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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших чинників 

стабілізації та розвитку національної економіки, пристосування існуючої 
соціально-економічної системи до умов, що змінюються, захисту національних 
інтересів на світовому ринку є використання механізму державного регулювання, 
що реалізується методами правового, адміністративного та економічного впливу.  
У складі економічних методів  державного регулювання ключове місце  належить 
інструментарію бюджетного менеджменту, функціонування якого спрямовано на 
забезпечення макроекономічної збалансованості, досягнення конкретних суспільно 
значимих результатів під час реалізації покладених на державу завдань і функцій. 
Хронічний дефіцит державного бюджету, недосконалість механізмів формування, 
перерозподілу та використання бюджетних ресурсів, зниження фінансової 
спроможності на всіх рівнях бюджетної системи, наявність фактів нецільового та 
неефективного використання бюджетних коштів вимагає координуючого й 
цілеспрямованого управління бюджетним процесом, бюджетною системою, 
бюджетними відносинами та бюджетними ресурсами. Таке управління лежить в 
основі організації бюджетного менеджменту, що актуалізує питання дослідження 
теоретичних і практичних аспектів бюджетного менеджменту, з’ясування його 
місця і ролі в системі державного регулювання економіки. Імплементація 
ратифікованої Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною, яка передбачає 
трансформацію загальнодержавної фіскальної політики, децентралізацію й 
розширення повноважень місцевих органів влади, викликає необхідність 
удосконалення бюджетного менеджменту на макро- та мезорівнях як важливого 
елемента системи державного регулювання національної економіки.  

Дослідженню проблематики державного регулювання економіки присвячені 
праці класиків економічної думки: С. Брю, Дж. Б’юкенена, С. Вітте, Дж. Кейнса, 
К. Макконела, А. Маршалла, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Дж. Стігліца, 
С. Фішера, М. Фрідмана та ін. Вагомий внесок у розробку теоретико-методичних 
засад державного регулювання соціально-економічних процесів здійснили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як: М. Александрова, В.  Базилевич, В. Бодров, 
А. Булатов, О. Василик, В. Воротін, В. Геєць, В. Гриньова, О. Левченко, Ю. Лузан, 
А. Мельник, О. Мордвінов, А. Музиченко, В. Орешин, В. Россоха, Г. Третяк, 
Н. Ушенко, Н. Шиян та ін. Теоретичні та прикладні аспекти бюджетного 
менеджменту досліджені у роботах: І. Аветисяна, А. Баскакова, Н. Благуна, 
О. Боровикової, Є. Галушки, І. Данчевської, О. Десятнюк, В. Дем`янишина, 
О. Єрмакової, О. Іваницької, А. Індутенко, О. Кириленко, А. Лісового, 
М. Мельник, С. Михайленко, В. Опаріна, Л. Панкевича, Л. Сафонової, Н. Собкової, 
І. Стефанюка, Є. Тихомирової, В. Федосова, С.  Юрія та ін. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених зауважимо, що донині 
залишаються недостатньо опрацьованими та вимагають поглибленого дослідження 
теоретико-організаційні основи функціонування бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економіки, науково-методичні засади 
оцінювання ефективності бюджетного менеджменту, потребують визначення 
пріоритетні напрями розвитку бюджетного менеджменту в контексті забезпечення 
сталого економічного розвитку на всіх рівнях економічної системи й належного 
виконання державою її завдань та функцій. 

Недостатня розробленість теорії, методики та практики бюджетного 
менеджменту зумовили вибір теми дисертації, її мету, завдання, структуру й зміст. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до програм і планів наукових 
досліджень Центральноукраїнського національного технічного університету за 
тематикою «Формування наукових основ розвитку системи національного 
фінансового контролю в Україні» (номер державної реєстрації 0106U000978), 
у межах якої були запропоновані напрями удосконалення державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) як елементу системи бюджетного 
менеджменту організаційного та інституційного характеру; «Податкове 
планування та адміністрування як складова державної та регіональної політики 
соціально-економічного розвитку» (номер державної реєстрації №0115U006031), 
під час виконання якої розвинуто організаційні та методичні положення щодо 
удосконалення управління податковими доходами в системі бюджетного 
менеджменту, розроблено пропозиції щодо удосконалення бюджетного 
менеджменту в умовах фінансової децентралізації й запровадження стратегічного і 
середньострокового бюджетного прогнозування і планування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретико-
методичних основ і розробка науково-практичних рекомендацій щодо 
удосконалення бюджетного менеджменту в системі державного регулювання 
економіки.  

Для досягнення мети дослідження поставлено і вирішено такі завдання:  
− дослідити економічну природу і сутність категорії «бюджетний 

менеджмент», з’ясувати його місце та роль в системі державного регулювання 
економіки; 

− обґрунтувати морфологічну декомпозицію бюджетного менеджменту; 
− визначити сучасний стан та тенденції розвитку бюджетного менеджменту в 

Україні;  
− обґрунтувати методичні положення щодо оцінювання якості бюджетного 

менеджменту з урахуванням особливостей національної бюджетної системи; 
− розробити стратегічні і тактичні цільові орієнтири розвитку бюджетного 

менеджменту в системі державного регулювання економіки; 
− запропонувати підходи щодо удосконалення бюджетного менеджменту на 

основі запровадження стратегічного та середньострокового бюджетного 
прогнозування і планування; 

− визначити напрями вдосконалення організаційно-економічної моделі 
контролю як елементу бюджетного менеджменту. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування бюджетного 
менеджменту в системі державного регулювання економіки.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних 
та практичних аспектів функціонування бюджетного менеджменту в системі 
державного регулювання економіки.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 
стали фундаментальні положення економічної теорії, макроекономіки, наукові 
праці з проблем державного управління, державного регулювання, 
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. У дисертаційній роботі 
використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: 
методи абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, синтезу – при 
формуванні теоретичних засад та концептуальної методологічної моделі 
дослідження бюджетного менеджменту в системі державного регулювання 
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економіки (п. 1.1, 1.2, 1.3); сітьовий метод – при аналізі потоків бюджетних 
ресурсів; системний, процесний та програмно-цільовий методи – при 
з’ясуванні будови механізму управління бюджетними ресурсами; метод 
морфологічної декомпозиції – при трактуванні сутності поняття «бюджетний 
менеджмент», побудови його структурологічної моделі (п. 1.1., 1.2); 
інституціонально-функціональний підхід та метод інституціонального 
аналізу – при дослідженні та узагальненні функціонування інститутів 
контролю в системі бюджетного менеджменту та їх організаційного 
забезпечення (п. 3.3); графічний метод – при виявленні тенденцій формування 
та використання доходів та видатків Державного та місцевих бюджетів (п. 2.1., 
2.3); матричний метод – для обґрунтування цільових орієнтирів розвитку 
бюджетного менеджменту з урахуванням міжнародних порівнянь (п. 2.2); 
метод динамічного моделювання – для адаптації показників оцінювання 
відкритості (прозорості) бюджету з метою оцінки  якості бюджетного 
менеджменту (п. 3.2); метод бюджетування, орієнтованого на результат – 
при розробці пропозицій щодо реорганізації бюджетного менеджменту (п. 3.1).  

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові та законодавчі 
акти, монографічні дослідження й наукові публікації провідних вітчизняних та 
зарубіжних учених і практиків, аналітична інформація науково-дослідних установ, 
статистичні матеріали та звітні дані Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Рахункової палати України, Державної служби статистики України, 
Державної аудиторської служби України, Національного банку України, 
міжнародних організацій, ресурсів мережі Інтернет. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукові результати, одержані 
автором, полягають у поглибленні теоретико-методичних положень та розробці 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економіки. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у досягненні таких суттєвих 
результатів:  

удосконалено: 
− теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «бюджетний 

менеджмент», що на відміну від існуючих, розглядається дуально:  як система 
управління, складовими елементами організації якої є управління бюджетним 
процесом, бюджетною системою, бюджетними відносинами та бюджетними 
ресурсами й яка ґрунтується на відповідних принципах, методах, функціях, 
інструментарії організаційно-розпорядчої та виконавчої діяльності органів 
державної влади і управління та/або місцевого самоврядування у поєднанні і 
взаємозв’язку з різноманітними формами участі громадськості; та як процес 
прийняття і реалізації управлінських рішень, що спрямовується на забезпечення 
стійкого економічного розвитку на всіх рівнях економічної системи й належного 
виконання державою її завдань і функцій 

− морфологічну декомпозицію бюджетного менеджменту в системі 
державного регулювання економіки, що на відміну від відомих підходів 
сфокусована на ідентифікації його об’єктів, суб’єктів, мети, цілей, завдань, 
основоположних принципів, структурних елементів, функцій, методів, що 
розширює підходи до його сприйняття як динамічної науково-практичної системи, 
багатогранної за змістом та умовами організації (оскільки охоплює: всі стадії 
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бюджетного процесу – складання, розгляд, затвердження, виконання бюджетів, 
звітування про їх виконання, а також контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства; бюджетні відносини, які виникають під час формування, розподілу, 
перерозподілу і використання бюджетних ресурсів; включає сукупність принципів, 
методів та функцій управління бюджетним процесом, бюджетною системою, 
бюджетними відносинами та бюджетними ресурсами), яка трансформується під 
впливом зміни економічних умов й орієнтована на забезпечення макроекономічної 
збалансованості, підвищення ефективності управління і прозорості використання 
бюджетних ресурсів; 

− методичні положення щодо оцінювання якості бюджетного 
менеджменту в системі державного регулювання економіки, які, на відміну від 
існуючих, базуються на визнанні пріоритетності інститутів довіри та 
відповідальності в суспільстві на державному і місцевому рівнях та 
використанні адаптованих показників (індексів) відкритості й прозорості 
бюджетного менеджменту, які враховують функціональні складові бюджетного 
менеджменту як системи вищого рівня для таких його елементів, як бюджетна 
система, бюджетна політика, бюджетний процес, використання яких дозволить 
комплексно характеризувати відкритість та прозорість бюджетного 
менеджменту за суб’єктними та процесними рівнями; 

− організаційно-економічну модель контролю як функції бюджетного 
менеджменту, яка, на відміну від існуючих, базується на необхідності гармонізації 
інституційного забезпечення державного фінансового контролю та бюджетного 
менеджменту зі стандартами ЄС й рекомендаціями міжнародних організацій, 
ураховує специфіку та наслідки процесів децентралізації, підвищення 
самостійності місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування і 
передбачає в якості пріоритетних – заходи із забезпечення ефективності 
координації та активізації відносин й взаємозв’язків між органами державного 
фінансового контролю, розширення кола їх повноважень, завдань та об’єктів 
контролю з урахуванням особливостей бюджетного менеджменту та контролю на 
державному і місцевому рівнях; 

дістали подальшого розвитку: 

− методичні підходи щодо оцінювання сучасного стану та тенденцій 
розвитку бюджетного менеджменту й моніторингу його ефективності, що на 
відміну від наявних, враховують необхідність оцінки якості бюджетного 
прогнозування та планування, ефективності бюджетного регулювання та 
організації виконання бюджету, інституційного-правового забезпечення 
бюджетного менеджменту, прозорості і відкритості бюджетного менеджменту,  
якості бюджетного контролю, що забезпечує комплексне оцінювання 
результативності функціонування бюджетного менеджменту й спрямовано на 
розширення можливостей щодо його удосконалення; 

− систематизація стратегічних та тактичних цільових орієнтирів розвитку 
бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки, що, на 
відміну від існуючих, представлена за рівнями бюджетної системи, враховує 
результати порівняльного аналізу позиції України серед інших країн світу з 
використанням даних Open Budget Index на основі групування країн з 
використанням матричного підходу для встановлення взаємозв’язку рівнів Індексу 
відкритості бюджету та рівнів показників участі громадськості, нагляду з боку 
законодавчих органів та нагляду з боку Вищого органу фінансового контролю й 
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дозволяє комплексно визначити напрями підвищення ефективності бюджетного 
менеджменту в Україні, реалізація яких сприятиме сталому економічному 
розвитку держави та її національній безпеці;   

− система заходів удосконалення бюджетного менеджменту на основі 
запровадження стратегічного та середньострокового бюджетного прогнозування і 
планування, особливістю яких є орієнтація на застосування програмно-цільового 
методу та бюджетування, орієнтованого на результат, що забезпечує можливість 
оптимального розподілу бюджетних ресурсів та сприяє підвищенню  ефективності 
бюджетного менеджменту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що авторські 
розробки, доведені до рівня практичних рекомендацій, формують методичну 
основу для підготовки державних програм управління бюджетним процесом, 
бюджетною системою, бюджетними відносинами та бюджетними ресурсами в 
інтересах забезпечення реалізації завдань соціально-економічного розвитку 
держави. 

Пропозиції автора щодо удосконалення організаційно-методичних основ 
бюджетного менеджменту, використані Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету у практичній діяльності під час законотворчої діяльності, 
зокрема при опрацюванні законопроектів та підготовці пропозицій до 
законодавчих документів у бюджетному процесі  (довідка № 04-13/14-
1184(131605) від 20.06.2018 р.). Результати дослідження щодо активізації впливу 
бюджетного менеджменту на державне регулювання національної економіки 
визнано доцільними для практичного застосування Міністерством фінансів 
України під час формування та реалізації державної соціально-економічної 
політики  (довідка № 05000-08-10/16459 від 18.06.2018 р.). Рекомендації щодо 
удосконалення системи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) 
використані в практичній діяльності Рахункової палати України при підготовці 
висновків щодо необхідності удосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази в сфері державного фінансового контролю як важливої 
функціональної складової системи бюджетного менеджменту (довідка № 16-1413 
від 21.06.2018 р.).  

Основні положення дисертації запроваджено у навчальний процес 
Центральноукраїнського національного технічного університету під час 
формування освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки 
здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління 
та адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
оподаткування», розробки методичного забезпечення із підготовки магістерських 
(дипломних) робіт, навчально-методичного забезпечення з таких дисциплін, як 
«Державний фінансовий контроль», «Бюджетна система України», «Бюджетний 
менеджмент», «Державний та місцевий бюджети», «Адміністративний 
менеджмент», «Публічне управління», «Податкова політика та управління 
оподаткуванням», «Адміністрування податків» (довідка №31-15/1786 від 
4.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо удосконалення 
бюджетного менеджменту та активізації його впливу на державне регулювання 
національної економіки. Основні наукові результати, висновки та пропозиції, 
сформульовані у дисертації, належать особисто автору.  
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 
дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних науково-
практичних конференціях, зокрема: «Облік і контроль в управлінні 
підприємницькою діяльністю» (19–20 травня 2016 р., м. Кіровоград; 19–20 
вересня 2017 р., м. Кропивницький),  «Ефективні моделі управління в сучасних 
умовах: теорія і практика» (10–11 червня 2016  р.,  м. Кіровоград); «Розвиток 
інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-
орієнтованої моделі економіки» (21–22 березня 2018 р., м. Кропивницький); 
«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 
(11 квітня 2018 р., м. Кропивницький); «Європейські перспективи сенсу життя» 
(11 травня 2018 р., м. Запоріжжя). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 одноосібних  
наукових праць загальним обсягом 6,08 друк. арк., з яких 6  статей – у наукових 
фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз 
даних, 4 публікації – в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
роботи становить 268 сторінок (обсяг основного змісту роботи – 195 сторінок 
друкованого тексту), включає 28 таблиць, 19 рисунків, 6 додатків. Список 
використаних джерел налічує 247 найменувань.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретико-організаційні основи функціонування 
бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки» 
визначено місце і роль бюджетного менеджменту в системі державного 
регулювання економіки, розкрито сутність, висвітлено морфологічну 
декомпозицію бюджетного менеджменту, досліджено інформаційне забезпечення 
бюджетного менеджменту. 

З’ясування місця і ролі бюджетного менеджменту в системі державного 
регулювання економіки здійснювалось через синтез таких категорій як бюджетна 
політика, бюджетний механізм, бюджетний процес, бюджетна система та 
бюджетний устрій. На основі наукового осмислення сутності поняття «державне 
регулювання економіки», класифікації його методів та інструментарію 
обґрунтовано, що провідне місце в системі непрямих (економічних) методів 
державного регулювання економіки належить бюджетній політиці, основним 
призначенням якої є забезпечення виконання функцій, покладених суспільством 
на державу (соціальний захист та соціальна підтримка населення; розвиток 
пріоритетних галузей економіки; забезпечення безпеки країни; підтримка 
міжнародних відносин тощо). Визначено, що формування та реалізація 
бюджетної політики відбувається шляхом організації та провадження 
бюджетного процесу, учасниками якого є органи, установи та особи, наділені 
бюджетними повноваженнями, через застосування певних форм, методів, важелів 
та інструментів бюджетного механізму, який приймає безпосередню участь у 
функціонуванні бюджетної системи, організація та принципи побудови якої 
формують бюджетний устрій. Доведено, що симбіоз означених категорій 
продукує функціонування динамічної, багатогранної за змістом і умовами 
організації системи, якою є бюджетний менеджмент. Такий підхід дозволив 
обґрунтувати взаємозв’язок між державним регулюванням економіки та 
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бюджетним менеджментом (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання 
економіки 

Джерело: розроблено автором.  

З’ясування етимології і змісту ключових термінів поняття «бюджетний 
менеджмент» – «бюджет»  і «менеджмент», а також критичний аналіз наукової 
думки щодо трактування сутності досліджуваної категорії та врахування місця і 
ролі бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки дає 
підстави для розуміння бюджетного менеджменту як системи управління, 
організаційна структура якої включає такі елементи як: управління бюджетним 
процесом, бюджетною системою, бюджетними відносинами та бюджетними 
ресурсами. В основі забезпечення ефективного функціонування такої системи 
лежить сукупність методів, інструментів, засобів нормативно-правового, 
адміністративного та фінансово-економічного характеру, використання яких 
спрямовано на забезпечення макроекономічної стабільності, якісного надання 
суспільних послуг, підвищення якості публічного управління та суспільної 
довіри до діяльності органів державної влади. 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Прямі методи регулювання 

Правові 

Непрямі методи регулювання 

Адміністративні 
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Стандартизація та сертифікація,  
Квотування,  
Державні замовлення та контракти,  
Адміністративні заборони та обмеження,  
Регламентація діяльності суб’єктів 
господарювання, установ, організацій 

Економічні 

Кредитна політика 

Інноваційна політика 

Структурна політика 

Зовнішньо-
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Бюджетний механізм 

Методи (бюджетне прогнозування; 
бюждетне планування; бюджетне 
регулювання; бюджетне забезпе-
чення; бюджетне нормування; 
бюджетний контроль; аналіз та 
оцінка бюджетного процесу. 
Інструменти (податки, збори, 
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трансферти (субсидії, субвенції, 
дотації); позики) 

Бюджетна політика 

Сукупність методологічних 
положень та організаційних засобів 
функціонування бюджетної системи 
Законодавчі та нормативно-правові 
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 Стадії бюджетного процесу 
1). Складання проекту бюджету; 
2). Розгляд та затвердження проекту 
бюджету; 
3). Виконання бюджету; 
4) Звітування про виконання бюджету; 
5). Контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства 

 

Види бюджетів 
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                       БЮДЖЕТНИЙ   МЕНЕДЖМЕНТ  

Бюджетна система 

Податкова політика 
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Аргументовано, що бюджетний менеджмент, з одного боку, є динамічною 
науково-практичною системою, багатогранною за змістом та умовами організації, 
яка трансформується під впливом зміни економічних умов, а з іншого – 
складним, трудомістким та багатостадійним процесом, який пов’язаний з 
формуванням та мобілізацією бюджетних ресурсів, їх перерозподілом та 
використанням, що визначає його дуальний характер й зумовлює сприйняття як 
системи управління та як процесу прийняття і реалізації управлінських рішень. 

Виконано морфологічну декомпозицію бюджетного менеджменту через 
ідентифікацію його мети, цілей, завдань, об’єктів, суб’єктів, принципів, 
структурних елементів, функцій та методів. Визначено, що метою бюджетного 
менеджменту є формування та забезпечення реалізації ефективної бюджетної 
політики держави на основі застосування відповідних форм, методів, важелів та 
інструментів управління бюджетним процесом, бюджетною системою, 
бюджетними відносинами та бюджетними ресурсами, відповідно до стратегічних 
завдань соціально-економічного розвитку держави. Досягнення означеної мети 
зумовлює постановку комплексу стратегічних і тактичних цілей та завдань, 
реалізація яких забезпечується за рахунок здійснення управлінського впливу 
суб’єкта на об’єкт бюджетного менеджменту та їх взаємодії.  

Узагальнення наукових підходів щодо визначення принципів бюджетного 
менеджменту, як основних, вихідних положень, правил та установок, якими слід 
керуватися під час провадження діяльності в сфері управління бюджетним 
процесом, бюджетною системою, бюджетними відносинами  та бюджетними 
ресурсами, дозволяє сформулювати такі основоположні принципи бюджетного 
менеджменту: наукової обґрунтованості, законності, об’єктивності, композиції, 
оптимальності, гнучкості, системності, комплексності, модернізації, ефективності 
та результативності, прозорості, відкритості, відповідальності.  

На підставі комплексного підходу до розкриття змісту бюджетного 
менеджменту обґрунтовано склад його функцій (до яких віднесено: прогнозування, 
планування, організацію, регулювання, мотивацію, облік, аналіз, контроль, 
визначено їх сутність та наведено особливості реалізації за стадіями управління), та 
методів, застосування яких дає змогу отримати ґрунтовну характеристику 
досліджуваного явища.  

У другому розділі «Оцінка ефективності бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економіки» досліджено сучасний стан та 
тенденції розвитку бюджетного менеджменту в Україні, здійснено оцінювання 
ефективності бюджетного менеджменту в контексті міжнародних порівнянь, 
проведено моніторинг ефективності бюджетного менеджменту як чинника 
державного регулювання економіки. 

Аналіз сучасного стану бюджетного менеджменту в Україні дозволив 
визначити наступні тенденції його розвитку: незбалансованість дохідної і 
видаткової частин бюджету та як наслідок його дефіцитність; нарощування розриву 
між обсягами державних запозичень та погашенням боргу, що спричиняє зростання 
державного боргу; зниження ступеня платоспроможності держави (рис. 2).  

За підсумками 2010-2014 рр. дефіцит державного бюджету України 
перевищив допустиме за Маастрихтськими критеріями значення для 
європейських країн у 3 відсотка від ВВП й становив відповідно у 2010 р. – 5,9%, 
у 2012 – 3,8%, у 2013 р. – 4,4%, у 2011 р. – 4,9%, виключенням був лише 2011 р., 
коли зазначений показник становив 1,8%. 
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Рис. 2. Основні показники виконання  
Державного бюджету за 2010-2017 рр. 
 

Джерело: побудовано автором. 

У 2017 р. порівняно з 2016 р  дефіцит державного бюджету зменшився на 
22,4 млрд. грн., й становив 1,6 % від ВВП (у 2016 р. – 2,9 %). 

Впродовж останніх років спостерігається нарощування обсягу державного та 
гарантованого державою боргу України, показники якого з 2013 р. по 2017 р. 

зросли з 432,2 млрд. грн. до 
2141,7 млрд. грн. або з 39,9 
відсотка від ВВП до 71,8 
відсотка, що суттєво 
перевищує граничні межі 
боргових показників, 
передбачених чинним 
українським законодавством 
(ст. 18 Бюджетного кодексу 
України передбачено 
співвідношення показника 
загального обсягу державного 
боргу та гарантованого 
державою боргу на кінець 
бюджетного періоду до рівня 
60 % річного номінального 
обсягу ВВП).  

В результаті оцінки стану 
бюджетного менеджменту на 
мезорівні (рівень місцевих 
бюджетів) констатовано 
наявність факторів, які 
призводять до виникнення 
незбалансованості та 
неузгодженості між його 

цільовою спрямованістю та завданнями в контексті державного регулювання 
економіки й сучасним станом формування та виконання місцевих бюджетів. По-
перше, незважаючи на постійне зростання всіх основних складових доходів 
місцевих бюджетів (зокрема, за останні 10 років в середньому в 2,5 рази), офіційні 
трансферти займали і продовжують займати найбільшу питому вагу у доходах 
місцевих бюджетів. Середній показник по Україні  становив в 2006 році – 46%, в 
2016 році – 53%, а показники по регіонам України варіюються від 24% (м. Київ) до 
73% (Тернопільська область). По-друге, спостерігається значна незбалансованість 
між доходами та видатками місцевих бюджетів, оскільки починаючи з 2011 року за 
регіонами України фіксується профіцит бюджету (в 2016 році – 4,2%) при 
постійному дефіциті Державного бюджету України та значних офіційних 
трансфертах (табл. 1). По-третє, в структурі податкових надходжень місцевих 
бюджетів превалюють загальнодержавні податки та збори, які закріплюються за 
місцевими бюджетами (їх частка в 2015 році становила 72,5%, а в 2016 році – 
71,2%). Отже, фактично частка всіх доходів, отриманих місцевими бюджетами з 
Державного, становила в 2015 році 83,3%, а в 2016 році – 82,0%.   

У результаті констатовано факт, що рівень розвитку бюджетного 
менеджменту знаходиться на низькому рівні, що порушує не тільки стійкість 
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фінансової системи держави, але й призводить до макроекономічної 
розбалансованості та неналежного виконання державою її завдань і функцій. 

Таблиця 1 
Розподіл регіонів України за показниками збалансованості місцевих бюджетів  

 Частка офіційних трансфертів у доходах місцевих бюджетів в 2016 році, % 
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1
6

 
р

о
ц

і,
 %

 

70,0-72,5 60,0-69,9 50,0-59,9 40,0-49,9 30,0-39,9 20,0-29,9 

10,0-13,2   Донецька   м. Київ 2 

7,0-9,9       0 

6,0-6,9    Київська   1 

5,0-5,9    Запорізька   1 

4,0-4,9  Чернігівська  Одеська   2 

3,0-3,9 

 

Вінницька, 
Луганська, 
Сумська, 

Чернівецька, 

Кіровоградська, 
Миколаївська, 

Полтавська 
   7 

2,0-2,9 
Рівненська 

Херсонська, 
Хмельницька 

Львівська, 
Харківська,  
Черкаська 

   6 

1,0-1,9 Івано-
Франківська 

  Дніпропетровська   2 

0,0-0,9 
Тернопільська 

Волинська, 
Житомирська, 
Закарпатська 

    4 

Разом  3  10 7 4 0 1 25 

Джерело: розраховано та побудовано автором. 

Узагальнення рейтингових показників України щодо оцінювання рівня 
відкритості бюджету «Open Budget Index» наведено на рис. 3. Коливання 
основного рейтингу в Звітах 2008, 2010, 2012, 2015 та 2017 років було спричинено 
непослідовністю у питаннях доступності для громадськості окремих бюджетних 
документів: з одного боку, підвищено доступність бюджетної інформації завдяки 
зростанню повноти прийнятого бюджету та річного звіту, але, з іншого боку, – 
знижено доступність бюджетної інформації, внаслідок зниження повноти 
бюджетної пропозиції виконавчої влади, непослідовності прогресу в питаннях 
публікації бюджету для громадськості та піврічного огляду, неналежного 
наповнення аудиторського звіту, який продовжує містити мінімальні дані щодо 
бюджету. 

Рейтинг України мав негативну тенденцію не лише тому, що знижувалися 
бали (їх коливання в цілому не є надто значним), але й тому, що знижувалося місце 
України серед інших країн. Це свідчить про те, що при розширенні кількості країн, 
які охоплені дослідженням, рівень їх Індексу відкритості бюджету перевищував 
рівень України (даним індексом охоплена недостатня кількість країн, зокрема, 
майже в 2 рази менша, порівняно з рейтингом «Doing Business», за яким в Звіті  
2018 року оцінено 190 країн). 

З метою проведення порівняльного аналізу було здійснено групування країн у 
вигляді матриць для встановлення взаємозв’язку рівнів Індексу відкритості 
бюджету та рівнів показників участі громадськості, нагляду з боку законодавчих 
органів та нагляду з боку Вищого органу фінансового контролю. 
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Рис. 3. Україна в  Звітах щодо оцінювання рівня відкритості бюджету «Open 
Budget Index» 

Джерело: побудовано автором. 
 

Результати аналізу засвідчили, що баланс складових (факторів) серед 
досліджуваних країн відсутній, адже незначна кількість країн мають однакові за 
рівнем показники за всіма індексами, а рівень прозорості залежить більше від 
теперішнього рівня демократії, аніж від того, наскільки довго країні притаманна 
демократична система, принципи демократії, лібералізму, громадянського 
суспільства, адже країни із низьким та середнім рівнями доходу можуть досягти 
більш високого рівня прозорості за умови застосування виважених політичних 
рішень в сфері бюджетного менеджменту. В 2015 році 76 країн або 76,5%, а в 2017 
році – 89 країн або 77,4% мали недостатній рівень Індексу відкритості бюджету (0-
60 балів). Серед них 44 країни в 2015 році та 42 країни в 2017 році мали в цілому 
задовільний рівень (41-60 балів) і саме до цієї групи включена Україна зі 46 балами 
(2015 рік) та 54 балами (2017 рік). Країни цієї групи надають інформацію щодо 
бюджету для громадськості, але вона залишається обмеженою в ключових 
аспектах, мають приблизно рівне співвідношення демократичних та більш 
авторитарних режимів, порівняно обмежену свободу преси та сприймаються як 
країни з більш високим рівнем корупції, а їх контрольні органи є слабкими або 
мають обмежений рівень ефективності.  

Результати порівняльного аналізу рейтингів країн світу за Індексом 
відкритості бюджету доводять, що на даному етапі підвищена увага має бути 
приділена саме участі громадськості в бюджетному процесі та створенню дієвої 
системи суспільного (громадського) нагляду, адже при низькому рівні розвитку 
даних формальних інститутів, які дозволяють активізувати неформальні інститути 
довіри та відповідальності, досягти високого рівня якості бюджетного 
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менеджменту не виявляється можливим, навіть сформувавши ефективну систему 
нагляду та контролю з боку законодавчих органів й органів державного 
фінансового контролю. Обґрунтовано необхідність розширення інструментарію 
бюджетного менеджменту, визначено його стратегічні та тактичні цільові 
орієнтири розвитку, базуючись на балансі формальних та неформальних 
інститутів, узгодженості факторів забезпечення його якості в сфері забезпечення 
прозорості (відкритості), участі громадськості, підвищення ефективності нагляду 
(контролю, аудиту) на засадах комплексності та системності.  

Моніторинг ефективності бюджетного менеджменту як чинника державного 
регулювання економіки здійснювався із застосуванням комплексу показників, які 
включають показники оцінки: якості бюджетного прогнозування та планування; 
ефективності бюджетного регулювання та організації виконання бюджету; 
інституційного-правового забезпечення бюджетного менеджменту; прозорості і 
відкритості бюджетного менеджменту; якості бюджетного контролю. Отримані 
результати засвідчують неефективність бюджетного менеджменту, що негативно 
позначається й на результативності державного регулювання економіки.  

У третьому розділі «Активізація впливу бюджетного менеджменту на 

державне регулювання національної економіки» визначено пріоритетні 
напрями удосконалення бюджетного менеджменту на основі впровадження 
стратегічного та середньострокового бюджетного прогнозування і планування, 
розроблено пропозиції щодо удосконалення методичних положень оцінювання 
якості бюджетного менеджменту на макро- та мезорівнях за критеріями 
відкритості та прозорості,  запропоновані напрями удосконалення організаційно-
економічної моделі контролю як функціонального елементу бюджетного 
менеджменту.   

Обґрунтовано доцільність застосування стратегічного та середньострокового 
бюджетного прогнозування і планування на основі використання програмно-
цільового методу у бюджетному процесі та запровадження бюджетування, 
орієнтованого на результат задля забезпечення можливості оптимального 
розподілу бюджетних ресурсів та підвищення ефективності управління ними 
шляхом встановлення прямого взаємозв’язку між розподілом ресурсів та 
фактичними результатами їх використання в умовах тенденційного дефіциту 
державного бюджету та оцінки відповідності результату запланованим 
стратегічним цілям соціально-економічного розвитку держави ще на стадії  
планування. Доведено, що забезпечення результативності даного процесу 
передбачає удосконалення та оптимізацію внутрішньосистемних зв’язків між 
органами, задіяними в системі бюджетного менеджменту.   

Визнаючи важливість неформальних інститутів довіри та відповідальності в 
суспільстві, обґрунтовано, що для оцінки якості бюджетного менеджменту на 
макрорівні (Державний бюджет України) та мезорівнях (місцеві бюджети) за 
пріоритетними критеріями відкритості та прозорості доцільним є використання 
відповідних індексів відкритості (прозорості) бюджетного менеджменту на 
державному та місцевому рівнях на основі: 1) адаптації методики Міжнародного 
бюджетного партнерства (International Budget Partnership) розрахунку Індексу 
відкритості бюджету (Open Budget Index), враховуючи, що процеси моніторингу, 
нагляду, контролю (аудиту) є функціональними складовими бюджетного 
менеджменту, а не бюджетної політики чи бюджетної системи, окремого 
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оцінювання потребує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади в 
цілому, а не лише процес контролю; участь громадськості доцільно розглядати в 
двох площинах: безпосередньо участь у бюджетному процесі та суспільний 
(громадський) нагляд; 2) використання напрацювань в сфері оцінювання рівня 
прозорості місцевих бюджетів, нівелюючи такі їх недоліки, як переважний акцент 
на прозорості місцевих бюджетів, відсутність окремого індексу участі 
громадськості та процедур оцінювання сфери контролю місцевих бюджетів, 
включення до показників «інновативної компоненти» процесів, які є 
обов’язковими з точки зору вимог міжнародних стандартів в цій сфері, а тому, 
по-суті, не можуть розглядатися як інноваційні.  

Концептуальні підходи щодо побудови системи показників (індексів) 
оцінювання якості бюджетного менеджменту за критеріями відкритості 
(прозорості) представлені на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Концептуальні підходи щодо оцінювання якості бюджетного 
менеджменту за критеріями відкритості (прозорості) 

Джерело: розроблено автором.  
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  Їх використання в запропонованому форматі дозволить сформувати 
систему показників узгоджену з вимогами міжнародних стандартів, що 
забезпечить порівнянність та зіставність інформації, її доступність та 
зрозумілість для широкого кола користувачів.  

Обґрунтовано, що недоліками системи державного фінансового контролю в 
частині виконання завдань бюджетного менеджменту є: неповнота охоплення 
завданнями та повноваженнями органів, які наділені контрольними функціями,  в 
межах всіх елементів бюджетної системи та бюджетного процесу; нечіткість та 
неузгодженість розподілу завдань та повноважень органів, які наділені 
контрольними функціями; відсутність регламентованого чіткого механізму 
взаємодії даних органів між собою. 

Результати дослідження свідчать про необхідність запровадження таких 
напрямів удосконалення організаційно-економічної моделі контролю в системі 
бюджетного менеджменту в частині організаційної та інституціональної 
складових:  

− розширити сферу об’єктів, які підпадають під контроль (аудит) Рахункової 
палати України, сферою публічних фінансів, що включають публічні фінанси 
держави, публічні фінанси органів місцевого самоврядування, публічні фінанси 
публічних фондів суспільного (соціального) призначення; 

− викласти в новій редакції Закон України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні», висвітливши в ньому завдання та 
повноваження Рахункової палати України та інших контрольних органів; 

− передбачити чіткі положення щодо здійснення контролю за надходженням 
коштів до місцевих бюджетів та їх витрачанням, визначивши суб’єктів контролю 
(Рахункову палату України та Державну аудиторську службу), їх завдання, 
повноваження та взаємодію між собою та іншими органами, в першу чергу 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;  

− розширити сферу повноважень Рахункової палати України та уточнити 
коло завдань, які виконує Державна аудиторська служба, включивши до їх 
переліку необхідність перевірки та оцінки: казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів; повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на 
єдиний казначейський рахунок податків, зборів, обов’язкових платежів, інших 
доходів місцевих бюджетів; ефективності адміністрування контролюючими 
органами надходжень до місцевих бюджетів; впливу наданих пільг із сплати 
податків, зборів, обов’язкових платежів, інших платежів до місцевих бюджетів на 
ефективність їх виконання; виконання замовлень та публічних закупівель за 
рахунок коштів, отриманих місцевими бюджетами у вигляді трансфертів; 

− передбачити необхідність обов’язкового подання аудиторських звітів за 
результатами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів та виконання 
бюджетних програм, проведених Державною Аудиторською службою до 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати 
України як вищого органу державного фінансового контролю;  

− передбачити більш широкий механізм участі громадськості у державному 
фінансовому контролі в цілому та контролі за дотриманням бюджетного 
законодавства, зокрема, визначивши, по-перше, його необхідність та цілі у 
Конституції України та бюджетному законодавстві, а по-друге, форми та методи 
взаємодії на етапі планування контрольно-аналітичних та експертних заходів 
(державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель, інспектувань 
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тощо), двосторонніх комунікацій задля обговорення результатів аудиту, перевірок 
та інспектувань та прийняття рекомендацій; порядок формування експертних груп 
з числа громадськості для участі у відповідних заходах. 

Викладені пропозиції забезпечать дотримання таких принципів контролю, як 
цілісність та повнота, а також приведення вітчизняної системи державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до вимог документів 
міжнародних організацій.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуального науково-прикладного завдання, що полягає у розробці теоретичних 
положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення бюджетного менеджменту в системі державного регулювання 
економіки. За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки: 

1. На основі синтезу категорій «бюджетна політика», «бюджетний 
механізм», «бюджетний процес», «бюджетна система» та «бюджетний устрій» 
визначено місце і роль бюджетного менеджменту в системі державного 
регулювання економіки, запропоновано авторський підхід до трактування його 
сутності. Обґрунтовано, що бюджетний менеджмент є динамічною науково-
практичною системою, багатогранною за змістом і умовами організації, 
функціонування якої спрямовано на: забезпечення  раціонального формування і 
використання бюджетних ресурсів, ефективного їх розподілу і перерозподілу; 
забезпечення стійкості бюджетної системи, зниження її залежності від 
зовнішньоекономічної кон’юнктури; забезпечення прозорості, відкритості та 
надійності провадження бюджетного процесу; забезпечення належного рівня 
бюджетної дисципліни; забезпечення ефективного управління бюджетними 
відносинами та їх удосконалення (трансформація) при зміні економічних, 
соціальних і політичних умов розвитку суспільства. 

2. На основі дослідження морфологічної декомпозиції бюджетного 
менеджменту обґрунтовано дуальний підхід до розкриття його змісту,  визначено 
його об’єкти, суб’єкти, мету, стратегічні і тактичні цілі та завдання, встановлено 
структурні елементи, визначено принципи, функції й методи та побудовано 
стуктурологічну модель бюджетного менеджменту. 

3. В результаті комплексної оцінки сучасного стану, тенденцій розвитку 
бюджетного менеджменту, доведено його неефективність як з позиції власне 
функціональної спрямованості (характеризується якістю бюджетного 
прогнозування та планування, ефективністю бюджетного регулювання та 
організації виконання бюджету, якістю інституційного-правового забезпечення,  
рівнем прозорості і відкритості, якості бюджетного контролю), так і з позицій 
впливу на результативність державного регулювання економіки. 

4. На основі проведення порівняльного аналізу позиції України серед інших 
країн світу за результатами взаємозв’язку рівнів індексів відкритості (прозорості) 
бюджету, участі громадськості, нагляду (контролю) з боку законодавчих органів 
та Вищого органу фінансового контролю визначено цільові орієнтири розвитку 
бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки, які 
деталізовані за такими групами: відкритість (прозорість) бюджетного процесу, 
участь громадськості у бюджетному процесі, суспільний (громадський) нагляд, 
нагляд з боку законодавчих органів та органів державного фінансового контролю. 
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Обґрунтовано, що їх імплементація не залежить від інших показників розвитку 
країни, а потребує заходів організаційного та інституційного характеру, що 
сприятиме сталому економічному розвитку держави, підвищенню рівня 
національного доходу та національній безпеці.  

5. Запропоновано напрями удосконалення бюджетного  менеджменту на 
основі запровадження стратегічного та середньострокового бюджетного 
прогнозування і планування, що базуються на використанні програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі та запровадженні бюджетування орієнтованого на 
результат. Їх застосування сприятиме формуванню стійкого макроекономічного 
середовища на основі встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями 
розвитку країни та можливостями бюджету, забезпеченню відкритості, 
прозорості та ефективності бюджетного менеджменту. 

6. Враховуючи необхідність активізації як пріоритетних інститутів довіри та 
відповідальності в суспільстві, для оцінки якості бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економікою, обґрунтовано доцільність 
використання адаптованих показників (індексів) відкритості та прозорості 
бюджетного менеджменту на державному та місцевому рівні, які базуються на 
розробках міжнародних організацій, враховують функціональні складові та 
елементи бюджетного менеджменту як комплексної системи вищого рівня, 
специфіку суб’єктів та процесів бюджетного менеджменту на державному та 
місцевому рівні. Використання показників оцінювання прозорості бюджетного 
менеджменту в запропонованому форматі дозволить формувати систему 
показників узгоджену з рекомендаціями та вимогами міжнародних організацій, 
що забезпечить порівнянність та зіставність інформації, її доступність та 
зрозумілість для широкого кола користувачів.  

7. Розроблено концептуальні засади удосконалення та підвищення дієвості 
організаційно-економічної моделі контролю в системі бюджетного менеджменту, 
які передбачають активізацію відносин та взаємозв’язків, забезпечення 
ефективної координації між відповідними органами з урахуванням особливостей 
бюджетного менеджменту на державному та місцевому рівнях, а також з 
громадськістю, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, 
розширення сфери об’єктів, які знаходяться в сфері впливу контролю (аудиту) 
Рахункової палати України, сферою публічних фінансів, а також розширення 
кола повноважень і завдань, які виконує Державна аудиторська служба України, 
питаннями, які стосуються місцевих бюджетів та місцевих фінансів. Їх 
запровадження, в тому числі за умови удосконалення чинної нормативно-
правової бази в сфері бюджетного менеджменту та державного фінансового 
контролю, дозволить гармонізувати інституційне забезпечення державного 
фінансового контролю як функціонального елемента бюджетного менеджменту зі 
стандартами ЄС та рекомендаціями міжнародних організацій, що є важливим в 
умовах активізації процесів децентралізації та підвищення самостійності 
місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування.  
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АНОТАЦІЯ 

Горбунов О. В. Бюджетний менеджмент в системі державного 
регулювання економіки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України, 
Кропивницький, 2018. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економіки.  

Досліджено теоретичні положення щодо визначення сутності поняття 
«бюджетний менеджмент» та розроблено морфологічну декомпозицію 
бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки. 
Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку бюджетного менеджменту в 
Україні, здійснено оцінювання ефективності бюджетного менеджменту в контексті 
міжнародних порівнянь, проведено моніторинг ефективності бюджетного 
менеджменту як чинника державного регулювання економіки. Систематизовано 
стратегічні та тактичні цільові орієнтири розвитку бюджетного менеджменту в 
системі державного регулювання економіки та розроблено систему заходів 
удосконалення бюджетного менеджменту на основі запровадження стратегічного 
та середньострокового бюджетного прогнозування і планування, особливістю яких 
є орієнтація на застосування програмно-цільового методу та бюджетування. 
Обґрунтовані методичні положення щодо оцінювання якості бюджетного 
менеджменту в системі державного регулювання економікою на державному та 
місцевому рівнях. Розроблено напрями удосконалення організаційно-економічної 
моделі контролю як функції бюджетного менеджменту.  

Ключові слова: державне регулювання, бюджетний менеджмент, бюджетна 
система, бюджетний процес, бюджетна політика, державний бюджет, місцеві 
бюджети, бюджетний контроль, державний зовнішній фінансовий контроль 
(аудит), міжнародні індекси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Горбунов А. В. Бюджетный менеджмент в системе государственного 
регулирования экономики. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Центральноукраинский национальный технический университет МОН Украины, 
Кропивницкий, 2018. 

Диссертация посвящена углублению теоретических основ и разработке 
научно-практических рекомендаций по совершенствованию бюджетного 
менеджмента в системе государственного регулирования экономики. 

Исследованы теоретические положения по определению сущности понятия 
«бюджетный менеджмент», под которым следует понимать динамическую научно-
практическую систему, многогранную по содержанию и условиям организации, 
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сущность которой сводится к организации управления бюджетным процессом, 
бюджетной системой, бюджетными отношениями, бюджетными ресурсами и 
основанной на соответствующих принципах, методах, инструментарии 
организационно-распорядительной и исполнительной деятельности органов 
государственной власти и управления и/или местного самоуправления в сочетании 
и взаимосвязи с различными формами участия общественности. Разработана 
морфологическая декомпозиция бюджетного менеджмента в системе 
государственного регулирования экономики, сфокусированная на идентификации 
его объектов, субъектов, целей, задач, основных принципов, структурных 
элементов, функций, методов. 

Исследовано современное состояние и тенденции развития бюджетного 
менеджмента в Украине на государственном и местном уровнях, проведена оценка 
бюджетного менеджмента в контексте международных сравнений, мониторинг 
эффективности бюджетного менеджмента как фактора государственного 
регулирования экономики. В результате комплексной оценки современного 
состояния, тенденций развития бюджетного менеджмента доказана его 
неэффективность как с позиции собственно функциональной направленности, так 
и с позиций влияния на результативность государственного регулирования 
экономики. На основе проведения сравнительного анализа позиции Украины среди 
других стран мира по результатам взаимосвязи уровней индексов открытости 
(прозрачности) бюджета, участия общественности, надзора (контроля) со стороны 
законодательных органов и Высшего органа финансового контроля определены 
целевые ориентиры развития бюджетного менеджмента в системе 
государственного регулирования экономики, которые детализированы по 
следующим группам: открытость (прозрачность) бюджетного процесса, участие 
общественности в бюджетном процессе, общественный (публичный) надзор, 
надзор со стороны законодательных органов и органов государственного 
финансового контроля. 

Предложены направления совершенствования бюджетного менеджмента на 
основе внедрения стратегического и среднесрочного бюджетного прогнозирования 
и планирования, основанных на использовании программно-целевого метода в 
бюджетном процессе и внедрении бюджетирования, ориентированного на 
результат. Учитывая необходимость активизации как приоритетных институтов 
доверия и ответственности в обществе для оценки качества бюджетного 
менеджмента в системе государственного регулирования экономики, обоснована 
целесообразность использования адаптированных показателей (индексов) 
открытости и прозрачности бюджетного менеджмента на государственном и 
местном уровне, которые базируются на разработках международных 
организаций, учитывают составляющие и элементы бюджетного менеджмента как 
комплексной системы высшего уровня, специфику субъектов и процессов 
бюджетного менеджмента на государственном и местном уровнях. 

Разработаны концептуальные основы совершенствования и повышения 
действенности организационно-экономической модели контроля в системе 
бюджетного менеджмента, которые предусматривают активизацию отношений и 
взаимосвязей, обеспечение эффективной координации между соответствующими 
органами с учетом особенностей бюджетного менеджмента на государственном и 
местном уровнях, а также с общественностью в соответствии с рекомендациями 
международных организаций, расширение сферы объектов, которые находятся в 
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сфере влияния контроля (аудита) Счетной палаты Украины, сферой публичных 
финансов, а также расширение круга ее полномочий и задач, которые выполняет 
Государственная аудиторская служба Украины, вопросами, касающимися местных 
бюджетов и местных финансов. Обоснованы направления совершенствования 
действующей нормативно-правовой базы в сфере бюджетного менеджмента и 
государственного финансового контроля, позволяющие гармонизировать 
институциональное обеспечение государственного контроля как элемента 
бюджетного менеджмента по стандартам ЕС и рекомендациями международных 
организаций. 

Ключевые слова: государственное регулирование, бюджетный менеджмент, 
бюджетная система, бюджетный процесс, бюджетная политика, государственный 
бюджет, местные бюджеты, бюджетный контроль, государственный внешний 
финансовый контроль (аудит), международные индексы. 

 

ANNOTATION 

Horbunov O.V. Budget Management in the System of State Regulation of the 
Economy. – Manuscript Copyright. 

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree on specialty 
08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – Central Ukrainian 
National Technical University Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kropyvnytskyi, 2018. 

The dissertation is devoted to the deepening of theoretical bases and development of 
scientific and practical recommendations of improvement of budget management in the 
system of state regulation of the economy. 

The theoretical positions concerning the definition of the essence of the concept of 
"budget management" and the morphological decomposition of budget management in 
the system of state regulation of the economy have been investigated. The current state 
and trends of the development of budget management in Ukraine have been researched, 
the evaluation of the efficiency of budget management in the context of international 
comparisons has been carried out, and the monitoring of the efficiency of budget 
management as a factor of state regulation of the economy has been carried out. The 
strategic and tactical target benchmarks for the development of budget management in 
the system of state regulation of the economy have been systematized, and a system of 
measures for improving budget management has been developed based on the 
introduction of strategic and medium-term budget forecasting and planning, the 
peculiarity of which is the orientation towards application of the program-target method 
and budgeting. The methodical provisions for evaluation the quality of budget 
management in the system of state regulation of economy at the state and local levels 
have been substantiated. Ways of improvement of organizational and economic model of 
control as a function of budget management have been developed. 

Key words: state regulation, budget management, budget system, budget process, 
budget policy, state budget, local budgets, budget control, state external financial control 
(audit), international indices. 
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