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АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Для успішного виконання апаратом управління необхідних функцій держава формує свій 

бюджет, бюджетну політику та бюджетну систему. Раціональне управління бюджетом у 

ринкових умовах має грунтовну роль для держави. Саме тому необхідно вивчати і 

удосконалювати функції органів законодавчої і виконавчої влади та фінансових органів стосовно 

бюджету та методів, що використовують ці органи у процесі управління бюджетними ресурсами 

і відносинами, які виникають під час руху бюджетних потоків. З погляду євроінтеграційного 

курсу, розвиток фінансових відносин в Україні потребує удосконалення бюджетного 

менеджменту з метою підвищення ефективності державних послуг за рахунок раціонального 

використання бюджетних коштів [1]. 

На сьогоднішній день наша держава тримає курс на вступ до Євросоюзу, тож одним з 

найголовніших завдань постає гармонізація бюджетної політики України та ЄС. Пріоритетним є 

оцінка сучасних напрямів бюджетної політики ЄС та реформування бюджетної системи в 

Україні. Розбалансованість державних фінансів України в сучасних умовах є одним з 

найголовніших факторів  стримування соціального-економічного розвитку. Високий рівень 

закорумпованості влади, нездатність до ефективного державного управління, диспропорції 

розвитку регіонів, недосконалість міжбюджетних відносин, зниження активності інвестицій, 

недофінансування соціальних видатків, боргове навантаження на бюджет – головні проблеми, 

без негайного вирішення яких послідуюче економічне спрямування євроінтеграційного курсу є 

неможливим. Саме тому дослідження існуючих вищеперерахованих проблем та визначення 

шляхів їх вирушення є актуальним [2]. 

В умовах євроінтеграції основною проблемою у фінансуванні суспільних потреб залишається 

удосконалення інструментів дії бюджетного механізму та бюджетної політики відповідно до 

європейських стандартів, що забезпечуватиме раціональний та ефективний перерозподіл 

національного доходу з метою підвищення рівня життя і соціальних гарантій населення країни. 

Актуальним наразі є застосування таких сучасних методик і прогресивних підходів в 

удосконаленні бюджетної політики, які підтверджені світовим досвідом. Адже у розвинутих 

європейських країнах бюджетну політику уже довгий час розглядають як ключовий фактор 

соціально-економічного розвитку [4].  

Політика державних витрат повинна бути синхронізована з очікуваним рівнем доходів і мати 

середньо терміновий характер. Необхідно запровадити на законодавчому рівні прозорий 

механізм звітності використання бюджетних коштів, що забезпечить усім нам цивілізоване 

комфортне життя. Одним із напрямків вдосконалення слід зазначити розподіл завдань між 

контролюючими органами з метою уникнення дублювання повноважень, а також посилення  

відповідальності за здійснення бюджетних правопорушень. Бюджетне регулювання повинно 

базуватися на оперативному регулюванні, його основними завданнями є координація поточних 

заходів та усунення відхилень від планових показників та встановлених норм [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що існуючий рівень управління бюджетним процесом в 

Україні не задовольняє повною мірою потреби бюджетної політики Європейського Союзу. 

Розвиток нашої держави в  євроінтеграційному напрямку можливий за рахунок покращення 

економічних показників країни, удосконалення бюджетної системи та забезпечення її 

ефективності. Важливим завданням бюджетної політики як ефективного інструменту 

бюджетного менеджменту України в умовах євроінтеграції є гармонізація структури доходної та 

видаткової частин бюджету. Шляхи вдосконалення бюджетної політики, які запропоновані у 

даній роботі, сприятимуть підвищенню якості бюджетного менеджменту, соціально-

економічному розвитку України, та покращенню рівню добробуту населення. 
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