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В эколого–экономической и социальной безопасности человеческого общества основные направления 

эколого–устойчивого развития включают в себя: экологически обоснованное размещение производительных 

сил, экологически безопасное развитие отраслей народного хозяйства, рациональное использование возоб-

новимых и невозобновимых природных ресурсов, расширенное использование вторичных ресурсов, утили-

зация, захоронение и обезвреживание отходов, совершенствование управления в области охраны окружаю-

щей среды, природопользования. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Область охраны среды обитания человека подразделяется на следующие компоненты: создание здоровой 

среды обитания для жителей городских и сельских поселений, развитие природных комплексов рекреаци-

онного и куортно–оздоровительного назначения, улучшение качества продуктов питания и питьевой воды, 

предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, обеспечение радиационной безопас-

ности населения, предупреждение и уменьшение опасного воздействия техногенных аварий и катастроф, 

экологическое воспитание и образование населения. 

В области оздоровления (восстановления) нарушенных экосистем в экологически неблагополучных ре-

гионах предусматривается выведение из кризисной экологической ситуации наиболее неблагополучные го-

рода, осуществление комплексных природоохранных и природовосстановительных мероприятий. 

В области решения глобальных экологических проблем выделяются следующие направления деятельно-

сти: охрана лесов, сохранение биоразнообразия, развитие и совершенствование системы особо охраняемых 

территорий, обеспечение безопасного уничтожения химических и ядерных отходов, решение межрегио-

нальных проблем. 

Таким образом, в соответствии с концепцией устойчивого развития достижение определенного экономи-

ческого уровня является не самоцелью, а средством обеспечения экологической безопасности человеческого 

общества. Более того, это развитие должно сопровождаться более высоким уровнем жизни в соответствии с 

более высокими социальными стандартами. Следовательно,  концепция устойчивого развития представляет 

комплексную программу, в соответствии с которой обеспечивается удовлетворение экономических и соци-

альных потребностей без ущерба экологических потребностей, при этом удовлетворение потребностей не 

выходит за рамки ресурсных ограничений. А если это и происходит, то возврат в прежнее, устойчивое со-

стояние обеспечивается за счет механизма коррекции. 

В качестве показателей, сигнализирующих о превышении ресурсных ограничений должны использо-

ваться экономические, социальные и экологические индикаторы. 

В любом случае, достижение устойчивого развития – продолжительный процесс, заключающийся в рав-

номерном движении к намеченным целям по пути экономического роста, экологического и социального 

развития. 

 

Список использованных источников 
1. Гусев, А.А. Современные экономические проблемы природопользования / А.А. Гусев. – М.: Международные от-

ношения, 2004.–208с. 

2. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Рио–де–Жанейро, 3–

4 июня 1992 года. — Нью–Йорк, 1993. 

3. Современный экономический словарь. – М.: Инфра. М. 2001 – 587с.  

4. Эндерс, А., Квернер, И. Экономика природных ресурсов, 2–ое изд. /А. Эндрес, И.Квернер.– Спб.: Питер, 2004.–

256с. 

 

 

УДК 336.14:336.2 

 

БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Ю.В. Хмарук 
Національний університет «Острозька академія», yulia.khmaruk@oa.edu.ua 

 

Доходи державного бюджету забезпечують функціонування країни, а також є основним інструментом 

реформ уряду. Лише централізовано сформовані фінансові ресурси дозволяють здійснювати єдину фінансо-

ву політику в державі та найефективніше забезпечити її розвиток, врегулювати соціальне становище насе-

лення та територій.  

В період значних економічних та соціальних реформ в Україні тема бюджетної стратегії у формуванні 

доходів державного бюджету є актуальною, оскільки на її основі є потреба у коригуванні планування надхо-

джень. 

Залежно від бюджетної класифікації доходів ми виділили такі основні чинники впливу на їх формування: 

- податкові надходження (дисциплінованість платників податків, товарооборот в країні); 

- неподаткові надходження (діяльність НБУ (перевищення доходів над видатками), прибуткова дія-

льність держави, дивідендна політика, використання майна держави, незаконна діяльність суб‘єктів госпо-

дарювання); 

- доходи від операцій з капіталом (політика приватизації в державі, наявність ресурсів та покупців); П
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- трансферти (наповнення місцевих бюджетів, міжнародні домовленості). 

Зовнішні фактори передбачають роль органів державної влади, які відповідають за формування доходів 

бюджету, рівень макропоказників розвитку держави, взаємозв‘язок з системою видатків бюджету та роль 

зовнішньоекономічної діяльності держави. Валютний фактор визначає роль іноземних валют в економіці 

країні. Внутрішні економічні чинники включають в себе рівень податкових ставок, рівень податкоспромож-

ності населення, приватизаційний фактор, пільговий фактор, рівень ВВП, курс національної валюти, рівень 

інфляції, зв‘язок з видатковою частиною бюджету.  

Ці чинники впливають на формування та реалізацію бюджетної стратегії. 

Різниця даних про виконання доходів Державного бюджету України різними державними установами 

свідчить про некоординованість процесу планування, обліку та звітності. 

Уже кілька років Україна має проблеми з невчасним затвердженням законів про Державний бюджет 

України на відповідний рік; скорочується тривалість обговорення цього закону та звітування. Для 

стабілізації проведення бюджетної політики в Україні необхідним є забезпечення стабільності чинного за-

конодавства, а також однозначності в його трактуванні, простоти та взаємозв‘язку з іншими законодавчими 

актами. 

Результати аналізу виконання плану доходів Державного бюджету України свідчать, що за 2003−2010 

роки спостерігалося недовиконання дохідної частини бюджету у 2005, 2008–2010 роках, як стосовно до за-

твердженого законом плану, так і до плану з урахуванням змін. Загалом виконання дохідної частини держа-

вного бюджету досягалося кожного року за рахунок розширення податкової бази, залучення додаткових 

джерел доходів, неповного відшкодування податку на додану вартість, а також за рахунок значних переплат 

податку на прибуток. Це свідчило про посилення застосування адміністративних заходів з боку ДПА.  

У зв‘язку з недовиконанням доходів спеціального фонду бюджету частина видатків не фінансувалася або 

фінансувалася на низькому рівні. Крім цього, існують суттєві проблеми з цільовим використанням коштів, 

марнотратством та безсистемним контролем за плануванням та виконанням планових показників.  

Недоліки з невиконання плану надходжень Державного бюджету України актуалізують потребу поси-

лення ролі науково обґрунтованого перспективного бюджетного прогнозування та планування показників 

бюджету із запровадженням стратегічного бюджетного планування. Застосування середньострокового пла-

нування бюджетів вдосконалить управління системою доходів та бюджетною системою України загалом, 

що дасть можливість достовірно планувати, корегувати дані та стабілізувати бюджетний процес у країні. 

Крім цього, програма соціально–економічного розвитку України розробляється на перспективу мінімум як 

на 5 років. Вважаємо, що актуальним питанням для регуляторів системи доходів бюджету є поєднання про-

грами соціально–економічного розвитку країни з плануванням бюджету держави в цілому. Так, у програмі, 

як і потім у законах про державний бюджет, можна буде закласти прогнозні тенденції економіки (при визна-

ченні негативних тенденцій варто зазначати одразу необхідні заходи для нейтралізації або зменшення впли-

ву), визначити пріоритети реформ та закласти на них відповідні кошти, внести стабільність у законодавчу 

базу та проведення державної політики в цілому, а також закріпити відповідальних за проведення тих чи 

інших завдань.  

Із 1997 р. до 2002 р. значних успіхів в оздоровленні бюджету за допомогою чіткої середньострокової бю-

джетної стратегії досягла Болгарія. Розширення часових меж бюджетної політики сприяло у цій країні за-

безпеченню макроекономічної та фінансової стабілізації, зміцненню бюджету. Основною умовою успішного 

здійснення середньострокової бюджетної стратегії у Болгарії стало формування політичного консенсусу 

щодо її головних цілей з тією метою, щоб у випадку зміни уряду не припинялося виконання програми [5, с. 

110]. Тому для України варто реально і чітко розробити середньострокову стратегію та дотримуватись її. 

Лише при стабільній стратегії можна досягнути передбачених результатів. 

У результаті оцінки стратегічних напрямів розвитку України [1; 2; 3; 4] вважаємо, що для України необ-

хідно у першу чергу забезпечити: орієнтовану структурно–інноваційну модель економічного розвитку; під-

вищення добробуту населення; стабілізацію державних фінансів; застосування середньострокового плану-

вання; зростання інвестицій в реальний сектор економіки; сприяння розвитку бізнесу; стабільність соціаль-

ного захисту населення; підвищення конкурентоспроможності економіки держави; модернізацію базових 

галузей економіки держави. Затверджені стратегічні напрями розвитку України повинні мати більш дирек-

тивне спрямування, потребує конкретність написаних положень та визначення термінів і відповідальних за 

їх здійснення.  

Згідно зі стратегіями розвитку держави, ми оцінили їх вплив на доходи Державного бюджету України 

(табл.). 
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Таблиця – Вплив стратегічних напрямів розбудови ринкової економіки на формування дохідної частини 

Державного бюджету України 

 

Стратегічні напрями ро-

звитку економіки України 
Що потрібно здійснити 

Вплив на доходну части-

ну Державного бюджету 

України 

Орієнтована структурно–

інноваційна модель еко-

номічного розвитку/ 

підвищення конкурентоспро-

можності економіки держави 

Сприяння застосувати інновації у вироб-

ництві: пільгове оподаткування підприємств, 

які створюють та застосовують інновації й 

дотації з державного бюджету для створення 

технопарків та розробку інноваційних тех-

нологій в Україні. 

Зростання ВВП, а отже і 

зайнятості, і зростання 

доходів Державного бюд-

жету України. 

Підвищення добробуту насе-

лення та стабільність 

соціального захисту населен-

ня 

Забезпечення стабільного рівня інфляційних 

процесів в Україні та зростання реальних 

заробітних плат і соціальних платежів. 

Підвищення податкових 

надходжень від зростаю-

чого попиту. 

Стабілізація державних 

фінансів 

Зниження зростання поточних видатків дер-

жави та забезпечення стабільності 

мобілізації доходів. 

Стабілізація надходжень 

до бюджету. 

Застосування середньостро-

кового планування 

Введення в дію розробок методик середнь-

острокового планування. 

Достовірність планування 

доходів та їх достатність 

для забезпечення всіх ви-

датків. 

Сприяння розвитку бізне-

су/зростання інвестицій в 

реальний сектор економіки 

Політична стабільність у державі, забезпе-

чення стабільної податкової політики, спри-

ятливої для інвестування у вітчизняну еко-

номіку. 

Детінізація економіки, 

зростання ВВП, зайнятості 

та доходів бюджету. 

Модернізація базових  галу-

зей економіки держави 

Зростання інвестицій в економіку як від ін-

весторів, так й інвестицій держави. 

Зростання ВВП, зайнятості 

та доходів бюджету. 

*Джерело: розроблено автором 

 

Одним із напрямів узгодження функціонування органів державної влади є забезпечення стабільності по-

даткової системи, оскільки податкові надходження відіграють основну роль у доходах Державного бюджету 

України (в середньому 70% усіх надходжень до бюджету). Це дає підстави для оцінки ефективності подат-

кової системи, яка визначається різноманітними показниками, що свідчать, наскільки обрані способи опода-

ткування дають змогу формувати доходи бюджету, не стримуючи підприємницьку активність.  

Ми вважаємо, що важливим є взаємозв‘язок двох систем бюджету: дохідної та видаткової для забезпе-

чення функціонування бюджету держави та виконання всіх функцій держави. Із проведеного аналізу видат-

кової частини Державного бюджету України з‘ясовано, що значна частка коштів спрямовується на соціальні 

видатки, економічну діяльність, на державне управління та міжбюджетні трансферти (четверта частина усіх 

видатків). Так, на початок грудня 2010 року Україна мала найчисельніший уряд у Європі; відбулось зрос-

тання кількості органів державного управління та чисельності працівників органів державного управління. 

Вагомими витратами Державного бюджету України є дотації для Пенсійного фонду України. Першопричи-

ною дотаційності Пенсійного фонду вважаємо тінізацію виплат заробітних плат. Тому найбільш вагомим 

чинником для підтримання фінансової самостійності фонду є проведення детінізації економіки для відобра-

ження всієї суми заробітних плат, що забезпечить власні ресурси Пенсійного фонду України. 

Щодо неподаткових платежів та операцій з капіталом, то варто раціонально використовувати їх, а також 

покращити адміністрування платежів за спеціальне використання природних ресурсів, особливо в частині 

належного контролю за дотриманням законодавства при сплаті цих платежів. Кошти, які отримані від при-

ватизації державного майна, повинні спрямовуватись на стратегічні напрями економіки держави, зокрема на 

розвиток промисловості та інновацій. Вважаємо, що потрібно визначити не менше 75% застосування суми 

від приватизації на інвестування державою власної економіки. Це забезпечить чітке відображення викорис-

тання коштів та надходження від цього джерела. Необхідним та терміновим є створення чіткої, прозорої 

законодавчої бази з питань приватизації державного майна.  

Отже, для стабілізації формування доходів Державного бюджету України потрібно сформувати бюджет-

ну стратегію та узгодити її з програмами соціально–економічного розвитку держави. Основні напрями вре-

гулювання бюджетної стратегії: стабільність бюджетного, податкового законодавства; детінізація економі-

ки; узгодженість органів управління; застосування середньострокового планування; врегулювання дохідної 

та видаткової частин бюджету та приватизаційних процесів в Україні; модернізація економіки. 
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В последние несколько лет в различных научных изданиях и в средствах массовой информации ведутся 

активные дискуссии о необходимости проведения широкой модернизации производства в Республики Бела-

русь. При этом, одним из ключевых вопросов является ее скорость. Весьма желательным является ее увели-

чение, так как ряд производств является морально устаревшим. Существующие темпы обновления произ-

водственного капитала являются низкими. На наш взгляд, причины такого положения дел кроются в ряде 

объективных и субъективных факторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Инновации, внедряемые в производство, являются желательными для предприятий, так как повышают 

их производственные возможности. Чем больше будет осуществлено инноваций, тем более эффективнее, с 

точки зрения общества, будут использоваться производственные ресурсы. В то же время, инновации во мно-

гих случаях сопровождаются чистыми потерями. Осуществляя инновации, предприятиям приходится отка-

зываться от старых, приобретенных ранее капитала и технологий. В случае ускоренного обновления, капи-

тал, который имеет определенный срок службы (окупаемости), оказывается ненужным, не достигнув его. 

При этом не удается его полностью амортизировать. В результате, неамортизированная часть стоимости 

является убытком для предприятия. Попытка реализации капитала может оказаться безуспешной, так как в 

данной стране или странах с аналогичным уровнем развития, где известны более совершенные технологии, 

спрос на них наблюдается лишь при значительном снижении его продажной цены. В конечном итоге, пред-

приятие не сможет окупить сделанное ранее капитальное вложение. 

Отсюда можно прийти к следующему выводу – темп освоения инноваций зависят от срока окупаемости 

капитала. При принятии решений об инновации предприятие будет сопоставлять величину прироста произ-

водства и потери отказа от старых технологий. Как не парадоксально, но может сложиться ситуация, когда 

новации станут невостребованными, несмотря на очевидную их революционность. В результате, при ис-

пользовании технологий, созданных несколько лет назад, быстро заменить их на более новые становится 

весьма затруднительно. Частично данную проблему можно решить перекладыванием потерь предприятия на 

потребителей путем увеличения цен на продукцию. Однако, на практике конкуренция со стороны других 

предприятий и относительно высокая эластичность спроса не позволяют в полной мере воспользоваться 

данной возможностью.  

Рынки стран с переходной экономикой, к которым можно отнести и экономику Республики Беларусь яв-

ляются растущими. Это позволяет в некоторой степени нивелировать указанную выше особенность освое-

ния инноваций. Но, как правило, проблема ускоренного обновления усугубляется рядом факторов, имею-

щих скорее субъективный характер. Особенности экономических систем приводят к тому, что переход на 

принципиально новые технологии может быть в разной степени затруднителен. В итоге предприятиям раз-

личных стран приходится наследовать часть зависимостей установленных старыми технологиями. Причи-

ной этого является необходимость переквалификации персонала обслуживающего данные технологии, 

необходимость постоянной переориентации научного сопровождения используемых технологий, ограниче-

ние доступа к новейшим иностранным технологиям для сокращения конкуренции на мировом рынке, па-

тентная и лицензионная система, которая сокращает возможности развития и совершенствования техноло-

гий. 

Обучение персонала, освоение новых профессий сопровождается дополнительными затратами средств и 

времени. Кроме этого, сам процесс организации переквалификации должен предваряться готовностью ме-

неджмента предприятий воспринимать и использовать новые технологии. В комплексе существование дан-

ных препятствий приводит к увеличению стоимости инноваций или возникновению ситуации, когда они 

вообще могут не осуществляться. 
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