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8. http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:
1. Економічна сутність та призначення бюджету
Бюджет як суспільне явище сформувався в результаті тривалого
історичного процесу розвитку людського суспільства. Його виникнення
обумовлено появою й функціонуванням держави. Тобто, бюджет як особлива
та специфічна форма фінансових відносин історично виникає і діє там, де
існує держава з товарно-грошовими відносинами певного рівня. Саме слово
«бюджет» запозичене з англійської мови (budget), що перекладається як
«шкіряний мішок, торба, гаманець». Початківцем бюджету та процесу його
затвердження є Великобританія. Уряд Олівера Кромвеля, стратив короля Карла
І у 1649 р. і проголосив Англію республікою, досяг своєї мети – отримав
можливість керувати країною, у тому числі, її фінансами.
Для свого існування держава повинна мати достатню кількість грошових
коштів. Ці кошти вона акумулює у бюджеті шляхом розподілу та перерозподілу
сукупного суспільного продукту (у вартісному виразі – валового внутрішнього
продукту – ВВП) та його частини національного доходу (НД), а іноді й
національного багатства країни.

ВВП

НД

національне багатство

Розподілу підлягає не увесь національний дохід, оскільки певна частина
цієї знов створеної вартості йде на поповнення національного багатства, яке
майже ніколи не підлягає перерозподілу, крім особливо скрутних для держави
часів (війна, гіперінфляція). Такий перерозподіл може бути пов'язаний зі
зміною економічної формації, як це сталося з нашою країною (приватизація
державної власності).
Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і
забезпечується виконання її функцій. Традиційно виділяють такі функції
держави, як:
– управлінська (утримання апарату влади та управління державою);
– оборонна (утримання армії для захисту власної території);
– економічна ( регулювання розвитку економіки країни);
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– соціальна (підтримка незахищених верств населення).
Бюджет охоплює фінансові відносини держави з суб’єктами
господарювання та населенням щодо формування та використання
централізованого фонду грошових коштів для виконання державою своїх
функцій, передбачених конституцією, та соціально-економічних завдань, що
стоять перед нею на певному етапі її розвитку.
Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [1].
Бюджет є провідною ланкою фінансової системи, яка не тільки виконує
розподільчі функції, а й бере активну участь у створенні фінансових ресурсів
держави, завдяки яким забезпечується її існування.
Метою бюджету є визначення та обґрунтування обсягу коштів, що
необхідні на бюджетний рік для виконання державних завдань.
Об'єктивна необхідність бюджету зумовлена діяльністю держави,
необхідністю перерозподілу ВВП та його частини національного доходу між
сферами діяльності (матеріальною та нематеріальною), територіями країни або
галузями внаслідок нерівномірності їхнього розвитку, між окремими верствами
населення для забезпечення найбільш вразливих його категорій фінансовими
ресурсами.
Фінансові відносини, що складаються у держави з підприємствами,
установами, населенням називаються бюджетними відносинами.
Специфіка бюджетних відносин полягає в тому, що вони є частиною
фінансових відносин держави з підприємствами і населенням та
– по-перше, виникають у розподільчому процесі, учасником якого є
держава в особі відповідних органів влади;
– по-друге, пов’язані з формуванням і використанням централізованого
фонду грошових коштів, що використовуються для забезпечення
загальнодержавних потреб.
Виникнення бюджетних відносин пов’язане із вторинним розподілом та
перерозподілом вартості ВВП та його частини національного доходу (рис. 5.1).
Бюджет є сферою зіткнення економіки і політики та невід'ємною
складовою соціально-економічного розвитку суспільства, у бюджеті
сконцентровані інтереси держави, суб'єктів господарювання та населення. Тому
головне призначення бюджету полягає в урівноваженні інтересів всіх суб'єктів
суспільства. Відповідно до визначеної державою фінансової політики за
допомогою бюджету й відбувається розподіл і перерозподіл ВВП та його
частини – національного доходу.
Фінансовий вплив державного бюджету на економіку має як кількісний,
так і якісний боки. Кількісний вплив визначається питанням надання чи
ненадання коштів та у якій кількості; якісний вплив визначається у
встановленні пропорцій розподілу ВВП і застосуванні різних інструментів
цього розподілу.
Державний бюджет з’являється практично з появленням держави. По
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формі він представляє собою розпис доходів і видатків держави на визначений
строк (як правило на рік), затверджений в законодавчому порядку.
За рахунок доходів через установлення норми податків і зборів
формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок видатків –
забезпечуються державне управління, економічні та соціальні потреби членів
суспільства.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
Первинний розподіл
Заробітна плата робітників
матеріальної сфери

Прибуток підприємств
матеріальної сфери

Вторинний розподіл
Податки, збори

Чистий прибуток
підприємств

БЮДЖЕТ
(державний або місцевий)
Перерозподіл

Фонди
підприємств

між сферами економіки
(матеріальною і нематеріальною)
між рівнями державного управління
між територіями країни (регіонами)
між галузями економіки
між верствами населення

Рис. 5.1. Розподіл та перерозподіл національного доходу країни
Державний бюджет розглядається з різних сторін враховуючи
різнобічність економічного, політичного і соціального його значення:
– як економічна категорія, що відображає економічні відносини,
пов’язані з процесами формування та використання централізованого фонду
фінансових ресурсів держави;
– як правова категорія, оскільки формування та використання
централізованого фонду фінансових ресурсів держави здійснюється на основі
закону, який затверджується вищим органом влади – Верховною Радою
України;
– як основний фінансовий план утворення та використання
загальнодержавного фонду фінансових ресурсів на визначені в законі «Про
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Державний бюджет України» цілі;
– як розпис доходів і видатків держави на визначений строк (як
мінімум на рік, а іноді й на середньострокову перспективу – три або п’ять
років), затверджений у законодавчому порядку, який має форму балансу.
Як економічна категорія бюджет є сукупністю економічних відносин з
приводу формування, розподілу та використання централізованого фонду
грошових коштів держави.
Держава планує бюджет, його доходи та видатки. Форми і методи
бюджетної роботи та бюджетного планування, структура доходів і видатків
бюджету кожної держави визначається економічним ладом суспільства,
природою та функціями держави.
Джерела надходжень коштів до бюджету, їх спрямування та
використання у процесі розширеного відтворення визначаються системою
економічних відносин, характером суспільних відносин, які становлять
матеріальну основу фінансів.
Таким чином, багатогранна сутність бюджету показує, що державний
бюджет, з одного боку, є об'єктивною економічною категорією, що відображає
сферу економічних відносин, а з іншого – виступає як продукт функціонування
держави у формі закону та управлінської діяльності людей, – як фінансовий
план, у якому відображаються процеси формування та використання
фінансових ресурсів суспільства, на підставі якого здійснюється розпис доходів
і видатків держави на визначений строк.
Фінансові ресурси бюджетів різних рівнів є засобом вирішення таких
соціально-економічних завдань у суспільстві:
забезпечення виконання державою своїх функцій, у тому числі
гарантування соціального захисту населення та вирішення питань національної
безпеки;
сприяння пропорційному розвитку регіонів і галузей економіки
шляхом оптимального розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів;
функціонування соціальної інфраструктури суспільства;
фінансування розвитку науково-технічного прогресу;
забезпечення охорони навколишнього середовища та ін.
Фінансові ресурси державного бюджету перебувають у розпорядженні
центральних органів виконавчої влади та використовуються для
фінансування заходів загальнодержавного значення щодо виробництва
соціальних благ та послуг, який істотно впливає на якість життя та рівень його
добробуту. До таких благ належать:
державне управління;
національна безпека і оборона країни;
охорона правопорядку;
соціальний захист населення;
наука, освіта, охорона здоров'я, культура та духовний розвиток;
благоустрій територій;
захист навколишнього середовища;

9

надання комунальних послуг;
інші заходи, що повністю фінансуються за рахунок державного бюджету.
Зазначеними суспільними благами та послугами несвідомо користуються
усі громадяни суспільства незалежно від їхньої статі, віку або
платоспроможності.
Бюджет відображає економічні відносини, за допомогою яких держава
здійснює мобілізацію і використання централізованого фонду фінансових ресурсів.
Економічна сутність бюджету полягає у розподілі та перерозподілі
ВВП між сферами економіки (матеріальною і нематеріальною), рівнями
управління (державним і місцевим), галузями економіки, територіями країни і
верствами населення з метою підвищення ефективності економіки та добробуту
громадян.
Державний бюджет відіграє й правову роль – виступає як закон України,
який щороку затверджується вищим органом влади – Верховною Радою
України та є обов’язковим до виконання.
Бюджет об'єднує основні фінансові категорії (доходи бюджету,
надходження бюджету, видатки та витрати бюджету, кредитування бюджету,
державний борг, фінансування бюджету та ін.) у їх взаємодії, через нього
здійснюється постійна мобілізація ресурсів та їх витрачання. Виділення
частини ВВП на загальнодержавні потреби через бюджетний механізм дає
можливість дотримуватися певної пропорційності у розвитку суспільства.
Бюджет має форму балансу, а отже складається з двох частин – дохідної і
видаткової. Дохідна частина включає податкові, неподаткові та інші
надходження коштів. Видаткова частина – напрями витрачання бюджетних
коштів, які визначаються бюджетною політикою, а також діючим порядком
розмежування видатків між окремими бюджетами.
Таким чином, бюджет як основний фінансовий план країни повинен
забезпечувати мобілізацію грошових коштів держави, здійснювати їхній розподіл
згідно основних напрямків соціально-економічної політики держави.
З моменту прийняття Бюджетного кодексу у 2001 р. Державний бюджет
України може включати дві складові (рис. 5.2):
загальний фонд бюджету, за рахунок коштів якого забезпечується
фінансування основних функцій та завдань держави і територіальних громад;
спеціальний фонд, призначений для фінансування певних заходів,
визначених законодавством.
Такий розподіл бюджетів на дві частини має за мету забезпечення
прозорості усіх джерел доходів і визначення пріоритетів у фінансуванні витрат.
З правової точки зору розподіл бюджету на загальний та спеціальний
фонди визначається Бюджетним Кодексом України [1], а кількісний розподіл –
законом про Державний бюджет України [3].
Доходи загального фонду бюджету призначені для забезпечення
фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну
мету, а доходи спеціального фонду – лише для забезпечення фінансовими
ресурсами конкретних заходів (цілей).
Підставою для створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету
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також є виключно Бюджетний кодекс та закон про Державний бюджет України.
Видаткову частину бюджету теж розподілено на дві складові:
- видатки загального фонду;
- видатки спеціального фонду.
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Загальний
фонд бюджету

Спеціальний
фонд бюджету

1) всі доходи бюджету, крім тих, що
призначені
для
зарахування
до
спеціального фонду бюджету;
2) всі видатки бюджету за рахунок
надходжень загального фонду бюджету;
3) кредитування бюджету (повернення
кредитів до бюджету без визначення
цільового спрямування та надання
кредитів з бюджету за рахунок
надходжень загального фонду бюджету);
4) фінансування загального фонду
бюджету
1) доходи бюджету (включаючи власні
надходження бюджетних установ, які
мають цільове спрямування);
2) видатки бюджету за рахунок
конкретно
визначених
надходжень
спеціального фонду бюджету (у тому
числі власних надходжень бюджетних
установ);
3) кредитування бюджету (повернення
кредитів до бюджету з визначенням
цільового спрямування та надання
кредитів з бюджету за рахунок конкретно
визначених надходжень спеціального
фонду бюджету);
4) фінансування спеціального фонду
бюджету

Рис. 5.2. Складові частини бюджету
Власні надходження бюджетних установ – кошти, отримані в
установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг,
виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від
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реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності [1].
Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету
дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення
змін до закону про Державний бюджет України, прийняття рішення про
місцевий бюджет або внесення змін до нього. У разі відсутності відповідних
бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів
спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.
Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується
через його основні функції.
В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості функцій
бюджету. Найбільш наявними та структурованими є дві функції розподільча та
контрольна, але бюджет безумовно оказує й регулюючий вплив на економіку
країни, а також не можна не помітити його соціального впливу. Тому, на нашу
думку, бюджет виконує наступні функції:
– розподільчу;
– контрольну;
– забезпечення існування держави;
– регулювання економіки;
– соціальну.
Розподільча функція бюджету, завдяки якій здійснюється розподіл та
перерозподіл ВВП та національного доходу, полягає в тому, що держава
концентрує у своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб використати
їх потім якомога найбільш ефективно з метою задоволення загальнодержавних
потреб. У відношення з бюджетом вступають всі учасники суспільного
виробництва.
За допомогою розподільчої функції бюджету досягається планомірний
розподіл фінансових ресурсів держави, а також рівномірність у тенденціях
розвитку усіх регіонів та економічних районів країни.
В розподільчому процесі важливе значення має частка ВВП, що
перерозподіляється державою через бюджет. У різних країнах і в різні часи
вона змінюється залежно від характеру і спрямованості пануючої економічної
доктрини.
Співвідношення між обсягом ресурсів бюджету і ВВП – важлива
економічна проблема, яка обумовлена особливостями функціонування моделі
економіки кожної конкретної держави.
Історично склалися чотири моделі централізації фінансових ресурсів
країни у бюджеті:
– американська;
– західноєвропейська;
– скандинавська;
– японська.
Американська модель характеризується незначним рівнем бюджетної
централізації національного продукту (25–30 % ВВП).
В США на виконання економічної та соціальної функцій кошти
централізуються за принципом мінімальності. Соціальні програми спрямовані
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на соціальне забезпечення лише тих верств населення, які не можуть обійтися
без державної фінансової допомоги (інваліди, особи похилого віку, безробітні).
Американська модель централізації фінансових ресурсів є досить жорсткою, що
спирається на стимулювання заохочення власного заробітку та фінансує ті
сфери економіки, які не регулюються ринковими методами.
Західноєвропейська модель характеризується поміркованим рівнем
централізації ВВП у бюджеті (35–45 % ВВП).
Така модель передбачає досить високий рівень соціальної захищеності
громадян на основі залучення коштів держави та підприємців (має місце
приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та
приватним сектором). Характерною особливістю є пасивна державна політика
на ринку праці. Відзначаючи переваги західноєвропейської моделі, слід
пам'ятати, що побудова такої моделі можлива за умов високорозвиненої
ринкової економіки.
Скандинавська модель має найбільший рівень централізації ВВП у
бюджеті (50–60 % ВВП).
Такий підхід забезпечує найвищі показники соціалізації економіки,
особливо стосовно розвитку державного сектора соціальних послуг та рівня
надання державних трансфертів населенню, загальною зайнятістю та
мінімальною кількістю осіб, які знаходяться за межею бідності, з одночасним
існуванням приватних підприємств соціальної спрямованості. Ця модель
характеризується як високим рівнем доходів населення, так і високим рівнем їх
оподаткування, вона не така жорстка, як американська, створює у суспільстві
клімат соціальної захищеності.
Слід зазначити, що побудова такої моделі можлива лише за умов
існування належного виховання, культури та свідомості народу, відповідного
ставлення до праці, поваги до держави. Наприклад, не зважаючи на відсутність
«лікарняних», ніхто не буде симулювати важку хворобу, щоб не з’являтися на
роботу.
Без існування відповідних передумов модель, що заснована на подібному
рівні централізації й відповідній побудові соціальної сфери, не може бути
ефективною й веде до розвалу економіки.
Японська модель за рівнем централізації ВВП у бюджеті наближена до
американської моделі (30–35 % ВВП), але має відмінну від західних країн
соціальну політику, яка враховує національні традиції (домінування психології
колективізму, солідарності, підпорядкування особистих інтересів колективним і
державним, досягнення взаємопорозуміння між різними суб'єктами у вирішенні
соціально-економічних проблем, виділення питання підвищення життєвого
рівня населення у ранг національних пріоритетів) і особливу політику
використання робочої сили (тривалий час застосовувався принцип довічного
найму з певними сучасними модифікаціями).
Вибір моделі фінансових відносин і функціонування бюджету держави
залежить від багатьох чинників:
історичних традицій;
природних умов;
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багатства країни;
етапу розвитку економіки;
завдань, що стосуються соціальної та економічної сфер;
менталітету нації.
Частка ВВП, яка перерозподіляється через бюджет в різних країнах
становить:
США – 35 %
Великобританія – 41 %
Японія – 32 %
Франція – 50 %
Канада – 45 %
Швеція – 65 %
Таким чином, у більшості розвинених країн світу через бюджет
перерозподіляється від 30 до 50 % ВВП. Динаміка частки ВВП країн із
розвиненою ринковою економікою, що перерозподіляється через державний
бюджет, мала загальну тенденцію її зростання до кінця 70-х років. Від початку
80-х років в світі обмежується державне втручання в економіку і, як наслідок,
скорочується частка ВВП, яка перерозподіляється державою.
Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі
специфічних державних або недержавних фінансових структур:
– розкриває своєчасність і повноту надходження у розпорядження
держави фінансових ресурсів від різних суб'єктів;
– визначає відповідність розміру ресурсів держави обсягу його потреб;
– контролює та вирівнює бюджетний розподіл;
– дозволяє визначити пропорції розподілу бюджетних коштів, наскільки
ефективно вони використовуються.
Основу контрольної функції становить оптимальний рух бюджетних
ресурсів як у частині їх збирання, так і розподілу, що відображається у
відповідних показниках надходжень і витратних призначеннях
На основі контрольної функції бюджету держави діє система фінансового
контролю, яка дозволяє своєчасно знайти недоліки в управлінні фінансами,
проаналізувати формування та використання централізованого фонду грошових
ресурсів. Комплексна контрольно-аналітична робота, що проводиться у процесі
складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету притаманна кожній
ланці бюджетної системи України.
Обидві зазначені вище функції бюджету держави реалізуються у єдності та
взаємодії: будь-який розподіл фінансових ресурсів не може залишатися
безконтрольним.
Кошти, що сконцентровані в бюджеті, виступають як елемент
регулювання, стимулювання та гарантії існування фінансової системи держави,
створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку
ринкових відносин.
Бюджет виконує функцію забезпечення існування держави. За його
допомогою створюється матеріально-технічна база для функціонування
держави через формування централізованого фонду фінансових ресурсів, що
дозволяє їй виконувати свої функції на всіх рівнях державного управління.
Бюджет також виконує регулюючу функцію за допомогою якої
здійснюється вплив держави на економічні, соціальні, національні, регіональні
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процеси.
Бюджет у сучасних умовах використовується державою для:
– макроекономічної стабілізації, прискорення темпів економічного
зростання та подолання інфляції;
– сприяння процесу структурної перебудови економіки;
– поліпшення можливостей функціонування ринку, формування
ефективної структури виробництва, стимулювання розвитку пріоритетних
галузей економіки й соціальної інфраструктури;
– державної фінансової підтримки фундаментальної науки та розвитку
наукомістких виробництв;
– для досягнення результатів довгострокового характеру – зростання
конкурентоспроможності національної економіки, прискорення НТП,
посилення науково-технічного потенціалу країни;
– реформування сфери оподаткування з метою заохочування приватної
ініціативи та інвестицій.
Бюджет також фінансово забезпечує соціальну політику держави –
перерозподіл ВВП з метою забезпечення соціальної справедливості, тобто
виконує соціальну функцію. Значні кошти спрямовуються на фінансування
систем соціального страхування та соціального забезпечення (пенсії за віком,
інвалідам, при втраті годувальника, втраті працездатності, допомога по
безробіттю), а також на освіту, науку, охорону здоров'я.
Обсяг коштів, які спрямовуються на соціальне забезпечення та
соціальний захист населення залежить від фінансових можливостей держави,
які визначаються обсягом ВВП та науково-обґрунтованим обсягом фонду
споживання.
Належне виконання функцій бюджетом у процесі його формування
зумовлює вирішення поставлених перед суспільством завдань, передбачених
економічною політикою держави, зокрема таких, як:
визначення реального обсягу надходжень до дохідної частини бюджету
і встановлення оптимальної структури фінансування витрат бюджету на основі
забезпечення максимального зростання ВВП;
збалансування бюджету в усіх ланках бюджетної системи держави.
Функції державного бюджету є об'єктивними, однак прояв притаманних
бюджету властивостей, а також використання його як інструмента розподілу і
контролю, можливі тільки в процесі людської діяльності, що знаходить своє
відображення у бюджетному механізмі.
Економічна роль бюджету як самостійної категорії полягає у тому, що:
– він є системою всеохоплюючих перерозподільчих відносин, пов’язаних
з акумуляцією частини національного доходу у розпорядженні держави та
використанні її на задоволення загальнодержавних потреб суспільства;
– за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного
доходу між сферами суспільної діяльності, регіонами країни, галузями
економіки й верствами населення;
– пропорції бюджетного розподілу та перерозподілу вартості
визначаються потребами розширеного відтворення в цілому й тими
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завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його
розвитку;
– у бюджеті знаходять своє відображення результати однієї з головних
функцій держави – управління економікою, що являє собою взаємопов'язану
систему адміністративних і економічних методів, за допомогою яких держава
цілеспрямовано визначає процес розширеного відтворення;
– сфера бюджетних відносин і бюджетного розподілу займає центральне
місце у складі державних фінансів, що обумовлено роллю бюджету порівняно з
іншими ланками, бо з одного боку він є планом утворення і використання
фінансових ресурсів для забезпечення функцій держави, а з іншого боку,
бюджет є формою утворення і використання централізованого (в межах
держави або регіону) фонду грошових коштів, необхідних для забезпечення їх
функціонування.
Роль бюджету у державі визначається насамперед тим рівнем
забезпечення фінансовими ресурсами потреб економічного та соціального
розвитку суспільства, який здійснюється на основі розподілу та перерозподілу
ВВП.
Можливості використання бюджету як економічного засобу впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства зумовлені рядом факторів.
Фактори, що впливають на формування та використання бюджету
прийнято розподіляти на економічні, соціальні та політичні.
Економічні фактори пов’язані з макроекономічними процесами, що
відбуваються в державі. До них відносяться:
обсяги вироблених в країні ВВП та національного доходу;
економічне зростання чи спад виробництва;
рівень розвитку економіки країни;
продуктивність суспільної праці;
пріоритетні напрями виконання державою економічних і соціальних
завдань;
рівень інфляції та рівень безробіття в країні;
модель податкової політики;
рівень НТП;
масштаби структурних зрушень в економічних та галузевих
пропорціях розвитку;
методи господарювання на підприємствах усіх форм власності.
Соціальні фактори формування та використання бюджету обумовлені
соціальними та демографічними обставинами, що склалися в країні в процесі її
розвитку. Зокрема, це:
демографічна ситуація в країні – природний та міграційний приріст
(скорочення) населення
кошти, що виділяються на соціальний захист та соціальне
забезпечення населення;
розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та
споживчого кошика
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обсяги асигнувань, що спрямовуються на освіту та охорону здоров’я,
культуру, спорт і т. і.;
величина реальних доходів населення.
Політичні фактори відображають політичну ситуацію в країні, яка
може істотно вплинути на формування бюджету та використання бюджетних
коштів. До них відносяться:
адміністративна та регіональна структури управління державою;
виконання державою регулюючої, оборонної та правозахисної
функцій, зокрема, обсяги фінансування органів державної влади та управління,
армії, правоохоронних органів і т. і.;
політична стабільність у суспільстві.
Кошти, сконцентровані в бюджеті, виступають як елемент регулювання,
стимулювання і гарантії фінансової системи держави, створення сприятливого
фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин шляхом
розробки бюджетної політики.
Бюджетна політика – сукупність стратегічних та тактичних заходів
держави з організації та використання фінансових ресурсів для забезпечення
соціально-економічного розвитку країни.
Вона відображає спрямування форм і методів утворення оптимальних
обсягів фінансових ресурсів бюджету та їх найефективнішого розміщення і
найбільш економного використання.
Сутність бюджетної політики:
– відображається у статтях доходів і витрат бюджету, в джерелах їх
формування і напрямах використання;
– виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх
використанні на державні потреби.
В ринкових умовах бюджету держави належить вирішальна роль в
інвестуванні економіки. На сучасному етапі розвитку потребують державної
фінансової підтримки заходи зі здійснення комплексної політики
енергозбереження. Це зумовлено тим, що енергоспоживання на душу населення
становить в Україні значно вище економічно розвинутих країн.
Бюджетна підтримка повинна спрямовуватися на розвиток сучасного
високотехнологічного виробництва у машинобудуванні, легкої, харчової,
фармацевтичної
промисловості,
фінансове
забезпечення
розвитку
агропромислового комплексу, розвиток транспортних магістралей тощо.
Вагомою складовою бюджетної політики також є фінансування
державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності, а
також фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, охорони
здоров’я закладів науки і культури.
Важливим завданням бюджету держави є фінансування соціального
забезпечення та соціального захисту населення. Це пенсійне забезпечення,
фінансування закладів і програм соціального забезпечення неповнолітніх і
молоді, фінансування утримання будинків-інтернатів для старих та інвалідів,
державна допомога малозабезпеченим сім’ям, житлові субсидії населенню
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тощо. Обсяг коштів, які спрямовуються на соціальне забезпечення та
соціальний захист населення залежить від фінансових можливостей держави,
які визначаються обсягом ВВП та науково-обґрунтованим обсягом фонду
споживання.
Для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування
про їх виконання, здійснення контролю, а також для забезпечення
загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників
використовується Бюджетна класифікація.
Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів,
видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів [1, 6].
Правові норми функціонування єдиної Бюджетної класифікації визначені
ст. 8 Бюджетного кодексу України [1].
Бюджетна класифікація є обов'язковою для застосування всіма
учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
Бюджетна класифікація використовується для:
– складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування
про їх виконання;
– здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів;
– проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних,
функціональних та економічних категорій видатків, кредитування,
фінансування і боргу;
– забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності
бюджетних показників.
Бюджетна класифікація складається з чотирьох розділів (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Структурні складові Бюджетної класифікації
БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
1. Класифікація доходів бюджету
Функціональна класифікація видатків та кредитування
2. Класифікація
бюджету
видатків та
кредитування Економічна класифікація видатків бюджету
бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Відомча класифікація видатків та кредитування
державного бюджету
Програмна класифікація видатків та кредитування
державного бюджету
3. Класифікація фінансування бюджету
4. Класифікація боргу
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2. Склад доходів бюджету
Доходи бюджету є частиною централізованих фінансових ресурсів
держави, які використовуються для виконання нею відповідних функцій. Тобто,
доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльності держави.
Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України
(включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні
надходження бюджетних установ) [1].
Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом
України та законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Доходну частину бюджету розподілено на дві складові:
доходи загального фонду;
доходи спеціального фонду [1].
Доходами загального фонду державного бюджету вважаються усі
доходи, які знеособлюються при зарахуванні їх до бюджету та
використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків
і не призначені для спрямування до спеціального фонду бюджету на певні цілі.
Доходи спеціального фонду державного бюджету використовуються
лише для фінансування конкретних цілей. Склад доходів спеціального фонду
державного бюджету визначається законом про Державний бюджет України з
урахуванням норм Бюджетного кодексу.
У виняткових випадках Закон про Державний бюджет України може
відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального
фонду Державного бюджету України (або їх частину) до спеціального фонду
Державного бюджету України.
На формування доходів бюджету впливають такі фактори:
зміна обсягів виробництва ВВП та національного доходу;
вплив інфляційних процесів на рівень цін та вартість основних
грошово-кредитних інструментів;
зміна курсу національної валюти;
зміна податкових ставок і бази оподаткування;
відміна або запровадження пільг за податками, зборами та
обов’язковими платежами тощо.
Як зазначалося вище, доходи бюджету є результатом розподілу та
перерозподілу вартості ВВП. Згідно Бюджетному кодексу доходи бюджетів
складаються з чотирьох груп:
податкові надходження;
неподаткові надходження;
доходи від операцій з капіталом;
трансферти [1].
Оскільки в Україні до складу бюджету можуть входити своїми доходами і
видатками цільові бюджетні фонди, то згідно з Бюджетною класифікацією
доходи бюджету класифіковано за такими розділами:
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1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) офіційні трансферти;
5) цільові фонди [5].
Наочно розділи Бюджетної класифікації доходів наведено на рис. 5.3.
БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Офіційні трансферти
Цільові фонди
Рис. 5.3. Класифікація доходів бюджету згідно з Бюджетною
класифікацією
1. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ – це встановлені законами України
про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та
місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) [1].
Принципи побудови податкової системи України, її склад визначено
Податковим кодексом України [2].
Платниками податків і зборів є юридичні та фізичні особи, на яких
покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі).
2. НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ – платежі неподаткового
характеру у вигляді доходів від власності та підприємницької діяльності, а
також адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності та ін. [1].
Неподаткові надходження в залежності від методів їхньої мобілізації
об’єднуються у 4 групи:
2.1. Доходи від власності та підприємницької діяльності:
частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди
(доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна власність;
кошти, що перераховуються НБУ відповідно до Закону України «Про
Національний Банк України»;
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відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових
лотерей;
плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного та місцевих
бюджетів;
інші надходження.
2.2. Адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності:
плата за ліцензії;
плата за утримання дітей у школах-інтернатах;
надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного
забезпечення розгляду справ у судах;
кошти, отримані за вчинення консульських дій;
виконавчий збір;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном;
державне мито;
митні збори;
єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України;
плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок
загальнодержавного значення;
плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза
місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для
митних органів.
2.3. Інші неподаткові надходження:
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду;
плата за адміністративні послуги;
надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості
підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної
давності;
кошти від реалізації надлишкової космічної техніки;
кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших військових
формувань і правоохоронних органів;
інші надходження: збори за послуги, пов'язані з охороною прав на
інтелектуальну власність, надходження від видачі дозволів на експортноімпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами, відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу
тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України, нез'ясовані
надходження та ін.;
портовий (адміністративний) збір;
доходи від операцій з кредитування та надання гарантій;
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збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження;
збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій;
концесійні платежі.
2.4. Власні надходження бюджетних установ:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством (зокрема, від їх основної і додаткової
(господарської) діяльності;
плата за оренду майна бюджетних установ;
надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна));
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні
внески, гранти та дарунки).
3. ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЇ З КАПІТАЛОМ – це доходи бюджету у
вигляді надходжень від продажу основного капіталу (від реалізації
безгосподарного майна, валютних цінностей, скарбів та ін.), державних запасів
товарів, землі та нематеріальних активів.
Ці доходи мобілізуються неподатковим методом і включають чотири
групи надходжень:
3.1. Надходження від продажу основного капіталу:
кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури,
майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі,
надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці
Крим та майна, що перебуває в комунальній власності;
3.2. Надходження від реалізації державних запасів товарів:
матеріальних цінностей державного резерву;
розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
3.3. Кошти від продажу землі і нематеріальних активів.
Продаж землі здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
Передбачається 10 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення зараховувати до державного бюджету, а 90 % – до
відповідних бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя;
3.4. Податки на фінансові операції та операції з капіталом.
В Україні, відповідно до прийнятого Податкового кодексу, з 2014 р.
запроваджується оподаткування доходів по депозитах за ставкою 5 %, але одночасно
вже з 2011 р. ставку оподаткування дивідендів було знижено з 15 % до 5 % [2].
4. ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ.
Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
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інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній
основі [1].
Офіційні трансферти розподілено на дві складові:
4.1. Трансферти від органів державного управління поділяються на:
– кошти, що надходять з інших бюджетів;
– дотації;
– субвенції.
4.2. Трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних
організацій, які включають:
кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної
організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих
операціях;
гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів;
надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу та ін.
5. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ. Існування цільових фондів пов’язане з
вирішенням певних соціально-економічних завдань шляхом формування більш
мобільної ресурсної бази, оскільки використання цих фінансових коштів не
потребує затвердження законодавчими органами влади. Рішення про
фінансування тих чи інших заходів приймається правлінням фонду.
Склад цільових фондів державного бюджету періодично змінюється.
Згідно із останніми змінами, внесеними до Бюджетної класифікації наказом
Міністерства фінансів України № 11 від 14 січня 2011 р. з переліку бюджетних
цільових фондів вилучили всі чотири фонди загальнодержавного соціального
страхування (Пенсійний фонд, Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності) [5]. Перелік позицій, що залишилися є таким:
надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
інші фонди;
цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.
3. Склад видатків бюджету
У Бюджетному кодексі України у видатковій складовій бюджету
запроваджено розподіл на видатки та витрати бюджету.
Видатки бюджету – це кошти, які спрямовуються на здійснення програм,
передбачених відповідним бюджетом [1].
До видатків бюджету не належать:
погашення боргу;
надання кредитів з бюджету;
розміщення бюджетних коштів на депозитах;
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придбання цінних паперів;
повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів
(обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного
відшкодування [1].
Видатки бюджетів поділяються на:
1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної
цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші
видатки, які не можуть бути передані на виконання місцевому
самоврядуванню – здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України;
2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути
передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення
найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності –
здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з
Державного бюджету України;
3) видатки на реалізацію прав та обов'язків місцевого самоврядування,
які мають місцевий характер і визначені законами України – здійснюються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного
бюджету України [1].
Розподіл видатків бюджету базується на таких принципах:
плановість;
безповоротність виділених державних ресурсів;
безоплатність;
дотримання режиму економії;
контроль за їх використанням.
Видатки державного бюджету регламентуються Бюджетним кодексом,
Податковим кодексом, Законом про Державний бюджет України та іншими
юридичними актами органів влади.
На різноманітність видів бюджетних видатків впливають такі
фактори:
– природа та функції держави;
– адміністративно-територіальним устрій держави;
– рівень соціально-економічного розвитку країни;
– розгалуженість зв’язків бюджету з економікою;
– види та форми надання бюджетних коштів (бюджетні асигнування,
дотації, субвенції, субсидії тощо);
– норми надання бюджетних коштів та ін.
Поєднання цих чинників породжує ту або іншу систему видатків бюджету
будь-якої держави на певному етапі соціально-економічного розвитку.
Витрати бюджету – це видатки бюджету, а також надання кредитів з
бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах,
придбання цінних паперів [1].
Витрати розвитку – це видатки розвитку з урахуванням надання
кредитів з бюджету.
Видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансове забезпечення
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наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема:
– фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і
невиробничого призначення;
– фінансове забезпечення структурної перебудови економіки;
– інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
Витрати споживання – це видатки на споживання з урахуванням
погашення боргу.
Видатки споживання – частина видатків бюджетів, які забезпечують
поточне функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування,
бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове
забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної
сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та
нерозподілених видатків.
Видатки державного бюджету складаються з різновидів, зображених на
рис. 5.4.
ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Видатки
Резервний
Державний
згідно
фонд Кабінету
фонд
з Бюджетною
Міністрів
регіонального
класифікацією
України
розвитку

Оборотний
залишок
бюджетних
коштів

Таємні
видатки

Рис. 5.4. Склад видатків державного бюджету
Суб’єктами бюджетного фінансування є державні органи, підприємства,
установи й організації державної та комунальної форм власності.
Фінансування видатків – це плановий, цільовий, безповоротний відпуск
коштів для забезпечення виконання загальнодержавних функцій (управління,
оборони, безпеки та ін.), утримання соціально-культурної сфери, забезпечення
соціальних гарантій та обов’язків держави.
Спрямування коштів в економіку створює передумови для зростання
ВВП, а відтак, з одного боку, збільшує можливості бюджету у фінансуванні
соціальних заходів, а з іншого – знижує напруження у розподілі бюджетних
коштів, оскільки зменшує потребу в самому соціальному захисті. Тому при
фінансуванні
соціального
захисту важливо
встановити
правильне
співвідношення між видатками бюджету на соціальні цілі та на економічну
діяльність. Фінансування видатків здійснюється за допомогою Бюджетної
класифікації. Сучасна Бюджетна класифікація видатків та кредитування
бюджету включає підрозділи, зображені на рис. 5.5 [6].
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БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ
ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Функціональна класифікація видатків та
кредитування бюджету
Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Відомча класифікація видатків та кредитування
державного бюджету
Програмна класифікація видатків та кредитування
державного бюджету
Рис. 5.5. Класифікація видатків та кредитування бюджету згідно з
Бюджетною класифікацією
ФУНКЦІОНАЛЬНА
КЛАСИФІКАЦІЯ
ВИДАТКІВ
ТА
КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ побудована згідно з основними функціями
держави, які умовно можна поділити на 4 групи:
– державні видатки на послуги загальнодержавного значення:
державне управління, судова влада, фінансова та фіскальна діяльність,
зовнішньополітична діяльність, фундаментальні дослідження, оборона,
проведення виборів та референдумів, видатки на обслуговування внутрішнього
та зовнішнього боргу, громадський порядок та безпека держави;
– видатки на суспільні послуги, які надаються державою (освіта,
охорона здоров’я, духовний та фізичний розвиток);
– видатки, пов’язані з економічною діяльністю, зокрема видатки,
пов’язані з економічним розвитком галузей, торговельної та трудової
діяльності, охороною навколишнього середовища, розвитком житловокомунального господарства та ін.;
– видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
населення.
Згідно зі статтею 87 Бюджетного кодексу України видатки державного
бюджету, що відображаються у законі «Про Державний бюджет України на
поточний рік», спрямовані на фінансування таких заходів:
1) державне управління.
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науковотехнічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та
інформаційні зв'язки державного значення;
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5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави та
цивільний захист населення і територій;
7) освіту;
8) охорону здоров'я;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення;
10) культуру і мистецтво;
11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси,
книговидання, інформаційних агентств;
12) фізичну культуру і спорт;
13) державні програми підтримки регіонального розвитку та
пріоритетних галузей економіки;
14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження
(створення) пам'ятників і монументів державного значення;
15) державні
програми
розвитку
транспорту,
дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікації та інформатики;
16) державні інвестиційні програми (проекти);
17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження і
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення виборів та всеукраїнських референдумів;
21) інші програми, які мають виключно державне значення [1].
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ.
Розподіл видатків за економічною характеристикою операцій, що
здійснюються при їх проведенні, з точки зору впливу державних видатків на
рух суспільного продукту та процес розширеного відтворення, базується на
визначенні:
– поточних видатків;
– капітальних видатків (видатків розвитку).
Поточні видатки – видатки бюджетів, що спрямовуються на виконання
бюджетних програм та які забезпечують поточне функціонування бюджетних
установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних
трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям).
Поточні видатки, як правило, відносяться до так званих захищених
статей видатків.
Вони включають такі найменування видатків:
- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (заробітна плата,
грошове забезпечення військовослужбовців, нарахування на оплату праці).
- Використання товарів і послуг (предмети, матеріали, обладнання та
інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування,
оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, видатки та заходи
спеціального призначення, оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
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дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення).
- Обслуговування боргових зобов’язань (внутрішніх і зовнішніх).
- Поточні трансферти (субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям), трансферти органам державного управління інших
рівнів, трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям).
- Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші
виплати населенню).
- Інші видатки
- Нерозподілені видатки.
Субсидії – усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не
передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або
товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з
відшкодуванням збитків державних підприємств.
Трансфертні платежі – невідплатні і безповоротні платежі, які не є
придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.
Бюджетні установи не можуть отримувати трансфертні платежі.
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші
виплати населенню) підпадає під категорію трансфертів населенню.
Трансферти населенню – поточні платежі фізичним особам або надання
їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для
збільшення їх доходу.
Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і
шляхом сплати рахунків. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до
бюджету певної сім’ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат,
наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо.
Нерозподілені видатки – це видатки з резервних фондів Кабінету
Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів
місцевих рад. Склад цих видатків визначається у Законі України «Про
Державний бюджет» і в рішеннях місцевих органів влади.
Капітальні видатки (видатки розвитку) – платежі з метою придбання
необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо),
стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що
передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання, модернізації,
будівництва, розширення, реконструкції, реставрації тощо подібних активів,
компенсації втрат, пов’язаних з руйнуванням чи пошкодженням необоротних
активів.
До них відносяться:
Придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування, капітальне будівництво (придбання),
капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, створення державних запасів
і резервів, придбання землі та нематеріальних активів).
Капітальні трансферти (капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям), капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів, капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та
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міжнародним організаціям, капітальні трансферти населенню).
Капітальні трансферти – це невідплатні односторонні платежі органів
управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог.
Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат,
пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу
одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також
трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними
протягом ряду років або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин.
Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні
платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача.
На співвідношення між окремими частинами видатків впливають
об’єктивні фактори розвитку суспільства, що пов’язані з сучасним етапом НТР,
структурними зрушеннями в економіці, політичними й економічними умовами,
які існують у тій чи іншій країні.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ деталізує надання та
повернення кредитів з бюджету, хоча за своєю економічною суттю
кредитування не належить до видатків бюджету. У результаті надання кредитів
за рахунок бюджетних коштів у позичальників з’являються зобов’язання перед
бюджетом, і ці кошти обов’язково мають бути повернуті до бюджету, що є
ресурсами бюджету, які можуть бути спрямовані як на подальше надання
кредитів, так і на здійснення видатків.
Кредитування бюджету – це операції з надання коштів з бюджету на умовах
повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед
бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до
бюджету (повернення кредитів до бюджету) [1].
Бюджетним кодексом визначено, що до кредитів з бюджету належать
бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі.
Класифікація кредитування бюджету поділяється на:
1) внутрішнє кредитування – включає:
надання внутрішніх кредитів (надання кредитів органам державного
управління інших рівнів, надання кредитів підприємствам, установам,
організаціям, надання інших внутрішніх кредитів);
повернення внутрішніх кредитів (повернення кредитів органами
державного управління інших рівнів, повернення кредитів підприємствами,
установами, організаціями, повернення інших внутрішніх кредитів);
2) зовнішнє кредитування – включає:
надання зовнішніх кредитів (зарубіжним країнам, міжнародним
організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним суб'єктам);
повернення зовнішніх кредитів.
ВІДОМЧА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ визначає перелік головних розпорядників
бюджетних коштів.
Головні розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі
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їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних
призначень [1].
Бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку,
що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи
місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими [1].
Бюджетні призначення представляють собою повноваження, надане
Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет), що має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє
надавати бюджетні асигнування [1].
Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних
коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного
зобов'язання та здійснення платежів, яке теж має кількісні, часові та цільові
обмеження [1].
Бюджетне зобов'язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного
асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару,
послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного
періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду
або у майбутньому [1].
На основі відомчої класифікації Державна казначейська служба України
та місцеві фінансові органи ведуть реєстр всіх розпорядників бюджетних
коштів.
ПРОГРАМНА
КЛАСИФІКАЦІЯ
ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ
використовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і
передбачає розподіл бюджетних призначень головним розпорядникам
бюджетних коштів за бюджетними програмами.
Бюджетна програма – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього
функцій [1].
Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу
передбачає розробку, аналіз і вибір програм на стадії стратегічного планування.
Цю роботу проводить головний розпорядник коштів, який у період формування
бюджетного запиту і підготовки пропозицій до проекту бюджету обґрунтовує
включення відповідної програми на наступний бюджетний рік.
На відміну від функціональної класифікації видатків та кредитування
бюджету кожна програма має чітко визначені цілі.
Крім розподілу видатків бюджету за розглянутою вище Бюджетною
класифікацією
у
Державному
бюджеті
України
обов'язково
передбачаються резервний фонд. Резервний фонд бюджету формується для
здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не
могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок
використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом
Міністрів України.
Відповідно до бюджетного законодавства Резервний фонд Кабінету
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Міністрів формується у розмірі, який не перевищує 1 % від загальної суми
видатків державного бюджету [1].
Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого
бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідна
місцева рада.
У складі загального фонду державного бюджету також створюється
Державний фонд регіонального розвитку [1].
При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу
державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
Державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше 1 %
прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету
України на відповідний бюджетний період.
Кошти фонду спрямовуються на виконання:
державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій
розвитку;
державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у
частині виконання заходів регіонального розвитку;
угод щодо регіонального розвитку та програм подолання
депресивності територій;
державних програм розвитку транскордонного співробітництва;
програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів,
включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративнотериторіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів,
населених пунктів зон спостереження тощо).
Оборотний залишок бюджетних коштів – це частина залишку коштів
загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття
тимчасових касових розривів [1].
Тимчасовий касовий розрив – це неспівпадіння у часі надходження коштів
до дохідної частини бюджету з термінами фінансування запланованих заходів, що
викликає тимчасову відсутність грошових коштів на рахунках бюджету [1].
Це протиріччя й вирішується за допомогою створеного резерву, що
забезпечує безперебійність фінансування. З часом, коли кошти надійдуть до
бюджету, треба повернути гроші, взяті з оборотного залишку бюджетних
коштів, який на кінець бюджетного періоду має бути збережений у
встановленому розмірі.
Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється у розмірі не
більше 2 % планових видатків загального фонду бюджету і затверджується у
законі про Державний бюджет України або рішенні про місцевий бюджет.
На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних коштів має
бути збережений у встановленому розмірі.
Перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним
залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний
залишок бюджетних коштів, який використовується на здійснення витрат
бюджету згідно із законом про Державний бюджет України та/або змінами до
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нього (змінами до рішення про місцевий бюджет) [1].
Слід зазначити, що у 2001 р. з прийняттям Бюджетного кодексу України
було введено два таких нових поняття, як таємні видатки та захищені статті
видатків.
Таємні видатки – це видатки, передбачені на діяльність органів
державної влади в інтересах національної безпеки [1].
До державного бюджету таємні видатки включаються без деталізації.
Вони є державною таємницею.
Контроль за їх проведенням здійснюється Рахунковою палатою України
та Міністерством фінансів України, а звіти про проведені таємні видатки
розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засіданні.
Захищеними статтями видатків бюджету визнаються видатки
загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватись при здійсненні
скорочення затверджених бюджетних призначень [1].
Захищеними видатками Державного бюджету України визначаються
видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів
акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки;
роботи
та
заходи,
що
здійснюються
на
виконання
Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи
з посилення бар'єрних функцій зони відчуження [1].
Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається
Бюджетним кодексом України.
З позиції використання централізованих у державному бюджеті
коштів його видатки можна умовно поділити на 2 групи:
державне споживання;
бюджетне фінансування юридичних і фізичних осіб.
Державне споживання – це видатки на утримання державного апарату –
управлінського, правоохоронного, судового, армії тощо. Формування доходів
бюджету в цій частині є платою з боку суспільства державі за послуги, що
надаються нею у сфері управління країною та забезпечення її обороноздатності
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та правопорядку.
Бюджетне фінансування відображає процес перерозподілу доходів у
суспільстві. Якщо видатки бюджету в частині державного споживання
відшкодовуються суспільству у вигляді відповідних послуг з бюджету держави,
то бюджетне фінансування є, по суті, або поверненням частини
централізованого у бюджеті ВВП, або суспільним її споживанням.
Бюджетне фінансування видатків впливає на формування вторинних, а в
окремих випадках, і первинних доходів юридичних і фізичних осіб. Воно може
мати прямий і непрямий (опосередкований) характер. Прямий характер має
формування доходів конкретних отримувачів бюджетних асигнувань –
розпорядників бюджетних коштів; опосередкований характер – споживачів
суспільних благ, які забезпечуються за рахунок бюджету.
До принципів бюджетного фінансування належать:
1. Цільовий характер надання коштів.
2. Досягнення максимального ефекту при мінімумі витрат.
3. Безповоротність бюджетних асигнувань.
4. Безоплатність бюджетних асигнувань.
5. Надання коштів в міру виконання плану і з урахуванням раніше
отриманих асигнувань.
Бюджетне фінансування здійснюється у таких формах:
бюджетні інвестиції;
державні трансферти;
бюджетні кредити;
кошторисне фінансування.
Бюджетні інвестиції можуть здійснюватись у різних формах. Основною
формою є фінансування капітальних вкладень. Виділення коштів може мати
форму проектного фінансування конкретного інвестиційного проекту.
Бюджетні інвестиції можуть спрямовуватися також на придбання частки акцій
акціонерних товариств.
Державні трансферти – це цільове, безповоротне та безоплатне
(нееквівалентне) виділення коштів з бюджету конкретним економічним
суб’єктам у вигляді державних субсидій, субвенцій і дотацій.
Дотації можуть надаватися у бюджетну сферу (у вигляді міжбюджетних
трансфертів) та окремим підприємствам.
Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого [1]. Вони спрямовані на
збалансування та вирівнювання фінансової спроможності відповідних
бюджетів.
Дотація – являє собою міжбюджетний трансферт у вигляді фіксованої
суми коштів, що виділена з бюджету вищого рівня на безповоротній основі для
збалансування бюджету нижчого рівня у випадках перевищення його видатків
над доходами строком на один рік.
В бюджетній діяльності у складі міжбюджетних трансфертів
застосовується два види дотацій:
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дотацію вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання
дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
додаткові дотації – міжбюджетні трансферти на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів; на компенсацію втрат доходів
місцевих бюджетів, унаслідок надання пільг, встановлених державою; інші
додаткові дотації.
Субвенція – цільовий міжбюджетний трансферт призначений на певну
мету в порядку, визначеному тим органом, який її надав [1].
Субсидії можуть виділятись юридичним та фізичним особам і мають
форму фінансової допомоги чи відшкодування втрат доходів (житлові субсидії
в Україні малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних
послуг).
У країнах з розвиненою ринковою економікою поширеними є субсидії
виробникам сільськогосподарської продукції на відшкодування втрат доходів у
зв’язку з підтриманням доступного рівня цін на продукти харчування.
Субвенції та дотації надаються тільки юридичним особам. Субвенції є
різновидом цільових субсидій, які передбачають спільну участь отримувача і
бюджету в фінансуванні певних витрат.
Державні дотації також надаються на покриття збитків підприємств, але
у тому разі, коли вони викликані незалежними від підприємств причинами.
Бюджетні кредити – це надання коштів з бюджету суб’єктам
підприємницької діяльності на поворотній основі, що взагалі не властиве
бюджетним відносинам. На відміну від банківських кредитів вони видаються на
більш пільгових умовах та за нижчим відсотковими ставками.
Кошторисне фінансування означає виділення коштів з бюджету на
основі спеціального планового документу – кошторису.
Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної
установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо
отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх
функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень [1].
Кошторисне фінансування охоплює такі напрямки видатків, як соціальна
сфера, фундаментальні дослідження, оборона, управління тощо.
З погляду бюджетних установ воно є формою цільового, безповоротного і
безоплатного фінансування. Працівники даних установ отримують на цій
основі свої первинні доходи. З позицій споживачів суспільних послуг у
соціальній сфері, це так звані безкоштовні послуги, що характеризують
вторинні доходи користувачів даними послугами.
Формування бюджетних видатків починається на стадії планування
проекту бюджету, за основу береться очікуване виконання бюджету по
видатках за попередній період. Найважливішим принципом планування
бюджетних видатків є додержання пропозицій розподілу коштів із урахуванням
реальної необхідності в них.
У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне
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функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за
рахунок раціональної структури видатків.
4. Бюджетна система та принципи її побудови
Після проголошення незалежності України у 1991 р. Верховною Радою
України вперше був ухвалений Закон «Про бюджетну систему України» з
наступними його доповненнями.
В основу формування бюджетної системи України сьогодні покладено
Конституцію України та останню редакцію Бюджетного кодексу України,
прийняту 8 липня 2010 р. Верховною Радою України [1]. Організація і
принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок між
бюджетами які він об’єднує, в процесі забезпечення виконання єдиної
загальнодержавної фінансово-бюджетної політики складають її бюджетний
устрій.
Бюджетний устрій країни визначається її державним устроєм. В його
основу покладено:
– визначення видів бюджетів;
– установлення принципів побудови бюджетної системи;
– розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;
– організація взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.
В унітарних, державах, тобто в країнах з єдиним населенням та
культурою, бюджетна система має дві ланки: державний бюджет і
багаточисельні місцеві бюджети.
У федеративних державах бюджетні системи складаються з трьох ланок:
федерального бюджету або бюджету центрального уряду, бюджетів членів
федерації (наприклад, штати у США, землі (ланди) – у Німеччині, провінції – у
Канаді, кантони – у Швейцарії) та місцевих бюджетів.
Бюджетний устрій України визначається закріпленим в Конституції
України державним ладом України та її адміністративно-територіальним
поділом. Україна – унітарна держава, яка розподілена на 25 адміністративнотериторіальних одиниць (Автономну республіку Крим і 24 області країни).
Бюджетна система – це сукупність усіх бюджетів, які формуються і
діють на території даної країні згідно з її бюджетним устроєм.
Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетна система України – це
сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з
урахуванням економічних відносин, державного i адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права [1].
Бюджетна система України складається з державного бюджету та
місцевих бюджетів (рис. 6.6).
Державний бюджет України – план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами
державної влади протягом бюджетного періоду.
Місцевий бюджет – план формування та використання фінансових
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ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються відповідно органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад
сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах) [1].
До складу бюджетної системи входять понад 12 тисяч місцевих бюджетів.
Усі бюджети України від державного до сільського в сукупності
складають зведений бюджет України.

Бюджетна система України

Місцеві бюджети

Обласні
бюджети

Районні
бюджети

Бюджети місцевого
самоврядування

бюджети територіальних
громад сіл, їх об’єднань,
селищ, міст

бюджети
районів
у містах

Зведений бюджет України

Державний бюджет України

Рис. 6.6. Бюджетна система України
Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що
використовуються для аналізу та прогнозування економічного та соціального
розвитку держави [1].
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету
України, зведених бюджетів областей, міста Києва.
Законодавчими органами влади зведений бюджет не затверджується.
Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету,
зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
Зведений бюджет району включає показники районного бюджету,
бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього
району.
Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського
бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або
району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села,
зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих
міст, селищ та сіл.
Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються
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згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.
Місцеві бюджети своїми доходами та видатками входять до складу
зведеного бюджету і не входять до складу Державного бюджету.
Побудова бюджетної системи України ґрунтується на таких принципах:
1. Принцип єдності бюджетної системи України – єдність бюджетної
системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою
системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною
класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення
бухгалтерського обліку і звітності.
2. Принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат
бюджету повинні відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний
бюджетний період.
3. Принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві
бюджети є самостійними. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть
відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні
зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за
ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування визначати напрями
використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом
місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та
затверджувати відповідні місцеві бюджети.
4. Принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі
надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до
нормативно-правових актів органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.
5. Принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних
макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках
надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до
затверджених методик та правил.
6. Принцип ефективності та результативності – при складанні та
виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути
досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і
завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного
надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим,
місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних
коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного
бюджетом обсягу коштів.
7. Принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами
повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання
гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача.
8. Принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні
кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями
та бюджетними асигнуваннями.
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9. Принцип справедливості і неупередженості – бюджетна система
України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
10. Принцип публічності та прозорості – інформування громадськості з
питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та
місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та
місцевих бюджетів.
Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена у засобах масової
інформації на всіх стадіях бюджетного процесу.

