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Постановка проблеми. Бюджетна політика є вагомим важелем 
впливу на забезпечення фінансової стабільності держави, сприяння зба-
лансованому розвитку конкурентоспроможності економіки, розвитку 
національного виробництва, підвищення стандартів життя і рівня добро-
буту громадян, забезпечення соціального захисту населення країни. 
Доцільним є поглиблення розуміння ролі бюджету в економічній 
системі держави, підвищення дієвості інституційних перетворень роз-
витку суспільного середовища, якості надання державних послуг, по-
ліпшення прозорості бюджету для громадськості та ефективності 
використання бюджетних коштів.  

На сучасному етапі трансформаційних перетворень економіки 
розвиток фінансово-бюджетної системи забезпечення відповідного рів-
ня життя усіх верств населення потребує впровадження у процес 
планування та виконання бюджету комплексного ґендерного підходу. 
Вагомим завданням бюджетного регулювання суспільного розвитку є 
забезпечення упорядкування дохідної та видаткової частини бюджету 
на основі ґендерного аспекту бюджету з метою задоволення потреб 
різних груп населення, що сприятиме підвищенню рівня результа-
тивності бюджетних видатків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розвитку 
бюджетної політики та державного регулювання соціально-економіч-
ного розвитку держави, в тому числі на основі ґендерного підходу, 
присвячено праці Дж. Бьюкенена, С. Геращенко, Д. Елсона, І. Запатріної, 
Ш. Квінн, Л. Лисяк, Л. Лобанової, П. Самуельсона, К. Фофанової, 
І. Чугунова, Р. Шарпа [1–11] та ін. 

Водночас залишаються недостатньо дослідженими інституційні 
засади бюджетування з урахуванням ґендерного аспекту як складової 
ефективного бюджетного регулювання суспільної збалансованості. На 
сучасному етапі економічних перетворень важливим є удосконалення 
бюджетної політики в частині запровадження ґендерного підходу у 
систему бюджетного планування як інструменту державного регулю-
вання суспільного зростання, формування управлінських механізмів 
забезпечення результативності бюджетних видатків з позицій опти-
мізації їх обсягу та підвищення рівня відповідності загальнодержавним 
стратегічним пріоритетам соціально-економічного розвитку. 

Метою статті є розкриття переваг застосування ґендерного під-
ходу при формуванні та виконанні бюджету як вагомої складової 
бюджетної політики, визначення напрямів його запровадження у бюджет-
ний процес. 

Матеріали та методи. У статті застосовано сукупність методів 
і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність досліджен-
ня. Діалектичний та структурний методи використано при розкритті 
сутності ґендерної складової бюджетної політики як інструменту 
суспільного зростання; логічний підхід та метод аналізу – при вияв-
ленні особливостей формування та виконання бюджету з урахуванням 
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ґендерного аспекту у зарубіжних країнах та передумов його функціо-
нування в Україні. На основі методів наукового абстрагування та 
синтезу запропоновано напрями розвитку інституційних засад та 
запровадження ґендерного підходу у бюджетний процес. 

Результати дослідження. Державне регулювання в сучасних 
умовах являє собою макроекономічний регулятор відтворювальних 
процесів, ринкової економіки, спрямований на забезпечення рівних 
можливостей для усіх членів суспільства, оскільки наявність нерів-
ностей уповільнює соціально-економічний розвиток та спричиняє сут-
тєві соціальні і матеріальні витрати. Вагомим інструментом модер-
нізації економіки є бюджет, формувати який необхідно на основі пріо-
ритетів розвитку країни, встановлених на середньо- та довгострокову 
перспективу. Формування та реалізація соціальної політики на якісно 
новому рівні потребує збалансованості бюджетної системи, запро-
вадження фінансових механізмів регулювання економічних і соціаль-
них процесів, спрямованих на підвищення ефективності планування та 
виконання бюджетів, оптимізацію формування дохідної та видаткової 
частин бюджету, розширення податкового потенціалу адміністра-
тивно-територіальних одиниць та на державному рівні.  

Вагомим елементом фінансового механізму суспільного розвитку 
є забезпечення підвищення рівня результативності бюджетних асигну-
вань на основі ґендерної складової видаткової частини бюджету. Ство-
рення надійної фінансової системи забезпечення відповідного рівня 
життя усіх верств населення потребує впровадження у процес пла-
нування та виконання бюджету комплексного ґендерного підходу.  

Впровадження та реалізація ґендерного аспекту в умовах застосу-
вання програмно-цільового методу бюджетного планування є досить 
результативним при функціонуванні системи середньострокового бюд-
жетного планування та прогнозування. Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України та Стратегією сталого розвитку "Україна–2020" 
передбачено запровадження у поточному році середньострокового 
бюджетного прогнозування та планування і системи стратегічного 
планування, в тому числі шляхом запровадження трирічної бюджетної 
декларації та стратегічних планів міністерств [12; 13]. Зазначене ство-
рить умови для встановлення прямого взаємозв’язку між плануванням 
бюджетних видатків установою та плануванням досягнення цілей, 
сприятиме прозорому та результативному використанню державних 
коштів.  

Метою програмно-цільового методу є відображення встанов-
лених пріоритетів соціально-економічного розвитку у результативних 
показниках бюджетних програм органів влади та інших бюджетних 
установ, забезпечення вимірювання й оцінювання соціально значущих 
результатів реалізації державної політики [14, с. 218, 221]. Для забез-
печення аналізу та контролю здійснення видатків на реалізацію ґен-
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дерного компоненту при плануванні та виконанні бюджету важливим є 
застосування результативних показників, що відображають ефект від 
проведених заходів у коротко- та середньостроковому періоді кожного 
головного розпорядника бюджетних коштів.  

Впровадження ґендерної складової у бюджетні програми як ана-
літичної змінної для оцінювання впливу реалізації завдань та заходів 
впливу державної політики на суспільство сприятиме підвищенню 
ефективності та результативності використання бюджетних коштів. 
Реформа системи управління державними фінансами та Закон України 
"Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", а 
також ратифіковані Україною міжнародні конвенції створюють суттєве 
підґрунтя для впровадження ґендерного аспекту у систему бюджетного 
планування на державному та місцевому рівнях. Саме через бюджетну 
систему державні органи реалізовують дієві фінансові механізми 
забезпечення політики збалансованого врахування інтересів та потреб 
різних соціальних груп населення. 

Бюджет, сформований на основі ґендерного підходу, являє собою 
інструмент державного регулювання ефективного впровадження ґен-
дерного аспекту в усі складові економічної та соціальної політики, 
оптимального розподілу бюджетних коштів з метою задоволення 
потреб різних соціальних груп, у тому числі найбільш соціально неза-
хищених категорій населення. Такий підхід до бюджетного проекту-
вання визнано в усьому світі як стратегію, що забезпечує досягнення 
ґендерної рівності, збільшення інвестицій у людський капітал, під-
вищення рівня життя населення, покращання якості надання держав-
них послуг та сприяння ефективному розподілу видатків. 

Динаміка структури видатків зведеного бюджету протягом 2010–
2014 рр. свідчить, що найбільше середнє значення частки у загальній 
структурі видатків належить видаткам на соціальний захист та соці-
альне забезпечення – 26.6 %, зокрема, їх частка у державному бюджеті 
становить 20.2 %, у місцевих бюджетах – 24 % [15]. Вагомим завданням 
стає визначення оптимального розподілу бюджетних видатків між 
усіма групами населення, створення умов для адресного спрямування 
видатків до споживача, сприяння ефективному використанню бюджет-
них коштів. 

Інтеграція соціальних аспектів у процес планування та вико-
ристання бюджетних коштів є досить новим та інноваційним вкладом 
у подальший розвиток механізму бюджетного планування. Застосу-
вання комплексного ґендерного підходу у бюджетному процесі дає 
змогу запланувати та оцінити вплив бюджетних асигнувань на соці-
ально-економічні можливості різних верств та груп населення. Важли-
вим є те, що за результатами оцінювання можливо здійснити перероз-
поділ дохідної та видаткової частин бюджету на етапі планування 
державного фонду з метою досягнення стратегічних соціальних цілей 
та завдань.  
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Бюджет, складений на основі ґендерного підходу – це план 
формування та використання фонду державних коштів з урахуванням 
ґендерної складової, спрямований на задоволення інтересів різних груп 
та категорій населення при формуванні та розподілі державних ре-
сурсів з метою підвищення соціально-економічної ефективності та 
результативності фонду бюджетних коштів.  

Ґендерний підхід до бюджетного планування підтримується краї-
нами Європейського Союзу, Радою Європи та Світовим банком як 
інструмент впливу на забезпечення ефективного планування стратегії 
розвитку країни, спрямування бюджетних асигнувань на її реалізацію, 
підвищення рівня результативності бюджетних видатків. Поняття 
"ґендерне бюджетування" виникло в Австралії у кінці минулого 
століття як антикризовий інструмент, спрямований на реструктури-
зацію доходів та витрат з метою представлення у статтях бюджету 
потреб чоловіків та жінок. Щорічно в Австралії на підтримку таких 
ґендерних ініціатив використовується менше 1 % загального обсягу 
бюджетних видатків. 

Нині понад 90 країн світу здійснюють заходи щодо впровадження 
гендерних ініціатив у бюджетний процес. До найбільш популярних 
заходів, що забезпечують реалізацію таких ініціатив, належать: аналіз 
виконання і розробка ґендерної політики як складової бюджетної 
політики, дослідження і моніторинг бюджетних показників, підвищен-
ня рівня інформативності про хід виконання бюджету та кваліфікації 
спеціалістів у сфері ґендерної складової бюджету. Ґендерні бюджетні 
ініціативи можуть бути спрямовані на зміну пріоритетних напрямів 
державної політики, перерозподіл бюджетних видатків між галузевими 
напрямами, збільшення або перерозподіл бюджетних асигнувань у 
межах одного розпорядника коштів, внесення змін до бюджетних програм.  

В Австрії, зокрема, ґендерний підхід є невід’ємною частиною 
нової системи бюджетування за результатами, що передбачає про-
ведення аналізу складу видатків, спрямованих на потреби жінок, чоло-
віків та інших груп населення. Ґендерна складова у бюджетуванні 
впроваджується в рамках широкомасштабної бюджетної реформи на 
федеральному рівні. Основними складовими елементами реформи 
визначено: систему стратегічного та середньострокового бюджетного 
планування, програмно-цільове управління та формування нової струк-
тури бюджетних видатків. Інформація стосовно ґендерної рівності 
інтегрована в основні бюджетні документи. Так, встановлено, що серед 
інших кінцевих і проміжних результатів діяльності міністерства та 
відомства необхідно визначити ґендерно орієнтовані результати, аналіз 
та оцінка досягнення яких здійснюється на етапах планування бюд-
жету та під час моніторингу його виконання, що передбачено про-
грамно-цільовим методом. 

У багатьох країнах ґендерний підхід до бюджетування застосову-
вали у періоди економічної рецесії з метою підвищення ефективності 
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розподілу видаткової частини бюджету та оцінювання впливу бюджету 
на різні соціальні групи. Так, у Південній Африці при формуванні 
бюджету серед інших здійснюється й расовий аналіз, що надає мо-
жливість визначити частку у державних видатках видатків на потреби 
білих чоловіків та жінок та порівняти їх із витратами, які спрямо-
вуються на потреби інших расових груп.  

Згідно з досвідом Австралії 80-х років ХХ ст. вагомими складо-
вими аналізу ґендерних бюджетних ініціатив визначено адресну допо-
могу та ґендерно обґрунтовані видатки міністерств й інших органів 
влади, а саме: програми охорони здоров’я, спеціальні освітні програми 
та ініціативи у сфері зайнятості для різних груп населення; видатки на 
забезпечення рівноправності в сфері зайнятості та праці державних 
службовців; інші видатки бюджету, опосередковано пов’язані з ви-
рішенням гендерного питання, які необхідно оцінювати з позиції їх 
впливу на категорії населення, зокрема щодо того, які категорії 
потребують освіти й який обсяг витрат необхідний за відповідними 
статтями видатків, які категорії є користувачами медичних послуг 
тощо [16, с. 18–20]. 

Цікавим у цій сфері є досвід Швеції, де запровадження ґендер-
ного аспекту у бюджетне планування розпочато з 2003 р. З метою 
вивчення та аналізу рівня впливу програм на групи населення місце-
вою владою Швеції розроблено метод 3Р, що передбачає збір та оброб-
ку кількісних даних та інформації, на підставі яких проводиться оцінка:  

1Р – кількісний аналіз: репрезентація чоловіків та жінок у різних 
структурах та на різних рівнях адміністративного апарату; 

2Р – аналіз розподілу фінансових ресурсів між чоловіками та 
жінками; 

3Р – аналіз умов, за яких розподіляються представництво і фі-
нансових ресурсів.  

Метод 3Р доповнено 4Р, що передбачає визначення нових цілей і 
заходів та супроводження реалізації встановлених стратегічних пріо-
ритетів політики. При цьому планування бюджету з урахуванням 
ґендерного аспекту впроваджено в повному обсязі на державному рівні 
в усіх сферах соціально-економічної політики. 

З метою створення умов для запровадження ґендерної складової 
у бюджетний процес України протягом 2011–2012 рр. у Івано-Фран-
ківській та Луганській областях за підтримки Шведського агентства 
міжнародного розвитку (SIDA) реалізовувався проект "Ґендерно орієнто-
ване бюджетування на місцевому рівні". Реалізація проекту сприяла 
розвитку практичних інструментів у процесі формування та виконання 
бюджету на основі ґендерного підходу. Ґендерну складову у бюджеті 
проаналізовано в Івано-Франківській області за програмою молоді та 
освіти та Луганській області за програмою у сфері фізичної культури 
та спорту. Мета проекту – забезпечення апробації можливих підходів 
до запровадження ґендерного підходу у бюджет.  
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У 2014 р. з метою забезпечення подальшої апробації ґендерної 
складової у бюджетний процес України Міністерством фінансів України 
підписано угоду із SIDA та започатковано реалізацію проекту "Ґендерне 
бюджетування в Україні". Метою проекту є забезпечення консульта-
тивної підтримки Міністерства фінансів України у сфері запровад-
ження ґендерного аспекту у процес планування та виконання бюджетів 
на всіх рівнях влади. Проект базується на найкращій міжнародній 
практиці та передбачає апробацію роботи з формування та виконання 
бюджету із застосуванням ґендерного підходу на рівні пілотних га-
лузевих міністерств, а також адміністративно-територіальних одиниць 
з метою подальшого поглиблення у бюджетний процес на всіх етапах 
та рівнях бюджетної системи.  

Ґендерний аспект у бюджетному процесі передбачає проведення 
ґендерного аналізу бюджетної дисципліни на етапах планування та 
виконання дохідної та видаткової його частин. Нині у більшості країн 
при застосуванні ґендерного підходу до планування та виконання 
бюджету основна увага приділяється ґендерному аспекту видаткової 
складової бюджету. Аналіз видаткової частини бюджету дає змогу 
оцінити ступінь врахування ґендерного чинника за бюджетними про-
грамами, головними розпорядниками бюджетних коштів та розпоряд-
никами нижчого рівня, територіальними одиницями. Оцінювання ґен-
дерної складової бюджетних видатків надає можливість оцінити сту-
пінь відповідності розподілених державних витрат потребам різних 
груп громадськості.  

Впровадження ґендерного підходу у бюджетний процес перед-
бачає застосування ґендерно спрямованого аналізу бюджету за такими 
етапами:  

• оцінювання наявного стану у соціальній сфері за різними кате-
горіями та групами, що належать до певної галузі;  

• визначення ступеня врахування сучасного стану ґендерної рів-
ності у соціальній сфері бюджетної політики;  

• забезпечення достатнього обсягу коштів у бюджеті на здій-
снення ґендерно чутливої політики;  

• оцінка відповідності проведених державних видатків заплано-
ваним бюджетним асигнуванням;  

• аналіз взаємозв’язку між пріоритетними напрямами бюджетної 
політики та використаними державними коштами;  

• вимірювання ступеня досягнення поставлених цілей органами 
влади у напрямі розвитку ґендерної складової державної політики 
порівняно із запланованим рівнем;  

• формування звіту щодо виконання цілей та завдань ґендерної 
складової бюджету [3; 16, с. 43–44]. 

Ґендерне планування бюджету слід запроваджувати у певному 
секторі галузі на визначеному рівні повноважень влади, а саме місце-
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вого, регіонального або державного з метою розробки, адаптування та 
імплементації методики аналізу й оцінки та методології застосування 
отриманих результатів. Застосування методології урахування ґендер-
ного аспекту у бюджетному процесі охоплює перелік показників, які 
оцінюють: прямі показники соціальної політики, затверджені у бюд-
жеті; бюджетні програми державного та місцевих бюджетів; бюджетні 
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, що розподі-
ляються за групами та категоріями населення; показники рівня життя 
різних груп та категорій населення; ґендерно чутливі показники бюд-
жетних видатків, що впливають на доходи населення; соціальні дер-
жавні цільові програми, спрямовані на покращання рівня життя різних 
груп та категорій населення [17, с. 368–369]. 

Результати досліджень зарубіжного досвіду свідчать, що інтегра-
ція методики ґендерного аспекту у бюджетне планування доцільна при 
застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 
Формування бюджету з урахуванням ґендерного аспекту висуває певні 
вимоги до складання та подання бюджетних запитів і паспортів бюд-
жетних програм галузевими міністерствами та органами влади,  що 
передбачає високий рівень взаємоузгодженості та взаємодії органів 
державного апарату. Бюджетні програми у галузях державного управ-
ління, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту та 
соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, молодіжних 
програм тощо містять завдання та спрямовані на їх виконання резуль-
тативні показники щодо: затрат, продукту, ефективності, якості. До 
складу зазначених показників доцільно включати "ґендерні показники" 
з метою їх використання у процесі оцінювання рівня досягнення 
ґендерної рівності у бюджетному процесі.  

Пропонуються такі напрями впровадження ґендерної складової 
на стадіях планування та виконання бюджету на основі програмно-
цільового методу:  

• визначення та вирішення соціально-економічних проблем. При 
проведенні аналізу та визначенні соціально-економічних проблем 
враховувати інтереси жінок і чоловіків; 

• формування переліку бюджетних програм. Планувати бюд-
жетні програми, реалізація яких сприятиме досягненню соціальної та 
ґендерної рівності; 

• розробка завдань впровадження та виконання бюджетних 
програм. Запровадити у бюджетні програми завдання, спрямовані на 
усунення існуючих проявів нерівності між жінками та чоловіками та 
іншими групами населення; 

• формування результативних показників бюджетних програм. 
До переліку результативних показників включати ґендерно чутливі 
показники виконання бюджетних програм; 
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• виконання бюджетних програм. Сприяти досягненню запла-
нованих показників, у тому числі тих, що характеризують вста-
новлення ґендерної рівності; 

• моніторинг виконання бюджетних програм. Враховувати соці-
альний та ґендерний аспекти у процесі аналізу виконання програм та 
при виявленні фактів ґендерної нерівності забезпечувати вжиття 
заходів щодо її усунення; 

• контроль виконання та формування звітності. Визначити 
результати на основі ґендерного підходу та відобразити у звітності 
показники досягнення встановлених цілей; 

• оцінка виконання бюджетних програм. Аналіз та оцінка досягнен-
ня результатів та їх врахування на етапах планування бюджету на 
наступний бюджетний період [18, c. 9–11].  

Зазначені пропозиції потребують внесення змін до нормативно-
правових актів, що застосовуються у бюджетному процесі, зокрема до 
наказів Міністерства фінансів України, що регулюють формування 
бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм, а саме: наказів: 
"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" 
від 06.06.2012 № 687; "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 
№ 1098; "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 
№ 1536, а також накази Мінфіну, що регулюють типові переліки 
бюджетних програм у галузях бюджетної сфери на місцевому рівні. 
Доцільним є також внесення змін до Бюджетного кодексу України, що 
передбачатиме застосування ґендерного аспекту у програмно-цільо-
вому методі на стадіях бюджетного процесу [19–21].  

Висновки. Запровадження ґендерного підходу у бюджетне плану-
вання є складним процесом, що вимагає спеціальних знань та ретельної 
підготовки кожного етапу впровадження, враховуючи політичні та 
соціокультурні особливості країни. Передумовою реалізації ґендерного 
підходу має бути внесення змін до нормативно-правових актів, що 
регулюють бюджетний процес у частині запровадження ґендерних 
складових у бюджетні документи головних розпорядників бюджетних 
коштів, зокрема бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та 
звіти про їх виконання, інформацію про ефективність бюджетних про-
грам. Застосування інформації, отриманої за результатами ґендерного 
аналізу дає змогу скорегувати програми розвитку різних секторів еко-
номіки з урахуванням ґендерного фактору та досягти підвищення 
продуктивності економіки.  

Ґендерний підхід до формування бюджету має знайти своє відо-
браження в Основних напрямах бюджетної політики на відповідний 
рік та проекті Державного бюджету і місцевих бюджетах. В умовах 
дефіциту бюджетних коштів врахування ґендерного аспекту при пла-
нуванні бюджетної політики сприяє оптимальному та якісному рівню 
розподілу бюджетних видатків на соціальні потреби, відповідає цілям 
забезпечення рівності у соціальному середовищі.   
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Korniyenko N., Ostrishchenko J. Gender component of budget policy of state. 
Background. Fiscal policy is an important instrument of the influence on the level of 

the state financial stability, promotion of the balanced development of economic competitiveness, 
improving the living standards of citizens, social protection of the population. An important 
task of fiscal adjustment of social development is to ensure the budgets expenditure 
ordering on the gender budget aspect basis to meet the needs of different groups that will 
contribute to the efficiency of budget expenditures. 

The aim of the article is to reveal the gender approach advantages at budget drafting 
and performance as an important component of fiscal policy, and determine directions of 
its introduction in the budget process. 

Materials and methods. The combination of methods and approaches that allow to 
realize the conceptual study unity are used in the article. 

Results. The gender aspects advantages of the budget drafting and performance as 
an important lever of fiscal adjustment impact on economic growth, modernization of the 
social sphere and economy are revealed. The foreign experience of gender approach in the 
budgetary process as an instrument for improving the fiscal policy efficiency is investigated. 
The conditions of its implementation and its interrelation with budget planning system in 
Ukraine are analyzed. The importance of the draft budget formation and its implementation 
with using the gender aspect are grounded. The directions for its implementation in order 
to improve the socio-economic effectiveness and efficiency of budget fund are suggested. 
Gender component of the budget process involves using a set of financial mechanisms and 
instruments that take into account specific interests of different social categories during the 
revenues formation and distribution of public funds. 

Conclusion. At the present stage of institutional reforms it is important to increase 
spending on human development, poverty reduction, decent living standard with a combi-
nation of reforms aimed at reducing the tax burden and ensuring economic growth. Using 
obtained by the results of gender analysis information allows to adjust the program of 
different economic sectors development taking into account gender factor and to achieve 
productivity increase. 

Keywords:  budget, budgeting, budget planning, budget expenditures, gender aspect. 
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