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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Одним із найважливіших інструментів регулювання

економічних процесів в Україні є бюджетна політика,

оскільки саме її ефективність забезпечує подолання

наслідків фінансової кризи, реалізацію програм довго+

строкового розвитку країни, зростання добробуту на+

селення, підвищення ефективності діяльності суб'єктів

господарювання. На сучасному етапі розвитку вітчиз+

няної економіки, зокрема побудови ефективної фінан+

сової системи України, бюджетна політика має ефек+

тивно здійснювати перерозподіл результатів економіч+

ного зростання і використання національного багатства,

тим самим створюючи стимули для подальшого стало+

го розвитку суспільства.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні та практичні питання розвитку бюджет+

ної політики, функціонування фінансової системи, бюд+

жетної архітектоніки розглядались як у зарубіжній, так

і у вітчизняній економічній науці, зокрема такими зару+

біжними вченими, як К. Ерроу, Р. Ліпси, К. Ланкастер,

Дж. Б'юкенен, Дж. Стігліц, Р. Майерсон, В. Парето.

Важливим є внесок вітчизняних науковців у дослід+

ження проблем становлення фінансової системи Украї+

ни та бюджетної політики, зокрема Л. Алексеєнко,

В. Базилевича, В. Корнєєва, І. Лук'яненко, І. Лютого,

В. Макогон, В. Міщенка, П. Нікіфорова, В. Опаріна,

І. Чугунова та інших.
____________________________

1 Роботу виконано в межах фундаментальної науково+дослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як

інструмент суспільного розвитку" 0117U000506).
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Не вирішені раніше частини загальної проблеми.

Втім, віддаючи належне вагомим науковим напрацюван+

ням зарубіжних та вітчизняних економістів, достатньо

цікавим напрямом досліджень є аналіз сучасних тен+

денцій розвитку бюджетної архітехтоніки як інструменту

розвитку фінансової системи України.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розкриття сутності та ролі бюджет+

ної архітектоніки як інструмента розвитку фінансової

системи України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах загострення економічної кризи пробле+

ма стабільності фінансової системи набуває першочер+

гового значення. Світова практика вже неодноразово

доводила, що дестабілізація фінансової системи має

негативний вплив на реальну економіку та спричиняє

посилення макроекономічної турбулентності, що про+

являється у дисбалансі процесів виробництва та спо+

живання товарів та послуг, а також цінової нестабіль+

ності.

Загострення кризових явищ найчастіше зумовлене

втратою здатності фінансової системи виконувати свої

функції посередництва між економічно активними аген+

тами у зв'язку з її вразливістю та неспроможністю пе+

рерозподіляти вивільнені ресурси в привабливі інвес+

тиційні можливості [1, с. 21].

Досвід формування і реалізації фінансової політи+

ки зарубіжних країн засвідчує, що вона постійно

змінюється внаслідок розвитку всіх сфер суспільства,

структурних зрушень в економіці, науково+технічного

прогресу. Практика фінансових реформ різних країн

показує, що рівень впливу системи державного плану+

вання на соціально+економічні процеси значно зростає,

відповідно, у сучасних умовах важливим завданням є

розробка дієвої, науково обгрунтованої фінансової си+

стеми, здатної сприяти розвитку інвестиційно+іннова+

ційної активності, розв'язанню нагальних соціально+

економічних проблем, що надасть можливість для гар+

монійного поєднання стратегічних цілей розвитку краї+

ни, державних органів, конкретних завдань фінансової

політики, фінансових індикаторів та державних фінан+

сових ресурсів [4, с. 342].

Зарубіжний досвід формування та реалізації фінан+

сової політики як інструменту соціально+економічного

розвитку суспільства доводить, що реформування

фінансової системи передбачає, в першу чергу, підви+

щення ефективності державних інституцій. Нині розвит+

ку фінансової системи та її складових відмічається по+

дальше впровадження методів бюджетування орієнто+

ваних на досягнення конкретних результатів, що сприяє

посиленню ефективності використання державних

фінансових ресурсів через встановлення взаємозв'яз+

ку між витратами та досягнутими результативними по+

казниками [5].

Бюджетна політика є сукупністю економічних і ад+

міністративних заходів, що застосовує держава з ме+

тою стабілізації та підвищення ефективності національ+

ної економіки, використовуючи, головним чином, бю+

джетні та податкові механізми. В Україні бюджетна полі+

тика є основою розвитку фінансової системи, що впли+

ває на ефективне функціонування держави, зростання

добробуту населення, утвердження нових соціальних

стандартів.

Бюджетна політика завжди відігравала значну роль

впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З її

допомогою держава, розподіляючи і перерозподіля+

ючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на

формування структури виробництва, результати гос+

подарювання, проведення соціальних перетворень. В

умовах трансформаційної економіки роль бюджетної

політики значно підвищується, вона стає основним

інструментом регулювання розвитку фінансової сис+

теми країни.

В умовах інституційної економіки бюджетна політи+

ка, забезпечуючи виконання державою своїх функцій,

може виступати як економічний інститут, який змінюєть+

ся разом з усією інституційною системою. Інститут у

бюджетній системі — це правила, норми взаємодії та

взаємозв'язку між органами державної влади, органа+

ми місцевого самоврядування, фізичними та юридични+

ми особами, які відображають ієрархію відносин у бюд+

жетній системі, стійкість правил і фінансових норм, умо+

ви поведінки і обмеження фінансових дій із застосуван+

ням санкцій [6, с. 55].

Бюджетна політика як складова частина фінансо+

вої політики держави є важливим інструментом впливу

на валовий внутрішній продукт для досягнення конкрет+

них цілей стабілізації та розвитку економіки держави,

тому що ВВП є одним із найважливіших показників роз+

витку економіки. Він характеризує кінцевий результат

виробничої діяльності у сфері матеріального і нематері+

ального виробництва.

 Під правилами в бюджетній системі розуміється

розпорядження, забезпечене відповідним механізмом

дій, прописаним в нормативно+правових актах, що ре+

гулюють відносини між юридичними та фізичними осо+

бами та органами державної влади, органами місце+

вого самоврядування з приводу утворення, розподілу

і використання централізованого фонду грошових

коштів [7]. Таким чином, економічна сутність бюджет+

ної системи як інструменту розвитку фінансової сис+

теми України у використанні бюджетної архітектоні+

ки, визначається оптимальними співвідношеннями еле+

ментів системи для впливу на динаміку фінансової сис+

теми.

Використання принципів інституційної архітектоні+

ки бюджетної політики є важливим завданням сьогоден+

ня. Інституційна архітектоніка — це структура інститутів,

яку складають правила, норми, стереотипи, традиції,

установи та інші соціальні утворення в їх співвідношен+

нях з суттю і загальним естетичним планом побудови

цілісної соціальної системи. У цьому визначенні відоб+

ражені і об'єктивні, внутрішньо властиві системі відно+

сини, і значення суб'єктів у перетворюючій діяльності, і

необхідність її побудови згідно з внутрішніми законо+

мірностями системи. Інституційна архітектоніка об'єднує

в собі значення глибинної інституційної структури, мис+

тецтва інституційного будівництва та загального есте+

тичного плану побудови цілісної системи інститутів [8,

с. 27]. Архітектоніка — це гармонійне сполучення час+

тин в єдине ціле.
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Структурно+функціональна диференціація бюджет+

ної архітектоніки являє собою конкретизацію ідей

фінансової теорії щодо співвідношення її складових і

реалізується через відповідні інституційні форми і про+

цеси. До основних підходів інституціоналізації бюджет+

ної архітектоніки відносяться: бюджетна архітектоніка,

розглянута як наука, що обумовлює найбільш опти+

мальні бюджетні співвідношення; як сукупність загаль+

носистемних імперативів і домінант, реалізація яких сут+

тєво впливає на соціально+економічний розвиток су+

спільства; як інституційний процес, здійснюваний за до+

помогою управлінських рішень, результатом якого є

забезпечення збалансованості бюджету і добробуту

суспільства [9, с. 74].

Розвиток інституту бюджетної політики, що вклю+

чає цілеспрямоване формування норм, правил, інсти+

тутів, властивих умовам трансформаційного процесу

сприятиме вирішенню проблем, що існують у сфері дер+

жавних фінансів. Бюджетна архітектоніка має створю+

вати інституційні умови функціонування фінансової мо+

делі в суспільстві, заснованої на правилах, нормах,

організаційних структурах, які в сукупності повинні

цілеспрямовано формувати механізм впливу на еконо+

мічне зростання, сприяти підвищенню добробуту су+

спільства.

Враховуючи результати досліджень науковців до+

цільно зазначити, що основними принципами побудови

бюджетної архітектоніки як інструменту розвитку фінан+

сової системи є такі:

— науковості (передбачає максимальне викорис+

тання результатів наукових досліджень);

— гуманності (полягає в орієнтації фінансових

рішень на дотримання економічних, екологічних, соц+

іальних, етичних вимог);

— стратегічної орієнтованості (передбачає розроб+

ку узгоджених тактичних і стратегічних фінансових зав+

дань, прогнозів можливих напрямів руху фінансових

ресурсів);

— синергетичності (забезпечує взаємодію складо+

вих фінансової політики, яка відображає ефект, не адап+

тивний їх окремим ефектам);

— ієрархічності (забезпечує прийняття фінансових

рішень на основі чіткої взаємодії відповідних ієрархіч+

них рівнів, часових горизонтів, техніки і технологій фі+

нансового управління);

— гармонійності (визначає дотримання оптималь+

них пропорцій в обсягах фінансових ресурсів, узгод+

женість вхідних та вихідних фінансових потоків);

— комплексності (відображає взаємодію між еле+

ментами в процесі фінансового управління та передба+

чає врахування взаємозв'язків, що існують між складо+

вими);

— систематичності (забезпечує у процесі фінансо+

вого управління наявність зворотних зв'язків, які сиг+

налізують про досягнутий результат та необхідність

коригування поставлених фінансових завдань);

— узгодженості (забезпечує узгоджену участь еле+

ментів фінансового управління на основі співпраці та

врахування їх інтересів);

— адаптивності (відображає швидке пристосуван+

ня до змін зовнішнього середовища та коригування зав+

дань фінансового управління);

— диверсифікації (забезпечує багатопрофільність

та різнонаправленість дій учасників фінансової систе+

ми, що дозволяє врахувати всі можливі альтернативи)

[10, с. 303].

Цілі бюджетної політики можна згрупувати у такі

групи:

— цілі, які досягаються в межах планового періо+

ду;

— цілі, які не передбачається досягти в межах пла+

нового періоду, але яких передбачається досягти за

межами планового періоду;

— цілі, які не передбачається досягти і за межами

планового періоду, але до яких передбачається набли+

зитись в рамках або за межами планового періоду;

— цілі, які вважаються недосяжними, але наблизи+

тись до яких можливо.

Зазвичай цілі бюджетної політики визначаються

певними категоріями, об'єднуючим початком яких є тен+

денція до зростання їх кількісних оцінок. Проте їхню

ефективність і результативність визначають у першу

чергу якісні оцінки.

Реальну загрозу для досягнення поставлених цілей

бюджетної політики на даний час складає недостатність

ресурсів. У цих умовах цілі починають переорієнтову+

ватися з розвитку на зростання. При цьому, чим більший

рівень залежності реалізації цілей від політичних рішень,

тим вищий рівень ймовірності збігу об'єктивно обумов+

лених оцінок ефективності та результативності бюджет+

ної політики [9, с. 75].

Виходячи з аналізу практики формування бюджет+

ної політики та її впливу на розвиток фінансової систе+

ми України, доцільно виділити наступні етапи форму+

вання бюджетної архітектоніки:

1. Визначення цільових параметрів формування

бюджетної архітектоніки як інструменту розвитку фінан+

сової системи та обгрунтування цілей функціонування.

2. Аналіз сучасного стану бюджетної політики краї+

ни і співставлення витрат з отриманими результатами з

метою забезпечення ефективного вирішення завдань

соціально+ економічного розвитку країни.

3. Обгрунтування умов та граничних показників

щодо створення відповідної архітектоніки управління

бюджетними коштами країни.

4. Проектування моделі бюджетної архітектоніки як

інструменту розвитку фінансової системи.

5. Визначення критеріїв і обмежень, оптимальних

співвідношень бюджетних, соціальних, податкових,

монетарних та державних боргових індикаторів, що

визначають бюджетний процес ефективного функціо+

нування бюджетної політики у фінансовій системі Укра+

їни.

6. Визначення процедури розробки та реалізації

фінансових рішень у сфері функціонування визначеної

архітектоніки.

7. Розробка і реалізація системи контролю ефек+

тивності функціонування складових бюджетної архітек+

тоніки як інструменту розвитку фінансової системи.

8. Забезпечення дієвості і надійності бюджетної

архітектоніки як інструменту розвитку фінансової сис+

теми.

Результатом реалізації зазначених етапів має бути

наявність складових, що відобразять використання
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відповідних фінансових методів, форм фінансових ре+

сурсів, видів фінансових відносин, організаційного за+

безпечення фінансового управління та інструментарію

реалізації.

Таким чином, бюджетна архітектоніка як інструмент

розвитку фінансової системи є динамічним інституцій+

ним процесом реалізації бюджетної політики в конкрет+

них соціально+економічних умовах розвитку держави,

який полягає у формуванні ієрархічної системи бюджет+

ного простору, складовими якої є оптимальні співвідно+

шення бюджетних, соціальних, податкових, монетарних

та державних боргових індикаторів, що визначають

бюджетний процес, спрямований на забезпечення ефек+

тивного і результативного управління бюджетними кош+

тами з метою підвищення стандартів життя і рівня доб+

робуту населення.

ВИСНОВКИ
Розвиток економіки є неможливим без ефективної,

розвинутої, надійної фінансової системи. Сучасні про+

цеси, які відбуваються в економіці, мають негативні тен+

денції та вказують на необхідність негайної розробки

та впровадження заходів щодо стабілізації та покращен+

ня фінансової системи країни.

Бюджетні методи, інструменти, важелі та їх архітек+

тоніка визначають можливість кількісного та якісного

впливу бюджету на фінансову систему країни. Зазначе+

ний вплив сприяє перетворенню доходів та витрат бюд+

жету на стимули розвитку фінансової системи, підви+

щення її ефективності. Цілеспрямоване використання

ланок, елементів бюджетного механізму та бюджетної

архітектоніки дозволяє прискорити або сповільнити

соціально+ економічні процеси, ініціювати досягнення

бажаних результатів.
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