Дана проблема потребує інституційного дослідження з боку
контролюючих органів, щоб попередити випадки виникнення податкової девіації.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Стратегічною ціллю будь-якої розвиненої країни є забезпечення соціальної спрямованості бюджетної політики, яка направлена на підвищення рівня життя населення та ефективного соціального забезпечення.
В умовах розвитку ринкової економіки загострюється проблема оптимізації бюджетних видатків на соціальну сферу, тому
дана тема потребує ґрунтовного дослідження.
До проблем, які стримують розвиток соціального забезпечення можна віднести: планування, фінансування та контроль за бюджетними видатками. Неефективне виконання державою соціальної функції спричинене відсутність довгострокового планування бюджетної політики в соціальному забезпеченні, що негативно впливає на якість життя громадян. Планування враховує поточні потреби, а видатки на стратегічний розвиток галузі забезпечуються в неповному розмірі або взагалі відсутні.
Планування та використання бюджетних коштів на соціальні
потреби здійснюється: без відповідних обґрунтувань у вигляді
розрахунків і наявності державних цільових програм, без ураху16

вання потреб у соціальних послугах, демографічних коливань,
без оцінки ефективності виділених коштів. Перспективним напрямом у плануванні бюджетних видатків на соціальне забезпечення має стати широке застосування у бюджетній практиці програмно-цільового методу. При цьому бюджетні видатки мають
здійснюватись на цілі, що відповідають середньостроковій або
довгостроковій стратегії розвитку держави [1].
Обмеженість бюджетних ресурсів і неефективне їх використання зумовлює необхідність у впровадженні нових методів
управління бюджетними коштами, використання нових соціальних технологій: соціальних замовлень, соціального інвестування,
цільове фінансування конкретних установ, що здійснюють соціальну діяльність тощо.
Важливу роль в оптимізації бюджетних видатків у соціальному забезпеченні відіграють соціальні стандарти та нормативи. На
сьогоднішній день відсутні рівні умови доступу для громадян
країни до соціальних гарантій, тому майже половина пільг та інших видів соціальної допомоги залишається лише на папері.
Аналізуючи динаміку показників заробітної плати і пенсій у
2012 році порівняно з 2011 роком простежується тенденція до
зростання у розмірі 12,95 % ( заробітна плата) та 6,8 % (пенсії),
але високі темпи інфляції 6 % у 2012 році ( у 2013 прогнозується —
9,5 %) [3] не дають змогу населенню відчути це зростання і подолати поріг бідності. Рівень цін на товари і послуги зростає набагато швидше ніж підвищуються мінімальні соціальні стандарти.
Тому основна проблема полягає у відриві соціальної політики від
реальної економіки.
Між вченими-економістами існує розбіжність у думках стосовно пріоритетності першочергового фінансування економічної чи
соціальної сфери, дилема полягає у взаємовпливі цих двох сфер,
коли розвиток однієї сприяє зростанню показників іншої. Тому
доцільно було б інвестувати в економічну сферу, створюючи нові
робочі місця, легалізувати зайнятість, що дасть можливість скоротити видатки бюджету на соціальні пільги населенню.
Для покращення ситуації необхідно встановлювати соціальні
стандарти та нормативи спираючись на європейський досвід і
створювати такі умови, в яких населення могло вільно реалізувати свої можливості.
Існує також проблема недосконалого відомчого фінансового
контролю за наданням пільг і субсидій. Простежуються неодноразові порушення виплат соціального забезпечення, через подання громадянами недостовірної інформації про отримані доходи та
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їхні майнові статки [4]. Тому необхідно надати доступ працівникам органів соціального захисту до бази даних про доходи громадян для перевірки вищевказаних питань.
Оптимізація бюджетних видатків на соціальне забезпечення за
рахунок стратегічного планування та підвищення контролю за
процесом фінансування дасть змогу покращити якість життя
українців та утвердити роль середнього класу.
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Однією з основних проблем виконання бюджету у більшості
країн світу є ефективне використання бюджетних коштів. Для
України ця тема є найбільш актуальна, адже з кожним роком все
більше зростає проблема щодо нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, законності та правильності їх витрачання.
Аудит ефективності являється одним із напрямів державного
фінансового контролю. Він широко розповсюджений у діяльності
більшості вищих органів фінансового контролю, які входять до
Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI).
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