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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 

 

студент Головко А. Г. 

Сумський державний університет 

 

Бюджетний процес займає дуже важливе значення в економіці держави, 

що має у собі регламентовану законом діяльність органів влади та управління 

по створенню, розгляду, прийняттю та виконанню бюджету. Якщо вдало 

скласти бюджет країні і виконати його, то покращиться економічна, 

фінансова стабільність держави та рівень життя громадян. 

Основним напрямком вдосконалення бюджетного процесу в Україні є 

використання методів бюджетного планування. Бюджетування передбачає 

планування та контроль за виконанням бюджету, що задовольняє розподіл 

бюджетних ресурсів згідно з цілями, завданнями і функціями країни на 

основі пріоритетів політики країні й суспільного значення очікуваних 

безпосередніх та кінцевих результатів використання бюджетних коштів.  

Метою бюджетування, що орієнтується на ефективний результат, є 

забезпечення безпосереднього зв’язку між витрачанням коштів та наслідками 

їх використання для досягнення певних цілей та завдань, а також моніторинг 

і пошук напрямків оптимізації бюджетних коштів. Даний метод потребує 

створення нових правил та процедур у бюджетному процесі, а саме: 

покращення стратегічного державного планування; збільшення 

відповідальності керівників та відповідальних осіб щодо складання та 

виконання бюджетів різних рівнів. 

Одним з важливих факторів покращення використання бюджетних коштів 

є оптимізація системи бюджетних установ та їх реорганізація. Мова йде про 

чітке визначення та розмежування бюджетних установ, що повинні бути 

підвідомчі певному розпоряднику бюджетних коштів. Саме таке 

підпорядкування дає змогу реалізовувати завдання, які направлені на 

втілення у життя бюджетних програм, здійснювати раціональний розподіл 

бюджетних коштів. Для збільшення відкритості формування та використання 

бюджетних коштів здійснюється запровадження гласності процедури 

створення, підготовки, прийняття і публікації бюджетів, звітів про їх 

виконання; координація роботи всіх контрольних органів.  
Отже, нами розглянуто такі основні напрямки вдосконалення бюджетного 

процесу, як: застосування методу бюджетування при формуванні та 
виконанні бюджетів, чіткий розподіл повноважень та визначення 
відповідальних осіб на кожному етапі виконання бюджетів різних рівнів і 
бюджетних програм, взаємодія усіх учасників бюджетного процесу, 
оптимізація системи бюджетних установ та їх реорганізація, проведення 
моніторингу та фінансового контролю. 
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