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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах нестабільного економічного середовища,

значних зрушень світового політичного шельфу на тлі
процесів глобалізації питання стабільності та ефектив�
ності бюджетної політики України набуває все більшо�
го значення. Поставлене урядом завдання розвитку еко�
номіки, необхідність якого визначене реформуванням
складових фінансової системи, обумовило потребу у
вивченні макробюджетної статистики. Головною метою
"Прогнозу економічного і соціального розвитку Украї�
ни та основних макропоказників" на наступні роки є
визначення ключових проблем бюджетування, пріори�
тетів бюджетної політики. У зв'язку з необхідністю до�
сягнення поставлених цілей стає більш актуальною по�
треба в інформаційно�аналітичному забезпеченні бю�
джетних процесів, що мають відбутися на базі нової
галузі знань — макробюджетної статистики, що буде
теоретичним і практичним підгрунтям розробки та ана�
лізу основних показників Державного бюджету Украї�
ни.

Актуальність статистичного вивчення Державного
бюджету України зумовлена тим, що, з одного боку, у
процесі розподілу і перерозподілу ВВП відбувається
формування централізованого фонду фінансових ре�
сурсів за рахунок податкових, неподаткових та інших
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Статтю присвячено розробці основних засад макробюджетної статистики, що дозволить на основі існуючої
методології аналізу бюджетних показників проводити аналітичні дослідження у будьQякій сфері народного госпоQ
дарства, аналізуючи планові і фактичні параметри Держбюджету України, зокрема формування доходів та викоQ
ристання видатків, а також визначатиме їх взаємозв'язок з показниками соціальноQекономічного розвитку.

У результаті дослідження запропоновано впровадження нової галузі фінансової науки — макробюджетної
статистики, розглянуто її основні завдання, інформаційну базу, об'єкт, предмет. Досліджено особливості макроQ
бюджетної статистики, її принципи, відповідний інструментарій. Визначено складові механізму та методи макроQ
бюджетної статистики. Виявлено роль, що відіграє макробюджетна статистика на кожній стадії бюджетного проQ
цесу. Доведено, що модернізація системи управління фінансами повинна проводитися шляхом застосування інструQ
ментарію макробюджетної статистики. Запропоновано шляхи досягнення макрофінансової стабільності. РекоменQ
довано до застосування нововведену модель макробюджетної статистики.

This article is devote to development of the basic principles of macrobudget statistics, which will allow, base on the
existing methodology for analyzing budget indicators, conduct analytical studies in any sphere of the national economy,
analyzing the planned and actual parameters of the State Budget of Ukraine, in particular the formation of incomes and the
use of expenditures. It's also determine their relationship with social indicators economic development.

This article contains a proposal to invade a new branch of financial science — macrobudget statistics; its main tasks,
informational base, object and subjectQmatter are examined herein. The peculiarities of macrobudget statistics, its principles,
and relevant tools are exposed. The components of the mechanism and methods of macrobudget statistics are determined.
The role, played by macrobudget statistics at each stage of the budget process, is revealed. It is proved that the modernization
of the financial management system is to be provided by using macrobudget statistics tools. The ways to achieve a
macrofinancial stability are offered. A newly founded macrobudget statistics model is recommended to apply.
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надходжень, а з іншого — здійснюється фінансування
розвитку пріоритетних галузей народного господар�
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та методологічні питання дослідження

Державного бюджету України, знайшли відображення
в наукових працях українських та зарубіжних вчених�
фінансистів, серед яких В. Андрущенко, К. Бельський,
Ф. Брокгауз, С. Булгакова, А. Вагнер, О. Василик [4; 5],
Л. Гладченко, П. Годме, Х. Дальтон, І. Ефрон, Т. Єфи�
менко [3], О. Кириленко, Л. Косса, І. Луніна, Р. Мас�
грейв, С. Мочерний, І. Озеров, В. Опарін [14], К. Пав�
люк, Ю. Пасічник [10], В. Пушкарьова, Д. Рікардо, Л. Са�
фонова, Ж. Сей, С. Свірко [11; 12], Ю. Сибірянська [9],
А. Сміт, Р. Стурм, В. Суторміна, В. Федосов [14], Д. Хай�
ман, К. Шоуп, С. Юрій. Прикладним дослідженням про�
ведення соціально�економічного аналізу на макрорівні
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців�
статистиків О. Васєчко, С. Герасименка, А. Головача
[13; 15], Д. Дорлінга, А. Єріної [6], В. Захожая [6; 13; 15],
Н. Ковтун, К. Кнакрапані, П. Липпе, О. Мазуренко,
І. Манцурова [13], М. Мельник, М. Маклоскі, Е. Мет�
калфе, Ф. Миллса, Ю. Мороз, Р. Моторина, О. Осау�
ленка, Н. Парфенцевої, Й. Пасхавера, І. Попова, К. Ро�
бертсона, В. Саріогло, А. Сідорової, С. Сімпсона, А. Шу�
стікова [15].
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Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій,
присвячених дослідженням Державного бюджету Ук�
раїни як складової соціально�економічного розвитку
країни дозволяє констатувати, що наукових робіт, які
присвячено комплексному дослідженню проблем мето�
дології та практики аналізу бюджетної системи загалом
і, зокрема Державного бюджету України в процесі соці�
ально�економічного розвитку України не так багато.
Привертає увагу відсутність праць, що поєднують у собі
здобутки вчених�фінансистів і вчених�статистиків для
вивчення прийомів та методів якісної та кількісної оцін�
ки процесів і явищ для виявлення закономірностей, тен�
денцій, причинно�наслідкових взаємозв'язків, що обу�
мовлюють розвиток бюджетної системи держави, що
сприяє вивченню теоретичних основ аналізу та набут�
тю практичних навичок щодо використання вищевказа�
них методів та прийомів при аналізі, дослідженні і оці�
нюванні економічних процесів у сфері фінансів на мак�
рорівні, набуттю вмінь щодо економічної інтерпретації
отриманих результатів та розробки ефективних управ�
лінських рішень з питань бюджетної політики.

Тому, враховуючи існуючі теоретичні та практичні
досягнення, потрібно виробити чітко визначений підхід
до формування методології нової галузі знань — мак�
робюджетної статистики, яка б відповідала моделі соці�
ально�економічного розвитку України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування доцільності впровад�

ження нового напряму фінансової науки — макробюд�
жетної статистики, що дозволить на основі існуючої
методології аналізу бюджетних показників проводити
аналітичні дослідження у будь�якій сфері народного
господарства, аналізуючи планові і фактичні парамет�
ри Держбюджету України, зокрема формування доходів
та використання видатків, а також визначатиме їх взає�
мозв'язок з показниками соціально�економічного роз�
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідною умовою піднесення економіки держави є
формування та систематизація об'єктивної бюджетно�ста�
тистичної інформації, побудована в розрізі всієї країни. У
нинішні часи висуваються нові вимоги до статистичної
науки і практики для того, щоб статистика стала дійовим
інструментом ефективного управління бюджетною систе�
мою України. Зростає актуальність комплексного вико�
ристання статистичних методів у вирішенні завдань на
макрорівні. Відповідно виникає потреба узагальнення на�
бутого досвіду у галузі державних фінансів та прикладної
статистики та його розвитку з урахуванням специфічних
завдань сучасної практики управління [13, с. 6—7].

У зв'язку з цим автором пропонується впровадити
новий напрям фінансової науки — макробюджетну ста�
тистику або статистику Державного бюджету України,
що буде включати процеси збирання, обробки, аналізу,
поширення, збереження, захисту й використання ста�
тистичної інформації з оцінки стану, динаміки та роз�
витку Державного бюджету України.

Відштовхуючись від мети, слід виділити низку зав�
дань макробюджетної статистики:

— виконання ролі на всіх стадіях бюджетного про�
цесу (планування (складання) і прогнозування; розгляд
та прийняття; виконання; підготовка та розгляд звіту за
його виконанням), а також контроль і аудит та оцінка
ефективності використання бюджетних коштів;

— дослідження макрофінансових бюджетних показ�
ників держави: доходів, видатків, дефіциту, джерел його
фінансування, державного (внутрішнього і зовнішньо�
го) боргу тощо;

— виявлення причинно�наслідкових взаємозв'язків
між явищами і процесами у фінансовій сфері на мак�
рорівні;

— виявлення тенденцій, закономірностей і проблем
на макрорівні;

— надання інтерпретацій фінансовій (бюджетній)
ситуації на основі отриманих результатів;

— визначення пріоритетів державної бюджетної
політики та шляхів її вдосконалення;

— оцінювання ефективності фіскальної політики та
її впливу на економічне зростання і рівень життя насе�
лення;

— узагальнення бюджетних даних та забезпечення
підготовки статистичної інформації для її подальшого
використання в бюджетному процесі та управлінні дер�
жавними фінансами;

— надання пропозицій та рекомендацій щодо шляхів
вирішення проблемних питань;

— оцінювання діяльності бюджетних органів дер�
жавного управління.

Виходячи із вищенаведених завдань можна стверд�
жувати, що макробюджетна статистика — новий напрям
фінансової науки в контексті розвитку економіки та
суспільства. Вона буде елементом фінансової науки в
умовах посилення тенденції міждисциплінарного роз�
витку економічних наук.

Інформаційною базою виконання завдань макробюд�
жетної статистики мають стати звітність Державної каз�
начейської служби України, Міністерства фінансів Ук�
раїни, Державної фіскальної служби України, поза�
бюджетних фондів, бюджетних і банківських установ.

Об'єктом макробюджетної статистики мають стати
всі ланки бюджетної системи. Предметом вивчення мак�
робюджетної статистики буде кількісна сторони про�
цесів, що відбуваються в бюджетній системі.

Особливості макробюджетної статистики:
— вона стане складовою не тільки макроекономіч�

ної статистики, а й фінансової статистики держави;
— вона відбиватиме підсумки показників не тільки

Державного, але й місцевих бюджетів України. У цьому
випадку статистичні бюджетні показники характеризу�
ватимуть ефективність використання всіх ресурсів дер�
жави;

— система статистичних показників макробюджет�
ної статистики характеризуватиме комплексність і взає�
мозалежність бюджетних процесів, пріоритетність роз�
витку галузей тощо.

Основними принципами використання макробюд�
жетної статистики мають бути:

— наукова обгрунтованість, достовірність обліку і
розрахунку системи бюджетних показників;

— забезпечення послідовності системи бюджетних
показників у часі;

— системне відображення і повнота охоплення бюд�
жетного процесу на всіх його стадіях;

— реальність даних основних складових Держбюд�
жету України, їх відповідність бюджетній класифікації;

— достатність частоти вимірювання бюджетних по�
казників для управлінських потреб;

— відповідність рівня деталізації бюджетних показ�
ників потребам соціально�економічного розвитку дер�
жави;

— прозорість і наочність системи бюджетних показ�
ників для широкої громадськості;

— пристосованість бюджетної статистики до її ви�
користання в бюджетному процесі.

Механізм макробюджетної статистики (статистики
Державного бюджету України) має охоплювати такі
складові [20—22]:

— визначення сутності категорії управління, сучас�
них її проблем і завдань бюджетного розвитку;

— визначення сутності управління категорією "Дер�
жбюджет України", мети управління та способів її до�
сягнення;

— визначення сутності макробюджетної статисти�
ки (статистики Державного бюджету України), її мети
та завдань;
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— визначення бюджетних розподілів, які викорис�
товуватимуться у макробюджетній статистиці;

— побудову системи бюджетних показників;
— визначення чинників, які зумовлюють розвиток

управління бюджетною системою України;
— визначення користувачів бюджетної інформації;
— побудову статистичного інструментарію управ�

ління бюджетною системою;
— побудову інформаційного забезпечення статис�

тики Держбюджету України;
— побудову методичного забезпечення статистики

Держбюджету України;
— здійснення статистичного дослідження категорії

бюджетного управління;
— розробку пропозицій щодо обгрунтування і

підтримки ефективних управлінських рішень на основі
результатів дослідження бюджетної системи України.

Слід зазначити, що методи макробюджетної стати�
стики, сформовані на основі методів економіко�статис�
тичного аналізу, дадуть змогу виявляти тенденції, за�
кономірності і причинно�наслідкові зв'язки у фінансовій
сфері на макрорівні, контролювати тенденції кількісних
показників економічної діяльності держави, досліджу�
вати макрофінансові бюджетні показники, оцінювати
ефективність фінансової політики, рівень економічно�
го зростання України та рівень життя населення з ме�
тою визначення пріоритетів державної бюджетної полі�
тики та шляхів її вдосконалення. Основними методами
макробюджетної статистики, що будуть адаптовані ав�
тором під час розрахунків будуть [20—22]:

— статистичне спостереження за бюджетним про�
цесом;

— типізація (зведення і групування) складових Дер�
жбюджету України;

— аналіз пропорційності розвитку бюджетних про�
цесів;

— балансовий метод статистичного вивчення взає�
мозв'язків бюджетних показників;

— аналіз зміни (динаміки) бюджетних показників у
часі;

— аналіз структури і структурних зрушень бюджет�
них показників;

— аналіз ефективності бюджетної діяльності дер�
жави;

— визначення сезонності динаміки бюджетних по�
казників;

— аналіз еластичності взаємозв'язку між макро�
фінансовими показниками;

— кореляційний аналіз бюджетних показників;
— регресійний аналіз бюджетних показників;
— оцінювання впливу факторів на бюджетні показ�

ники;
— надання рейтингової оцінки;
— прогнозування бюджетних показників;
— проведення SWOT (SOFT)�аналізу Держбюдже�

ту України
Результати аналізу, отримані на розрахунках ме�

тодів макробюджетної статистики, сприятимуть фор�
муванню інтерпретацій фінансової ситуації країни для
розробки ефективних управлінських рішень та надання
пропозицій і рекомендацій щодо шляхів вирішення про�
блемних питань [8, с. 129].

У зв'язку із зазначеним вище можна побачити, яку
роль відіграє макробюджетна статистика на кожній
стадії бюджетного процесу (рис. 1).

Слід зазначити, що макробюджетна статистика ма�
тиме свою специфіку статистичного бюджетного анал�
ізу, що відрізнятиме її від інших складових фінансової
науки. Оскільки об'єктом її аналізу стане Державний
бюджет України (як вже зазначалося), то можна ствер�
джувати, що на всі бюджетні процеси впливатимуть
показники економічного і соціального розвитку, а та�
кож фактори, що визначають диференціацію бюджет�
них показників [9, с. 29—34].

На підставі показників макробюджетної статисти�
ки виконуватиметься оцінювання рівня розвитку Дер�
жбюджету України, це дозволить визначити цілі та зав�
дання управління, розробити програми бюджетного
розвитку, приймати рішення, контролювати їхнє вико�
нання за допомогою використання властивостей інфор�
мації адекватно відбивати реальні бюджетні процеси.
Процес прийняття управлінських рішень у сфері дер�
жавного бюджетування буде тим ефективніший, чим до�
стовірнішими та повнішими будуть дані макробюджет�
ної статистики [14, с. 74].

У заходах щодо реалізації Постанови Кабінету
Міністрів України "Прогноз економічного і соціально�
го розвитку України та основних макропоказників",
передбачено вдосконалення системи бюджетних показ�
ників з метою проведення комплексного оцінювання
стану Держбюджету України та розробки методології
зіставлень статистичних даних [11; 12] (рис. 2).

Метою "Прогнозу економічного і соціального роз�
витку України та основних макропоказників" є визна�
чення перспективи подальшого бюджетного розвитку
та реформування системи державної статистики, спря�
мованої на отримання всебічної та об'єктивної статис�
тичної інформації щодо бюджетних процесів, галузей
економіки. Цей Прогноз охоплює всі аспекти бюджет�
ного розвитку та вдосконалення державної бюджетної
статистики і передбачає координацію дій органів дер�
жавної влади з питань організації бюджетної діяльності,
пов'язаної із збиранням і використанням статистичної
бюджетної інформації та адміністративних даних.

Для реалізації принципів реалізації вищезазначеної
Постанови та удосконалення управління Держбюдже�
том України необхідне вирішення двох видів завдань
макробюджетної статистики:

1. Завдання, що відповідають проблемам економіч�
ної (фінансової) статистики.

2. Завдання, характерні для бюджетної статистики
[15, с. 187].

Загалом розвиток макробюджетної статистики по�
винен здійснюватися в контексті виконання завдань
щодо задоволення потреб і інформаційному забезпе�
ченні управління Державним бюджетом України. На�
прями підвищення ефективності державних статистич�
них обстежень грунтуються на комплексній забезпече�
ності державних потреб [4, с. 125].

Слід зазначити, що теоретичні засади статистики
забезпечення управління Державним бюджетом Украї�
ни мають базуватися на логіці та методології науково�
го пізнання.

Макробюджетна статистика передбачатиме дифе�
ренціацію прийомів та методів аналізу за об'єктом уп�
равління, з урахуванням дії бюджетної системи в роз�
поділі за функціями та ланками відповідно до потреб
користувачів, у результаті чого виникне якісно нова су�
купність взаємопов'язаних функціональних груп за на�
прямами управління бюджетною діяльністю та коорди�
нація між ними, кількісно відображена статистичними
методами [6, с. 134].

Слід зазначити, що загалом макрорівень схильний
до багатьох економічних загроз для держави та окре�
мих суб'єктів господарювання. Автор вважає, що мак�
робюджетна статистика дасть змогу ці загрози своєчас�
но виявити та розробити попереджувальні заходи щодо
мінімізації їх негативного впливу на діяльність держа�
ви та населення. Результатом, який буде формуватися
під впливом макробюджетної статистики можна вважа�
ти забезпечення макроекономічної стабілізації та
стійкого розвитку національної економіки, дотриман�
ня бюджетної безпеки в подальшому, що проявиться в
стабільності національної грошової одиниці; відчутно�
му підвищенні рівня монетизації; забезпеченні мінімаль�
ної дефіцитності Державного бюджету України; суттє�
вому зростанні сальдо платіжного балансу; відчутному
скороченні державного боргу, зокрема, зовнішнього;
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істотному нарощуванні міжнародних ва�
лютних резервів НБУ (золотовалютних ре�
зервів); підвищенні добробуту населення;
ефективному розширеному відтворенні;
зміцненні конкурентоспроможності
вітчизняної продукції тощо; зменшенню
рівня тінізації економіки; збільшенню
ВВП; прийняттю дієвих соціально�еконо�
мічних реформ; виявленню реального ста�
ну економіки; зменшенню рівня кримінал�
ізації суспільства; встановленню кореляції
Державного бюджету України із завдан�
нями політики економічного зростання;
підвищення якості державного управління;
формуванню чіткої державної стратегії [5,
с. 522].

Модернізація системи управління
фінансами (бюджетною системою) уне�
можливлюється без побудови методолог�
ічних засад макробюджетної статистики,
що повинна базуватися на принципах і ре�
комендаціях Комісії Європейських співто�
вариств [20—22]:

— системності і послідовності політи�
ки та дій у сфері державних фінансів, що
потребує високого рівня організації робо�
ти державних інституцій, повноти, точ�
ності і надійності інформації про стан та
розвиток державних фінансів;

— ефективності управлінських рішень,
у тому числі щодо використання бюджет�
них коштів, які повинні бути спрямовані на
досягнення стратегічних цілей та базува�
тися на результатах аналізу поточної си�
туації, попередньому досвіді та оцінці май�
бутнього впливу;

— відкритості і прозорості, що передбачає до�
ступність для суспільства і засобів масової інформації
процедур розгляду та ухвалення рішень щодо викорис�
тання державних фінансів, обов'язкове оприлюднення
виявлених у процесі контролю фактів їх незаконного,
нецільового та неефективного використання, підзвіт�
ність та відповідальність суб'єктів сектору державного
управління за прийняття та невиконання управлінських
рішень.

На цій основі інструментарій макробюджетної ста�
тистики дасть можливість сформувати завдання модер�
нізації системи управління фінансами (бюджетом) [3, с.
622]:

— розширення функціональності фінансової систе�
ми;

— удосконалення державного управління бюджет�
ною сферою;

— забезпечення прозорості бюджетно�
го процесу, цілісності, актуальності, по�
вноти фінансової звітності;

— здійснення інформаційної підтрим�
ки зазначеної системи та задоволення
інформаційних потреб державних установ;

— продовження проведення розпоча�
тих реформ у сфері державного бюджету�
вання, державного внутрішнього фінансо�
вого контролю, фіскальної системи та мо�
дернізації системи бухгалтерського обліку
у державному секторі;

— гармонізація нормативно�правового
забезпечення системи управління фінанса�
ми (бюджетом) з прийнятими у державах�
членах Європейського Союзу нормами і
правилами.

Модернізація системи управління
фінансами проводитиметься шляхом зас�
тосування інструментарію макробюджет�
ної статистики. На цій основі відбудеться:

— створення інтегрованої інформаційно�аналітич�
ної системи, що передбачає раціоналізацію та оптимі�
зацію виконання функціональних процесів та техноло�
гічних процедур, налагодження взаємодії інформацій�
них систем суб'єктів сектору державного управління,
проведення методологічних та інших робіт, спрямова�
них на ефективне використання інформаційних ре�
сурсів;

— удосконалення системи навчання, підвищення фа�
хового і кваліфікаційного рівня спеціалістів у сфері дер�
жавних фінансів та інформаційних технологій;

— підвищення рівня нормативно�правового та ме�
тодологічного забезпечення процесів, пов'язаних із
змінами у системі управління фінансами.

Основними напрямами розвитку системи управлін�
ня державними фінансами на основі реалізації методів
макробюджетної статистики мають бути [16—19]:

Планування 
(складання) і 
прогнозування 

 
Розгляд і  
прийняття 

 
 

Виконання 
 

 
 

Звітність  
 

 
Контроль за 
виконанням  

Підготовка статистичної інформації для формування 
обґрунтованих планових і прогнозних показників з 

урахуванням тенденцій та стратегії розвитку 
економіки держави 

Статистичний аналіз рядів динаміки бюджетних 
величин, оцінка коливань і зрушень, визначення 

основної тенденції бюджетного розвитку, індексний 
та факторний аналіз динаміки відповідних 

показників тощо 

Визначення перспективи подальшого бюджетного 
розвитку, спрямованої на отримання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо 
бюджетних процесів з метою належного 

фінансування галузей економіки

Зіставлення фактичних і планових бюджетних даних, 
розрахунок статистичних показників планового 
завдання, визначення причин недовиконання 

(перевиконання) Держбюджету України і 
відповідних можливих наслідків, аналіз виконання 

бюджетних нормативів

Формування взаємопов’язаних узагальнюючих 
статистичних показників, що відображають 
фінансовий стан Держбюджету України, 

оприлюднення відповідних результатів у ЗМІ, у тому 
числі на Інтернет-порталах

Стадії бюджетного процесу Макробюджетна статистика 

Рис. 1. Роль макробюджетної статистики на стадіях
бюджетного процесу

Джерело: запропоновано автором.

Завдання “Прогнозу економічного і соціального розвитку України” 

Формування цілісної бюджетної політики взаємодії держави з населенням

Зміцнення нормативно-правової, фінансової та статистичної інфраструктури

Удосконалення процедури збору, обробки і поширення інформаційних продуктів 

Організаційний розвиток та управління бюджетною системою, що спрямовані на 
підвищення впливу статистики на ефективність фінансової системи 

Розвиток фінансової системи з метою забезпеченості всіх галузей народного 
господарства бюджетними ресурсами  

Удосконалення методологічного інструментарію системи бюджетування

Рис. 2. Основні завдання щодо реалізації "Прогнозу економічного
і соціального розвитку України та основних макропоказників"

Джерело: сформовано автором на основі "Прогнозу економічного і соціаль�
ного розвитку України".



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

Р
и

с
. 

3
. 

М
о

д
е

л
ь

 м
а

кр
о

б
ю

д
ж

е
тн

о
ї 

с
та

ти
с

ти
ки



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201772

— розширення повноважень Рахункової палати як
незалежного органу фінансового контролю у частині
здійснення контролю за дохідною частиною Державно�
го бюджету, а також надходженням і використанням
коштів місцевих бюджетів України;

— запровадження дієвого механізму управління
бюджетним процесом, у тому числі щодо державного
боргу як складової частини системи управління держав�
ними фінансами, визначення стратегічних цілей розвит�
ку держави з урахуванням можливостей бюджету в се�
редньостроковій перспективі, а також забезпечення
прозорості, передбачуваності та послідовності бюджет�
ної політики шляхом:

— подальшого розвитку програмно�цільового мето�
ду в бюджетному процесі;

— удосконалення системи стратегічного плануван�
ня на рівні головних розпорядників бюджетних коштів;

— проведення моніторингу імплементації норматив�
но�правових актів у сфері державного внутрішнього
фінансового контролю;

— створення системи контролю та моніторингу за
наданням державної допомоги суб'єктам господарюван�
ня;

— забезпечення оптимального та ефективного ви�
користання бюджетних коштів та приведення у
відповідність з вимогами Директив ЄС та найкращою
міжнародною практикою у цій сфері через забезпечен�
ня функціонування сучасної інституціональної основи
для удосконалення загальної системи державних заку�
півель;

— запобігання проявам корупції у сферах викорис�
тання державного майна та бюджетних коштів.

Досягнення довгострокової макроекономічної ста�
більності є одним з пріоритетів Кабінету Міністрів Ук�
раїни. Це є неможливим, на думку автора, без застосу�
вання механізму дії макробюджетної статистики.

Очікуваними результатами реалізації макробюд�
жетної статистики для реалізації Стратегії реформуван�
ня системи управління державними фінансами мають
бути:

— скорочення дефіциту операцій сектору загально�
державного управління і зниження темпів приросту дер�
жавного боргу у середньостроковій перспективі та їх
утримання на прийнятному рівні;

— забезпечення послідовності та передбачуваності
бюджетної та податкової політики;

— підвищення якості надання державних послуг та
ефективності державних інвестицій під час забезпечен�
ня більш раціонального використання ресурсів.

З метою досягнення макрофінансової стабільності
пропонується:

І. У податковій системі держави: провести ряд по�
даткових реформ, що відповідатимуть принципам спра�
ведливості, прозорості, передбачуваності, що покра�
щить ситуацію щодо податкового навантаження на
бізнес та якість адміністрування податків. Зокрема не�
обхідно затвердити основні показники результативності
Державної фіскальної служби України, запровадити
єдиний електронний інформаційний обмін і єдиний
реєстр податкових консультацій, впровадити новий
орган з боротьби з податковими махінаціями, розши�
рити базу оподаткування, підвищити рівень дотриман�
ня вимог податкового законодавства платниками по�
датків, удосконалити систему митного контролю.

ІІ. У системі макроекономічного (макрофінансово�
го) та бюджетного планування і прогнозування: визна�
чити пріоритети бюджетної політики, запровадити се�
редньострокове бюджетне планування в Україні для
забезпечення надійності макроекономічних та бюджет�
них прогнозів як річних, так і середньострокових, узго�
дити прогнозні та затверджені показники Держбюдже�
ту України, узгодити строки макроекономічного про�
гнозу, забезпечити неупередженість і де політизованість
прогнозування, удосконалити інструменти прогнозу�

вання, посилити координацію між макроекономічним і
бюджетним прогнозами, провести незалежну зовнішню
оцінку макроекономічного і бюджетного прогнозів.

ІІІ. У системі управління державним боргом: довес�
ти показник загального обсягу державного боргу та
гарантованого державою боргу на кінець бюджетного
періоду до рівня 60% річного номінального обсягу ва�
лового внутрішнього продукту, як це передбачено стат�
тею 18 Бюджетного кодексу України, зменшити частку
державного боргу в іноземній валюті, сформувати Стра�
тегію управління державним боргом, розширити базу
інвесторів, підвищити стійкість державного боргу,
підвищити ліквідність державних цінних паперів.

Показниками, за якими вимірюється досягнення
результату, є:

— цільове використання бюджетних коштів;
— обгрунтованість державних витрат;
— прозорість прийняття політичних рішень.
На підставі вищевикладеного матеріалу пропонується

впровадити модель макробюджетної статистики (рис. 3).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, макробюджетна статистика як похідна умов�
ної складової макроекономічної статистики має бути
виділена у підгалузь фінансового наукового знання.
Запропоновано розглянути основні завдання макро�
бюджетної статистики, відповідну інформаційну базу,
об'єкт, предмет та особливості нової галузі знань. Ви�
ділено основні принципи статистики Держбюджету
України та рекомендовано механізм їх реалізації. До�
ведено, що модернізація системи управління фінанса�
ми шляхом застосування інструментарію макробюджет�
ної статистики буде теоретичним і практичним підгрун�
тям розробки та аналізу основних показників Держав�
ного бюджету України на основі впровадженої моделі
макробюджетної статистики. Визначено складові меха�
нізму та методи аналізу макрофінансових показників,
досліджено роль, що відіграє макробюджетна статис�
тика на кожній стадії бюджетного процесу. Наголоше�
но на тому, що модернізація системи управління фінан�
сами проводитиметься шляхом застосування інструмен�
тарію макробюджетної статистики.

На основі методів макробюджетної статистики зад�
ля досягнення макрофінансової стабільності пропо�
нується побудова ефективних: податкової системи, си�
стеми макробюджетного планування і прогнозування та
системи управління державним боргом.

Слід зазначити, що впровадження макробюджетної
статистики, забезпечення її чітких зв'язків з галузеви�
ми планами та підвищення ефективності державних ви�
датків сприятимуть стійкості та ефективності системи
державних фінансів, що є основою для макроекономіч�
ної стабільності та стійкого економічного розвитку. На
підставі вищевикладеного матеріалу пропонується
впровадити модель макробюджетної статистики. По�
дальший науковий пошук доцільно зосередити на допов�
ненні теоретико�методологічної бази макробюджетної
статистики показниками, які дозволять проводити ком�
плексний аналіз соціально�економічної діяльності дер�
жави для прийняття ефективних управлінських рішень.
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