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Дискреційні бюджетні витрати у системі
соціально-економічного розвитку країни

державного

регулювання

У статті проаналізовано дискреційні бюджетні витрати та визначено їх роль у системі регулювання
соціально-економічного розвитку країни. У надзвичайно складній політичній та соціальноекономічній ситуації Україна зіткнулася з негайною потребою у знаходженні балансу між об’ємом
функцій держави та рівнем їх фінансової підтримки. Проаналізовано витрати Державного бюджету
України відповідно до функціональної класифікації у 2014-2017 рр. Зокрема, детально
проаналізовано дискреційні бюджетні витрати на державні функції, економічну діяльність,
бюджетні витрати на оборону, бюджетні витрати на громадський порядок, безпеку та судову
систему; захист навколишнього середовища, житлово-комунальне господарство. Метою статті є
дослідження тенденцій у фінансуванні дискреційних бюджетних витрат та визначення їх впливу на
соціально-економічний розвиток країни. Об’єктом дослідження є дискреційні бюджетні видатки.
Визначено, що соціально-економічний розвиток країни потребує використання урядом
прогресивних форм, методів та принципів управління витратами між рівнями бюджетної системи.
Ця потреба зумовлена об’єктивною необхідністю досягнення стійкого економічного розвитку та
добробуту населення. Проаналізовано основні проблеми, які знижують ефективність дискреційних
бюджетних витрат в сучасних умовах і запропоновано основні напрямки покращення їх
фінансування. Отримані результати свідчать про потребу у перегляді фінансування дискреційних
бюджетних витрат залежно від пріоритетів державної політики.
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Дискреционные бюджетные расходы в системе государственного
регулирования социально-экономического развития страны
В статье проанализированы дискреционные бюджетные расходы и определена их роль в системе
регулирования социально-экономического развития страны. В чрезвычайно сложной политической
и социально-экономической ситуации Украина столкнулась с немедленной потребностью в
нахождении баланса между объемом функций государства и уровнем их финансовой поддержки.
Проанализированы расходы Государственного бюджета Украины в соответствии с
функциональной классификацией в 2014-2017 гг. В частности, детально проанализированы
дискреционные бюджетные расходы на государственные функции, экономическую деятельность,
бюджетные расходы на оборону, бюджетные расходы на общественный порядок, безопасность и
судебную систему, защиту окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство. Целью статьи
является исследование тенденции в финансировании дискреционных бюджетных расходов и
определение их влияния на социально-экономическое развитие страны. Объектом исследования
являются дискреционные бюджетные расходы. Определено, что социально-экономическое
развитие страны требует использования правительством прогрессивных форм, методов и
принципов управления расходами между уровнями бюджетной системы. Данная потребность
обусловлена объективной необходимостью достижения устойчивого экономического развития и
благосостояния населения. Проанализированы основные проблемы, снижающие эффективность
дискреционных бюджетных расходов в современных условиях и предложены основные
направления улучшения их финансирования. Полученные результаты свидетельствуют о
потребности в пересмотре финансирования дискреционных бюджетных расходов в зависимости от
приоритетов государственной политики.
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