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УДОС КО НА ЛЕН НЯ ПРАК ТИ КИ РОЗ РОБ ЛЕН НЯ
БЮД ЖЕТ НИХ РЕ ЗО ЛЮ ЦІЙ

У стат ті роз гля ну то віт чиз ня ну прак ти ку роз роб лен ня ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі -
ти ки на нас туп ний бюд жет ний пе рі од (бюд жет них ре зо лю цій), від зна че но її не га тив ні ха рак -
те рис ти ки і зап ро по но ва но шля хи їх ньо го по до лан ня, обґ рун то ва но прі о ри тет ні нап ря ми бюд -
жет ної по лі ти ки на 2008 рік.

In the article, the domestic practice of developing the guidelines of fiscal policy for the next budgetary
period (budgetary resolutions) is interpreted. The author notes its negative characteristics, offers the
ways for their overcoming and motivates the priority directions of fiscal policy for 2008. 

Удос ко на лен ня бюд жет но го про це су в кон тек сті фор му ван ня де мок ра тич -
но го сус пільс тва в Ук ра ї ні пот ре бує сут тє во го по ліп шен ня прак ти ки роз роб лен -
ня бюд жет них ре зо лю цій, пов ні шо го вра ху ван ня їх ніх ви мог у про це сі скла дан -
ня, роз гля ду і прий нят тя за ко ну про дер жав ний бюд жет.

Як ві до мо, бюд жет на ре зо лю ція – це до ку мент, у яко му виз на ча ють ся ос -
нов ні нап ря ми й прі о ри те ти бюд жет ної по лі ти ки на нас туп ний рік. Пи тан ня роз -
роб лен ня й ух ва лен ня ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки на нас туп ний
бюд жет ний пе рі од (бюд жет ної ре зо лю ції) ре гу лю ють ся Бюд жет ним ко дек сом Ук -
ра ї ни, від по від но до яко го цей до ку мент має бу ти орі єн ти ром під час роз роб лен -
ня про ек ту дер жав но го бюд же ту як для уря ду, так і для пар ла мен ту.

Про ект ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки на нас туп ний бюд жет ний
пе рі од по да єть ся уря дом до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни до 1 чер вня по точ но го ро -
ку. Ціл ком зро зу мі ло, що про ект за ко ну про дер жав ний бюд жет по ви нен роз роб -
ля ти ся з ура ху ван ням пев них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки, то му всі мож ли ві
від хи лен ня ма ють бу ти обґ рун то ва ні.

За Бюд жет ним ко дек сом Ук ра ї ни (стат тя 33) про ект ос нов них нап ря мів бюд -
жет ної по лі ти ки на нас туп ний бюд жет ний пе рі од має пе ред ба ча ти про по зи ції Ка -
бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни що до:

1) гра нич но го роз мі ру де фі ци ту (про фі ци ту) Дер жав но го бюд же ту Ук ра ї ни
у від сот ках до прог ноз но го річ но го об ся гу ва ло во го внут ріш ньо го про дук ту;

2) час тки прог ноз но го річ но го об ся гу ва ло во го внут ріш ньо го про дук ту, що
пе ре роз по ді ля єть ся че рез зве де ний бюд жет Ук ра ї ни;

3) гра нич но го об ся гу дер жав но го бор гу та йо го струк ту ри;
4) пи то мої ва ги об ся гу між бюд жет них тран сфер тів у ви дат ках Дер жав но го

бюд же ту Ук ра ї ни і ко е фі ці єн та ви рів ню ван ня для міс це вих бюд же тів;
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5) пи то мої ва ги ка пі таль них вкла день у ви дат ках Дер жав но го бюд же ту Ук ра -
ї ни та прі о ри тет них нап ря мів їх ньо го ви ко рис тан ня;

6) вза є мо від но син Дер жав но го бюд же ту Ук ра ї ни з міс це ви ми бюд же та ми
у нас туп но му бюд жет но му пе рі о ді;

7) змін до за ко но давс тва, прий нят тя яких є не об хід ним для ре а лі за ції бюд -
жет ної по лі ти ки дер жа ви;

8) пе ре лі ку го лов них роз по ряд ни ків кош тів Дер жав но го бюд же ту Ук ра ї ни;
9) за хи ще них ви дат ків бюд же ту;
10) обґ рун ту ван ня не об хід нос ті по ді лу бюд же ту на за галь ний і спе ці аль ний

фон ди1.
У віт чиз ня ній прак ти ці бюд жет на ре зо лю ція так і не ста ла ос но во по лож ним

до ку мен том, який виз на чає ті нап ря ми й прі о ри те ти бюд жет ної по лі ти ки, на ре -
а лі за цію яких бу де спря мо ва ний за кон про дер жав ний бюд жет. Да ле ко не зав жди
в бюд жет них ре зо лю ці ях на во дять ся ос нов ні мак ро е ко но міч ні й, зок ре ма, бюд -
жет ні па ра мет ри, які по вин ні вра хо ву ва ти ся під час роз роб лен ня дер жав но го
бюд же ту. В ок ре мих ви пад ках це – ве ли кі за об ся га ми до ку мен ти (нап рик лад,
бюд жет ні ре зо лю ції на 2000 рік, 2004–2006 ро ки), при чо му їх ні об ся ги, зміст і
струк ту ра з ро ку в рік мо жуть заз на ва ти сут тє вих змін. 

Як що вда ти ся до зміс ту пос та нов Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, які прий ма ли ся
що до ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки на 1997–2007 ро ки, то слід від зна -
чи ти в них пев не змі шу ван ня ці лей бюд жет ної стра те гії і так ти ки, тоб то пла ну -
ван ня за хо дів, ре а лі за ція яких мож ли ва ли ше у дов гос то ро ко вій пер спек ти ві, і та -
ких, які мо жуть бу ти ви рі ше ні про тя гом од но го бюд жет но го пе рі о ду. Нап рик лад,
до стра те гіч них зав дань, що вхо дять до бюд жет них ре зо лю цій ос тан ніх ро ків, на -
ле жать: роз роб лен ня і про вад жен ня по дат ко вої ре фор ми, змен шен ня по дат ко во -
го на ван та жен ня, ре фор му ван ня сис те ми со ці аль но го за хис ту, охо ро ни здо ров’я,
пен сій но го за без пе чен ня і т.ін. Ціл ком зро зу мі ло, що ви ко нан ня цих за хо дів ви -
хо дить за ме жі од но го бюд жет но го ро ку, і то му у бюд жет них ре зо лю ці ях мож на
спос те рі га ти пов то рен ня з ро ку в рік од них і тих са мих зав дань. 

Ми вва жа є мо, що в про це сі по даль шо го удос ко на лен ня на яв ної прак ти ки
роз роб лен ня бюд жет них ре зо лю цій пе ре ду сім не об хід но до мог ти ся дот ри ман ня
ви мог Бюд жет но го ко дек су Ук ра ї ни що до зміс ту ос нов них нап ря мів бюд жет ної
по лі ти ки на нас туп ний бюд жет ний пе рі од і пе ре лі ку тих обов’яз ко вих еле мен тів
і по каз ни ків, які во на має міс ти ти.

Річ у то му, що бюд жет ні ре зо лю ції про тя гом 1997–2007 ро ків, тоб то за весь
пе рі од їх ньо го іс ну ван ня, сут тє во від різ ня ють ся між со бою за фор ма том – об ся -
гом і струк ту рою на ве де ної ін фор ма ції, сту пе нем її де та лі за ції, на яв ніс тю кон крет -
них кіль кіс них по каз ни ків. Так, нап рик лад, у бюд жет ній ре зо лю ції на 2007 рік із
де ся ти обов’яз ко вих пун ктів що до зміс ту ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки

1 Бюд жет ний ко декс Ук ра ї ни від 21 чер вня 2001 ро ку. – К.: Аті ка, 2001. – С. 23–24.
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є ли ше два, які сто су ють ся: 1) час тки прог ноз но го річ но го об ся гу ВВП, що пе ре -
роз по ді ля єть ся че рез зве де ний бюд жет Ук ра ї ни, і 2) пе ре лі ку за хи ще них ста тей
ви дат ків бюд же ту2.

Ана ліз тек стів бюд жет них ре зо лю цій, по чи на ю чи з 2003 ро ку, тоб то за час дії
Бюд жет но го ко дек су Ук ра ї ни, свід чить, що най пов ні ше ви мо ги ко дек су що до
зміс ту ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки бу ли до дер жа ні у бюд жет ній ре -
зо лю ції на 2003 рік. У бюд жет них ре зо лю ці ях, прий ня тих у нас туп ні ро ки, спос -
те рі га єть ся пос ту по вий від хід від цих ви мог. 

Сут тє вою ва дою біль шос ті бюд жет них ре зо лю цій є від сут ність у них чіт ко го
виз на чен ня про пор цій роз по ді лу бюд жет них ре сур сів від по від но до стра те гіч них
і по точ них нап ря мів сус піль но го роз вит ку і тих зру шень, які пе ред ба ча єть ся здій -
сни ти. Так, в “Ос нов них нап ря мах бюд жет ної по лі ти ки на 2007 рік” на ве де но
ли ше один кон крет ний по каз ник. Це – час тка пе ре роз по ді лу ВВП че рез зве де -
ний бюд жет Ук ра ї ни в роз мі рі 30 %. 

Ми під три му є мо точ ку зо ру на у ков ців і прак ти ків що до не об хід нос ті біль шої
кон кре ти за ції зміс ту бюд жет них ре зо лю цій, на ве ден ня у їх ньо му скла ді дос тат ньо
ши ро кої ін фор ма ції про ви ко нан ня зве де но го, дер жав но го і міс це вих бюд же тів
при най мні за три по пе ред ніх ро ки, де таль но го роз ра хун ку бюд жет них по каз ни ків
на нас туп ний рік, прог но зу ос нов них бюд жет них па ра мет рів на нас туп ні кіль ка
ро ків3. По ло жен ня бюд жет них ре зо лю цій ма ють бу ти чіт ко сфор му льо ва ні, міс -
ти ти кон крет ні аб со лют ні й від нос ні па ра мет ри: аб со лют ні об ся ги, пи то му ва гу,
тем пи зрос тан ня або змен шен ня то що. Тре ба ви лу чи ти вжи ван ня та ких вис ло вів,
які, нап рик лад, зус трі ча ють ся у ра ні ше прий ня тих бюд жет них ре зо лю ці ях:

“За без пе чи ти під ви щен ня пи то мої ва ги за галь но го фон ду міс це вих бюд же -
тів у за галь но му фон ді зве де но го бюд же ту по рів ня но з від по від ним по каз ни ком,
ура хо ва ним при зат вер джен ні Дер жав но го бюд же ту Ук ра ї ни на 2006 рік” – Бюд -
жет на ре зо лю ція на 2007 рік;

“До сяг ти мак ро е ко но міч ної ста біль нос ті, зок ре ма за ра ху нок зни жен ня рів -
ня інф ля ції по рів ня но з прог ноз ним її рів нем на 2005 рік і ста бі лі за ції ва лют но -
го кур су” – Бюд жет на ре зо лю ція на 2006 рік4;

“За галь ний об сяг над ход жень кош тів від при ва ти за ції дер жав но го май на у
2005 ро ці по ви нен ста но ви ти не мен ше від об ся гу, зат вер дже но го на 2004 рік” –
Бюд жет на ре зо лю ція на 2005 рік5;

2 Про Ос нов ні нап ря ми бюд жет ної по лі ти ки на 2007 рік. Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук ра -
ї ни від 27 лип ня 2006 р. // Ві до мос ті Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни. – 2006. – № 40. – Ст. 352.

3 Ана ліз і про по зи ції до Ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки на 2007 рік, по да них Ка -
бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни на роз гляд до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни / www.mbr–ukr.org; Бюд -
жет–2007: на мі ри оз ву че но // Уря до вий кур’єр. – 2006. – 22 лип ня. – С. 14.

4 Про Ос нов ні нап ря ми бюд жет ної по лі ти ки на 2006 рік. Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук ра -
ї ни від 21 чер вня 2005 р. // Ві до мос ті Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни. – 2005. – № 27. – Ст. 367.

5 Про Ос нов ні нап ря ми бюд жет ної по лі ти ки на 2005 рік. Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук ра -
ї ни від 24 чер вня 2004 р. // Ві до мос ті Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни. – 2004. – № 50. – Ст. 541.
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“Пи то ма ва га міс це вих бюд же тів у зве де но му бюд же ті... та за галь ний об сяг
тран сфер тів... із дер жав но го бюд же ту міс це вим бюд же там по вин ні ста но ви ти не
мен ше, ніж у 2003 ро ці” – Бюд жет на ре зо лю ція на 2004 рік6.

Ду же час то ок ре мі з про го ло ше них ці лей і зав дань бюд жет ної по лі ти ки
в бюд жет них ре зо лю ці ях по да ють ся без не об хід ної кон кре ти за ції, тоб то не по -
яс ню ють ся нап рям и пла но ва них но ва цій і змін. Так, в “Ос нов них нап ря мах
бюд жет ної по лі ти ки на 2006 рік” (п. 5) ідеть ся про ство рен ня спри ят ли вих
умов для роз вит ку віт чиз ня но го ви роб ни ка, під при єм ниць кої ді яль нос ті й ін -
вес ти цій но го клі ма ту шля хом удос ко на лен ня спро ще ної сис те ми опо дат ку ван -
ня суб’єк тів ма ло го під при єм ниц тва, змен шен ня по дат ко во го на ван та жен ня.
До реч но бу ло б наз ва ти нап ря ми удос ко на лен ня спро ще ної сис те ми опо дат -
ку ван ня, а та кож по дат ки, за яки ми пе ред ба ча єть ся змен шен ня ста вок чи на -
дан ня пільг.

Ана ло гіч ним чи ном у Бюд жет ній ре зо лю ції на 2007 рік (п. 18) пос тав ле но
зав дан ня удос ко на ли ти ме ха нізм роз по ді лу між міс це ви ми бюд же та ми об ся гу до -
та ції ви рів ню ван ня і кош тів, що пе ре да ють ся до дер жав но го бюд же ту. Про те не
заз на че но, яким чи ном пе ред ба ча єть ся про вес ти це удос ко на лен ня і до яко го са -
ме еле мен ту із склад но го й гро міз дко го по ряд ку виз на чен ня об ся гів до та цій ви -
рів ню ван ня бу дуть вне се ні змі ни. 

Але най біль шою ва дою чин ної бюд жет ної прак ти ки є те, що в за ко нах про
дер жав ний бюд жет не пов ною мі рою за без пе чу єть ся ре а лі за ція ос нов них нап ря -
мів бюд жет ної по лі ти ки, виз на че них Вер хов ною Ра дою Ук ра ї ни. 

Прик ла дів мож на на вес ти над зви чай но ба га то. Так, зок ре ма, в за ко нах про
Дер жав ний бюд жет Ук ра ї ни на 2002 і 2003 рік, усу пе реч по ло жен ням бюд жет них
ре зо лю цій, дер жав ний бюд жет був сфор мо ва ний із де фі ци том, то ді як за без пе -
чен ня бе зу мов ної зба лан со ва нос ті бюд же ту бу ло виз на че но як прі о ри тет ний нап -
рям бюд жет ної по лі ти ки. 

Пе ред ба че ні сво го ча су в бюд жет них ре зо лю ці ях за хо ди за ли ша ли ся не ви -
ко на ни ми про тя гом кіль кох ро ків, а ок ре мі з них і до сьо год ні не ре а лі зо ва ні:
це, зок ре ма, де цен тра лі за ція дер жав них фі нан сів, по вер нен ня зне ці не них за о -
щад жень гро ма дян в ус та но вах Ощад но го бан ку та ко лиш ньо го Укр держ стра -
ху, за без пе чен ня ре а лі за ції ст. 57 За ко ну Ук ра ї ни “Про ос ві ту”, про ве ден ня вій -
сько вої і по дат ко вої ре форм, упо ряд ку ван ня по дат ко вих пільг, змен шен ня
по дат ко во го на ван та жен ня, пе ре ве ден ня на каз на чей ське обс лу го ву ван ня міс -
це вих бюд же тів, Дер жав ної мит ної служ би Ук ра ї ни, Пен сій но го фон ду Ук ра ї -
ни й ін ших дер жав них ці льо вих фон дів, зап ро вад жен ня на дан ня ад рес них пільг
і суб си дій на се лен ню тіль ки у гро шо вій фор мі, пе ре да ча ві дом чих бюд жет них

6 Про Ос нов ні нап ря ми бюд жет ної по лі ти ки на 2004 рік. Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук ра -
ї ни від 19 чер вня 2003 р. – [Цит. 2006, 24 жов тня]. Дос туп ний з: <http://za kon1.ra da.gov.ua/cgi–
 bin/laws/ma in.cgi>.
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ус та нов со ці аль но- куль тур ної сфе ри до від по від них мі ніс терств та ін ших цен -
траль них ор га нів вла ди й ін.

То му ми вва жа є мо, що не об хід но до ма га ти ся як най пов ні шо го вті лен ня по -
ло жень бюд жет них ре зо лю цій під час роз роб лен ня, роз гля ду і зат вер джен ня За -
ко ну Ук ра ї ни про Дер жав ний бюд жет Ук ра ї ни. У свою чер гу, зав дан ня, які вхо -
дять до бюд жет них ре зо лю цій, ма ють бу ти чіт ко виз на че ні, обґ рун то ва ні, по да ні
з ви ок рем лен ням дов гос тро ко вих і по точ них за хо дів бюд жет ної по лі ти ки кра ї ни. 

Ни ні не має на галь ної пот ре би у прий нят ті но вих нор ма тив них до ку мен тів
що до удос ко на лен ня прак ти ки скла дан ня бюд жет них ре зо лю цій, тре ба ли ше не -
у хиль но ви ко ну ва ти чин ні за ко ни.

При виз на чен ні прі о ри те тів бюд жет ної по лі ти ки на 2008 рік, на наш пог ляд,
ак цент має бу ти зроб ле ний на:

– фі нан со во му за без пе чен ні ста нов лен ня ін но ва цій ної мо де лі еко но міч но -
го зрос тан ня як ви хід ної пе ре ду мо ви ди на міч но го роз вит ку кра ї ни, зміц нен ня її
кон ку рен тоз дат нос ті у сві то во му гос по дарс тві й на цій ос но ві – поліпшення
якос ті жит тя гро ма дян;

– ре а лі за ції спра вед ли вої дер жав ної по лі ти ки що до со ці аль но го за хис ту і со -
ці аль но го за без пе чен ня на се лен ня, зок ре ма по си лен ня під трим ки най більш со -
ці аль но враз ли вих верств на се лен ня;

– удос ко на лен ні роз по ді лу ре сур сів у бюд жет ній сис те мі Ук ра ї ни в нап рям -
ку їх ньої де цен тра лі за ції, зміц нен ні до хід ної ба зи міс це вих бюд же тів, зап ро вад -
жен ні ме ха ніз мів по до лан ня ре гі о наль них дис про пор цій, фі нан со вій під трим ці
деп ре сив них те ри то рій;

– за без пе чен ні про зо рос ті бюд жет но го про це су, шир шо му за лу чен ні гро -
ма дян до учас ті в ньо му й ста нов лен ні ефек тив ної сис те ми сус піль но го кон тро -
лю за ре а лі за ці єю бюд жет ної по лі ти ки і ви ко рис тан ням бюд жет них кош тів.

Ми не ста ви мо за ме ту да ти ви чер пний пе ре лік за хо дів, які до ціль но здій -
сни ти в ме жах на мі че них прі о ри тет них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки на 2008 рік,
про те на ок ре мих із них вва жа є мо за до ціль не зу пи ни ти ся. 

У кон тек сті фор му ван ня ін вес ти цій но- ін но ва цій ної мо де лі еко но міч но го
роз вит ку не об хід но пе ред ба чи ти та кі зав дан ня:

– пос ту по ве наб ли жен ня об ся гів фі нан су ван ня на у ко вої і на у ко во- тех ніч ної
ді яль нос ті до рів ня, пе ред ба че но го За ко ном Ук ра ї ни “Про на у ко ву та на у ко во-
 тех ніч ну ді яль ність” – 1,7 % ВВП7;

– за без пе чен ня дер жав ної під трим ки роз вит ку ви роб ниц тва но вої кон ку рен -
тос про мож ної ін те лек ту аль но- ін но ва цій ної про дук ції, а та кож ін вес ти цій них
тран сфор ма цій них про ек тів;

7 Для по рів нян ня: ви дат ки на на у ко во- дос лід ні й дос лід но- конс трук тор ські ро бо ти у Шве -
ції – 4,3 %, Фін лян дії – 3,5 %, Япо нії – 3,1 %, США – 2,7 %, Швей ца рії – 2,6 %, Да нії і Ні -
меч чи ні – по 2,5 %, Ук ра ї ні – 0,4 % ВВП (Бе бик В. У по шу ках “ук ра їн ської ні ші” // Уря до вий
кур’єр. – 2006. – № 153. – 17 сер пня. – С. 14).
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– прі о ри тет на дер жав на під трим ка роз вит ку ін но ва цій них тех но ло гій в об -
роб ній про мис ло вос ті й ма ши но бу ду ван ні, які ста нов лять ос но ву ін но ва цій ної
мо де лі роз вит ку;

– спря му ван ня кош тів на роз ви ток АПК шля хом пе ре хо ду від опо се ред ко -
ва но го фі нан су ван ня до ад рес но го спря му ван ня кош тів кон крет ним то ва ро ви -
роб ни кам;

– зміц нен ня ін вес ти цій ної скла до вої дер жав но го і міс це вих бюд же тів, за без -
пе чен ня зрос тан ня бюд же тів роз вит ку;

– ска су ван ня спе ци фіч них по дат ко вих пільг із ме тою фор му ван ня пов но -
цін но го кон ку рен тно го се ре до ви ща, усу нен ня не об ґрун то ва них еко но міч них пе -
ре ваг для ок ре мих суб’єк тів гос по да рю ван ня; 

– зап ро вад жен ня піль го во го опо дат ку ван ня або звіль нен ня від опо дат ку ван -
ня прі о ри тет них ви дів ін но ва цій но- ін вес ти цій ної ді яль нос ті на під ста ві чіт ких і
про зо рих кри те рі їв;

– уп ро вад жен ня ме ха ніз мів за хис ту від ви ко рис тан ня спро ще них ме то дів опо -
дат ку ван ня, вста нов ле них для суб’єк тів ма ло го під при єм ниц тва, з ме тою ле галь -
но го ухи лен ня від опо дат ку ван ня під при ємс тва ми ве ли ко го й се ред ньо го біз не су;

– на дан ня, як ви ня ток, тер мі ном від 3 до 5 ро ків, по дат ко вих пільг для іно -
зем них ін вес то рів, кот рі вкла да ють кош ти у сфе ру ви роб ниц тва но вої кон ку рен -
тос про мож ної ін те лек ту аль но- ін но ва цій ної про дук ції;

– мо дер ні за ція спро ще но го ре жи му опо дат ку ван ня суб’єк тів ма ло го під при -
єм ниц тва, ви хо дя чи з не об хід нос ті дот ри ман ня вер ти каль ної по дат ко вої рів нос ті
плат ни ків не за леж но від мас шта бів гос по дар ської ді яль нос ті. При цьо му га ран -
ту єть ся за без пе чен ня спро щен ня про це дур, пов’яза них із дот ри ман ням ви мог по -
дат ко во го за ко но давс тва.

Пе ре бу до ва еко но міч них від но син у кра ї ні, яка триває про тя гом усьо го ча -
су іс ну ван ня не за леж ної ук ра їн ської дер жа ви, приз ве ла до зни жен ня рів ня жит -
тя пе ре важ ної час ти ни на се лен ня, змен шен ня йо го пла тос про мож нос ті, спри -
чи ни ла роз ша ру ван ня сус пільс тва за рів нем до хо дів, зрос тан ня без ро біт тя. Для
пос лаб лен ня і в пер спек ти ві по до лан ня цих не га тив них тен ден цій не об хід но
в про це сі роз роб лен ня бюд же ту на 2008 рік пе ред ба чи ти:

– спря му ван ня кош тів на по е тап ну ком пен са цію гро ма дя нам втрат від зне -
ці не них гро шо вих за о щад жень;

– по даль ше наб ли жен ня мі ні маль ної за ро біт ної пла ти до роз мі ру про жит -
ко во го мі ні му му;

– вста нов лен ня обґ рун то ва ної єди ної та риф ної сіт ки по са до вих ок ла дів
у дер жав но му сек то рі, впо ряд ку ван ня над ба вок до ок ла дів, змен шен ня від мін -
нос тей між мі ні маль ним і мак си маль ним ок ла да ми;

– наб ли жен ня роз мі рів со ці аль них вип лат (за умо ви, як що во ни є єди ним
дже ре лом до хо дів гро ма дян) до рів ня про жит ко во го мі ні му му;

– по даль ше під ви щен ня роз мі рів до по мог ма ло за без пе че ним сім’ям та
сім’ям із діть ми.
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Вті лен ня зав дань еко но міч но го і со ці аль но го бло ків бюд жет ної по лі ти ки не -
мож ли ве без за без пе чен ня по даль шо го удос ко на лен ня віт чиз ня ної бюд жет ної
сис те ми в нап рям і до сяг нен ня оп ти маль но го роз по ді лу до хо дів і ви дат ків між ок -
ре ми ми рів ня ми і ви да ми бюд же тів, про ве ден ня де цен тра лі за ції бюд жет них ре -
сур сів, зміц нен ня до хід ної ба зи міс це вих бюд же тів, удос ко на лен ня бюд жет но го
ре гу лю ван ня від по від но до ці лей дер жав ної ре гі о наль ної по лі ти ки, а та кож за -
без пе чен ня ефек тив но го гро мад сько го кон тро лю у сфе рі дер жав них фі нан сів.

Для ви рі шен ня цих зав дань у бюд жет ній ре зо лю ції на 2008 рік тре ба пе ред -
ба чи ти та кі за хо ди:

– ста бі лі за цію час тки міс це вих бюд же тів у зве де но му бюд же ті Ук ра ї ни на
рів ні, не мен шо му ніж 40 %;

– зміц нен ня міс це вих бюд же тів за ра ху нок роз ши рен ня їх ньої до хід ної ба -
зи, пос лаб лен ня за леж нос ті міс це вих бюд же тів від між бюд жет них тран сфер тів,
пе ре да них із бюд же тів ви що го рів ня;

– зап ро вад жен ня ме ха ніз му ком пен са ції втрат до хо дів міс це вих бюд же тів
унас лі док прий нят тя за галь но дер жав них рі шень, які сто су ють ся до хо дів і ви дат -
ків бюд же тів, зок ре ма під ви щен ня мі ні маль ної за ро біт ної пла ти, зрос тан ня норм,
цін, та ри фів, на дан ня дер жа вою по дат ко вих пільг, у то му чис лі з пла ти за зем -
лю, то що;

– вве ден ня в дію по дат ку на не ру хо ме май но фі зич них осіб із за ра ху ван ням
йо го у пов но му об ся зі до міс це вих бюд же тів;

– по ліп шен ня струк ту ри між бюд жет них тран сфер тів із дер жав но го бюд же ту
міс це вим бюд же там у нап рямі ско ро чен ня пе ре лі ку і час тки ці льо вих суб вен цій;

– ство рен ня об’єк тив но го і про зо ро го ме ха ніз му на дан ня з дер жав но го бюд -
же ту міс це вим бюд же там суб вен цій, зок ре ма ін вес ти цій них. При цьо му за без пе -
чи ти зас то су ван ня на у ко во обґ рун то ва них і єди них кри те рі їв ви ді лен ня суб вен -
цій для всіх одер жу ва чів кош тів від по від но до ви мог Бюд жет но го ко дек су
Ук ра ї ни; 

– на дан ня із дер жав но го бюд же ту міс це вим бюд же там суб вен цій на ре конс -
трук цію і мо дер ні за цію най важ ли ві ших для ре а лі за ції со ці аль них і еко но міч них
прі о ри те тів ре гі о ну об’єк тів жит ло во- ко му наль но го гос по дарс тва, які ма ють низь -
кий рі вень екс плу а та цій ної без пе ки, зок ре ма об’єк тів сис те ми во до пос та чан ня;

– спря му ван ня не менш ніж 0,2 % до хо дів дер жав но го бюд же ту на фі нан -
су ван ня усіх прог рам по до лан ня деп ре сив нос ті те ри то рій за нор мою За ко ну Ук -
ра ї ни “Про сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів” від 8 ве рес ня 2005 ро ку8; 

– за без пе чен ня рів но мір но го фі нан су ван ня зап ла но ва них ви дат ків, на дан -
ня до та цій і суб вен цій від по від но до бюд жет но го роз пи су з ме тою пов но го ос во -
єн ня кош тів, особ ли во в час ти ні ка пі таль них ви дат ків;

8 За кон Ук ра ї ни Про сти му лю ван ня роз вит ку ре гі о нів // Уря до вий кур’єр. Орі єн тир. –
2005. – № 37. – С. 3.
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– зап ро вад жен ня ефек тив но го ме ха ніз му уп рав лін ня тим ча со во віль ни ми
за лиш ка ми бюд жет них кош тів, зо се ред же них на єди но му ра хун ку Дер жав но го
каз на чейс тва Ук ра ї ни;

– зас то су ван ня ди фе рен ці йо ва но го під хо ду до ор га ні за ції обс лу го ву ван ня
міс це вих бюд же тів різ них ви дів, зап ро вад жен ня спро ще но го по ряд ку каз на чей -
сько го обс лу го ву ван ня сіль ських і се лищ них бюд же тів.

Дос лід жен ня віт чиз ня ної прак ти ки роз роб лен ня ос нов них нап ря мів бюд жет -
ної по лі ти ки, ви яв лен ня її по зи тив них і не га тив них ха рак те рис тик дає мож ли -
вість обґ рун ту ва ти вис но вок про не об хід ність уточ нен ня міс ця і ро лі бюд жет них
ре зо лю цій у бюд жет но му про це сі, сут тє ве під не сен ня їх ньо го зна чен ня у бюд -
жет но му пла ну ван ні. З ог ля ду на це зас лу го вує на ува гу за ру біж ний дос від зас то -
су ван ня ана ло гіч них до ку мен тів, зок ре ма має пев ний ін те рес прак ти ка Спо лу че -
них Шта тів Аме ри ки у сфе рі скла дан ня й уз год жен ня ре зо лю цій про бюд жет.

Бюд жет на ре зо лю ція у США ви роб ля єть ся спіль но дво ма па ла та ми кон гре -
су – па ла тою пред став ни ків і се на том. Що річ на бюд жет на ре зо лю ція – сво го
ро ду “інс трук ція кон гре су для са мо го се бе”9 і є для ньо го обов’яз ко вою. Бюд жет -
на ре зо лю ція не під пи су єть ся пре зи ден том кра ї ни, тоб то во на не має си ли за ко -
ну і не є юри дич но обов’яз ко вою, про те це не пе рет во рює її у фор маль ний до -
ку мент. Річ у то му, що за ко но дав чі ак ти, які роз роб ля ють ся кон гре сом на ос но ві
бюд жет ної ре зо лю ції, вра хо ву ють ці лі й зав дан ня, ві доб ра же ні у бюд жет ній ре -
зо лю ції, а ці за ко но дав чі ак ти зат вер джує пре зи дент10.

На про цес роз гля ду й ос та точ но го виз на чен ня зміс ту ре зо лю ції в бюд жет них
ко мі те тах двох па лат кон гре су знач ний вплив має по лі тич на роз ста нов ка сил,
передусім це сто су єть ся па ла ти пред став ни ків. У бюд жет но му ко мі те ті се на ту пар -
тій на при на леж ність від чу ва єть ся де що мен ше, але й там мо жуть ви ни ка ти роз -
біж нос ті у де мок ра тів і рес пуб лі кан ців що до нап ря мів і прі о ри те тів бюд жет ної по -
лі ти ки. Для до сяг нен ня кон сен су су в пи тан нях по точ ної бюд жет ної по лі ти ки між
пре зи ден том і кон гре сом про во дять ся бюд жет ні на ра ди і, у ра зі до сяг нен ня між
ни ми до мов ле нос тей, їх ні ре зуль та ти фік су ють ся у бюд жет ній ре зо лю ції, яка піс -
ля цьо го стає до ку мен том, що ви ра жає уз год же ні на мі ри цих двох гі лок вла ди11.

Бюд жет на ре зо лю ція охоп лює 3–5 фі нан со вих ро ків, го лов на її ме та – ство -
рен ня ра мок, у ме жах яких кон грес роз гля дає і ух ва лює рі шен ня про до хо ди, вит -
ра ти й ін ші пов’яза ні з бюд же том пи тан ня. От же, ре зо лю ція є тим під ґрун тям,
на під ста ві яко го кон грес по чи нає роз роб ля ти бюд жет. За чин ною бюд жет ною
прак ти кою у США для кож но го фі нан со во го ро ку бюд жет на ре зо лю ція виз на чає

9 Тре вор Бра ун. 1996 рік: Бюд жет на без ви хідь і при пи нен ня ді яль нос ті уря ду США / Ма -
те рі а ли ПСП 1994–1999. Прог ра ма спри ян ня пар ла мен то ві Ук ра ї ни, 2000.

10 Ог ляд бюд жет ної сис те ми США і пов’яза них із нею по нять / Ма те рі а ли ПСП 1994–
1999. Прог ра ма спри ян ня пар ла мен то ві Ук ра ї ни, 2000.

11 Фе де раль ний бюд жет ний про цес у США / Ма те рі а ли ПСП 1994–1999. Прог ра ма спри -
ян ня пар ла мен то ві Ук ра ї ни, 2000.
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уза галь не ні бюд жет ні по каз ни ки і су ми вит рат і кре ди тів за кож ним фун кці о -
наль ним нап ря мом бюд же ту, зок ре ма та кі:

– су куп ні до хо ди (зок ре ма су ми, на які ці до хо ди ма ють бу ти змі не ні за ко -
но дав чи ми ак та ми);

– су куп ні но ві бюд жет ні пов но ва жен ня і ви дат ки;
– за галь на су ма зо бов’язань що до пря мих і пер вин них га ран то ва них по зик;
– де фі цит або по зи тив не саль до;
– гра нич на ве ли чи на за бор го ва нос ті.
У ме жах кож но го фун кці о наль но го нап ря му вит ра чан ня бюд жет них кош тів

у ре зо лю ції ок ре мо вка зу ють ся су ми но вих бюд жет них пов но ва жень, вит рат, пря -
мих по зи ко вих і пер вин них га ран то ва них по зи ко вих зо бов’язань, що дає мож ли -
вість від сте жу ва ти мас шта би збіль шен ня тих чи ін ших ви дат ків, а та кож ви я ви ти
при чи ни змін, які пла ну єть ся здій сни ти. Та кий під хід спри яє ефек тив ні шо му фі -
нан со во му кон тро лю за ра ці о наль ним вит ра чан ням бюд жет них ре сур сів, зва же но -
му прий нят тю рі шень що до ви ко рис тан ня зав жди об ме же них сус піль них кош тів. 

Важ ли вим по зи тив ним еле мен том аме ри кан сько го дос ві ду роз роб лен ня й ух -
ва лен ня бюд жет них ре зо лю цій є не ли ше по дан ня у них де та лі зо ва них роз ра хун -
ків на кіль ка ро ків до хо дів і ви дат ків бюд же ту в кон тек сті на яв них і но вих бюд -
жет них пов но ва жень, а ще й те, що в цих до ку мен тах за га лом виз на ча єть ся
сту пінь дер жав но го втру чан ня в еко но мі ку. В про це сі роз роб лен ня про ек ту фе -
де раль но го бюд же ту за ча сів, ко ли не скла да ли ся бюд жет ні ре зо лю ції, не бу ло
мож ли вим виз на чи ти і здій сню ва ти вплив на за галь ний рі вень втру чан ня дер жа -
ви в еко но міч не жит тя то му, що рі шен ня про ті чи ті бюд жет ні ви дат ки ух ва лю -
ва ли ся в ре зуль та ті ло бі ю ван ня різ них ко мі сій, під кон тро лем яких ви ко ну ва ли -
ся від по від ні прог ра ми. І вод но час не бу ло єди но го ко ор ди ну ю чо го ор га ну, який
би уза галь ню вав усі про по зи ції, ви хо дя чи із повного об ся гу пе ред ба чу ва них бюд -
жет них до хо дів. Цю ко лі зію, влас не, і вда ло ся лік ві ду ва ти зав дя ки зап ро вад жен -
ню прак ти ки бюд жет них ре зо лю цій.

Ще од ним ва го мим здо бут ком аме ри кан ської бюд жет ної прак ти ки, який нам
до ціль но за по зи чи ти, є по дан ня у бюд жет них ре зо лю ці ях да них про ви ко нан ня
бюд же ту за кіль ка ми ну лих ро ків (із заз на чен ням при чин від хи лень), а та кож
прог ноз них бюд жет них по каз ни ків на нас туп ні чо ти ри ро ки, що ство рює ре аль -
ну ос но ву для про ве ден ня се ред ньо- і дов гос то ро ко во го бюд жет но го пла ну ван -
ня. Пер спек тив, які від кри ва ють ся з ог ля ду на це, не мож на пе ре о ці ни ти. Ад же
ви ко нан ня біль шос ті ін вес ти цій них про ек тів ви хо дить за ме жі од но го бюд жет -
но го ро ку, і тіль ки на ос но ві дов гос то ро ко во го бюд жет но го пла ну ван ня стає мож -
ли вим ре аль не вті лен ня цих про ек тів. 

Ре фор му ван ня віт чиз ня ної бюд жет ної сис те ми, удос ко на лен ня про це дур
бюд жет но го про це су має від бу ва ти ся з ура ху ван ням оп ра цьо ва них між на род них
стан дар тів з ефек тив но го й від по ві даль но го уп рав лін ня сус піль ни ми фі нан са ми.
Са ме та ки ми є низ ка до ку мен тів, роз роб ле них Між на род ним ва лют ним фон дом,
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Всес віт нім бан ком, Єв ро пей ським Со ю зом, Ор га ні за ці єю еко но міч но го спів ро -
біт ниц тва і роз вит ку, Азі ат ським бан ком роз вит ку та ін.

До ба зо вих прин ци пів ефек тив но го уп рав лін ня дер жав ни ми фі нан са ми у за -
хід ній на у ці й передовій су час ній прак ти ці від но сять: про зо рість бюд жет ної і по -
дат ко вої сис те ми; ста біль ність і дов гос то ро ко ву рів но ва гу бюд же тів; ефек тив ну
й спра вед ли ву сис те му між бюд жет них від но син; се ред ньос тро ко ве фі нан со ве
пла ну ван ня; бюд же ту ван ня, що ґрун ту єть ся на ре зуль та тах; ефек тив ний фі нан -
со вий кон троль, звіт ність і мо ні то ринг. 

Ви мо га до не об хід нос ті за без пе чен ня про зо рос ті бюд жет но го про це су в де -
мок ра тич но му сус пільс тві пе ред ба чає, зок ре ма, удос ко на лен ня про це дур, які сто -
су ють ся роз роб лен ня й ух ва лен ня ос нов них нап ря мів бюд жет ної по лі ти ки. Виз -
на но, що всі бюд жет ні до ку мен ти ма ють по да ва ти ся у та кій фор мі, яка
б по лег шу ва ла про ве ден ня ана лі зу на да ної ін фор ма ції, за без пе чу ва ла під звіт ність
від по від них струк тур, що її на да ють. У бюд жет них ре зо лю ці ях по вин ні бу ти чіт -
ко сфор му льо ва ні ці лі бюд жет ної і по дат ко вої по лі ти ки, умо ви мак ро е ко но міч -
но го роз вит ку і йо го пер спек ти ви, ос нов ні очі ку ва ні фі нан со ві ри зи ки. Ок рім
кон крет них орі єн ти рів що до зміс ту бюд жет них до ку мен тів, ви су ва ють ся пев ні
ви мо ги до га ран тії дос то вір нос ті ін фор ма ції, яка ви ко рис то ву єть ся у про це сі їх -
ньої під го тов ки. Дот ри ман ня у віт чиз ня ній бюд жет ній прак ти ці наз ва них прин -
ци пів, ви мог і орі єн ти рів спри я ти ме, на наш пог ляд, фор му ван ню бюд жет ної
сис те ми, яка біль шою мі рою від по ві да ти ме за са дам де мок ра тич но го сус пільс тва.
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