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Розкрито економічний зміст поняття «соціальна сфера». Проаналізовано діючу практику бюджетного планування видатків на 
соціальні цілі. Виокремлено проблеми механізму планування і прогнозування видаткової частини державного бюджету на соці-
альну сферу. Обґрунтовано необхідність розроблення соціальної стратегії для підвищення результативності витрачання бюджет-
них коштів на соціальні заходи. Окреслено напрями розвитку стратегічного бюджетного планування, які необхідно враховувати в 
економічних реаліях під час побудови нової моделі соціальної політики України.
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Постановка проблеми. В умовах розвитку ринко-
вих відносин в Україні відбувається інтенсивне зрос-
тання зобов’язань держави в процесі надання соці-
альних послуг населенню. Незбалансованість потреб 
суспільства з можливостями держави призводить до 
значного погіршення якості, а останніми роками й 
до кількості послуг, що свідчить про недосконалість 
механізму бюджетного планування видатків на зга-
дану сферу. Досі не вдалося збудувати таку систему 
планування соціальних видатків бюджету, яка б 
сприяла довготерміновому та ефективному викорис-
танню обмежених фінансових ресурсів Української 
держави, тому тема нашого дослідження є актуаль-
ною і має велике практичне значення для соціаль-
ного розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вітчизняних учених, зокрема В. Геєць, О. Кириленко, 
Е. Лібанова, І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, 
І. Молчанов, Д. Полозенко, Л. Савич, О. Самошкіна, 
В. Федосов, І. Чугунов та ін., приділяють значну 
увагу питанням удосконалення системи управління 
бюджетними видатками та науковому обґрунту-
ванню методології визначення їх обсягу й структури 
на перспективу з урахуванням впливу на соціально-
економічний розвиток. Однак в економічній літе-
ратурі недостатньо вивчений механізм бюджетного 
планування видатків, а що стосується його дії у соці-
альній сфері, то в Україні майже відсутні комплек-

сні дослідження, присвячені проблемам функціону-
вання цього механізму.

Мета статті  полягає в аналізі діючої практики 
бюджетного планування видатків на соціальні цілі 
та виявленні основних проблем для підвищення 
ефективності та результативності впливу бюджетних 
видатків на суспільний розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі державотворення провідне місце 
займають ті галузі економіки, які безпосередньо 
беруть участь у формуванні та розвитку суспільства. 
Серед них основна роль належить соціальній сфері, 
діяльність якої спрямована на забезпечення надання 
освітніх, оздоровчих, культурних послуг тощо. Зміст 
поняття «соціальна сфера» свідчить про багатопла-
нове, складне і різнобічне явище; разом із тим вона 
має відносну самостійність, специфічні закономір-
ності свого розвитку та функціонування. З огляду на 
це, економічну суть соціальної сфери необхідно трак-
тувати як комплекс відносно самостійних галузей 
економіки, що охоплюють широкий спектр відносин 
людського розвитку і реалізуються у формі специ-
фічного товару  – послуг, володіють власним ресурс-
ним потенціалом, інфраструктурою й зв’язками.

Розвиток ринкової економіки посилив увагу до 
підвищення добробуту та якості життя громадян. 
Використовуючи видатки бюджетів, держава забез-
печує суспільству матеріальний достаток, комфортне 
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Рис. 1. Загальна схема розрахунку показників фінансових норм  
і нормативів видатків на соціальні цілі [2, с. 202]

й безпечне існування. Отже, унікальним інструмен-
том виконання певних соціальних завдань держави є 
бюджетне планування.

Бюджетне планування видатків на соціальні цілі 
полягає в ефективному їх розподілі за напрямами та 
регіонами для забезпечення найбільш раціонального 
використання бюджетних ресурсів у процесі задово-
лення соціальних потреб населення. За своїм змістом 
це особлива сфера діяльності держави з прийняття 
обґрунтованих рішень щодо фінансового забезпе-
чення господарської діяльності, оптимізації перед-
бачуваних витрат і отримання високих соціальних 
результатів.

Слід зазначити, що в закордонних країнах бюджетне 
планування є ефективним інструментом виконання 
певних стратегічних завдань соціальної політики. 
Досвід його використання країнами з розвиненою еко-
номікою свідчить про такі переваги [1, с. 113]:

– дотримання послідовності, стабільності та 
результативності бюджетної політики під час реалі-
зації соціальних пріоритетів;

– оптимізація розподілу бюджетних ресурсів з 
урахуванням чітких довготермінових цілей у сфері 
соціальних послуг;

– підвищення результативності системи управ-
ління бюджетними видатками в такій сфері;

– забезпечення відповідальності розпорядників 
бюджетних коштів за раціональне їх використання.

Сучасний етап розвитку бюджетних відносин в 
Україні характеризується зростанням ролі бюджет-
них видатків у процесі регулювання суспільного 
сектору. Для найоптимальнішого та найефективні-
шого розподілу державних ресурсів здійснено важ-

ливі кроки щодо посилення наукової обґрунтованості 
бюджетного планування в контексті впливу на соці-
альний розвиток.

Проте в умовах глобальної фінансової кризи наяв-
ний механізм бюджетного планування видатків на 
соціальні цілі неспроможний задовольнити постійно 
зростаючі потреби населення. Існує низка проблем, 
що потребують свого розв’язання.

Так, низький рівень розвитку сфери та неефек-
тивне управління соціальними процесами в суспіль-
стві значною мірою залежать від використання соці-
альних норм і нормативів. У вітчизняній практиці 
для їх визначення видатки диференціюють за умовно 
поділеними типовими групами соціальних послуг. 
Зокрема, перша – доходи населення (соціальне забез-
печення); друга – освіта та охорона здоров’я; третя – 
культура і мистецтво. Загальним методом для всіх 
груп є нормативний, який являє методологічну, 
логічну спрямованість планового рішення. Конкретні 
методи (конкретний інструментарій планування) для 
трьох груп різні (рис. 1). 

Основою розрахунку для першої групи «Соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення» є метод пря-
мого рахунку: встановлення соціального показника у 
вигляді фінансового нормативу, який застосовується 
для різних груп споживачів. Розрахунок фінансового 
нормативу другої групи здійснюється за допомогою 
методу структуризації, зміст якого полягає у розра-
хунку структури нормативу витрат та прив’язці загаль-
ної величини фінансового нормативу до найбільш ста-
більної статті соціального показника (оплата праці), 
тобто визначається співвідношення між основною 
статтею та іншими статтями нормативу. Третя група 
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«Культура і мистецтво» представлена сукупністю мето-
дів прямого рахунку і структуризації [2, с. 201–203].

Водночас варто зазначити, що багато з таких 
норм і нормативів не відповідають сучасним вимо-
гам, у зв’язку з чим актуальними проблемами є сис-
тематизація та перевидання їх з урахуванням вимог 
сьогодення.

Насамперед норми й нормативи, що використо-
вуються у соціальній сфері, повинні бути провідни-
ком соціальної політики. Їх призначення в такому 
аспекті полягає у тому, щоб сприяти наданню послуг 
населенню на високому та якісному рівнях, стимулю-
вати керівників та працівників соціальних закладів 
до ефективного господарювання. А для цього соці-
альні норми і нормативи повинні як мінімум забез-
печувати адекватність рівня фінансування реальним 
потребам суспільства.

Безумовно, їх розроблення є складним завдан-
ням. Для його вирішення необхідна побудова дина-
мічної моделі, яка б дала змогу згрупувати норми 
і нормативи бюджетного планування видатків зі 
стійкішими макроекономічними показниками, вира-
женими через зобов’язання держави щодо надання 
послуг у соціальній сфері.

Поряд із недостатньою обґрунтованістю соціаль-
них норм і нормативів недосконалою залишається 
також практика визначення обсягів фінансових 
ресурсів, необхідних для фінансування соціальної 
сфери. Вітчизняне планування видатків на цю сферу 
вказує на наявність упущень тактичного та страте-
гічного характеру. Основними недоліками опера-
тивного планування соціальних видатків є викорис-
тання застарілої та недосконалої методологічної бази. 
Поширена в Україні методика планування згідно з 
принципом «від досягнутого» не дає змоги оцінити 
рівень задоволення відповідних суспільних благ та 
раціональність витрачання державних коштів. 

Як свідчать дані табл. 1, упродовж 2014–2016 рр. 
спостерігається постійне недовиконання запланова-
них показників видатків на соціальні цілі. Так, у 
2014 р. рівень виконання таких показників стано-
вив 95,6%, у 2015 р. – 96,3%, у 2016 р. – 97,6%. 
Однак необхідно зазначити, що суми цих видатків із 
кожним роком плануються у більшому обсязі. Отже, 
важливим питанням є підвищення ефективності пла-
нування та витрачання бюджетних коштів на соці-
альні цілі.

Таким чином, процес бюджетного планування в 
Україні є недосконалим. Оскільки планування та 
використання коштів на соціальні цілі здійснюються 
без урахування:

– відповідних обґрунтувань у вигляді розрахунків;
– реальної вартості реалізації соціальних програм;
– наявних потреб у соціальних послугах;
– демографічних коливань тощо.

Недоліки планування та організації фінансу-
вання соціальних видатків призводять до зменшення 
затверджених законом річних обсягів видаткової час-
тини загального фонду державного бюджету, а також 
зумовлюють необхідність перерозподілу фінансових 
ресурсів як за програмами, так і головними розпо-
рядниками бюджетних коштів.

Зазначені недоліки знаходять свої підтвердження 
в річних звітах та висновках Рахункової палати Укра-
їни. У 2016 р. питанням використання бюджетних 
коштів на соціальні цілі Рахункова палата приділяла 
значну увагу. Загалом за даним напрямом аудиторами 
було виявлено, що з порушенням чинного законодав-
ства використано 154,9 млн. грн. бюджетних коштів, 
неефективно – 140,8 млн. грн. [3].

Саме тому, особливого значення набуває про-
блема оптимального розподілу обмежених бюджет-
них ресурсів за напрямами соціального розвитку 
держави на середньо- та довгострокову перспективи. 
Довгострокові цілі бюджетної політики мають бути 
пов’язані з адекватно визначеними (спрогнозова-
ними) фінансовими ресурсами держави.

Згідно зі ст. 38 Бюджетного кодексу [4], до Верхо-
вної Ради України разом із проектом закону про дер-
жавний бюджет на плановий рік подають показники 
зведеного бюджету України за основними видами 
доходів, видатків та фінансування на три бюджетні 
роки. Водночас на практиці така робота проводиться 
формально, що, по-перше, пов’язано з ненадійністю 
макроекономічного прогнозування, частим коригу-
ванням податкового законодавства, зміною під впли-
вом різних політичних сил раніше обраних пріорите-
тів у бюджетних видатках; по-друге, такі прогнози 
насправді не використовують у роботі з формування 
показників бюджету на наступні роки [5, с. 84].

Аналіз особливостей прогнозування видатків 
бюджету на соціальні цілі свідчить про те, що в нор-
мативно-правовому полі його врегульовано лише на 
трирічний період. При цьому таке прогнозування є 
відокремленим від процесу поточного бюджетного 
планування, оскільки середньострокові прогнозні 
показники передусім відіграють роль довідкової 
інформації і не слугують підґрунтям для планування 
соціальних показників щорічного бюджету [1, с. 116]. 
Це пояснюється відсутністю науково обґрунтованої 
соціальної стратегії, розроблення якої дала б змогу 
пов’язати певні стратегічні пріоритети з очікува-
ними бюджетними ресурсами у короткостроковому 
періоді та середньо- й довготерміновій перспективах.

Основними напрямами розвитку стратегічного 
бюджетного планування є такі: вдосконалення мето-
дології прогнозування, підвищення обґрунтованості, 
надійності та точності прогнозів; запровадження для 
основних розпорядників бюджетних коштів принципу 
обов’язковості складання стратегічних планів діяль-

Таблиця 1
Видатки державного бюджету України на соціальні цілі за 2014–2016 рр., млн. грн.

№
п/п Показники

2014 р. 2015 р. 2016 р.

план виконано % 
виконання план виконано % 

виконання план виконано % 
виконання

1. Охорона здоров’я 10,9 10,6 97,2 12,7 11,5 90,6 12,8 12,5 97,7

2. Духовний та 
фізичний розвиток 5,3 4,9 92,5 7,6 6,6 86,8 5,1 5,0 98,0

3. Освіта 29,6 28,7 97,0 33,2 30,2 91,0 39,0 34,8 89,2

4.
Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення

84,8 80,6 95,0 104,4 103,7 99,3 152,5 152,0 99,7

Всього 130,6 124,8 95,6 157,9 152,0 96,3 209,4 204,3 97,6

Джерело: складено і розраховано авторами на основі [3]
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ності відповідно до стратегії соціального розвитку кра-
їни; розроблення середньо- та довготермінових бюджет-
них планів разом зі складанням щорічного бюджету.

Реалізація цих пропозицій сприятиме вдоскона-
ленню оперативного та стратегічного бюджетного 
планування видатків на соціальні цілі, що дасть мож-
ливість стабілізувати і забезпечити швидкі темпи 
соціального розвитку держави на перспективу.

Висновки з проведеного дослідження. У резуль-
таті дослідження ми дійшли таких висновків:

1. Під бюджетним плануванням видатків на соці-
альні цілі слід розуміти науково обґрунтований про-
цес визначення напрямів використання бюджетних 
ресурсів для забезпечення реалізації державою своїх 
соціальних функцій. Його основною метою є при-
йняття рішень щодо фінансового забезпечення соці-
альної сфери, оптимізації передбачуваних витрат та 
досягнення високих соціальних результатів. Однак 
в умовах сьогодення діючий механізм бюджетного 
планування не спроможний задовольнити потреби 
громадян у згаданих послугах, що зумовлено низкою 
наявних проблем.

2. Основною причиною неефективності бюджет-
ного планування видатків на соціальні цілі зали-
шається використання застарілих соціальних норм 
та нормативів, які базуються на оцінці не реальної 
необхідності у фінансуванні соціальних потреб гро-
мадян, а на економічних можливостях державного 
та місцевих бюджетів. Це зумовлює необ’єктивність 
обсягів фінансових ресурсів, які спрямовуються на 
їх забезпечення, а отже, сприяє низькому рівню роз-
витку соціальної сфери. Важливим є їх перегляд у 
контексті врахування дії всіх чинників, які вплива-
ють на їх реальний розмір.

3. Вагомою проблемою вітчизняної практики 
бюджетного планування видатків є визначення необ-
хідного їх обсягу на коротко- та довгострокову пер-
спективи, адже довгострокове бюджетне планування 

є відокремленим від процесу поточного планування, 
що пояснюється відсутністю науково обґрунтованої 
методології перспективного планування соціальних 
видатків бюджету.

З огляду на це, в Україні існує нагальна потреба 
в розробленні та затвердженні обґрунтованої довго-
термінової стратегії соціального розвитку держави з 
чітко окресленою метою, соціальними пріоритетами 
та механізмами їх реалізації.

Отже, підсумовуючи викладене, зазначимо, що 
без удосконалення методики бюджетного планування 
неможливо забезпечити належний рівень фінансу-
вання соціальних послуг населенню. У зв’язку із 
цим виникає необхідність у науковому обґрунту-
ванні методології довгострокового планування видат-
ків бюджету, напрямів удосконалення системи пер-
спективного і поточного планування їх обсягу, що 
сприятиме виконанню стратегічних завдань соціаль-
ного розвитку суспільства. 
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