
2 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

 

Міжнародна стратегія 

економічного розвитку регіону 
 

Международная стратегия 

экономического развития региона 
 

International Strategy 

of Region Economic Development 
 

Матеріали  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

(Суми, Україна, 3–5 вересня 2013 року) 

 

 
 
 

 
Суми 

Сумський державний університет 

2013 



52 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Карпенко А. 

Сумський державний університет, Україна 
 

Питання підвищення ефективності бюджетних установ завжди є 

актуальним, особливо сьогодні, коли економіка України розвивається в 

умовах економічної кризи. Це підтверджують такі макроекономічні 

показними, як наявність значного дефіциту державного бюджету, зростання 

зовнішнього боргу тощо. Така несприятлива ситуація в економіці особливо 

негативно відображається на діяльності бюджетних установ, які повністю 

фінансуються з державного чи місцевих бюджетів. 

Бюджетні установи відіграють важливу роль в життєдіяльності 

суспільства, адже покликані забезпечувати задоволення суспільно важливих 

потреб, таких, як національна та внутрішня безпека, освіта, охорона здоров’я, 

наука, соціальний захист населення і таке інше. 

Ефективність бюджетних установ оцінити складніше, ніж, наприклад, 

комерційних підприємств через відсутність у них прибутку. Тому підхід до 

визначення ефективності повинен бути іншим і полягати у всебічному аналізі 

виконання кошторисів видатків за даними бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік не тільки забезпечує об’єктивну оцінку різних 

аспектів діяльності установ, але також є основою для розробки прогнозів 

виконання кошторисів, планування видатків, попередження негативних 

наслідків допущених помилок. 

Так як витрачання коштів бюджетних установ відбувається за 

кошторисом, то їх ефективність полягає у тому, щоб при найменших 

(оптимальних) видатках забезпечити повне і якісне виконання належних 

завдань і функцій. В таких умовах основним методом підвищення 

ефективності є оптимізація видатків. Цього можна досягти за допомогою 

максимальної автоматизації процесів, у тому числі бухгалтерського обліку. 

Буде не зайвим переймати досвід високорозвинених країн у сфері ведення 

обліку та організації бюджетного процесу. Ще однією складовою є 

підвищення якості і кваліфікації персоналу бюджетних установ шляхом 

раціональної мотивації. Це забезпечується своєчасним і безперебійним 

фінансуванням видатків на заробітну плату та інші невідкладні потреби, що 

вимагає належного наповнення бюджетів усіх рівнів. А це в свою чергу 

потребує державної підтримки створення та розвитку виробничих 

підприємств та інших підприємницьких структур. 

Отже, ефективність бюджетних установ можна підвищити 

використовуючи вищенаведені способи. Саме це дасть змогу бюджетним 

установам розвиватися та «виживати» в сучасних умовах економічної кризи. 
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