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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ
І ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
AND ITS INFLUENCE
ON THE FORMATION AND USE
OF BUDGET RESOURCES OF THE STATE
У статті відмічено існуючі проблеми інституціонального характеру
реформування бюджетної системи, сформулювала мета дослідження – проаналізувати взаємозв’язок ефективності бюджетного процесу з досконалістю
інституціонального середовища. Авторами систематизовано особливості
формування інституціонального середовища в європейських країнах і розкрито вплив його на ефективність використання бюджетних коштів та зміну
базових «правил ведення гри» в ринкових умовах. Запропоновано концепцію
переходу від управління витратами до управління результатами, яка сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів. Обґрунтована необхідність формування досконалого інституціонального середовища залучення
приватного капіталу для реалізації важливих державних програм на основі
розвитку державно-підприємницького партнерства.
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ТЕОРІЯ

The current problems of reforming of Ukraine’s budget system in the conditions of European integration are generalized, it is also noted that in the process
of reforming of budget system the basic «rules of the game» are changing, new
norms and procedures, which form the basis of the new institutional environment,
appear. The author systematized the features of the formation of institutional
environment in European countries and disclosed its impact on the efficiency of
the use of budget funds and change of the basic «rules of the game» in market
conditions. The main factors of formation of effective institutional environment
of budget process organization in Ukraine are disclosed, which should ensure the
possibility of realization of new approaches and instruments, which will improve
risk management (to prevent expensive crises), better understand the incentives
in the system (motivating participants of the budget process to adhere agreements
and follow the rules) and improve the ways of using private finance and initiative (responding to requirements that otherwise won’t have enough funding). The
dependence of budget process efficiency on the effectiveness of its institutions
and the institutional environment is proved. The concept of transition from cost
management to performance management, which will promote the efficient use of
budget funds, is proposed. The necessity of forming a perfect institutional environment for attracting private capital for realization of important state programs
on the basis of development of state-entrepreneurial partnership is substantiated.
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Вступ. В умовах утвердження ринкових відносин Україна зіштовхнулася з проблемами інституціонального
характеру, серед яких: 1) повільна
адаптація ринкових інституцій та
створених інститутів до нових умов;
2) незадовільна модифікація старих і
формування ринкових інститутів; 3)
неузгодженість ринкових інституцій
та інститутів з традиційними; 4) відсутність комплексного бачення концептуальних засад інституціонального
забезпечення розвитку економіки й
ринку з врахуванням національних
особливостей. Проте і в цих умовах
роль бюджету значно посилюється.
Він залишається одним із основних
інструментів управління економікою
її стимулятором і активатором. Саме
тому проблему формування досконалого інституціонального середовища
в бюджетному процесі України слід
розглядати як фундаментальну проблему, яка має практичну значимість
в умовах реформування всієї економічної системи України в умовах
євроінтеграції.
Аналіз досліджень та постановка
завдання. На початку 2000-х років
професор Дж. Ходжсон (Великобритація) у вступі до зібрання публікацій
сучасних провідних представників
інституціональної та еволюційної
теорій підвів підсумки їх розвитку
в економічній і фінансовій науках.
Вчений відмітив ряд нових явищ і
процесів у розвитку цих наук після
середини 1970-х років – періоду зміни
домінантного становища кейнсіансько-неокласичного синтезу іншими
теоріями мейнстриму. Цей період
відзначається насамперед посиленням
диверсифікації фінансово-економічних теорій, зростанням впливу і ролі
інституціонального напряму, особливо неоінституціоналізму, тенденціями
до «синтезування» («конвергенції»)
положень різних теорій, у тому числі
«старого» (традиційного) і «нового»

інституціоналізму [1, c. XVII-XVIII].
Серед інших праць провідних інституціоналістів Західної Європи і США, в
яких аналізуються різні аспекти взаємозв’язку та взаємодії інституціонального середовища і фінансово-економічних відносин, відзначим роботи (до
речі, перекладені українською мовою)
таких відомих учених, як Д. Аджемоґлу і Дж. Робінсон [2], О. Вільямсон
[3; 4], Д. Норт, Дж. Волліс, С. Вебб,
Б. Вайнгаст [5], М. Олсон [6, 7], Е.
Остром [8], Т. Пікетті [9], Е. Райнерт
[10], Н. Фергюсон [11] та ін. Окремі
аспекти інституціоналізації фінансово-економічних відносин у сучасний
період розвитку економічної системи
України знайшли відображення у
працях відомих українських вчених
З.С. Варналій [12], С.С. Гасанов [13],
А.А. Гриценко [14; 15], Б.М. Данилишин [16], Т.І. Єфименко [17; 18],
Ю.М. Коваленко [19], В.П. Кудряшов
[20], Л.В. Лисяк [21], К.М. Роменська
[22], І.Я. Чугунов [23], А.А. Чухно
[24], М. П. Войнаренко [25] та ін.
Проте, залишається чимало проблем
теоретико-методологічного змісту,
які потрібно вирішувати, зокрема,
стосовно аналізу впливу досконалого
інституціонального середовища на
бюджетний процес.
Метою статті є вдосконалення
теоретичних засад та наукове обґрунтування підходів до підвищення
ефективності бюджетного процесу в
Україні на основі формування системи
його інституційного забезпечення.
Результати дослідження. В умовах реформування і утвердження
ефективної національної моделі організації бюджетного процесу важливим
фактором є наявність інституціонального середовища. Це одна із стрижневих категорій в методологічному
апараті нової інституціональної економічної теорії. Інституціональне середовище бюджетного процесу являє
собою сукупність основних політич-
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них, адміністративних, економічних,
соціальних аспектів, більшість із
яких мають юридичне закріплення
Конституцією, Бюджетним кодексом
України (2010р.), Законом України
«Про державний бюджет», рішеннями про місцевий бюджет, рішеннями
місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування та в інших
нормативних актах, що регулюють
бюджетні відносини. Крім відмічених, важливою складовою інституціонального середовища є сукупність
неформальних правил, які історично
закріплені у вигляді традицій, звичаїв
та інших стійких шаблонів поведінки
учасників бюджетного процесу, які
ніде не закріплені формально у вигляді нормативно-законодавчих актів.
Як показав у своєму дослідженні один
із фундаторів неоінституціоналізму
лауреат Нобелівської премії 2009
року О. Вільямсон [26, c 97-104], існує безпосередній взаємозв’язок між
інституціональними угодами, інституціональним середовищем і індивідуумами. Інституціональні угоди, на
його думку, являють собою правила,
які встановлені між різноманітними економічними агентами з метою
оптимізації і систематизації відносин
між ними. У випадку недосконалості
інституціонального середовища неформальні інститути витісняють із
практики формальні, що породжує
стрімкий розвиток неформальних
відносин у бюджетному процесі,
породжують корупцію. Класичним
прикладом подібного становища є ситуація в Перу, яка описана Ернандом
де Сото [27]. Таке становище речей
характерне і для України. Зокрема,
до неформальних інститутів можна
віднести такі знайомі усім громадянам України правила як «кумівство»,
«телефонне право», «повага перед
ксивами» та інші. В народі їх називають «злодії в законі», які мають в
Україні великий вплив при прийнятті
бюджетних рішень на любому рівні.
Упродовж 2008–2017 рр. значення
Індексу сприйняття корупції практично не покращилося: для України
відповідний показник у 2006 р. становив 28 балів, у 2008 р. – 25, у 2015
р. – 27, у 2016 р. – 29 балів зі 100,

де 100 означає найменш корумповану
державу [28].
Метою сучасного реформування
економічної та фінансової систем є
створення інститутів, які б не давали
можливості прояву подібних негативних тенденцій і сприяли утвердженню
соціально-орієнтованої змішаної економіки. Якщо звернутися до досвіду
реформування в постсоціалістичних
країнах, то формально реформування
проводилось за однаковими теоретичними рекомендаціями (принципами
Вашингтонського консенсусу), проте
дали різні результати. Тривалий період світова економічна наукова думка
не мала єдиних підходів до пояснення
цього феномена, чому одні держави
провели реформи швидко і достатньо
безболісно, а інші, в складі яких і
Україна, безрезультатно проводять
їх на протязі більше двох десятиліть
і не можуть завершити. Відповідь на
це питання дали на межі ХХ-ХХІ ст.
неоінституціоналісти. Логіка пояснення в багатьох випадках напряму
пов’язана з методологічним апаратом
неоінституціоналізму. Зокрема успіхи
або провали реформування окремих
ланок економічної системи обґрунтували з урахуванням особливостей
інституціонального середовища, неформальних правил, національного
менталітету, сприйнятливість корупції та інших факторів, які є центром
їх аналізу [29].
В процесі трансформації і змін
будь-яка підсистема національної економіки проходить два взаємопов’язані
етапи (стадії): трансформаційний спад
і відновлювальне зростання [30, c. 1].
В Україні трансформаційний спад завершився у 90-х рр. ХХ ст. Впродовж
1991-1999 рр. відбувався перманентний економічний спад, причому ВВП
скорочувався в середньому на 9,5 %
щорічно. На кінець періоду він становив лише 38 % від рівня 1990 р. З
2000 по 2008 рр. в Україні відбувалося
зростання ВВП як екстенсивним, так і
інтенсивним шляхом. Світовий досвід
показує, що задовільним для будьякої країни є щорічне зростання ВВП
на душу населення на рівні 4-6%. За
даний період Україна мала реальні
темпи зростання вищі у 3 рази (6,9%
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в середньому за період), ніж у таких
розвинених країнах світу, як США
– 2,3%, Японія – 1,4%, ЄС – 2,2%
[31, c. 33]. Відновлювальне зростання завершилося восени 2008 р., у
зв’язку з вступом економіки в стадію
економічного спаду, який співпав з
часовими рамками світової фінансової
кризи 2007-2009 рр. Сам по собі вплив
світової кризи на національну економіку України є індикатором того, що
уже сформована національна модель
змішаної економіки, яка ґрунтується на базових принципах організації
даної економічної системи. Постає
необхідність привести у відповідність
цим принципам і усі підсистеми,
включаючи й бюджетну, в якій важливою ланкою є бюджетний процес.
На перший погляд, дані етапи є абсолютно протилежними за характером
і спрямуванням змін в умовах життєдіяльності, проте еволюційне зростання неможливе без попереднього йому
трансформаційного спаду. А подальший успіх усієї системи залежить від
ефективності реформування її підсистем, що забезпечується досконалим
інституціональним середовищем. Це
характерно і для удосконалення бюджетного процесу в Україні.
У результаті цих трансформаційних процесів економічної системи
змінюються і базові «правила ведення
гри», появляються нові норми і процедури, які складають основу нового
інституціонального середовища. Якщо
взяти бюджетну систему то вона має
також адаптуватися до нових інститутів і її ефективне функціонування
залежить від досконалості формування відповідного інституціонального
середовища. Неоінституціональна теорія містить положення про існування
певного дуалізму щодо швидкості змін
формальних і неформальних інститутів, які формують інституціональне
середовище. Щодо формальних, то їх
можна змінити достатньо швидко, а
неформальні є достатньо стійкими в
часі і змінюються досить повільно, в
залежності від зрілості суспільства.
Тому періоди адаптації в новому інституціональному середовищі є досить
тривалим в часі і супроводжується
погіршенням добробуту населення,
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перерозподілом власності, розбалансованістю державних фінансів, інфляційними процесами, збільшенням
державного боргу та іншими негативними для соціально-економічної
системи явищами.
Погіршення економічного стану
впливає і на бюджетну систему, її
потенціальні можливості. Зміни наступають в процесі адаптації до нових
умов організації фінансово-економічних, соціальних, політичних, адміністративних відносин. Нове інституціональне середовище формує нові стійкі
економічні і фінансові взаємозв’язки,
систему стимулів і антистимулів економічних агентів, що створює умови
відновлювального зростання. Під
впливом цих змін формується і нове
інституціональне середовище бюджетного процесу, що поступово змінює і
неформальні відносини. Успіхи цих
змін пов’язані із зрілістю суспільства,
яке виступає основним контролюючим інститутом та досконалістю архітектоніки бюджетної системи, яка
забезпечує ефективне використання
бюджетних коштів.
Нині формування нового інституціонального середовища бюджетної системи України спрямоване на підрив
монополії центральних державних
інституцій. З досвіду Мексики та Китаю необхідно зробити застереження
захопленням ідеї децентралізації.
«Фіскальна незалежність, – відмічає
В. Вейнгаст, – становить важливу
складову політичної незалежності взагалі, тому вона є критично важливим
чинником децентралізації в умовах
унітарних держав» [32, c. 24].
Необхідно виходити з того, що роль
бюджету, бюджетної систем у соціально-економічній моделі, яка характерна для більшості європейських країн,
і яку намагаються втілити в Україні,
посилюється. Хоча у Європі існує її
кілька моделей, де різна ступінь перерозподілу ВВП через бюджетну систему (Британська: Великобританія;
Ірландія – незначна. Скандинавська:
Швеція: Данія – надзвичайно висока
(у межах 46–65%). Континентальна:
Франція; ФРН – значна. Середземноморська: Італія: Іспанія; Португалія
– відносно низька (15–30%).) [33], але
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мета та інструменти реалізації однакові. Тому в основу децентралізації
має бути покладений принцип податкового суверенітету, який дозволить
зміцнити фінансову базу усіх ланок
бюджетної системи. Прикладом цього
є бюджетна система ФРН, де структура місцевих доходів на 80% формується надходженнями від податків, для
більш розвинутих країн вони складають в середньому 50% [34]. Але при
цьому будь-які зміни в архітектоніці
бюджетної системи не мають суперечити існуючим інституціональним
рамкам країни. Центральні ланки бюджетної системи зберігають за собою
пріоритетність всього, що стосується
макроекономічної політики (особливо,
що стосується дефіциту держбюджету
і державного боргу). Структура і рівень бюджетних доходів і витрат має
носити національну особливість. Відповідальність за прийняті фінансові
зобов’язання також мають зберігатися
на національному рівні бюджетної
системи.
Важливим напрямом удосконалення сформованої відповідно до указу
Президента України «Про систему
центральних органів виконавчої влади» № 1572/99 від 15 грудня 1999
року архітектоніки бюджетної системи має стати бюджетування за результатами, концептуальні і теоретичні
засади якого подані на рис. 1, цьому
сприяє проведена в останній період
реорганізація інститутів бюджетної
системи, що дозволяє відділити діяльність, яка в принципі піддається
виміру у точній оцінці, від тієї, яка
може бути оцінена лише якісно. Це
стратегія реформування бюджетної
системи і більшості країн СНД [35].
Ця політика дає відповідні позитивні результати. Кількість дотаційних місцевих бюджетів у 2014 році
становили 96,3%, донори 3,7%. У
2017 році уже 72,5%, донори 11,3%,
збалансовані 16,2% [36].
Втілення методів фінансування із
урахуванням спланованих результатів
стає необхідністю, оскільки старі методи планування і виконання бюджету уже не відповідають потенційним
можливостям нової архітектоніки
бюджетної системи. Застосування їх

має бути здійснене в першу чергу до
виконавчих і наглядово-контролюючих інституціональних організацій
системи. В іншому випадку намагання поставити бюрократичний апарат
системи на службу і під контроль
суспільству, буде не що інше як декларування. Стара адміністративна
бюджетна система буде відтворена у
ще більш багатоплановому і ускладненому варіанті так званих, «м’яких
бюджетних обмежень», детально описаному Я. Корнаі [37].
Живий процес сучасних інновацій
у бюджетній системі часто приводить
до тісного співробітництва держави і
приватного сектору, яке будується з
врахуванням переваг партнерів. Досконале інституціональне середовище
має забезпечити можливість реалізації нових підходів і інструментів, що
дозволить удосконалити управління
ризиками (запобігати кризи, які
дорого обходяться), краще розуміти
стимули в системі (мотивуючи учасників бюджетного процесу притримуватися угод і слідувати правилам) і
удосконалювати шляхи використання
приватних фінансів та ініціативи (відповідаючи вимогам, які б в іншому
випадку залишилися б без достатнього
фінансування). Це є виклик часу, так
як нові державні фінанси розглядають
питання про те «як посилити участь
приватного сектору, і яка роль обумовленості» [38, c. 15]. Дослідники
цю диверсифікацію і зміну інструментарію державних фінансів називають формування «третьої сили» в
управлінні бюджетними процесами
[39, c. 2]. Її потенціал у фінансуванні
державних програм постійно зростає
при зменшенні державної власності.
Але незважаючи на скорочення державних інвестицій, роль держави
проявляється у зростанні регулювання і встановленні стандартів і норм в
галузях державно-підприємницького
партнерства (ДПП). У досягненні
результативності цього процесу важлива активна участь громадянського
суспільства у формуванні бюджетної
політики, а приватні корпорації, як
показує світовий досвід, зацікавлені у
доказі своєї соціальної відповідальності [40]. Для України перспективним
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→

Ефективна бюджетна
політика, державне
фінансове
регулювання,
моніторинг і оцінка

→

Узагальнення наукових
досліджень в галузі
оцінки державних
програм і політики,
досконалості
інституціонального
середовища

Інституціональні
перетворення
у
→
Формування системи показників
державному секторі економіки (ДСЕ)
оцінки діяльності суб’єктів ДСЕ
↓
Концепція переходу від управління витратами до управління результатами, концепція
ефективного і відповідального управління
↓
↓
↓
Засоби пізнання і
Інституціональне
Науково-практичний
економічні категорії
закріплення
інструментарій оцінки
←
→
принципів і способів
ефективності управління
організації
розпорядників
бюджетного процесу
бюджетних засобів
↓
Методика формування
Методика порівняльної
Методика незалежної
аналітичного
комплексної оцінки ефективності експертизи організації
інструментарію оцінки
кожної ланки системи і
архітектоніки бюджетної
ефективності
управління розпорядників
системи (державних і
бюджетування
бюджетних засобів
публічних фінансів)
Методика оцінки
Методика оцінки ефективності
Методика оцінки
ефективності діяльності цільових програм, які
результативності
розпорядників
фінансуються із державного
цільових програм усіх
бюджетних коштів
бюджету
ланок бюджетної
архітектоніки
↓
Інструментарій оцінки ефективності організації бюджетної системи:
- моніторинг діяльності усіх ланок системи;
- незалежна експертиза раціонального використання бюджетних коштів;
- методи системного аналізу із використанням ретроспективи;
- евристичні (експертні) методи;
- графічні методи;
- метод кореляційно-регресивного аналізу.

Рис.1. Концептуальні і теоретичні основи переходу
до бюджету орієнтованого на результат в контексті
формування нового інституціонального середовища.
Джерело: запропоновано авторами.

напрямом ДПП є партнерство на основі «ресурси за інфраструктуру» [41].
В умовах недостатності державних
бюджетних коштів для збереження
макроекономічної стійкості намагання нарощувати державні інвестиції
швидше чим державні заощадження,
необхідно враховувати досвід інших
країн:
зростання державних інвестицій у бюджетній системі має обмежуватися сумами, які мають узгоджуватися з поміркованою величиною боргу
або зниженням його відношення до
ВВП у середньостроковій перспективі
у рамках набору сценаріїв стрес-тестування;
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збільшення державних інвестицій має бути зосереджено, перш за
все, на високопріоритетних і високорентабельних проектах у її секторах
економіки, де чітко визначені вузькі
міста;
при збільшенні державних інвестицій або зміни пріоритетів витрат
необхідно враховувати взаємодоповнюваність витрат на інфраструктуру
і витрат, не пов’язаних з інфраструктурою.
- аналіз витрат і вигод показує,
що інвестиції у відродження і відновлення у робочому стані існуючих
об’єктів інфраструктури за звичай
приносить більш високий прибуток
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чим вкладення у нові проекти. (Проте,
частина країн з давньою традицією
планування державних інвестицій,
наприклад, як Бразилія, скоріше віддають перевагу новим проектам часто
з політичних причин);
- при оцінці доцільності нових інвестицій слід враховувати вірогідні
періодичні витрати на експлуатацію
і технічне обслуговування в майбутньому.
Зауважимо, що в основі належного
урядування лежить п’ять політичних
принципів, сформульованих у Білій
книзі Європейського урядування
(2001), а саме: відкритість; участь;
відповідальність; ефективність та
узгодженість. Стандартами незалежного урядування є належне інституціональне середовище, яке забезпечує: законність; участь; прозорість
процесу прийняття рішень і доступ
до інформації; належну організацію
бюджетного процесу; належний персонал; належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність;
відповідальність; нагляд [42]. Власне,
відмічена тенденція уже втілюється у схвалених Кабінетом Міністрів
України концепціях розвитку державно-приватного партнерства на
2013 – 2018 рр., яка враховує сучасні
потреби розвитку інфраструктури й
інноваційної сфери, та ґрунтується
на відповідних рекомендаціях експертів [43]. Стимулюючим у цьому
процесі є ефективність. Економічна
ефективність, на думку фахівців,
може досягати 25 % від інвестування
в інфраструктурні проекти в енергетиці, транспортній інфраструктурі,
комунальному господарстві, телекомунікаціях тощо [44].
Проблема залишається у формуванні досконалого інституціонального середовища розвитку цього партнерства.
ВИСНОВКИ
Таким чином рівень досконалості
інституціонального середовища бюджетного процесу суттєво впливає
на ефективність функціонування бюджетної системи, змінює філософію
управління державними фінансами та
створює стимули для домінування в
суспільному виборі «групи Патнема»

(тих хто турбується в першу чергу про
суспільні потреби а не власні), а не
«групи Олсона» (ті хто турбується в
першу чергу про свої потреби а потім
про суспільні). Тобто, існує залежність ефективності бюджетного процесу від ефективності його інститутів
та інституціонального середовища. В
умовах реформування всієї бюджетної
системи воно має сприяти:
По-перше, подоланню домінуючу
роль центральних інституційних організацій бюджетної системи в процесах
проектування реформи і відносну однобокість цих процесів. Не консультації, а широке залучення поряд із
науковцями і експертами проектів,
які фінансуються міжнародними донорами, представників різних ланок
бюджетної системи, успіх її втілення
від яких і залежатиме. По-друге,
максимально зробити цей процес
відкритим для суспільства, щоб воно
було підготовлене до змін. Механізми
забезпечення відкритості діяльності і
комунікативні механізми мають бути
частиною стратегії реформування, які
впливають як на зміст перетворень які
проводяться, так і характер управління, а в послідуючому на ефективність
суспільного контролю за використанням бюджетних коштів. По-третє,
реформуванню системи з урахуванням
можливості кожної її ланки (регіону),
гармонійністю місцевих заходів із заходами центральних інституціональних організацій на основі механізмів
стимулювання пасивних регіонів до
дій. Адже неоднорідність регіонів
за адміністративним потенціалом і
бюджетною забезпеченістю вимагає
диференціації процесу реалізації
реформи. По-четверте, формуванню
надійних механізмів моніторингу, які
здібні відображати стан кожної інституціональної організації бюджетної
архітектоніки, зростанню ефективності управління державними витратами, спонукаючи до використання
більш високого рівня технологій, а
персонал до постійного підвищення
кваліфікації. Нове інституціональне
середовище має вбудувати бюджетну
систему у загальну систему управління і характеризуватись високим
рівнем підзвітності і прозорості.
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