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їхні майнові статки [4]. Тому необхідно надати доступ працівни-
кам органів соціального захисту до бази даних про доходи гро-
мадян 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 ви-
користання бюджетних коштів, законності та правильності їх ви-
трачання.

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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Ефективність використання бюджетних коштів є основою
державного управління, критерієм оцінки діяльності кожного йо-
го органу. Аудит ефективності покликаний охопити усі сфери
функціонування держави.

Теоретичним і практичним основам бюджету, формування і
використання бюджетних коштів свої праці присвятили вітчиз-
няні науковці С. Буковинський, Т. Єфименко, І. Запатріна, Ц.
Огонь, К. Павлюк, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Незва-
жаючи на значну кількість наукових праць із цієї тематики, до-
слідження ефективного використання фінансових ресурсів дер-
жави залишається актуальним.

Для оцінки ефективності використання бюджетних коштів ак-
цент має перенестись з контролю за виконанням зобов’язань на
забезпечення ефективності використаних коштів. Тобто, увага
повинна зосереджується на вирішенні таких питань:

• що одержує суспільство за ті кошти, які воно витрачає;
• чи витрачання бюджетних коштів відповідає поставленим

задачам;
• наскільки ефективно витрачаються кошти при досягненні

цілей місцевої та державної політики.
Насамперед, при здійсненні оцінки ефективності використання

бюджетних коштів основні зусилля мають бути спрямовані на те,
щоб оцінити доцільність використання коштів на соціальний та еко-
номічний розвиток країни. Проводячи оцінку використання коштів,
потрібно виявити результати використання цих коштів для суспільс-
тва та економіки: чи підвищується якість життя населення та відбу-
вається збільшення темпів соціально-економічного розвитку країни.

Оцінка ефективності використання бюджетних коштів усклад-
нюється також відсутністю методики для визначення пріоритетів
здійснення видатків для того, щоб законодавчо встановити, які стат-
ті видатків на сьогодні є пріоритетними, які проблеми на сьогодні є
найбільш гострими для бюджету, адже завжди в процесі реалізації
бюджетної політики існують суперечності, що є найголовнішим на
сьогодні: досягнення високої якості життя населення або стимулю-
вання економічного розвитку. Для цього при виконанні завдань, не-
обхідно звернути увагу на визначення пріоритетних питань та узго-
дження напрямків місцевої та державної бюджетної політики.

Для забезпечення ефективного використання коштів у пода-
льшому необхідним є:

• забезпечення органів достатнім обсягом фінансових ресурсів
необхідних їм для бюджетних програм та сприяння економічного
розвитку країни та регіонів;
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• перенесення акцентів зі збільшення обсягів видатків бюдже-
ту для надання відповідних послуг на підвищення ефективності
від витрачання цих коштів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

З нашої точки зору, актуальним у теоретичному і практичному
аспектах є питання стосовно формування фінансової інфраструк-
тури в умовах глобалізованої економіки та чинників генерування
кризи або макроекономічної стабілізації. Ми вважаємо, що фі-
нансовій інфраструктурі ринкової економіки на сьогодні не при-
ділено належної уваги в науковій літературі. Загалом можна
стверджувати, що сформована мережа установ фінансової інфра-
структури поступово наближається до потреб розвитку економі-
ки України, хоча досі, мають місце відчутні диспропорції в роз-
витку її окремих сегментів.

Фінансова інфраструктура відображає взаємозв’язок і взаємо-
залежність між економікою та фінансами. Така забезпечувальна
сутність і роль фінансів характеризують їх як елемент економіч-


