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ВСТУП 

 

Однією з актуальних проблем сучасного етапу розвитку України є 

підвищення ефективності управління державним бюджетом країни в цілому, у 

тому числі видатками на соціальні потреби. Державний бюджет України – це 

головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний 

стан у державі, від його виконання залежить рівень здійснення соціальної 

політики державою. 

У сучасних умовах економічної та політичної нестабільності, незаконної 

анексії Криму та Антитерористичної операції на сході України, підвищення 

ефективності та результативності видатків Дежравного бюджету на соціальну 

сферу є одним з найважливіших соціально-економічних завдань. Від швидкого 

вирішення цього завдання великою мірою залежить подальший соціально-

економічний розвиток нашої держави. 

Питанням визначення сутності та проблематики соціального призначення 

бюджету приділяли увагу у своїх працях такі сучасні вчені-економісти, як: 

С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко, С. В. Мочерний, В. Г. Баранова, О. Ю. Дубовик, 

В. П. Хомутенко, В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина, С. І. Юрій, 

В. Г. Никифоренко, В М. Опарін, О. О. Яременко, О. В. Макарова та багато 

інших. 

Об’єктом дослідження виступають видатки Державного бюджету 

України з особливим виокремленням тих груп видатків, які призначені для 

виконання державою соціальних та економічних функцій. 

Предмет дослідження - відносини, що пов’язані із формуванням та 

виконанням Державного бюджету України в реалізації основних цілей 

соціально-економічної політики України 



Мета дипломної роботи - поглиблення теоретичних основ та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо реалізації соціально-

економічного значення Державного бюджету в Україні на основі оцінки 

ефективності його формування і використання, враховуючи світовий досвід 

бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку 

 

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі 

завдання: 

У розділі І  поглибити дослідження теоретико-методичних засад 

функціонування Державного бюджету України, зокрема: вивчити економічний 

зміст, соціальну роль та призначення державного бюджету; проаналізувати 

інформаційне забезпечення та показники оцінки ефективності формування та 

використання Державного бюджету України; дослідити та оцінити наукові 

публікації з проблематики функціонування Державного бюджету України в 

реалізації напрямів соціально-економічної політики. 

У розділі ІІ дослідити практику реалізації економічної та соціальної ролі 

Державного бюджету України, зокрема: вивчити механізм формування та 

особливості виконання видатків та доходів Державного бюджету України 

соціально-економічного характеру; проаналізувати та оцінити показники 

ефективності формування та виконання Державного бюджету в забезпеченні 

соціально-економічного розвитку; здійснити аналіз виконання доходів та 

видатків соціально-економічного спрямування Державного бюджету, їхній стан 

та тенденції; запропонувати шляхи оптимізації структури доходів та видатків 

Державного бюджету України.  

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати перспективи Державного 

бюджету України в забезпеченні соціально-економічного розвитку, зокрема: 

проаналізувати зарубіжний досвід формування та використання центрального 



бюджету в цілях соціально-економічної політики та можливості його 

застосування в Україні; виявити  проблеми та оцінити можливості Державного 

бюджету України в забезпеченні соціально-економічного розвитку 

Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох 

розділів, які включають в себе відповідні підрозділи, висновків, літератури, а 

також додатків. 

Розділ І носить теоретичний характер та називається «Теоретико-

методичні засади функціонування Державного бюджету України». В ньому 

детально досліджуються сутність та призначення соціальної політики держави, 

інформаційне забезпечення та система показників аналізу ролі бюджету в 

реалізації соціальної політики держави, а також критична оцінка наукових 

публікацій з проблематики реалізації соціальної політики держави. 

Розділ ІІ є аналітичним, він має назву «Особливості реалізації економічної 

і соціальної ролі Державного бюджету України». В даному розділі аналізується 

ефективність та результативність видатків Державного бюджету України на 

соціальну сферу, досліджуються особливості фінансування найважливіших 

бюджетних програм соціального призначення, встановлюються основні 

тенденції підвищення ефективності фінансування соціальної сфери, зокрема, 

верифікація соціальних виплат. 

Розділ ІІІ носить конструктивний та проектний характер, і має назву 

«Перспективи Державного бюджету України в забезпеченні соціально-

економічного розвитку». В ньому досліджується світовий досвід участі 

бюджету в реалізації соціальної політики держави, пропонуються напрями 

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів 

на соціальну сферу, а також аналізуються альтернативні сценарії здійснення 

державою соціальної політики та робиться аналіз можливих соціально-

економічних наслідків від їх впровадження. 



Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі 

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема, у 

процесі дослідження було використано історичний та логічний методи, методи 

якісного аналізу і синтезу, індукції і дедукції, методи кількісного аналізу 

економічних показників (спостереження, порівняння, групування, 

структурування та узагальнення) та статистичні методи дослідження. Також 

були використані методи теоретичного узагальнення (для обґрунтування 

наукових висновків і в розв’язанні проблемних питань); графічний та табличний 

методи (для наочності представлення матеріалу). 

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо кількісних та 

якісних показників ролі бюджету в реалізації соціальної політики держави, на 

основі проаналізованих даних та світового досвіду висловлені пропозиції щодо 

підвищення ефективності здійснення соціальної політики держави. 

Одержані результати можуть бути використані в майбутній праці студента 

в органах державної влади, для написання більш детальних наукових робіт на 

задану тематику із урахуванням пропозицій та висновків автора. 

Дипломна робота містить 110 сторінок, 14 таблиць, 16 рисунків, список 

літератури зі 100 найменувань, 8 додатків. 
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