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За результатами, наведеними у таблиці 5, ми можемо зробити висновок, що дана 
програма протягом всіх років своєї реалізації надає позитивний результат, що має 

чітку тенденцію до зростання. Як свідчать дані попередніх розрахунків, Програма 

підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи-2012 з футболу, на 

яку було витрачено 105 млрд. грн. державних коштів, та Програма розвитку села з 

бюджетом у 80,7 млрд грн., виявилися неефективними (фактичні відхилення 

оцінюються в 3 та 6 балів відповідно, тоді як за планом вони мали б оцінюватись в 9 

та 12 балів). Збитки держави від реалізації цих програм склали відповідно 70 та 20 

млрд грн. В той же час соціально-економічна програма будівництва (придбання) 

доступного житла з бюджетом у 176 999,5 млрд грн. може вважатися такою, що на 

сьогодні відповідає запланованим результатам, проте лише за рахунок досягнення 

додаткових, незапланованих раніше ефектів. 

В цілому, оцінюючи результати використання показника інтегрального ефекту від 

використання державних фінансових ресурсів за даними державними цільовими 

програмами, можна сказати, що такі важливі програми мають в цілому позитивний 

ефект, покращуючи життя населення, що є позитивною ознакою економічного 
розвитку України. Спад ефективності та від’ємне значення за програмами можна 

пояснити економічною кризою у 2008-2009 рр. та її наслідками, в той же час, додатне 

значення за результатами їх реалізації може свідчити про подолання її наслідків і 

початок позитивної динаміки. 

В цілому, розглядаючи інтегральний ефект як показник, що відображає результат 

реалізації державних програм та проектів, пов’язаних із використанням державних 

фінансових ресурсів, можна говорити про його універсальність для оцінки 

фінансових результатів за будь-якими проектами, що мають загальнодержавний 

характер. Даний індикатор надає можливість проведення розрахунків за будь-якими 

проектами, не зважаючи на їх специфіку, а коректно її враховуючи. До того ж 

безсумнівною позитивною рисою є відсутність необхідності додаткового збору нової 

статистичної інформації. В цілому, хочеться зауважити, що інтегральний ефект – це 

укрупнений бальний індикатор, що є вдалим поєднанням теоретичних засад аналізу 

економічних відносин на макрорівні з усвідомленням та баченням практичної 
складової реалізації державних цільових програм і проектів, пов’язаних із 

використанням державних фінансових ресурсів. 

 

 

3.5. Засади модернізації управління бюджетами держави та місцевого 

самоврядування 

 

роцес забезпечення стійкого економічного зростання та загальної 

фінансової безпеки базується на стабільній національній бюджетній 

системі та ефективному управлінні публічними фінансами. Підвищення 

ролі ефективного та відповідального управління державним та місцевими бюджетами 

забезпечує стабільність і довгострокову стійкість бюджету, що є найважливішою 

умовою для успішного подолання зростаючих ризиків функціонування бюджетної 

системи. Ці ризики переважно зумовлені дією таких чинників як: невизначеність і 
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різке коливання цін на товарних ринках; нестабільність доходів від зовнішньої 

торгівлі і міжнародних капіталів; несприятливі демографічні тенденції; загрози 
стихійних лих і епідемій тощо. Важливість управління ризиками для бюджетної 

системи і забезпечення її ефективності потребує зміцнення середньострокового 

бюджетного планування, як найважливішої умови для підтримання національного 

економічного зростання та стабільності, підвищення стійкості до кризових ситуацій. 

Інтеграція України до європейського економічного простору вимагає докорінного 

перетворення економіки, її модернізації як чинника підвищення 

конкурентоспроможності. В Україні продовжується практика покладання на органи 

державного управління і місцевого самоврядування зобов’язань без надання 

адекватних обсягів фінансування. Наслідком є серйозна дестабілізація бюджетної 

системи, оскільки суттєво знижує довіру до бюджетного процесу і створює 

можливості для ухилення від відповідальності. 

Тому, постійно зростає значення ефективного використання бюджетних ресурсів 

для досягнення цілей і пріоритетів макрофінансової політики, оскільки громадяни 

вимагають більш якісних та доступних публічних благ, підвищення ефективності і 

прозорості державного управління. Ефективне та відповідальне управління бюджетом 
лежить в основі забезпечення стабільних і сприятливих умов для стійкого підвищення 

добробуту громадян. 

В останні роки Міністерство фінансів України прикладає зусилля до модернізації 

державних фінансів
375
. Водночас, багатьом розробкам в Україні незважаючи на їх 

високу якість та практичне значення, невистачає узгодженості, здатної забезпечити 

чіткість і системність, що зробить їх використання більш дієвим. Тому необхідна 

подальша робота із розробки зрозумілої, гнучкої та динамічної основи модернізації 

управління бюджетною системою, що змогла б забезпечити її повноту охоплення, 

комплексність і практичність. Нездатність управляти цим процесом найчастіше 

перешкоджає стійкому розвитку, скороченню бідності і впровадженню більш 

ефективного та відповідального державного управління. 

Бюджетним аспектам управління в державі приділяли увагу відомі вчені — Ш. 

Бланкарт, С. А. Буковинський, А. Вагнер, О. Д. Василик, В. В. Глущенко, В. Г. 

Дем’янишин, Т. І. Єфіменко, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко, В. М. Федосов та багато 
інших науковців

376
. 

Метою даного дослідження є основні напрями модернізації управління державним 

та місцевими бюджетами в Україні, з метою підвищення національної фінансової 

безпеки і формування сприятливих умов для стійкого економічного зростання. 

Нові підходи передбачають посилення уваги до проведення відповідальної 

фіскальної політики, стратегічного бюджетного планування, проведення податкової і 

бюджетної реформ, формування системи міжбюджетних відносин і впровадження 

середньострокового бюджетування, з метою забезпечення фіскальної стабільності і 
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ефективності бюджетних видатків та підвищення відповідальності за результати 

використання коштів платників податків.  
На основі накопиченого світового досвіду сформульовано багато загальновизнаних 

правил і критеріїв, які становлять надійну основу для поліпшення управління 

державним бюджетом. Водночас, необхідність модернізації управління державним 

бюджетом в Україні полягає в тому, що: 

- державний бюджет є ключовим елементом будь-якої національної економіки (і 

добробуту громадян); 

- стабільність і стійкість у бюджетній сфері потрібні для ефективного соціально -

економічного розвитку на національному рівні; 

- неефективне управління бюджетом гальмує розвиток країни; 

- прозорість процесів управління бюджетом є необхідним компонентом взаємної 

довіри і безпеки в державі. 

В ефективному та відповідальному управлінні бюджетом держави треба 

виокремити три базових аспекти: 

1) прозорість національної бюджетної системи, передбачає відкритість для 

громадськості фінансової інформації про структуру і функції органів управління, 
розподіл між ними відповідальності, впливу Уряду на державний сектор і 

функціонування економіки, соціальну політику та прогнозні бюджетні показники; 

2) стабільність та стійкість державного та місцевих бюджетів у довгостроковій 

перспективі, що передбачає також ефективні міжбюджетні відносини, управління 

потенційними ризиками і ефективний бюджетний контроль; 

3) ефективність і результативність бюджетної політики означає ефективний 

розподіл ресурсів (принципи фіскальної і економічної ефективності), ефективну 

діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування в досягненні 

намічених результатів, забезпечення відповідальності за наслідки діяльності, а також 

застосування моніторингу, оцінки і аудиту для подальшого підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

Модернізація управління бюджетами держави і місцевого самоврядування полягає 

в прийнятті обґрунтованих рішень та їх втіленні на рівні: 

1) бюджетного планування: детальна розробка бюджету і його прийняття, 
загальний обсяг запланованих надходжень і видатків, обсяг профіциту або дефіциту, а 

також нетто-запозичень або резервування; 

2) встановлення пріоритетів у сфері оподатковування та розвитку державного 

сектора (конкретні податки, субсидії, цілі); 

3) виконання бюджету — виконання дохідної і видаткової частин бюджету, 

бюджетний контроль, підзвітність, моніторинг, звітність і аудит бюджетів, управління 

активами та зобов’язаннями, запозиченнями і фінансуванням. 

Хоча очевидно, що перший рівень є вирішальним, тому успіх або невдача на цьому 

рівні надзвичайно важлива надалі, адже всі три рівні тісно зв’язані між собою. Так, 

неправильне визначення пріоритетів бюджетної політики та (або) недоліки складання 

і виконання бюджетів можуть призвести до зниження ефективності бюджетного 

планування. Нестабільність останнього може звести нанівець ймовірність досягнення 

позитивних результатів на двох наступних рівнях. 

Удосконалення методів управління бюджетним процесом передбачає спеціальні 

заходи для: 
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- підвищення рівня прозорості державного і місцевих бюджетів та запобігання 

непередбачених ситуацій; 
- підвищення рівня стабільності і довгострокової стійкості державного і місцевих 

бюджетів (зокрема, ширше використання методів довгострокового планування та 

управління ризиками); 

- підвищення ефективності і результативності державного і місцевих бюджетів 

(зокрема, більше використання методів бюджетування і управління, орієнтованого на 

результати, а також децентралізація управління з відповідною підзвітністю). 

Модернізація управління бюджетами держави і місцевого самоврядування має 

фундаментальне значення для забезпечення стійкості бюджетної системи і 

стабільності національного економічного зростання. Засади модернізації управління 

бюджетом містять такі базові компоненти: 

1) прозорість бюджетної системи; 

2) стабільність і довгострокова стійкість бюджетів; 

3) ефективна і справедлива система міжбюджетних відносин; 

4) консолідація бюджету та бюджетного процесу; 

5) середньострокове бюджетне планування; 
6) бюджетування, орієнтоване на результат; 

7) ефективний бюджетний контроль, звітність і моніторинг. 

Їх варто розглядати як єдину систему, що вимагає розвитку та адаптації до 

мінливих умов і нових завдань модернізованого управління бюджетами держави і 

місцевого самоврядування. 

Забезпечення прозорості в бюджетній системі ґрунтується на таких чотирьох 

складових: 1) чіткий розподіл компетенцій — ключовий аспект забезпечення 

прозорості бюджетної системи, оскільки створює основу розробки і здійснення 

бюджетної політики. Для забезпечення функціонування бюджетного механізму мають 

існувати фінансові важелі і адміністративні правила, що чітко обумовлюють 

компетенції всіх учасників, детально регулюють бюджетний процес. Найбільше 

значення має чіткість правової бази і повнота охоплення нею податкових та 

бюджетних процедур. Нечіткість і суперечливість державного регулювання шкодить 

реальній практиці бюджетного процесу; 
2) інформування громадськості — підкреслює важливість періодичного 

публікування достатньої бюджетної інформації, забезпечує підзвітність державних 

органів і органів місцевого самоврядування та сприяє ефективному використанню 

бюджетних ресурсів. Забезпечення доступності для громадськості фінансової 

інформації є найважливішою ознакою прозорості бюджетної системи. Крім 

узагальненої інформації про бюджет, широка громадськість має бути поінформована 

про наявні умовні зобов’язання, а також про квазіфіскальні операції, які можуть 

дестабілізувати бюджет і деформувати процес розподілу бюджетних ресурсів. Це 

допомагає протистояти безвідповідальному збільшенню бюджетних видатків. Тому, 

розкриття бюджетної інформації має відображати зростаючі запити суспільства та 

окремої громади; 

3) відкритість складання бюджету і його виконання, оприлюднення бюджетної 

звітності — належить до інформації з відкритості бюджетного процесу та бюджетних 

показників. Процес підготовки проекту і виконання бюджету має бути відкритим з 

порівняно легким доступом до бюджетної інформації (наприклад, вимоги до проекту 
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бюджету, інформацію про бюджетний процес варто зробити відкритою для широкої 

громадськості, що передбачає участь громадянського суспільства). Водночас дійсна 
відкритість бюджетного процесу передбачає відкрите обговорення громадськістю 

бюджетної політики та її наслідків. Так, Кодекс належної практики із забезпечення 

прозорості в бюджетно-податковій сфері
377

 (редакція МВФ 2007 р.) передбачає: 

- підготовлені бюджетні документи мають відображати цілі фіскальної політики, 

умови макроекономічного розвитку, бюджетну політику та оцінку ризиків; 

- форму подання бюджету, що сприяє аналізу політики та підзвітності; 

- чіткі процедури виконання бюджету, моніторингу бюджетних видатків і 

мобілізації надходжень; 

- регулярне надання парламенту і широкій громадськості бюджетної звітності; 

4) гарантії достовірності — стосуються якості фінансових даних і необхідності 

незалежної перевірки бюджетної інформації. 

Для забезпечення фінансової прозорості, подані урядом бюджетні показники мають 

відповідати основним вимогам якості, тому має існувати механізм забезпечення 

парламенту і широкій громадськості гарантій надійності даних. Крім того, всі 

бюджетні процедури мають відповідати вимогам достовірності, а їх нечіткість або 
суперечливість може дискредитувати бюджетний процес. Аналогічно, відсутність чи 

недостатність інформації про певні стадії бюджетного процесу або відсутність у 

громадськості можливості реагувати на виникаючі проблеми, ускладнюють належну 

достовірність. 

Оптимальна практика OECD із забезпечення прозорості бюджету
378

 подає 

зазначене вище у такій послідовності: 

- перша частина перераховує основні бюджетні документи, які має підготувати 

уряд, а також їх загальний зміст: сам бюджет, попередній бюджетний документ, 

щомісячні, піврічний і річний звіти про виконання бюджету, звіт напередодні виборів 

і довгостроковий прогноз; 

- друга частина описує конкретні дані, які повинні бути відображені у звітах: 

вихідні економічні очікування, затрати на сплату податків, фінансові активи і 

зобов’язання, нефінансові активи, зобов’язання з пенсійного забезпечення найманих 

працівників, а також умовні зобов’язання; 
- третя частина відображає практику складання звітів: положення з фінансової 

звітності, виконання бюджету і розподілу відповідальності, правила аудиту, а також 

механізм контролю з боку громадськості та парламенту. 

Отже, прозорість бюджетної системи насамперед забезпечується
379

: 

- загальнодоступністю інформації про стан і тенденції розвитку бюджетної 

системи; 

- відкритістю діяльності органів влади в бюджетному плануванні і виконанні 

бюджетів; 

- наявністю і дотриманням формалізованих вимог до ведення бюджетного 
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обліку, складання та подання бюджетної звітності; 

- розглядом і затвердженням представницькими органами основних показників 
бюджетної звітності; 

- формуванням і наданням бюджетної звітності відповідно до класифікації, для 

проведення міжнародних порівнянь. 

Формування стабільного і стійкого бюджету на основі бюджетної політики та 

встановлених критеріїв дозволяє оцінити життєздатність прийнятих бюджетних 

рішень. Тому, для оцінки фіскальної стабільності на основі середньо- і 

довгострокового прогнозування основних показників бюджету, слід навести найбільш 

значимі параметри бюджетної стійкості і їх граничні значення у табл. 1. 

 

1. Найбільш значимі показники бюджетної стійкості та їх граничні значення  
Показник 
стійкості 

Параметр, індикатор стійкості Граничні значення параметру стійкості 

Рівень дефіциту 
бюджету 

Перевищення видатків бюджету над 
доходами, у відсотках до дохідної 
частини бюджету  

До 20 % протягом одного року. 
До 10 % дохідної частини бюджету 

протягом кількох років. 

Стабільність цін 
Річний рівень інфляції (росту цін на 
товари і послуги) у відсотках 

Не більше 20 % протягом кількох років 
підряд. 

Не більше 10 % протягом необмеженого 
часу. 

Золотовалютний 
запас країни 

Наявність золотовалютного резерву, 
здатного погасити сплеск валютного 
курсу, непередбачені державні затрати, 
вимоги з повернення боргів. 

Не нижче 40 % державного бюджету. 
Не нижче 10 % ВВП. 

Не нижче 25 % грошової маси, що 
перебуває в обігу 

Зовнішній борг 
країни 

Реальна здатність повернути борг, 
вчасно реструктуризувати борг, 
відшкодувати борг за рахунок наявних 
активів або запозичень. Вимірюється 
величиною боргу у відсотках до ВВП, 
бюджету або до ліквідної частини 
національного багатства 

Не більше 25 % ВВП при тривалості    
періоду повернення боргу не менше 10 

років. 
Не більше 10 % навантаження на бюджет 

протягом одного року. 
Не більше 5 % національного багатства 

Внутрішній борг 
країни 

Реальна здатність повернути борг, 
реструктуризувати його, покрити 
випуском гарантованих державних 
цінних паперів або відшкодувати борг за 
рахунок елементів національного 
багатства, золотовалютного запасу 

Не більше 30 % ВВП при тривалості      
періоду повернення боргу не менше 10 

років. 
Не більше 15 % навантаження на бюджет 

протягом одного року 

Дефіцит 
платіжного 
балансу 

Перевищення імпорту над експортом, 
зовнішніх платежів над зовнішніми 
надходженнями, у відсотках до 
величини балансу 

Не більше 40 % протягом одного року. 
Не більше 20 % протягом кількох років 

Податковий 
тягар 

Відношення суми податкових стягнень 
до доходів юридичних і фізичних осіб 

Не більше 50 % доходів юридичних і 
фізичних осіб 

Обслуговування 
боргу до 
експорту 

Загальний індикатор, що характеризує 
платоспроможність та ліквідність. 
Відношення процентних платежів з 
обслуговування зовнішнього боргу до 
річного експорту товарів і послуг 

Не більше 12 % 

 

Величезне значення для загальної стабільності бюджету має управління 

ліквідністю. Встановлення зазначених вище критеріїв не до одного року, а до 
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багаторічного циклу в цілому, дозволяє пом’якшити циклічні коливання економіки. 

Облік і управління зобов’язаннями по державному боргу найчастіше створює 
серйозні проблеми. Управління державним боргом, а також належна його оцінка та 

управління ризиками, пов’язана із прямими і непрямими державними 

зобов’язаннями/гарантіями, нерідко здійснюється на недостатньо якісному рівні. 

Ефективне управління бюджетними резервами може мати ключове значення для 

забезпечення стабільності бюджетної системи. Тому, забезпечення стабільності і 

довгострокової стійкості бюджетів насамперед передбачає: 

- прогнозування основних бюджетних параметрів на середньо- (до 3 років) і 

довгострокову (понад 3 роки) перспективу за єдиною макрофінансовою політикою; 

- реалістичність і обґрунтованість макрофінансових прогнозів як основа 

бюджетного планування; 

- наявність критеріїв стійкості бюджетів та їх дотримання при розробці 

бюджетної стратегії і доктрини, а також прийнятності податкового та боргового 

навантаження; 

- проведення моніторингу і управління ризиками бюджетної системи, у тому 

числі — оцінку довгострокових наслідків прийняття нових видаткових зобов’язань 
або тенденцій, які призводять до додаткових видатків бюджету за умови стабільних і 

передбачуваних бюджетних доходів; 

- створення і підтримка необхідного рівня фінансових резервів держави. 

Забезпечення ефективних і справедливих міжбюджетних відносин ґрунтується на 

таких складових: 

1) стабільні і передбачувані фінансові відносини із місцевою владою; 

2) збалансоване і взаємопов’язане розмежування повноважень та доходів; 

3) належний рівень автономії місцевої влади; 

4) об’єктивне і прозоре вирівнювання бюджетної забезпеченості; 

5) стимули і санкції для забезпечення дотримання норм і правил. 

Характер відносин між центральною владою, яка формує політику управління 

ресурсами держави, і місцевими органами влади неврівноважена. Багато країн 

рухаються в напрямку більше високої децентралізації для того, щоб наблизити 

надання послуг до їх споживачів, і щоб рішення про краще надання цих послуг, 
приймалися тими, хто їх безпосередньо проводить. Такі зміни в рівні відповідальності 

і повноважень впливають на виникнення нових бюджетно—податкових ризиків та 

методів управління ними. Практика організації процесу децентралізації та відносин 

між різними рівнями управління в державі, має вирішальне значення для підтримки 

фінансової дисципліни. 

Система державного управління з високим рівнем децентралізації повноважень має 

багато переваг і певні ризики. Наприклад, фіскальна нестабільність може бути 

пов’язана з різкими змінами або в розподілі доходів місцевим органам влади, або із  

прийняттям ними додаткових зобов’язань. 

Стабільні і передбачувані фінансові відносини між центральним та місцевими 

органами управління спрямовані на стабілізацію міжбюджетних відносин і більш 

прозорий характер та вплив на публічні фінанси. При цьому розподіл доходів є 

фіксований, або змінюється за прозорими правилами. Фінансові стимули і санкції 

відіграють важливу роль у забезпеченні належного рівня фіскальної дисципліни та 

ефективного використання ресурсів на всіх рівнях. 
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Чіткий розподіл доходів має життєво важливе значення і поєднується з механізмом 

вирівнювання бюджетної забезпеченості територій, тобто збалансоване та 
взаємопов’язане розмежування повноважень й доходів. Отже, ефективна і 

справедлива система міжбюджетних відносин, насамперед має передбачати: 

- законодавчо встановлені, стабільні міжбюджетні відносини центральної та 

місцевих органів влади; 

- збалансоване та взаємопов’язане розмежування між рівнями бюджетної 

системи видаткових зобов’язань і доходів; 

- бюджетну автономію, тобто можливість місцевої влади самостійно формувати 

свої бюджетні видатки і доходи виходячи з інтересів та переваг територіальних 

громад; 

- об’єктивну, формалізовану та прозору систему бюджетного вирівнювання; 

- наявність стимулів для підвищення ефективності управління місцевими 

бюджетами та санкцій, що забезпечують фінансову дисципліну й дотримання 

законодавства. 

Для того щоб можна було управляти ризиками і використати процес бюджетування 

з метою забезпечення ефективного та результативного планування і виконання 
бюджетів всіх рівнів, необхідно забезпечити єдність каси, а також управління ними як 

уніфікованого процесу. 

Планування і виконання бюджету є комплексним процесом. Відсутність зусиль із 

забезпечення координації цього процесу знижує ефективність управління бюджетною 

системою. Має існувати чітке і зрозуміле визначення повноважень та 

відповідальності виконавчих органів влади за бюджетну політику, включаючи 

підготовку і виконання бюджету. Нечітке визначення відповідальності за управління 

бюджетної політикою і бюджетним процесом підриває ефективність використання 

обмежених бюджетних ресурсів та знижує якість управління. 

Результати здійснених видатків поліпшуються, а рівень контролю і стійкості 

підвищується тоді, коли поточні та капітальні видатки проводяться на консолідованій 

основі в межах багаторічного планування
380
. Інтеграція управління поточними і 

капітальними видатками має величезне значення як для забезпечення загальної 

стійкості та стабільності бюджету, так і підвищення обґрунтованості та прозорості 
бюджетного планування, зокрема оцінки ефективності бюджетних програм та 

інвестиційних проектів за їх повною вартістю і результативністю. Це одна із 

передумов для ефективного впровадження середньострокового планування і 

бюджетування, орієнтованого на результат. Дотепер, управління капітальними 

видатками повністю або частково відірване від управління поточними видатками і 

бюджетним процесом загалом. Це знижує фінансову дисципліну, спотворює критерії 

оцінки виконання бюджетних пріоритетів, а також відповідальність головних 

розпорядників за досягнення результатів своєї діяльності. 

Комплексність бюджетів всіх рівнів передбачає, що бюджет держави на всіх рівнях 

охоплює всі видатки і доходи для того, щоб можна було мати повну уяву про всі 

існуючі зобов’язання та ресурси у певний час, для забезпечення необхідного рівня 

контролю над розподілом ресурсів і мінімуму можливості виникнення 

непередбачених негативних тенденцій. 
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Використання цільових позабюджетних фондів доцільно тільки в особливих 

випадках, передбачених законом. Потенційно позабюджетні фонди, доходи і видатки 
яких знаходяться поза структурою основного бюджету, можуть знизити ефективність 

бюджетного контролю та управління ризиками. Світова практика уможливлює їх 

використання, під загальним контролем головного фінансового органу, для 

пенсійного забезпечення, соціального і медичного страхування, а також як резервних 

фондів (зокрема стабілізаційний фонд або фонд майбутніх поколінь). Проте ці фонди 

мають функціонувати за конкретними законами і на них поширюються вимоги з 

контролю та підзвітності. 

Консолідація бюджетного планування і управління бюджетом втілюється в 

управлінні бюджетним процесом та визнається як належна практика в більшості країн 

світу. У тому разі, коли управління макроекономічним прогнозуванням, визначення 

бюджетних пріоритетів та бюджетування окремих видів видатків залишаються за 

межами консолідованого бюджетного процесу, порушується його послідовність, а 

управління ризиками і рівень ефективності суттєво знижуються. 

Для ефективного виконання бюджету необхідно мати у своєму розпорядженні 

ефективну систему бюджетних платежів, ведення єдиного казначейського рахунку, 
забезпечення його ліквідності, обліку бюджетних зобов’язань і надання звітності з їх 

виконання. Отже, консолідація бюджету і бюджетного процесу насамперед 

передбачає, що на кожному рівні управління бюджетом: 

- чітко і однозначно визначена відповідальність та повноваження органу влади за 

наслідки бюджетної політики, у тому числі організацію бюджету; 

- всі доходи і видатки бюджету відображаються за принципом єдності каси, без 

ув’язування певних видів доходів з тими або іншими напрямами видатків; 

- позабюджетні фонди використовуються у випадках, передбачених законом; 

- інтегроване планування та виконання поточних і капітальних видатків, а також 

виконання бюджетних програм здійснюється головними розпорядниками за єдиними 

процедурами; 

- функціонує ефективна система здійснення бюджетних платежів, управління 

єдиним рахунком бюджету та обліку бюджетних зобов’язань. 

Необхідність формування бюджетів на багатостроковий період загальновизнана. 
Підготовка і затвердження річного бюджету з реальними прогнозними бюджетами 

вимагає стандартизації методів середньострокового бюджетного планування. Проте 

очевидно, що для розуміння бюджетно-податкових тенденцій і наслідків бюджетної 

політики, необхідно орієнтуватися на більш довгострокову перспективу, ніж 

трьохрічний період, прийнятий у більшості країн як основа офіційного багаторічного 

бюджетування. Потрібна розробка більш структурованого підходу при проведенні 

довгострокового бюджетного аналізу для покращення прогнозування та забезпечення 

довгострокових перспектив в процесі прийняття рішень, що може допомогти 

уникнути нестабільності в майбутньому. 

Дуже важливою є чіткість формування вихідних передумов з розробки 

багаторічних бюджетів та засад для прогнозних передбачень. Хоча багато країн уже 

застосовують багаторічні бюджети, ступінь інтеграції щорічних бюджетів і 

багаторічних прогнозних бюджетів неоднакова. Тому є сумнівною обґрунтованість 

прогнозних бюджетів за межами бюджетного року як реальної політики. 

Управління ризиками в середньостроковому бюджетному плануванні, також 
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важливе
381
. Адже, не завжди ясно, як треба реагувати на непередбачені події. 

Механізми, які держава використовує для пом’якшення таких подій, повинні бути 
включені в загальну бюджетно-податкову систему. До таких подій, переважно 

належать зміни екзогенних чинників — інфляція або стан економіки (для країн 

значно залежних від експорту), проте до них можуть належати й разові події: стихійні 

лиха або інші надзвичайні ситуації. Вирішення цієї проблеми частково залежить від 

формалізованих правил, як треба діяти у разі непередбачених обставин, та наявності 

механізму моніторингу і гнучкого виконання багаторічних бюджетів. 

Важливою є чітка основа для формування і уточнення постійного довгострокового 

бюджетного планування за межами бюджетного року. Крім того, важливим є 

послідовність механізму переходу від одного багаторічного бюджетного циклу до 

іншого. Бюджетні прогнози на наступні роки повинні розглядатись як фактичні 

проекти або потенційні бюджети на ці роки, проте зараз вони носять чисто 

індикативний характер. Така відмінність є досить істотна з погляду їх ролі у 

забезпеченні більш високого рівня стабільності бюджетно-податкової сфери та 

значимості бюджетної системи. 

Особливо важливе значення багаторічний прогнозний бюджет має при формуванні 
базису для початку наступного бюджетного циклу. Чи стануть уже існуючі бюджети 

на другий рік поточного циклу основою для бюджету наступного року, або процес 

підготовки бюджету кожний рік починається із самого початку? Очевидно, що має 

існувати механізм коригування бюджетів для відбиття впливу раніше неврахованих 

чинників або змін до прогнозних показників. Тому, має бути обґрунтований 

розрахунок видатків бюджету на здійснення поточної політики і виконання 

зобов’язань. 

Отже, середньострокове бюджетне планування насамперед передбачає:  

- складання і затвердження п’ятирічного бюджету відповідно до бюджетних 

показників на довгострокову перспективу; 

- наявність та дотримання формалізованих процедур щорічного коригування 

бюджетних показників, постійність довгострокового бюджетного планування; 

- наявність і застосування формалізованих методів розрахунку (коригування) 

бюджетних видатків, у тому числі соціальних трансфертів населенню; 
- наявність і дотримання правил визначення бюджетних ресурсів для прийняття 

нових зобов’язань в межах установлених обмежень; 

- установлення для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів лімітів 

видатків на середньостроковий період. 

Найбільшою небезпекою для фіскальної стабільності є тиск суспільства, 

спрямований на постійне підвищення рівня видатків без врахування необхідності 

ефективної економічної політики, спрямованої на стійке управління фіскальною 

сферами. Прозорий механізм роз’яснення всім зв’язку між рівнями оподатковування, 

заходами по здійсненню політики та наданням публічних послуг (забезпечення 

державних соціальних гарантій), разом із підвищенням віддачі від виділених 

публічних ресурсів доповнені чіткими стимулами оцінки і підвищення 

результативності бюджетних видатків, є найкращим методом захисту. Нинішня 

бюджетна система не дозволяє чітко простежити цей зв’язок, тому що має 
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кошторисний характер, можливості для довільних дій і необмеженого тиску. 

Потрібно встановити залежність між виділеними ресурсами і результатами та їх 
контролю. Непідготовлене застосування нових методів у найкращому разі не 

призведе до помітних результатів, а в гіршому може негативно відбитися на 

функціонуванні вже існуючої системи. Тому важливо, щоб впровадження нових 

методів бюджетування здійснювалося під контролем фінансового  органу, не 

піддаючи ризику фінансову дисципліну і стабільність. 

Запровадження бюджетування, орієнтованого на результати, матиме серйозні 

наслідки з оцінки діяльності державних органів та їх службовців, як вони насправді 

відповідають за видатки та результати. Формування бюджетів, у яких ресурси 

пов’язані з очікуваними результатами, створює нові можливості. Виділені ресурси 

повинні реально відповідати очікуваним результатам, в іншому разі відповідальність 

втрачається
382
. Методичні вказівки із підзвітності мають відобразити цей двоїстий 

характер відповідальності, як за видатки, так і за результати. Тому, для створення 

ефективної підзвітності необхідний комплексний моніторинг використання ресурсів і 

досягнутих результатів протягом усього бюджетного циклу. 

Отже, для впровадження бюджетування, орієнтованого на результати насамперед 
необхідно: 

- установлення для кожного розпорядника системи цілей, завдань і результатів 

діяльності, що забезпечують пріоритети макрофінансової політики; 

- наявність і застосування формалізованих методів оцінки повної вартості 

видаткових зобов’язань (бюджетних асигнувань); 

- забезпечити самостійність, мотивацію і відповідальність розпорядників, їх 

структурних підрозділів і одержувачів при плануванні та досягненні результатів 

використання бюджетних асигнувань у межах установлених лімітів видатків; 

- використання конкурентних принципів розподілу бюджетних ресурсів, у тому 

числі фактичних і планових результатів використання бюджетних асигнувань; 

- оцінка ефективності бюджетних видатків, тобто застосування методів оцінки 

результатів використання бюджетних коштів організаціями у звітному періоді. 

Ефективне виконання бюджету є важливим чинником підвищення обсягу і якості 

державних благ. Адже, втрати ресурсів через неналежний контроль, створюють пряму 
загрозу для фінансової стабільності, оскільки потребують виділення більшого обсягу 

ресурсів, ніж необхідно для досягнення того або іншого результату. В основі 

фінансового контролю є доступ до відповідних баз даних і прозорість процесу 

виконання бюджету. Тому прагнення до використання програмного забезпечення для 

вдосконалення контролю та його інформатизації, а також поліпшення 

бухгалтерського обліку, має ґрунтуватись на передовому досвіді з інформаційних 

технологій в публічному секторі і чіткому плані розвитку управління бюджетом. 

Облік за методом нарахування з’явився як міжнародний стандарт, до котрого варто 

прагнути для одержання довгострокового позитивного ефекту. При цьому необхідно 

визнати, що така інновація робить суттєвий вплив на існуючі процедури і методи 

контролю. Треба уможливити реалістичний, поетапний перехід до обліку за методом 

нарахування, а також одержання позитивного ефекту від перехідних етапів реформи 

контролю до його здійснення в повній мірі. 
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Надзвичайно важливими є чіткість певних процедур з належним рівнем 

формалізації контролю та здійсненням адекватного нагляду і аналізу на відповідному 
рівні. Втрати ресурсів через корупцію є фактором, що дестабілізує управління 

бюджетом. Корупція як поведінкова проблема, може бути подолана на практиці за 

наявності бюджетної стабільності та сурових і прозорих процедур її перешкоджанню 

у функціонуванні державного сектора. 

Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів і Стандарти з 

аудиту державних фінансів Міжнародної організації Вищих органів контролю 

державних фінансів (ІNTOSAІ)
383
, містить виклад погоджених принципів проведення 

незалежного аудита бюджетної системи, а також відповідних методів роботи в цій 

області. Проте, слід відзначити важливість інкорпорування такого контролю у більш 

ширшу систему управління бюджетом. Необхідно розробити критерії, у зіставленні з 

якими можна буде аналізувати діяльність окремих розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, а також ужиття заходів із вдосконалення їх роботи. Методичні 

рекомендації на основі оцінки бюджетного потенціалу в сфері управління публічними 

фінансами були б досить корисними для оцінки якості державного фінансового 

менеджменту. 
Таким чином, зусилля з підвищення якості управління бюджетом стримуються 

відсутністю комплексної системи оцінки якості державного фінансового 

менеджменту. Отже, організація ефективного бюджетного контролю і моніторингу, 

насамперед передбачає: 

- щорічне проведення незалежної зовнішньої перевірки (аудиту) бюджетної 

звітності з розглядом її результатів представницькими органами влади; 

- наявність і застосування процедур оприлюднення фінансової інформації з 

метою контролю та управління бюджетами; 

- наявність відповідальності за порушення бюджетного законодавства і 

застосування встановлених процедур перевірки його дотримання; 

- наявність та дотримання формалізованих, прозорих і стійких до корупції 

процедур прийняття рішень з використання бюджетних коштів, у тому числі — при 

здійсненні державних закупівель; 

- регулярне проведення аналізу і оцінки якості бюджетного менеджменту з 
підтримкою заходів його підвищення; 

- розвиток і застосування системи внутрішнього фінансового аудиту (контролю). 

Тому, управління бюджетними перетвореннями мають бути методологічно 

пророблені, носити поступовий характер і здійснюватися протягом кількох років. 

Охарактеризуємо основні проблеми проведення перетворень з управління бюджетом 

за їх значимістю у табл. 2. Крім ефективного управління проведенням перетворень 

для забезпечення якості управління бюджетом важливе значення мають навички, 

досвід і рівень компетенції державних службовців. 

Програма і правила створюють необхідну основу, проте самі по собі не можуть 

гарантувати успіху, якщо ті, хто займається їх реалізацією та виконанням, не мають 

необхідні навички і знання, а також не здатні провести належну оцінку та прийняти 

рішення. Успіх модернізації бюджетної системи значно залежить від підвищення 

компетенції службовців та від їх рішучості забезпечити життєздатність перетворень. 
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Необхідне також здійснення на кожній стадії перетворень комплексних змін, а також 

уміння їх застосовувати для забезпечення належного балансу між ризиками і 
ефективністю. Ці завдання вимагають постійного підвищення кваліфікації персоналу 

з урахуванням особливостей конкретної роботи. 

 

2. Головні проблеми перетворень з управління бюджетом за їх значимістю 

Проблема Значимість 

Програма реформування управління 
бюджетом. 

Реформування управління бюджетом є складним 
завданням, і потребує розробки чіткої програми. 

Послідовність здійснення 
перетворень. 

Необхідно спочатку сформувати основу для 

перетворень, перш ніж приступати до їх проведення. 
Крім того, деякі перетворення варто здійснювати 

одночасно, оскільки вони взаємообумовлені. 

Формування та підтримка інтересу 
до здійснення плану перетворень. 

Для надання перетворенням стійкості в 
довгостроковій перспективі їх підтримка має бути 
ретельно вибудувана на всіх рівнях прийняття рішень. 

Створення механізму управління 
процесом перетворень. 

Необхідність залучення до цього процесу багатьох  
учасників і забезпечення їх активної ролі. 

Організація процесу проведення 

перетворень. 

Використання методу проведення перетворень 
суттєво впливає на ступінь їх централізації, 

організації в цілому перетворень та наскільки глибоко 
вони здійсняться. 

Реорганізація існуючих структур з 

метою створення міцної основи для 
управління результатами 

перетворень. 

Зміни процесу управління бюджетом навряд чи 

дадуть бажаний результат, якщо вони проводяться за 
існуючих структур. 

Проведення перетворень, які 
стосуються окремих організаційних 

одиниць. 

Вирішення проблеми можливе лише за участю 

кількох організаційних одиниць, які взаємодіють між 
собою. Найчастіше координація є самим важким 

завданням при здійсненні перетворень. 

Стимулювання позитивного 
ставлення до перетворень, активної 

участі в них та усунення 
антистимулів. 

Від того, як увесь персонал залучений до проведення 
перетворень, може залежати їх успіх або невдача. Слід 

запропонувати нові стимули і усунути антистимули. 

Узгодження з іншими реформами 

перетворень в управлінні бюджетом. 

Модернізація управління бюджетом не є ізольованим 
процесом. Тому, потребує узгодження і координації з 

більш широкими перетвореннями в державних 
фінансах. 

Оцінка поступу в проведенні 

перетворень. 

Динамічність поступу в часі узгоджується із 

встановленою послідовністю дій. 

 

Здійснення перетворень переважно залежить від вихідного рівня практики, 

відносного її потенціалу та організаційних заходів. Тому важливо, не ігнорувати 

виникаючі проблеми, а їх вирішувати. 
Отже, для ефективної та відповідальної модернізації управління бюджетами 

держави і місцевого самоврядування в Україні потрібно: 

- прийняти в цілому та послідовно втілювати методологічно зв’язані між собою 

урядові програми структурних перетворень (концепцію реформування міжбюджетних 

відносин, програму розвитку фіскального федералізму, принципи реструктуризації 
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бюджетного сектору, концепцію реформування бюджетного процесу, концепцію 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів і якості управління 
публічними фінансами); 

- використовувати метод кроків для забезпечення послідовного проведення 

перетворень і досягнення їх збалансованого та стійкого поступу; 

- фінансово і методологічно підтримати проведення модернізації бюджетної 

системи. 

 

 

3.6. Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів України 

 

роцес становлення місцевих фінансів України, що розпочався 21 серпня 

1991 року, зумовлює значні інституціональні зміни в усій фінансовій 

системі держави. Таке перетворення має комплексний характер і поряд із 

бюджетною системою на місцевому рівні  кардинально зачіпає загальнодержавні 

бюджетні й фінансові процеси. 

Місцеві бюджети відіграють значну роль у соціально економічному розвитку 
території, адже саме з них фінансуються заклади освіти, культури, охорони здоров’я 

населення, засоби масової інформації та різноманітні молодіжні програми, видатки на 

упорядкування населених пунктів. Забезпечення незалежності органів місцевого 

самоврядування значною мірою визначається рівнем їх фінансової самостійності, в 

досягненні якої важливу роль повинно відігравати місцеве оподаткування. 

Чинна в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає 

потребам суспільства. Функціонування місцевого самоврядування не спрямовано на 

реалізацію його головного призначення –  створення та підтримки сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання 

мешканцям територіальних громад якісних і доступних публічних послуг на основі 

сталого розвитку дієздатної громади
384
. На сучасному етапі розвиток місцевого 

самоврядування визначений одним з найважливіших напрямів державної політики, 

про що свідчить розробка ряду нормативно-правових актів  з питань реформування 

цієї системи. Так, у грудні 2009 р. ще попереднім урядом було затверджено План 
заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування, в основу якого 

було покладено обов’язок щодо розробки законопроектів ―Про адміністративно-

територіальний устрій України‖, ―Про комунальну власність‖, щодо внесення змін до 

Законів України ―Про місцеві державні адміністрації‖ та ―Про місцеве 

самоврядування в Україні‖ та інші
385

.  

На виконання цього розпорядження було розроблено Мінрегіонбудом Концепцію 

реформи місцевого самоврядування
384
, згідно з якою перед місцевим 

самоврядуванням  постали проблеми, які потребують ефективного та швидкого 

реагування: економічна неспроможність більшості територіальних громад щодо 

здійснення власних і делегованих повноважень; недостатність ресурсів у бюджетах 

розвитку територіальних громад для інвестицій в інфраструктуру; криза комунальної 
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