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У статті розкрито питання сутності бюджетних видатків як складової фінансового забезпе"
чення суспільного розвитку. Важливим є бюджетне регулювання у сфері видатків як одна з
основних складових системи державного регулювання соціально"економічного розвитку краї"
ни, що є сукупністю функціональних фінансово"бюджетних та економічних елементів, зокре"
ма, обсяг і структура видаткової частини бюджету, дохідна частина бюджету, дефіцит бюдже"
ту, державний борг, міжбюджетні відносини, соціально"економічний розвиток країни, зовнішнє
економічне середовище та взаємозв'язки між ними. Визначено, що інституційні засади фор"
мування видатків бюджету у системі державного регулювання економічного розвитку перед"
бачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу соціально"економічного розвит"
ку, зокрема, щодо обсягу та особливостей структури видаткової частини бюджету, співвідно"
шення поточних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової бюджету, обсягу дефіци"
ту бюджету та структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з показниками державно"
го боргу. Ефективність системи бюджетного регулювання у сфері видатків залежить від ступе"
ня розуміння економічної суті цієї системи, удосконалення теоретичних положень та методо"
логічних основ формування видаткової частини бюджету, враховуючи пріоритетність та
циклічність соціально"економічного розвитку країни. Доцільним є реалізація цілеспрямованої,
послідовної та результативної бюджетної політики вимагає обгрунтування системи бюджетно"
го регулювання, яка дозволить формувати узгоджену бюджетну стратегію у сфері доходів і ви"
датків бюджету, дефіциту бюджету у взаємозв'язку з показниками державного боргу, що ство"
рить передумови для забезпечення сталого соціально"економічного розвитку у середньо" та
довгостроковій перспективі. Показано, інституційні засади формування видатків бюджету у
системі державного регулювання соціально"економічного розвитку країни передбачають за"
провадження низки обмежень відповідно до етапу економічного та соціального розвитку, зок"
рема, щодо обсягу і особливостей структури видаткової частини бюджету, співвідношення по"
точних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової у бюджеті, обсягу дефіциту бюд"
жету і структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з показниками державного боргу.
Необхідним є активне використання регулюючої моделі розвитку економіки у напряму поси"
лення ролі бюджетних видатків у досягненні визначених цілей і пріоритетів соціально"еконо"
мічного розвитку з одночасним підвищенням результативності використання бюджетних коштів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку бюджетних відносин

необхідним є активне використання видатків бюджету

як ефективного інструменту впливу на динаміку еконо�

мічного зростання та соціального розвитку країни. При

цьому важливим є наукове обгрунтування методології

визначення обсягу і структури видаткової частини бюд�

жету з точки зору її впливу на економічне зростання та

соціальний розвиток у регіонах та країні в цілому. За�

значене закладе підгрунтя для забезпечення сталого

економічного та соціального розвитку країни, підвищен�

ня ефективності і результативності бюджетної політи�

ки при вирішенні стратегічних завдань суспільного роз�

витку у всіх сферах діяльності держави. Необхідним є

поглиблення досліджень з питань інституційних засад

формування видатків бюджету у системі перспективно�

го бюджетного прогнозування та планування, які по�

винні підлягати інституційним обмеженням відповідно

до етапу соціально�економічного розвитку. Розвиток

інституційних засад перспективного прогнозування і

 The article reveals the essence of budget expenditures as a component of financial support for
social development. Important is the budget regulation in the field of expenditures as one of the
main components of the system of state regulation of socio"economic development of the country,
which is a set of functional financial and economic elements, in particular, the volume and structure
of the budget, revenue, budget deficit, public debt, intergovernmental relations, socio"economic
development of the country, the external economic environment and the relationship between them.
It is determined that the institutional principles of budget expenditures in the system of state
regulation of economic development include the introduction of a number of restrictions in
accordance with the stage of socio"economic development, in particular, the volume and features of
the budget and structure of sources of its financing in relation to public debt indicators. The
effectiveness of the budget regulation system in the field of expenditures depends on the degree of
understanding of the economic essence of this system, improving the theoretical provisions and
methodological foundations of the expenditure part of the budget, taking into account the priority
and cyclical socio"economic development. It is expedient to implement a purposeful, consistent and
effective budget policy requires substantiation of the budget regulation system, which will form a
coherent budget strategy in the field of budget revenues and expenditures, budget deficit in
conjunction with public debt, which will create prerequisites for sustainable socio"economic
development in the medium and long term. It is shown that the institutional principles of budget
expenditures in the system of state regulation of socio"economic development provide for the
introduction of a number of restrictions in accordance with the stage of economic and social
development, in particular, the volume and features of the expenditure, the amount of budget deficit
and the structure of sources of its financing in relation to public debt. It is necessary to actively use
the regulatory model of economic development in the direction of strengthening the role of budget
expenditures in achieving certain goals and priorities of socio"economic development while increasing
the effectiveness of the use of budget funds.

Ключові слова: бюджет, бюджетні видатки, бюджетне планування,фінансове забезпечення, бюджет�

ний механізм, суспільний розвиток.
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планування видатків бюджету повинен передбачати до�

сягнення динамічної адаптації показників видатків бюд�

жету в залежності від спрямованості соціально�еконо�

мічних процесів, постійну раціоналізацію розподілу

бюджетних коштів між бюджетними програмами та роз�

порядниками бюджетних коштів на підставі аналізу оцін�

ки результативності виконання бюджетних програм,

удосконалення формального інституційного середови�

ща бюджетного прогнозування та планування. Під час

складання проєкту Державного бюджету України та

формування прогнозних показників бюджету на перс�

пективу постійно виникають питання щодо пріоритетних

напрямів державної політики у різних сферах суспіль�

ної діяльності і, відповідно, першочергових заходів ре�

формування економіки і соціальної сфери, подальшо�

го розвитку інших сфер діяльності держави з метою

визначення пріоритетів при використанні бюджетних

коштів. Упорядкування бюджетних видатків на підставі

визначених стратегічних пріоритетів суспільного розвит�

ку та запровадження довгострокового бюджетного про�
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гнозування можуть стати дієвими заходами підвищен�

ня результативності бюджетної політики країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна

назвати праці Дж. Б'юкенена, Ш. Бланкарта, А. Вагне�

ра, Дж.М. Кейнса, В. Нордхауса [2], К. Рау, В. Танзі,

П. Самуельсона [2], Дж. Стігліца. Питання бюджетної

політики у сфері видатків досліджуються у працях

вітчизняних вчених: Т. Канєвої [1; 7], С. Качули [5],

А. Мазаракі, Ю. Маркуц [9], В. Макогон [3; 8—10], Л. Ли�

сяк, І. Луніної, М. Пасічного [1; 7], Ю. Радіонова, В. Фе�

досова, І. Чугунова [1; 3—10] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності бюджет�

них видатків як складової фінансового забезпечення

суспільного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Видатки бюджету є ефективним інструментом ре�

гулювання суспільного розвитку, який активно викори�

стовується для потреб державного впливу на динаміку

соціально�економічних процесів у країні. Підвищення

ефективності бюджетного регулювання у сфері видатків

багато в чому залежить від ступеня розуміння еконо�

мічної суті цієї системи регулювання, її складових та ос�

новних факторів, що визначають її розвиток. Реаліза�

ція цілеспрямованої, послідовної та результативної

бюджетної політики вимагає обгрунтування системи

бюджетного регулювання, яка дозволить формувати

узгоджену бюджетну стратегію у сфері доходів і ви�

датків бюджету, дефіциту бюджету у взаємозв'язку з

показниками державного боргу, що створить переду�

мови для забезпечення сталого соціально�економічно�

го розвитку у середньо� та довгостроковій перспективі.

Державна фінансова політика у сфері видатків бюдже�

ту передбачає стимулювання зростання внутрішнього

попиту та виробництва шляхом збільшення видаткової

частини бюджету у періоди економічного спаду та

зменшення або оптимізації її структури у періоди еко�

номічного зростання при якісному забезпеченні соціаль�

ної функції держави з урахуванням можливості вико�

ристання обгрунтованого рівня дефіцитного фінансу�

вання бюджету. Фінансове регулювання у сфері дер�

жавних видатків суттєво впливає на обсяг сукупного

попиту, який складається із обсягу споживчого попиту,

інвестиційного попиту та попиту держави. Механізм

впливу державних видатків на обсяг сукупного попиту

та випуску продукції передбачає їх збільшення у періо�

ди економічного спаду та зменшення у періоди економ�

ічного зростання, тим самим здійснюючи відповідний

вплив на обсяг сукупного попиту та випуску продукції.

Бюджетне регулювання у сфері видатків передбачає оп�

тимізацію їх обсягу і структури з метою досягнення

найбільш результативного впливу на динаміку соціаль�

но�економічного розвитку країни, враховуючи

циклічність економічних і соціальних процесів та стра�

тегічні пріоритети суспільного розвитку. Інституційна

архітектоніка бюджетної системи визначає як найбільш

оптимальні бюджетні співвідношення, зокрема, питома

вага дохідної та видаткової частин бюджету, дефіциту

бюджету, обсягу державного боргу у валовому внутрі�

шньому продукті, структура доходів і видатків бюдже�

ту, державного боргу, джерел фінансування дефіциту

бюджету, рівень бюджетної централізації, коефіцієнти

міжбюджетного регулювання, так і основні положення

бюджетного процесу, що містяться у нормативно�пра�

вових актах з питань бюджетного розвитку.

Одним з актуальних завдань на даному етапі транс�

формації фінансово�економічних відносин є розробка

основних засад інституційної архітектоніки бюджетно�

го регулювання у сфері видатків, яка визначається су�

купністю співвідношень між складовими цієї системи,

механізмами їх оптимізації з метою забезпечення ефек�

тивного та результативного впливу на динаміку показ�

ників економічного і соціального розвитку. Інституцій�

на архітектоніка системи видатків бюджету у системі

державного регулювання суспільного розвитку включає

систему правил, норм, законів, організаційних структур

та їх оптимальне поєднання і співвідношення, за допо�

могою яких формуються та реалізуються пріоритетні

стратегічні і тактичні цілі соціально�економічного роз�

витку держави. Інституційні засади формування видатків

бюджету у системі державного регулювання економіч�

ного розвитку передбачають запровадження низки об�

межень відповідно до етапу соціально�економічного

розвитку, зокрема, щодо обсягу та особливостей струк�

тури видаткової частини бюджету, співвідношення по�

точних і капітальних видатків, рівня інвестиційної скла�

дової бюджету, обсягу дефіциту бюджету та структури

джерел його фінансування у взаємозв'язку з показни�

ками державного боргу. Положення адаптивної бюд�

жетної архітектоніки передбачають розгляд бюджетно�

го регулювання у сфері видатків як динамічної систе�

ми, що забезпечує оптимальні співвідношення між її

складовими та постійно удосконалюється і адаптується

до основних завдань соціально�економічного розвит�

ку, враховуючи його циклічність. У періоди сталого со�

ціально�економічного зростання доцільним є перегляд

обсягу і структури видаткової частини бюджету у бік

зменшення та оптимізації з метою створення профіциту

бюджету, який буде спрямовуватися на поступове змен�

шення обсягу державного боргу країни.

У системі бюджетного регулювання у сфері видатків

можливим є використання дефіциту бюджету як додат�

кового джерела бюджетних ресурсів, який не призведе

до збільшення показника співвідношення державного

боргу до валового внутрішнього продукту при умові, що

темпи зростання валового внутрішнього продукту у пев�

ному періоді часу перевищуватимуть темпи зростання

обсягу державного боргу. В умовах економічного спа�

ду держава повинна здійснювати заходи щодо одночас�

ного послаблення податкового навантаження на еконо�

міку та збільшення видатків бюджету, використовуючи

бюджетний дефіцит, оскільки при зменшенні фактичних

споживчих витрат та інвестицій завданням держави є не

лише підтримувати бюджетні видатки на постійному

рівні, а і по можливості їх збільшувати. Отже для стиму�

лювання економічного розвитку в певні періоди часу

доцільно збільшувати видаткову частину бюджету шля�
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хом створення дефіциту бюджету. Однак, використан�

ня механізму дефіцитного фінансування потреб еконо�

мічного розвитку можливо з врахуванням його впливу

на розмір державного боргу та економічних можливос�

тей держави по його обслуговуванню. Для зменшення

обсягу державного боргу в періоди сталого економіч�

ного зростання при необхідності можливою є оптимі�

зація обсягу видаткової частини бюджету з метою ство�

рення профіциту бюджету, який буде спрямовуватись

на погашення державного боргу [1; 4].

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів фінан�

сове забезпечення соціально�економічного розвитку

можливе шляхом оптимізації обсягу і структури бюджет�

них видатків, яка вимагає перерозподілу бюджетних

коштів між певними напрямами видатків шляхом аналі�

зу зазначеної структури та результативності витрачан�

ня бюджетних коштів. При обмеженості бюджетних

ресурсів держави пріоритетними залишаються поточні

видатки бюджету передусім соціального характеру. Од�

нак можливості здійснення бюджетних видатків знач�

ною мірою визначаються доходами, і для того щоб у

перспективі отримати додаткові доходи, необхідно у да�

ний час ефективно інвестувати бюджетні кошти. Тому

не менш важливим у сфері бюджетної політики з позицій

стратегії економічного зростання є сприяння розвитку

економіки. При цьому слід зазначити, що це не супере�

чить соціальній спрямованості бюджету, оскільки ре�

альність соціальних гарантій може бути забезпечена

тільки за умови досягнення сталого економічного зро�

стання. Обсяг та структура бюджетних видатків країни

визначається особливостями моделі регулювання со�

ціально�економічного розвитку, вибір якої обгрунто�

вується національними особливостями бюджетного

розвитку, а також рівнем, динамікою та фазою розвит�

ку соціальних і економічних процесів у країні. Процес

формування видатків бюджету повинен підлягати пев�

ним інституційним обмеженням відповідно до етапу еко�

номічного і соціального розвитку, зокрема, щодо об�

сягу та особливостей структури видаткової частини

бюджету, співвідношення поточних і капітальних ви�

датків, рівня інвестиційної складової у бюджеті, обсягу

дефіциту бюджету та структури джерел його фінансу�

вання у взаємозв'язку з показниками державного бор�

гу. Бюджетне регулювання у сфері видатків повинно

базуватися на наступних основних засадах: формуван�

ня довгострокової бюджетної стратегії у системі дер�

жавного стратегічного планування та прогнозування з

метою узгодження стратегічних галузевих планів і стра�

тегічних планів розпорядників бюджетних коштів з бюд�

жетними можливостями; програмно�цільовий метод

розподілу бюджетних видатків у середньостроковій та

річній перспективі; моніторинг результативності бюд�

жетних програм та результативності діяльності розпо�

рядників бюджетних коштів та оцінка соціально�еконо�

мічної ефективності бюджетних програм. Державне

стратегічне планування та прогнозування передбачає

розробку стратегії соціально�економічного розвитку

країни на довгостроковий період, на базі якої форму�

ються галузеві стратегії. Особливого значення на цьо�

му етапі набуває розробка бюджетної стратегії у сфері

видатків, яка узгоджує стратегічні галузеві плани та

стратегічні плани розпорядників бюджетних коштів з

бюджетними можливостями. На базі стратегічних про�

грамних і прогнозних документів суспільного розвитку

здійснюється середньострокове та річне планування

видатків бюджету у розрізі бюджетних програм розпо�

рядників бюджетних коштів. На основі галузевих стра�

тегій і в межах прогнозних обсягів бюджетних коштів

головні розпорядники складають стратегічні плани своєї

діяльності на середньостроковий період, які визнача�

ють головну мету їх діяльності, цілі, завдання, перелік

бюджетних програм для їх досягнення та очікувані ре�

зультати від їх реалізації у річній та середньостроковій

перспективі. На підставі аналізу стратегічних планів го�

ловних розпорядників бюджетних коштів та розробле�

них на їх виконання бюджетних програм з використан�

ням механізмів взаємодії узгоджуються позиції Мініс�

терства фінансів та головних розпорядників і в резуль�

таті формується і затверджується річний та середньо�

строковий план видатків бюджету [6; 9].

Середньострокове планування видатків бюдже�

ту, яке застосовується у бюджетному процесі біль�

шості розвинутих країн, передбачає застосування

різних принципів і підходів до управління видатка�

ми бюджету з метою посилення взаємозв'язку між

стратегічними цілями розвитку держави і результа�

тами діяльності органів державної управління.

Аналіз міжнародного досвіду перспективного бюд�

жетного планування дозволяє визначити наступні

основні переваги застосування середньострокового

планування видатків бюджету: підвищення рівня

ефективності і послідовності бюджетної політики

шляхом визначення пріоритетів соціально�економі�

чного та бюджетного розвитку у середньостроковій

перспективі; вибір раціональних способів бюджет�

ного забезпечення запланованого рівня економічно�

го і соціального розвитку на підставі аналізу рівня

ефективності та результативності використання

бюджетних ресурсів. Метод програмного бюджету�

вання полягає у формуванні видаткової частини бюд�

жету у розрізі бюджетних програм, показники вико�

нання яких виступали критеріями для оцінювання

рівня ефективності використання бюджетних коштів.

Слід зауважити, що за умов застосування такого

методу формування видатків бюджету процес кон�

тролю за виконанням акцентується на досягненні

запланованих показників бюджетних програм без

аналізу рівня результативності використання бюд�

жетних коштів та досягнення конкретних суспільно

вагомих результатів державної діяльності.

Одним з актуальних завдань на даному етапі розбу�

дови фінансово�економічних відносин є розробка

основних засад інституційної архітектоніки системи ви�

датків бюджету, яка визначається сукупністю співвідно�

шень між складовими цієї системи, механізмами їх опти�

мізації з метою забезпечення ефективного та результа�

тивного впливу на динаміку показників економічного і

соціального розвитку. Інституційна архітектоніка систе�

ми формування видатків бюджету у системі державно�

го регулювання соціально�економічного розвитку краї�

ни включає систему правил, норм, законів, організацій�

них структур та їх оптимальне поєднання і співвідношен�

ня, за допомогою яких формуються та реалізуються

пріоритетні стратегічні і тактичні цілі соціально�еконо�
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мічного розвитку держави. Інституційні основи форму�

вання видатків бюджету включають систему відповід�

них механізмів, які регулюють і забезпечують процеси

прогнозування, планування і виконання видатків бюд�

жету, здійснення контролю за їх виконанням. Формальні

інституційні основи формування видатків бюджету

включають систему нормативно�правових актів та орга�

нізаційних структур, які регулюють і забезпечують про�

цеси прогнозування, планування і виконання видатків

бюджету, а також здійснення контролю за їх виконан�

ням.

Інституційні засади формування видатків бюдже�

ту у системі державного регулювання соціально�

економічного розвитку країни передбачають запро�

вадження низки обмежень відповідно до етапу еко�

номічного та соціального розвитку, зокрема, щодо

обсягу і особливостей структури видаткової частини

бюджету, співвідношення поточних і капітальних ви�

датків, рівня інвестиційної складової у бюджеті, об�

сягу дефіциту бюджету і структури джерел його фі�

нансування у взаємозв'язку з показниками держав�

ного боргу. Інституційний підхід передбачає розгляд

системи формування видатків бюджету як динамічної

системи, що повинна постійно удосконалюватися з

метою досягнення оптимальних співвідношень між її

складовими елементами, зокрема, обсяг і структура

видаткової частини бюджету, цілі і результативні по�

казники бюджетних програм, стратегічні плани роз�

порядників бюджетних коштів, галузеві стратегії, ди�

наміка соціально�економічних процесів. Процес удос�

коналення бюджетного регулювання у сфері видатків

потребує модернізації системи державного стратегі�

чного планування та прогнозування, розробки науко�

во�обгрунтованої довгострокової стратегії соціально�

економічного розвитку країни та галузевих стратегій

у різних сферах діяльності держави, формування

бюджетної стратегії у сфері видатків із довгостроко�

вими прогнозними показниками, запровадження си�

стеми стратегічного планування діяльності розпоряд�

ників бюджетних коштів, удосконалення системи се�

редньострокового і поточного планування бюджетних

видатків на засадах програмно�цільового методу, на�

укового обгрунтування системи оцінки ефективності

і результативності бюджетних програм. Вищезазна�

чене створить передумови для досягнення взаємоуз�

годженості бюджетних видатків із визначеними стра�

тегічними пріоритетами суспільного розвитку та ста�

не важливою передумовою процесу трансформації

бюджетних видатків у ефективний інструмент забез�

печення соціально�економічного розвитку країни.

Реалізація пріоритетних завдань суспільного розвит�

ку потребує переосмислення сутності видатків бюд�

жету у процесі регулювання соціально�економічного

розвитку, підвищення теоретико�методологічного

рівня бюджетного регулювання в цілому, що надасть

змогу поглибити розуміння видатків бюджету як еко�

номічної категорії та важливого регулятора економі�

чних процесів, а також підвищити рівень ефективності

і результативності бюджетної політики у сфері ви�

датків. Реалізація науково обгрунтованої системи

бюджетного регулювання у сфері видатків закладе

передумови для забезпечення стійкого економічно�

го зростання та соціального розвитку, якісного надан�

ня державних послуг та проведення реформ у різних

сферах суспільної діяльності.

ВИСНОВКИ
Видатки бюджету є вагомим інструментом держав�

ного впливу на динаміку показників економічного і со�

ціального розвитку країни та її регіонів. З метою підви�

щення результативності бюджетної політики при вирі�

шенні пріоритетних завдань соціально�економічного

розвитку необхідним є посилення використання регу�

люючої функції видатків бюджету з метою забезпечен�

ня їх результативного впливу на економічне зростання

та соціальний розвиток країни. У контексті регулюючої

функції, видатки бюджету — інструмент регулювання

соціально�економічного розвитку країни, ефективне та

результативне використання якого передбачає науко�

во обгрунтоване визначення обсягу і структури видат�

кової частини бюджету в залежності від стратегічних

пріоритетних напрямків та завдань суспільного розвит�

ку з урахуванням циклічності економічних і соціальних

процесів. Формування видатків бюджету повинно базу�

ватися на аналізі динаміки соціально�економічних та

бюджетних показників для прогнозу можливих змін

макроекономічної і демографічної ситуації для розроб�

ки антикризових бюджетних заходів й прийняття своє�

часних регулюючих дій з метою забезпечення достат�

нього обсягу видатків бюджету для задоволення су�

спільних потреб із одночасним регулюючим впливом

структури бюджетних видатків на циклічність соціаль�

но�економічних процесів. В умовах обмеженості бюд�

жетних ресурсів фінансове забезпечення соціально�еко�

номічного розвитку можливе шляхом застосування на�

уково�обгрунтованих підходів до оптимізації видатко�

вої частини бюджету, враховуючи визначені пріоритети

та циклічність соціально�економічного розвитку.

Оскільки обсяг і структура видатків бюджету характе�

ризують стратегічні пріоритети суспільного розвитку,

ефективно регулюючи ці показники в залежності від ди�

наміки соціально�економічних процесів та пріоритет�

ності суспільної діяльності держава здатна реалізову�

вати послідовну, цілеспрямовану бюджетну політику,

яка буде мати на меті результативне вирішення нагаль�

них суспільних потреб на певному етапі розвитку, запо�

бігання негативної динаміки економічних процесів і со�

ціального розвитку у середньо� та довгостроковій пер�

спективі. З метою підвищення результативності бюджет�

ної політики при вирішенні стратегічних завдань соціаль�

но�економічного розвитку країни необхідним є удоско�

налення системи бюджетного регулювання у напрямі

посилення використання регуляторного потенціалу ви�

датків бюджету, підвищення раціональності їх розподі�

лу між напрямами суспільного розвитку з урахуванням

циклічності соціально�економічних процесів та пріори�

тетності напрямів державного розвитку. Бюджетне ре�

гулювання у сфері видатків у сучасних умовах розгля�

дається як макроекономічний регулятор відтворюваль�

них процесів, спрямований на реалізацію стратегічних

пріоритетів соціально�економічного розвитку держави.

Необхідним є активне використання регулюючої моделі

розвитку економіки у напрямку посилення ролі бюджет�

них видатків у досягненні визначених цілей і пріоритетів
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соціально�економічного розвитку з одночасним підви�

щенням результативності використання бюджетних

коштів. Питання удосконалення системи бюджетного

регулювання у сфері видатків повинні розглядатися у

єдиному комплексі з подальшим розвитком системи

перспективного бюджетного прогнозування та плану�

вання.
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