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ВСТУП
В умовах трансформації економіки, розвитку фінансового і наукового потенціалу регіонів країни, вдос-

коналення податкового і бюджетного законодавства відбувається комплексний розвиток всієї сукупності
складових бюджетної політики. Роль бюджетної політики держави в сучасних умовах розвитку місцевих
фінансів зростає. Вона сприяє забезпеченню збалансованості доходних і видаткових частин місцевих бюд-
жетів, стимулюванню розвитку фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень.

Аналіз економічної літератури показує, що в працях українських і зарубіжних учених в основному роз-
глядаються проблеми побудови ефективної державної бюджетної політики. При цьому мало уваги приділяєть-
ся побудові обгрунтованої системи бюджетної політики в умовах трансформації економіки України.

Проблемам організації бюджетної політики присвячені роботи ряду українських і зарубіжних учених.
Так, М.В. Романовський, О.В. Врублевська визначають бюджетну політику як багатопланове поняття, сис-
тему заходів у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу держави на розвиток фінансово-кредитної
системи і національної економіки в цілому [1, с. 59]. Автори є видатними вченими в галузі бюджету в
Російській Федерації. Проте запропоноване ними визначення сутності бюджетної політики не дозволяє вста-
новити ії економічну природу в масштабах держави.

Л.І. Ігоніна розглядає фінансову політику муніципального утворення як управління формуванням і вико-
ристанням грошових доходів на території муніципального утворення за допомогою бюджетних, податко-
вих, кредитових та інших фінансових інструментів у відповідності із заданими стратегічними і тактичними
цілями [2, с. 29]. Автор визначає сутність бюджетної політики виключно з позиції регулювання формування
доходів і здійснення витрат. При цьому бюджетна політика виступає складною економічною категорією,
спрямованою на забезпечення зниження диспропорцій соціально-економічного розвитку територій.

Огонь Ц.Г. розглядає бюджетну політику як цілеспрямовану діяльність держави (в особі органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування відносно регулювання бюджетного процесу, управління бюджетним
дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики в країні
[3, с. 27]. Автор розглядає бюджетну політику як дієвий макроекономічний інструмент із забезпечення со-
ціально-економічного розвитку регіонів країни. Запропоноване визначення найточніше характеризує сутність
і роль бюджетної політики в сучасній фінансовій системі держави.

Чугунов І.Я. визначає, що бюджетна політика формується в ході бюджетного процесу, передбачає визна-
чення цілей і завдань у галузі фінансів, розробку механізму мобілізації грошових коштів до бюджету, вибір
напрямів використання бюджетних коштів, управління фінансами в бюджетній сфері, організацію за допо-
могою фінансово-бюджетних інструментів регулювання економічних і соціальних процесів [4, с. 45].

Автор характеризує бюджетну політику лише як інструмент регулювання доходів і витрат бюджету з
боку місцевих органів влади. Проте бюджетна політика не обмежується регулюючою функцією, спрямована
на комплексний розвиток економічного потенціалу територій, забезпечення стимулювання фінансово само-
достатнього розвитку всіх регіонів країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності, функцій і принципів побудови ефективної місцевої бюджетної по-

літики в умовах трансформації економіки України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Аналіз різних поглядів на розуміння сутності бюджетної політиці дозволив автору встановити, що її

необхідно розглядати у вузькому і широкому сенсі. У вузькому сенсі бюджетна політика — це ефективний
макроекономічний інструмент держави, спрямований на забезпечення соціально-економічного розвитку
регіонів і України в цілому. В широкому сенсі бюджетна політика — система дій державних (місцевих)
органів влади, спрямована на забезпечення регулювання бюджетного процесу, бюджетної системи в умовах
трансформації економіки країни.



7
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №3

Виговська Н.Г. Бюджетна політика в умовах реформування системи місцевих фінансів

В економічно розвинених європейських країнах бюджетна політика сприяє забезпеченню фінансово само-
достатнього розвитку всіх регіонів країни, стимулює інноваційний розвиток галузей економіки, соціальної
сфери. Показники соціально-економічного розвитку територіальних утворень у європейських країнах служать
основою для визначення ефективності формування й реалізації бюджетної політики на місцевому рівні.

Бюджетна політика, являючись складною економічною категорією, має свій об’єкт і суб’єкт. Суб’єктами
проведення місцевої бюджетної політики виступають органи місцевого самоврядування, розпорядники
бюджетних коштів, які безпосередньо регулюють ефективність і обгрунтованість її реалізації. Об’єктами
бюджетної політики є бюджетна система, міжбюджетні відносини, бюджетне регулювання, законодавство в
галузі бюджету й оподаткування.

В основі побудови бюджетної політики лежить система взаємозв’язаних стратегічних і тактичних цілей і
завдань, що характеризують міру її впливу на соціально-економічний розвиток територій країни. Взаємозв’я-
зок цих цілей і завдань в умовах трансформації системи місцевих фінансів в Україні представлено (рис. 1).

Б юджетна по літ ика на  місцевому р івні

С тратегіч на мета бю джет ної політики полягає
в забезпеченні ро звит ку фінансового потенціа -
л у територіальних ут вор ень, підвищення соціа -
льних стандар тів рівня життя їх населення.

Тактич на мета  бю джетної по літики полягає
у забезпеченні збалансовано сті до хо дів і
витрат місцевих б юджет ів, ефективно му
упр авлінні їх дефіцито м.

Підвищення якісних параметр ів надання бю дж е-
тних послуг населенню на п ідставі реалізації
про гр амно-цільового методу планування на міс-
цевом у рівні.

З абезпечення фінансо вої самост ійно сті міс-
цевих органів влад и на  п ідст аві розвитку їх
промислової і непроми слової сфери.

Вд осконалення системи міжбюджет них відно-
син і оподат кування на місцевому рівні.

П осилення пр оцес ів бю джетно-податкової
д ецентралізації на місц ево му рівні.

Стим улюванн я розвитку бюджетного потен ціалу
територіальн их утв орень.

О птимізація  системи управління внутрішні-
ми і зо внішніми позиками.

Узгод ження інтер есів дер жавних  і місцевих  ор-
ганів влади в галузі формування доходів, роз-
межування витрат , надання міжбю джетних
трансфертів.

Розвиток ринку місцевих по зик, створення
сист еми ефективної оцінки фінансово го по-
ложення і якост і управління місцевими фі-
нансами.

Регулювання темпів і пропорцій  соціально-
економічного розвитку терито рій кра їни, стиму-
лювання ст руктурних п ерет ворень в еко номіці
та соціальній сф ері.

В плив через бюд жетний механізм на  заборо-
ну неб езпеч них т ехно логій, викид шкідливих
р ечовин, які несуть безпосередню загрозу
д ля здоро в'я громадян.

Рис. 1. Цілі і завдання бюджетної політики на місцевому рівні в Україні (Складено автором)

Вивчення української [3, 4, 7, 8 ] та зарубіжної [1, 2, 5, 9] наукової літератури показує, що більшість
учених не приділяють увагу класифікації бюджетної політики. Автор статті пропонує наступну обґрунтова-
ну класифікацію бюджетної політики: 1) за довгостроковістю цілей і завдань: стратегічну та тактичну;
2) залежно від цільових установок: доходну, видаткову і контрольну; 3) залежно від завдань бюджетного
регулювання: стимулюючу і регулюючу; 4) залежно від територіальної дії: державну і місцеву; 5) залежно
від функціональної класифікації: у сфері державних (місцевих) доходів і видатків, у сфері міжбюджетних
відносин і бюджетного регулювання, у сфері управління місцевими позиками і бюджетним дефіцитом.

Сформульовані стратегічні й тактичні цілі і завдання бюджетної політики з теоретичних позицій розкри-
вають її призначення в регулюванні і стимулюванні соціально-економічних процесів на місцевому рівні. З
практичних позицій запропоновані цілі і завдання бюджетної політики сприяють розробці дієвого механіз-
му розвитку фінансового потенціалу територій.

Аналіз зарубіжної [1, 2, 5, 6] та української [3, 4, 7, 8] економічної літератури показує, що функціям
бюджетної політики не приділяється належна увага. При цьому без визначення функцій бюджетної політики
неможливо зрозуміти її соціально-економічну роль на рівні адміністративно-територіальних утворень. Ав-
тор на місцевому рівні виділяє наступні функції бюджетної політики: а) регулююча; б) стимулююча; в) кон-
трольна; г) превентивна.

Регулююча функція бюджетної політики на місцевому рівні спрямована на визначення рівня та про-
порцій розподілу обмежених бюджетних коштів для забезпечення задоволення соціальних потреб населен-
ня, розвитку доходного потенціалу територій.
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Завдяки дії стимулюючої функції бюджетної політики відбувається створення ефективних економічних
умов для розвитку малого й середнього підприємництва, збільшення обсягу державних і іноземних інвес-
тицій, розвиток виробничого й наукового потенціалу, що в сукупності сприяє зростанню фінансового по-
тенціалу адміністративно-територіальних утворень.

Контрольна функція бюджетної політики спрямована на визначення диспропорцій при фінансуванні со-
ціальних, економічних і екологічних бюджетних програм на місцевому рівні. Контрольна функція дозволяє
усувати нецільове і неефективне використання бюджетних коштів при вирішенні тактичних і стратегічних
завдань органами місцевого самоврядування.

Превентивна функція бюджетної політики полягає у виявленні та своєчасному попередженні негативних
тенденції при формуванні й використанні фінансових ресурсів, управлінні місцевими позиками, бюджет-
ним дефіцитом, розподілі міжбюджетних трансфертів на рівні територіальних утворень. Ця функція дозво-
ляє своєчасно і якісно надавати бюджетні послуги населенню, в повному обсязі фінансувати економічні
програми на місцевому рівні.

Побудова ефективної й обгрунтованої бюджетної політики на місцевому рівні повинна передбачати ви-
ділення її ключових принципів. У економічній літератури існують різні підходи до визначення принципів
побудови бюджетної політики. Так, Т.М. Ковальова запропонувала 4 основних принципи [6, с. 21]:

1) принцип об’єктивності. Означає віддзеркалення у бюджетній політиці об’єктивних процесів, що відбу-
ваються в економіці, фінансах, суспільстві. Об’єктивна політика — це неупереджена політика, коли бажане
не виділяється за дійсне;

2) принцип спадкоємності. Передбачає формування бюджетної політики на майбутній фінансовий рік з
урахуванням завдань і досягнень попереднього періоду. Дотримання принципу спадкоємності дозволяє за-
безпечити ефективність управління бюджетною системою;

3) принцип обов’язковості. Політика будь-яка, у тому числі і бюджетна, може вважатися дієвою, якщо
така політика обов’язкова для виконання, інакше вона перетворюється на порожнє політичне гасло;

4) принцип гласності. Дієвість бюджетної політики нерозривно пов’язана з цим принципом. Гласність
бюджетної політики означає її відвертість, прозорість і підконтрольність бюджетних відносин на всіх ста-
діях бюджетного процесу. Населення, громадськість як платники податків мають бути чітко інформовані
про бюджетну політику держави і про бюджетну політику на місцевому рівні.

Запропоновані Т.М. Ковальової принципи реалізації ефективної бюджетної політики передбачають її
прозорість, відвертість, об’єктивність у вирішенні соціально-економічних і екологічних проблем на дер-
жавному і місцевому рівнях. Ці принципи виступають основою для побудови ефективної бюджетної політи-
ки на рівні регіонів і країни в цілому. При цьому автором не вказуються принципи, на підставі яких повинна
здійснюватись оцінка результативності й ефективності формування і реалізації бюджетної політики.

Л.В. Лисяк запропонувала 6 основних принципів [7, с. 137]:
1) принцип об’єктивності (науковості). Означає реальне віддзеркалення в напрямах бюджетної політики

на найближчий період і перспективу її головних цілей і завдань об’єктивних процесів, що відбуваються в
економіці, фінансах, суспільстві;

2) принцип гласності. Гласність бюджетної політики означає її відвертість, прозорість і одночасно підкон-
трольність бюджетних стосунків на всіх стадіях бюджетного процесу;

3) відповідно до принципу раціональності ранжируються цілі і завдання, визначаються пріоритетні на-
прями розвитку бюджетних взаємовідносин;

4) принцип композиції виражає обмежену єдність бюджетної політики з іншими напрямами: фінансо-
вою, економічною і соціальною політикою;

5) принцип безпеки бюджетної політики означає, що при її реалізації не буде завдано шкоди (збитків)
економічним і іншим інтересам громадян, суспільства, держави;

6) принцип еквівалентності. Цей принцип базується на розумінні того, що формування централізованих
фінансових ресурсів здійснюється за рахунок податків, які розглядаються як своєрідна плата всіх платників
за послуги, які надає держава.

Запропоновані Л.В. Лисяк принципи бюджетної політики сприяють комплексному розвитку всіх її скла-
дових. При цьому автором не вказані обгрунтовані принципи, на підставі яких можливо визначати дієвість
і ефективність реалізації бюджетної політики, її результативність у вирішенні комплексу економічних зав-
дань і функцій у масштабах регіону.

Ф.О. Ярошенко [8, с. 10], запропонував 3 основних принципи:
1) принцип створення сприятливих фінансових умов для пріоритетного розвитку галузей економіки, які

забезпечують підвищення життєвого рівня людей;
2) принцип підтримки і стимулювання діяльності підприємницьких структур різних форм власності;
3) принцип постійного вдосконалення форм і методів мобілізації і використання фінансових ресурсів

держави з метою забезпечення європейського рівня соціальних гарантій через зростання прожиткового
мінімуму і на цій основі мінімальної заробітної плати.

Розроблені автором принципи сприятимуть поліпшенню проведення бюджетної політики на державно-
му і місцевому рівнях. Ці принципи є ключовими в реалізації бюджетної політики, проте вони не повною
мірою забезпечують її системний і комплексний розвиток на державному і місцевому рівнях. Запропоновані
зарубіжними й українськими вченими принципи не сприяють комплексному і системному розвитку бюд-
жетної політики. Бюджетна політика повинна базуватися на таких принципах (табл. 1).
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Таблиця 1. Запропоновані уточнені принципи реалізації бюджетної політики *
Найменування

принципу Сутність принципу Значення принципу

1. Принцип ре-
зультативності

В основі формування і реалізації бюджетної
політики повинна бути система індикатив-
них показників її оцінки.

Вживання цього принципу дозволить під-
вищити якісні параметри проведення бю-
джетної політики.

2. Принцип цілес-
прямованості

В основі бюджетної політики повинні бути
фінансово досяжні і обґрунтовані стратегіч-
ні і тактичні цілі.

Цей принцип дозволяє досягати встанов-
лених місцевими органами влади цільових
орієнтирів за певний період.

3. Принцип мак-
роекономічної
стабільності

Бюджетна політика повинна будуватися на
реальних показниках соціально-
економічного розвитку регіонів країни.

На підставі цього принципу знижуються
ризики недофінансування бюджетних про-
грам на місцевому рівні.

4. Принцип стра-
тегічної спрямо-
ваності

Для бюджетної політики мають бути чітко
визначені стратегічні орієнтири в її реаліза-
ції на місцевому рівні.

Цей принцип створює умови з пропорцій-
ного й ефективного соціально-економіч-
ного розвитку територій країни.

5. Принцип цільо-
вої спрямованості

Реалізація бюджетної політики повинна
сприяти повноцінному й ефективному фі-
нансуванню бюджетних програм.

На підставі цього принципу відбувається
повноцінне фінансування як інвестицій-
них, так і соціально важливих програм.

6. Принцип об’є-
ктивності**

Означає віддзеркалення в бюджетній полі-
тиці об'єктивних процесів, що відбуваються
в економіці, фінансах, суспільстві.

Цей принцип дозволяє своєчасно змінюва-
ти стратегію і тактику бюджетної політики
відповідно до економічних умов, що скла-
даються.

7. Принцип глас-
ності**

Гласність бюджетної політики означає її
відвертість, прозорість і підконтрольність
бюджетних відносин на всіх стадіях бюд-
жетного процесу.

Цей принцип створює умови з ефективно-
го і раціонального проведення бюджетної
політики на рівні територіальних одиниць.

* Запропоновано автором
** Т.М. Ковальова [6]

З теоретичних позицій запропоновані принципи розширюють наукові погляди на формування і реаліза-
цію ефективної бюджетної політики на місцевому рівні. З практичних позицій запропоновані принципи
сприяють створенню ефективної бюджетної політики на рівні регіонів і країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Таким чином, комплексне становлення і розвиток бюджетної політики на місцевому рівні безпосередньо

залежить від її механізму, ефективності цілей, завдань, принципів її реалізації на місцевому рівні. Запропо-
нована автором сукупність стратегічних і тактичних завдань, цілей, функцій і принципів бюджетної політи-
ки є основою з її обгрунтованого проведення на рівні адміністративно-територіальних утворень.

Грунтуючись на виділених цілях і завданнях, бюджетна політика сприятиме забезпеченню фінансової
самостійності органів місцевого самоврядування, зростанню податкового потенціалу територій, зниженню
необгрунтованого і неефективного розподілу трансфертів між рівнями місцевих бюджетів. Подальші нау-
кові дослідження в галузі місцевої бюджетної політики мають бути спрямовані на створення ефективної
системи її оцінки, розробку дієздатної і обгрунтованої організаційної структури її функціонування.
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