датків, дефіциту бюджету, обсяг державного боргу [2].

В умовах економічної рецесії доцільним є вико-
ристання інструментів фінансово-бюджетного регулю-
вання, що спрямовано на стимулювання економічного 
зростання, розвиток соціальної сфери. Держава, збіль-
шуючи обсяг видатків, стимулює внутрішній попит, 
здійснює інвестиції у виробництво та людський капі-
тал, розвиває інфраструктуру. Належне фінансуван-
ня освіти, науки, охорони здоров’я сприяє зміцненню 
інституційних засад фінансово-економічної політики 
країни. Розвиток людського капіталу є пріоритетним 
напрямом державної політики з огляду на його зна-
чущість у сфері підвищення рівня дієвості соціально-
економічних відносин.

Важливим є встановлення оптимальної структу-
ри бюджетної системи, яка б ураховувала взаємодію 
державного регулювання економічних процесів і від-
повідних механізмів саморегулювання, що потребує 

наявності належної інституційної системи, достат-
нього рівня розвитку фінансових інститутів. Вагомим 
завданням фінансово-економічної політики є її адап-
тація до змін структури фінансових відносин, впливу 
зовнішніх економічних факторів, якісних перетворень 
фінансової системи.

З метою активізації впливу бюджетної системи на 
соціально-економічний розвиток суспільства по-
трібно вживати заходів, спрямованих на підви-

щення рівня збалансованості та прозорості бюджету, 
ефективності витрачання бюджетних коштів, удоскона-
лення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного 
виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фі-
нансового контролю. 

Одним із основних інструментів державного ре-
гулювання соціально-економічного розвитку є перспек-
тивне бюджетне планування, зміст якого полягає у роз-
робці основних напрямів формування та використання 
бюджетних коштів на середньостроковий період, зважа-
ючи на необхідність виконання завдань, які постають пе-
ред суспільством на певному етапі його розвитку. У про-
цесі перспективного бюджетного планування створю-
ються умови для розв’язання найважливіших проблем 
державного впливу на економічний розвиток. Прове-
дення цілеспрямованої бюджетної політики передбачає 
запровадження стратегічного бюджетного планування. 
Середньострокове бюджетне планування є необхідною 
умовою підвищення якості процесу бюджетного плану-
вання, посилення впливу бюджетного регулювання на 
соціально-економічний розвиток країни [4]. 

Бюджетна політика на середньострокову пер-
спективу повинна бути спрямована на забезпечення 
соціально-економічного розвитку адміністративно-
територіальних одиниць і країни в цілому при врахуванні 
критеріїв ефективності та результативності бюджетних 
видатків. Основними напрямами бюджетної політики 
на середньострокову перспективу є забезпечення зба-
лансованості бюджетної системи, зниження залежності 
системи пенсійного забезпечення від коштів державного 
бюджету, створення належних умов для надання якісних 
державних послуг, підвищення фіскальної ефективності 
податкової системи, вдосконалення міжбюджетних від-
носин, забезпечення прозорості та гласності бюджет-
ного процесу, посилення взаємозв’язку бюджетного ре-
гулювання із циклічністю економічного розвитку, удо-
сконалення програмно-цільового методу планування 
бюджету, розробка довгострокової бюджетної стратегії, 
яка взаємопов’язана з цілями соціально-економічного 
розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню рівня 
керованості національною економікою [6].

З метою забезпечення послідовності, системності 
й ефективності бюджетної політики важливим є форму-
вання довгострокової бюджетної стратегії із визначен-
ням результативних показників реалізації її основних 
напрямів. Система державного стратегічного плану-
вання як фундаментальна основа для розробки стра-
тегічних напрямів бюджетної політики є інструментом 
забезпечення структурної модернізації економіки та 
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підвищення її конкурентоспроможності. В умовах об-
меженості фінансових ресурсів вагомим завданням ре-
алізації бюджетної стратегії є концентрація фінансуван-
ня на пріоритетних напрямах соціально-економічного 
розвитку країни, обґрунтування ієрархії цілей, завдань 
іпринципів бюджетної політики, узгодження фінансо-
вих можливостей бюджету щодо реалізації цих цілей у 
межах бюджетних періодів. Доцільним є поглиблення 
взаємозв’язку річного та перспективного бюджетно-
го планування. У сучасних умовах при розробці пер-
спективних напрямів бюджетної політики необхідним 
є врахування здійснення переорієнтації економіки на 
переважно ендогенні чинники економічного зростання. 
Важливим є впровадження середньострокового індика-
тивного планування в діяльність головних розпорядни-
ків бюджетних коштів.

Від якості та своєчасності прийняття рішень із 
питань формування доходів бюджету залежить 
ефективність регулювання суспільного розвитку. 

Податкове навантаження є одним з основних фінансово-
бюджетних показників, який суттєво впливає як на до-
хідну частину бюджетів усіх рівнів, так і на економічні 
процеси держави й адміністративно-територіальних 
одиниць. 

Інститут бюджетної політики має відігравати про-
відну роль в ініціюванні змін у системі фінансового ре-
гулювання суспільного розвитку. Формування страте-
гічних напрямів бюджетної політики потребує узгодже-
ності та збалансованості складових системи бюджет-
ного регулювання, враховуючи зміни інституційного 
середовища, що забезпечує функціонування зазначеної 
системи. Доцільним є посилення взаємозв’язку бюджет-
ного регулювання з циклічністю економічного розвитку, 
підвищенням дієвості механізмів підтримки конкурен-
тоспроможності вітчизняної економіки. Процеси уніфі-
кації оподаткування з країнами Європейського Союзу, 
в тому числі у сфері адміністрування та регулювання по-
датків на споживання, мають відбуватися прогнозовано 
для держави та платників податків, що посилить керо-
ваність бюджетним процесом і протидіятиме тінізації 
економіки. Бюджетна політика у наступних бюджетних 
періодах має формувати сприятливі умови для підви-
щення рівня розвитку людського капіталу як ендоген-
ного фактора забезпечення інтенсивного економічного 
зростання. Обсяг фінансування установ соціальної сфе-
ри має залежати від показників їх діяльності, які повинні 
відповідати світовим стандартам. Від якості планування 
бюджетних показників залежить фінансова стійкість 
системи державних фінансів. Доцільним є актуалізація 
стратегії управління внутрішнім і зовнішнім державним 
боргом, формування річних планів заходів щодо його 
оптимізації у розрізі кварталів з метою зменшення піко-
вих навантажень на державний бюджет. Зростаючі по-
треби обслуговування боргу та фінансування бюджету 
потребують формування збалансованого портфеля за-
позичень та підвищення рівня ліквідності облігацій вну-
трішньої державної позики. У той же час достатньо ви-
сока питома вага зовнішнього державного боргу в його 

структурі обумовлює необхідність відповідної співпраці 
з міжнародними фінансовими організаціями. Реалізація 
зазначеного потребує удосконалення інституційної мо-
делі управління державним сектором економіки, підви-
щення рівня координації у системі органів влади у сфері 
макроекономічного регулювання [7].

Бюджетна політика виступає дієвим інструмен-
том забезпечення макроекономічної стабілізації та по-
дальшої активізації процесів економічного розвитку. 
Завдання бюджетного регулювання щодо формування 
дієвого розподілу фінансових ресурсів мають бути ско-
ординовані зі стратегічними цілями стійкого зростання 
економіки країни та підвищення життєвого рівня насе-
лення. Важливим є забезпечення макроекономічної ста-
більності, встановлення оптимальних структурних про-
порцій в економіці, удосконалення соціальної політики, 
формування сучасних фінансових інститутів. Виходячи 
із мети та завдань стратегії поступального розвитку 
економіки, пов’язаної з підвищенням рівня ефективнос-
ті її ендогенної складової, необхідним є розвиток інсти-
туційних засад бюджетної політики. Бюджетне регулю-
вання визначає обсяги первинного розподілу валового 
внутрішнього продукту, здійснює вплив на структуру 
заощаджень та динаміку боргових зобов’язань, висту-
пає дієвим засобом вирішення основних завдань сус-
пільного розвитку та має стати інструментом реалізації 
внутрішнього потенціалу економічного зростання. 

На основі дослідження та узагальнення основних 
трактувань поняття «бюджетна політика» можна ви-
окремити основні підходи: цільовий – сукупність цілей, 
заходів і завдань бюджетного регулювання для забез-
печення економічного та соціального розвитку країни; 
інституційний – сукупність інституційних компонен-
тів бюджетного середовища. Таким чином, економічна 
сутність бюджетної політики економічного розвитку 
як інструменту державного фінансового регулювання 
суспільних відносин полягає у взаємодії інституційних, 
економічних складових бюджетної системи та фінансо-
вої архітектоніки, що в процесі розробки основних на-
прямів формування та використання бюджетних коштів 
створює умови для досягнення тактичних і стратегічних 
цілей держави. До системи бюджетного регулювання на-
лежать дохідна та видаткова частина бюджету, дефіцит 
(профіцит) бюджету, прямий та гарантований держав-
ний борг, система міжбюджетних відносин, податкова 
та митна політика, екзогенні й ендогенні фактори еко-
номічного середовища та взаємозв’язки між ними [8].   

Доцільним є підвищення ступеня координації між 
складовими бюджетної політики з метою забез-
печення фінансової стабільності й економічного 

зростання. Активізація структурних змін в економіці 
передбачає застосування збалансованого підходу щодо 
функціонування бюджетної системи. Бюджетна полі-
тика має адаптивно реагувати на економічну цикліч-
ність за необхідності утримання індикативних значень 
дефіциту бюджету та державного боргу. Підвищення 
ефективності бюджетних видатків потребує узгодження 
цілей бюджетних програм із пріоритетами соціально-
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економічного розвитку країни, використання дієвих 
форм державної фінансової підтримки. Особливого 
значення набувають питання запровадження системи 
середньострокового та стратегічного бюджетного пла-
нування. Доцільним є проведення інституційних змін 
фінансового забезпечення соціального захисту, погли-
блення страхових принципів пенсійної системи. Важ-
ливим є підвищення дієвості контролю та аудиту ви-
користання бюджетних коштів, що обумовлює необхід-
ність подальшого розвитку його методологічних засад, 
удосконалення критеріїв оцінки ступеня досягнення 
запланованих цілей і завдань головних розпорядників 
бюджетних коштів.

В умовах рецесії та уповільнення темпів зростан-
ня світової економіки, заходи бюджетної політи-
ки, які реалізуються у країнах із розвинутою на 

трансформаційною економікою, спрямовані на стиму-
лювання внутрішнього попиту. Пріоритетними захода-
ми бюджетно-податкової політики є зниження показ-
ників структурного дефіциту бюджету та державного 
боргу, оптимізація бюджетних видатків, підвищення 
фіскальної ефективності податкової системи, посилен-
ня дієвості механізму бюджетного планування та про-
гнозування. Важливим є реалізація системних заходів 
щодо підвищення рівня поточної ліквідності фінансової 
системи; викуп у фінансових інститутів проблемних 
активів для поліпшення стану їх балансів і розширен-
ня можливостей кредитування економіки; здійснення 
державних інвестицій у капітал фінансових інституцій. 
Можливості стимулювання економіки за рахунок бю-
джетної політики є обмеженими, тому одночасно про-
водяться структурні зміни системи державних фінансів 
і посилюється вплив дивергентних факторів на еконо-
мічні процеси [9].

Фіскальна консолідація у країнах з розвинутою 
і трансформаційною економікою проводиться з метою 
підвищення стійкості державних фінансів і являє со-
бою комплекс заходів, що здійснюються задля збіль-
шення доходів бюджету й оптимізації видатків бюджету 
шляхом реалізації структурної перебудови бюджетно-
податкової системи. Важливим є покращення циклічно 
скоригованого балансу бюджету, що в середньостроко-
вій перспективі дозволить забезпечити стабільне еконо-
мічне зростання, підвищити рівень зайнятості населен-
ня. Заходи щодо фінансового регулювання бюджетної 
системи спрямовано на збалансування обсягів доходів 
і видатків сектора загального державного управління, 
доходів, що надходять до бюджетної системи та держав-
них цільових фондів, оптимізацію обсягів і покращення 
структури бюджетних видатків, підвищення ефектив-
ності використання фінансових ресурсів, зменшення 
навантаження прямого та гарантованого державною 
боргу на бюджетну систему країни. Більшість країн 
світу протягом останніх років дотримуються політики 
жорсткої економії бюджетних коштів, бюджетної дис-
ципліни, прозорості бюджету, що сприяє зменшенню 
боргових зобов’язань, дефіциту бюджету. Низка країн 
використовують дієві механізми інтеграції коротко-, се-
редньо- та довгострокового бюджетного планування.  

Застосування заходів фіскальної консолідації 
у країнах Євросоюзу дозволило зменшити бюджетний 
дефіцит, що включає запозичення консолідованого сек-
тора загального державного управління з 4,18 % вало-
вого внутрішнього продукту у 2007–2011 рр. до 2,92 % 
у 2012–2016 рр. При цьому відбулося зростання обсягів 
державного боргу на 14,74 % за період 2012–2016 рр. Ва-
гому роль у цьому процесі відіграє коригування вели-
чини бюджетного дефіциту й обсягів державного бор-
гу країни та дозволяє формувати виважену стратегію 
управління державними фінансами.

Вітчизняна бюджетна політика характеризується 
структурним вдосконаленням інституційної системи 
й адаптацією до внутрішніх і зовнішніх тенденцій еконо-
мічного середовища. Важливим у цьому аспекті є вико-
ристання бюджету як інструменту регулювання суспіль-
ного розвитку. Система формування бюджету має бути 
збалансованою у середньостроковому та довгостроково-
му періодах, доцільним є вдосконалення інституційного 
середовища та фінансового інструментарію планування 
та прогнозування бюджетних показників. На сучасному 
етапі необхідним є переосмислення сутності системи 
формування бюджету у процесі регулювання економіч-
них процесів з урахванням вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, розробки бюджетної політики як вагомого ін-
струменту впливу на економічне зростання [10].

Бюджетна стратегія є вагомим інструментом забез-
печення довгострокової збалансованості, стій-
кості та стабільності функціонування фінан сово-

економічної системи, що надає можливість створити 
умови для сталого економічного зростання, модерні-
зації економіки та соціальної сфери, підвищення рівня 
і якості життя населення, досягнення цілей соціально-
економічного розвитку країни. Пріоритетними завдан-
нями у бюджетній сфері мають бути підвищення ефек-
тивності бюджетної політики, впровадження стимулю-
ючих заходів, спрямованих на активізацію економічної 
діяльності. Реалізація бюджетної стратегії в умовах 
економічних перетворень передбачає створення пере-
думов для економічного зростання на основі розвитку 
системи фінансово-економічних відносин, ефективно-
го управління державними фінансами, забезпечення 
узгодженості фіскальної та економічної політики, соці-
ального й економічного розвитку країни на основі се-
редньострокового бюджетного планування, прозорості 
та реалістичності формування бюджетів всіх рівнів, ді-
євості контролю та аудиту ефективності використання 
бюджетних коштів. З метою посилення результативнос-
ті бюджетної політики важливим є впровадження під-
ходів до забезпечення довгострокової збалансованості 
бюджетної системи, які ґрунтуються на основі зменшен-
ня показників структурного дефіциту бюджету та бор-
гового навантаження на бюджет, підвищення фіскальної 
ефективності податкової системи, що з урахуванням ра-
ціональної політики в системі формування бюджетних 
видатків дозволить сформувати дієвий інструментарій 
економічного розвитку країни.

Важливим є встановлення зв’язку річного та се-
редньострокового бюджетного планування, розвиток 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
ех

ан
із

м
И

 р
ег

ул
ю

Ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

И

131БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2017
www.business-inform.net

програмно-цільового методу бюджетування з ураху-
ванням змін прожиткового мінімуму, тарифів на енер-
гоносії, інших показників, необхідних для планування 
видатків за бюджетними програмами, термін виконання 
яких більше одного року. Визначальним у цьому напря-
мі є підвищення ефективності бюджетних видатків, що 
відбуватиметься на основі визначення їх пріоритетно сті 
та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. 
Важливим напрямом формування бюджетів, спрямо-
ваних на забезпечення економічного розвитку країни, є 
підтримка інноваційних та енергозберігаючих інвести-
ційних проектів, підвищення частки капітальних витрат 
у державному та приватному секторах економіки. 

Пріоритетним завданням державних органів 
управління та місцевого самоврядування є зміц-
нення фінан сово-економічного потенціалу те-

риторій, що потребує запровадження системи ефектив-
ного бюджетного регулювання, визначення пріоритетів 
бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин, 
оптимального поєднання місцевих і загальнодержавних 
інтересів. Важливим завданням бюджетного механізму є 
трансформація бюджетних ресурсів у чинник економіч-
ного зростання. Бюджетні кошти мають бути важливим 
джерелом інвестицій, що сприятиме підвищенню рівня 
суспільного розвитку. Вагомі підходи до інституційних 
перетворень системи бюджетного регулювання як скла-
дової соціально-економічного розвитку країни сприя-
тимуть підвищенню ефективності та дієвості функціо-
нування державних і місцевих фінансів. Бюджетна по-
літика є одним з дієвих інструментів впливу на динаміку 
та якісний рівень соціально-економічного розвитку кра-
їни. Використання інструментів і важелів бюджетного 
механізму має здійснюватись з урахуванням впливу су-
купності економічних, інституційних і соціальних фак-
торів. Бюджетна політика є вагомою складовою держав-
ного регулювання циклічних коливань економіки, важ-
ливим є забезпечення поступової адаптації бюджетного 
механізму до змін економічного середовища. В умовах 
трансформації економіки посилюється роль бюджетної 
системи для досягнення макроекономічної стабілізації 
і подальшого відновлення економічного зростання.     
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