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Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні,
джерела їх доходів та напрямки використання
План:
1.

Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.

2.

Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних)

фондів.
3.

Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.

4.

Кошторисно-бюджетне

фінансування,

як

метод

розподілу

публічних фондів коштів.
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1.

Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.

У радянський час фінансові ресурси розподілялися і використовувалися
централізовано. З розпадом Радянського Союзу й після проголошення
незалежності України було потрібно докорінно перебудовувати як всю
фінансову систему держави в цілому, так і окремі її елементи зокрема.
В умовах гострого браку бюджетних коштів спочатку з'являються
централізовані цільові фонди, завданням яких було разом із державним
бюджетом забезпечити фінансування певних потреб держави, а потім галузеві і місцеві. З метою упорядкування, створення та функціонування таких
фондів КМУ була видана Постанова "Про заходи з погашення заборгованості
по заробітній платні, пенсіям, стипендіям і іншим соціальним виплатам",
згідно з якою міністерствам та відомствам наказано ліквідувати всі цільові
позабюджетні фонди, діяльність яких не передбачена чинним законодавством
України. На сьогодні в Україні існують наступні цільові фонди:
1) цільові бюджетні фонди;
2) державні і місцеві позабюджетні фонди.
Кожен із цільових фондів утворюється або на підставі закону, або на
підставі нормативно-правового акту, виданого на виконання вимог якогонебудь закону. Види цільових фондів, а також їх кількість, особливо
бюджетних,

постійно змінюється.

Розпорядження

Президента

У зв'язку

України

"Про

з

цим

і було

впорядкування

видане

формування

галузевих і позабюджетних фондів", згідно з яким із метою поліпшення
фінансового стану господарюючих суб'єктів, поповнення їх обігових коштів,
посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів КМУ доручалося
здійснити суцільну інвентаризацію всіх галузевих та позабюджетних фондів,
надати інформацію про правомірність утворення таких фондів і формування їх
коштів, а також цільового використання надходжень до них. Крім того КМУ
зобов'язаний був представити пропозиції щодо зміни законодавства, якими
передбачалося скорочення кількості галузевих і позабюджетних фондів.
4

Класифікацію цільових фондів можна здійснювати на різних підставах:
1.

За

цільовим

призначенням

фонди

підрозділяють

на економічні (наприклад, Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу,
Державний

цільовий

фонд

розвитку

промисловості

та

ін.), соціальні (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування
України,

Фонд

соціального

страхування

інвалідів,

Фонд

охорони

навколишнього природного середовища, Фонд зайнятості населення та ін.), а
також суспільно-політичні (Фонд

сприяння

місцевому

самоврядуванню

України).
2. За способом утворення розрізняють фонди, кошти яких включені до
бюджету (Державний фонд зайнятості населення та ін.) і такі, які мають
власне управління (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування України,
Державний спеціалізований фонд фінансування суспільних витрат на
авіаційну діяльність та ін.).
3. За юридичною природою розрізняють цільові фонди, що утворені
згідно з законами (наприклад, створення Пенсійного фонду передбачено
Законом України "Про пенсійне забезпечення"), і фонди, що утворені на
підставі нормативних актів, виданих на виконання вимог якого-небудь закону
(наприклад, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню створений згідно
вимог ст. 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на
підставі Указу Президента України).
За матеріальним змістом фінанси – це фонди коштів. Досі в науці
фінансового права при визначенні правової природи фондів коштів
використовують критерій їх поділу на централізовані та децентралізовані.
Зазначений підхід заслуговує на увагу, хоч і потребує корегування.
Так, централізовані фонди коштів є публічними фондами, саме за
рахунок їх ресурсів задовольняється публічний інтерес і держава виконує свої
функції. Такі фонди перебувають у розпорядженні держави як суб'єкта
публічної влади (державний бюджет, соціальні фонди зокрема, пенсійний
фонд, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від
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нещасних випадків на виробництві, безробіття тощо) та органів місцевої влади
й місцевого самоврядування (місцеві бюджети, фонди, утворені за рішенням
органів місцевої влади). За рахунок мобілізованих до цих фондів коштів
фінансуються

держанні

та

місцеві

видатки,

здійснюється

капітальне

будівництво, інвестиційна та інноваційна діяльність, утримується соціальнокультурна невиробнича сфера – освіта, наука, фізична культура та спорт,
охорона здоров'я, – органи державної влади, правоохоронні органи тощо.
Фактично, за їх рахунок здійснюються видатки, передбачені Бюджетним
кодексом України, в яких відбиваються функції держави та місцевого
самоврядування.
У свою чергу, децентралізовані фонди коштів створюють у межах
окремих суб'єктів господарської діяльності (за рахунок власних прибутків) та
певних галузей національної економіки (наприклад, агропромислового сектора,
важкої промисловості тощо – за рахунок як власних прибутків, так і державних
асигнувань). До децентралізованих фондів коштів належать ресурси державних
і муніципальних підприємств, яким було передано державне або муніципальне
майно. Зазначені кошти іге можуть використовувати напряму органи державної
влади для фінансування видатків держави, проте вони відіграють істотну роль
на фінансовому ринку держави, оскільки саме щодо них здійснюється суттєвий
перерозподіл фінансових ресурсів.
Як зазначалося вище, публічні фінанси включають, зокрема, відносини,
які опосередковують перетікання грошових ресурсів суб'єкта господарювання
(господарського товариства, компанії, фінансового посередника, установи,
організації, суб'єкта підприємницької діяльності–фізичної особи тощо) у
власність держави або територіальної громади. Фінансові ресурси, поміщені до
децентралізованих фондів коштів, активно обертаються і дають можливість
отримати доходи не лише своїм безпосереднім власникам, а й учасникам, що
беруть участь в обороті (наприклад, фінансовим інституціям, у яких відкрито
рахунки або які емітують цінні напери), а також державі (у вигляді додатково
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отриманих унаслідок обороту фінансових ресурсів податків або дивідендів,
якщо держава є власником).
Сукупність цих фондів коштів становить фінансові ресурси країни, що
відображаються у зведеному фінансовому балансі України, і відбиваються на
показниках внутрішнього валового та національного доходів. Зазначені фонди
включають і до складу фінансової системи держави.
Місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
2.

Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних)
фондів.

Для виконання завдань і функцій держава повинна мати у своєму
розпорядженні достатню кількість коштів, тобто мобілізувати необхідні
фінансові ресурси для забезпечення фінансової діяльності.
Публічні доходи – це одержані при розподілі й перерозподілі
національного доходу ресурси, на підставі норм фінансового права скеровані до
фондів коштів, які використовуються на задоволення публічного інтересу при
реалізації завдань і функцій держави, муніципальних органів та органів, яким
держава доручає представляти публічний фінансовий інтерес.
У формуванні публічних доходів беруть участь усі ланки фінансової
системи. Водночас далеко не всі публічні фонди (ланки) всі доходи, які йдуть
на їх формування, відраховують до Державного або місцевих бюджетів. Цілий
ряд фондів, що задовольняють публічний інтерес, зокрема соціальних, є
позабюджетними. Крім того, й публічні потреби задовольняють не лише за
рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів. Відповідно, поняття
публічних доходів держави є ширшим за поняття централізованих (бюджетних)
доходів держави і місцевих органів самоврядування.
Публічні доходи є категорією, підмінною і від категорії фінансових
ресурсів держави, оскільки останні, в свою чергу, також є ширшим поняттям.
Під ним розуміють доходи не лише держави, а й усіх фізичних та юридичних
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осіб України, що отримують їх на території України й за її межами та
володіють певним майном на праві власності.
Доходи бюджету – це всі податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, одержання яких передбачено законодавством України
(включаючи трансферти, дарунки, гранти). Вони посідають центральне місце в
системі публічних доходів.
Бюджетний кодекс України доходи бюджету поділяє на податкові
надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом і
трансферти. Податковими надходженнями визнають передбачені податковими
законами України загальнодержавні й місцеві податки, збори та інші
обов'язкові платежі. Неподатковими надходженнями – доходи від власності й
підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного й побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових
санкцій; інші неподаткові надходження. Слід зауважити, що збалансування
доходів бюджету з обсягом державних видатків є аксіомою фінансової науки.
Публічні

доходи

не

мають

легального

визначення

у

чинному

законодавстві Україні, так само як і публічні фінанси.
Публічні доходи класифікують за цілим рядом ознак. Зокрема, за
правовим режимом, тобто порядком правового регулювання окремих видів
доходів, який закріплено правовими нормами та забезпечено сукупністю
юридичних засобів, публічні доходи можна класифікувати на:
, податки;
, інші платежі, що входять до складу податкової системи;
, неподаткові обов'язкові платежі до бюджету (платежі, що є складовими
податкової системи);
, обов'язкові платежі до позабюджетних цільових публічних фондів;
, платежі, які ґрунтуються на договорі;
, добровільні надходження;
, доходи бюджетних установ, зараховані до спеціального фонду кошторису та
спеціального фонду бюджету.
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Залежно від джерела й форми отримання публічні доходи поділяють
на:
, доходи від використання державного і комунального майна;
, доходи, одержані від фізичних і юридичних осіб, почасти вилучені у вигляді
податків, зборів, інших обов'язкових платежів;
, доходи бюджетної установи, що надійшли з відповідного фонду бюджету
(державного чи місцевого).
Залежно від порядку формування системи публічних доходів останні
бувають:
, централізовані – кошти, що утворюються в процесі розподілу валового
продукту

і

надходять

до

державних

та

муніципальних

публічних

централізованих фондів, у тому числі цільових позабюджетних;
, децентралізовані – доходи, що залишаються у розпорядженні підприємств,
установ, організацій, заснованих на державній або комунальній формі
власності при розподілі та перерозподілі ВВП і формуються переважно за
рахунок їх прибутку.
Обов'язкові платежі відіграють провідну роль у формуванні дохідної
частини бюджетів будь-якого рівня. При цьому перелік обов'язкових платежів
не вичерпується лише податками, зборами та іншими платежами податкового
характеру. Значну їх частину становлять неподаткові надходження (штрафи;
плата

за

послуги,

надані

органами

державної

влади

та

місцевого

самоврядування; кошти, що надходять під використання державного і
комунального майна тощо), які мають відмінні від податків правову природу й
механізми регулювання.
Відповідно,

основними

фінансовими

інструментами

формування

доходів є:
, податки, що становлять плату суспільства державі за виконання нею певних
завдань та функцій, відрахування частини ВВП на суспільні цілі та потреби;
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, відрахування,

що

здійснюються

за

встановленими

нормативами

та

передбачають цільове призначення платежів, зокрема при зарахуванні до
спеціального фонду бюджету;
, плати, які передбачають певну еквівалентність взаємовідносин між
державою і платниками, оскільки держава є власником ресурсів або має
монопольне право на надання певних послуг, яких потребують юридичні та
фізичні особи.
Мобілізація фінансових ресурсів забезпечується набором фінансовоправових норм, що регулюють відносини, які виникають при: встановленні та
введенні податків, неподаткових доходів до бюджетів та цільових фондів;
визначенні принципів мобілізації фінансових ресурсів, структури доходів
бюджетної системи; справлянні податків і обов'язкових зборів, плат тощо;
здійсненні контрою за надходженням коштів до бюджету; застосуванні
уповноваженими органами санкцій за порушення фінансового законодавства.
Держава на рівні нормативно-правового регулювання чітко закріплює
коло

повноважень

органів

державної

та

місцевої

влади,

місцевого

самоврядування, інших уповноважених органів стосовно їх участі в акумуляції
публічних доходів до публічних фондів коштів.
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
реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.
Залежно від порядку формування та характеру використання державні
доходи підрозділяються на централізовані і децентралізовані.
До централізованих доходів відносяться кошти, які спрямовані на
формування централізованих фондів - Державного і місцевих бюджетів,
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та ін. Іншими словами,
централізовані - доходи, які зосереджуються на рівні Державного бюджету,
використовування їх визначається нормами закону про Державний бюджет. Цей
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вид доходів відіграє основну роль у системі державних доходів, саме за його
рахунок здійснюється реалізація основних функцій держави.
Децентралізовані доходи складають кошти, що поступають у розпорядження
окремих державних підприємств, установ, організацій, міністерств, відомств,
інших органів безпосередньо, незважаючи на Державний бюджет та інші
централізовані фонди. Передача частини державних доходів у децентралізоване
управління до певної міри умовна. В цій ситуації не змінюється власник, а
державні кошти передаються в оперативне управління, не стаючи власністю
державних підприємств.
Таким чином, можна зробити висновок, що поняття державних доходів
ширше за поняття доходів Державного бюджету.
Єдина система державних доходів не виключає, а, навпаки, припускає їх
класифікацію на певні групи. В основі цього розподілу можуть лежати різні
підстави.

Найпринциповіший

характер

розподілу

на

централізовані

і

децентралізовані згадувався раніше. Крім того, державні доходи можна
класифікувати за іншими критеріями.
Так, за

правовими

принципами державні

доходи

ділять

на приватноправові і публічно-правові.
Адже

держава

здобуває

для

себе

кошти

подвійним

шляхом:

приватноправовим та публічно-правовим. Цю особливість ще в минулому столітті
відзначали провідні російські вчені-юристи. В першому випадку держава діє як
приватна особа, як суб'єкт цивільного права, а в іншому - як розпорядчо-примусова
влада. Держава, використовуючи приватноправовий спосіб отримання доходів,
виступає в ролі найбільшого власника і торговця, який заробляє гроші як
звичайний підприємець. У даний час приватноправові доходи утворюються
головним чином від оренди державного майна та надходжень від державних
підприємств.
Публічно-правовий порядок забезпечення надходження доходів держава
реалізує шляхом застосування примушення, владного веління. Таким чином,
залучаються податки, реалізується державний кредит, надходить емісійний дохід.
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За джерелами державних доходів їх класифікують навнутрішні і зовнішні.
До внутрішніх відносяться: сукупний суспільний продукт, національний
дохід та національне багатство. До зовнішніх джерел належать економічні ресурси
інших країн.
Якщо сукупний суспільний продукт і національний дохід характеризує
результати виробництва за певний період, то національне багатство відображає
накопичену вартість на певну дату та є результатом праці як нинішнього, так і
попередніх поколінь у сфері матеріального виробництва. Національне багатство
держава використовує як джерело доходів в основному тільки при надзвичайних
обставинах.
Зовнішні доходи держава може одержувати головним чином за рахунок
позик в іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, наприклад,
Міжнародного валютного фонду, що, проте, не виключає можливості отримання
коштів від міжнародної торгівлі, туризму та інших джерел.
За суб'єктивним складом платників державні доходи можуть бути
підрозділені на кошти, які поступають від фізичних осіб, ті, які поступають на
користь держави, від юридичних осіб, заснованих на недержавній власності, і від
державного господарства.
За методами мобілізації: обов'язкові, добровільні.
Доходи

також можна диференціювати з

урахуванням законодавчо

встановлених конкретних умов їх залучення та використання. Залежно від цього
критерію розрізняють: зворотні і беззворотні; відплатні і безвідплатні; загальні і
цільові.
Як правило, обов'язкові платежі є беззворотніми (податки, внески тощо), а
доходи за державним кредитом (коли держава є позичальником, а населення
одержує облігації державних чи місцевих позик) - зворотні.
Те ж саме можна сказати і про безвідплатність. Платежі в бюджет чи
централізовані або комунальні фонди безвідплатні, але платежі за користування
природними ресурсами безвідплатними не можна вважати, бо державне мито чи
митні збори - це плата за послуги держави.
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За економічним змістом доходи можна підрозділяти на доходи від
джерел у виробничій сфері і від невиробничих джерел.
Виробнича та невиробнича сфери економіки можуть служити для держави
джерелом надходження платежів як податкового, так і неподаткового характеру.
Причому ці доходи можуть бути і централізованими, і децентралізованими.
Залежно від методів вилучення (або за формою надходження) розрізняють
податкові та неподаткові надходження.
Державні податкові доходи України грунтуються на врегульованій нормами
права системі оподаткування, яка складається із загальнодержавних і місцевих
податків та зборів (обов'язкових платежів). Обов'язки регулювання податкових
надходжень будуть детально розглянуті в темі 9 даної роботи. На думку авторів,
неподаткові доходи необхідно розглядати як добровільні платежі, а також платежі,
які вносяться в обов'язковому порядку, але не включені в податкову систему
України. До неподаткових доходів відносяться надходження сум різниці в ціні на
природний газ, адміністративні та фінансові штрафи і санкції, надходження від
банків сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами,
адміністративні збори та платежі, інші надходження.
Як уже зазначалося, основною складовою державних доходів є доходи
Державного
Держбюджету

бюджету.

Незважаючи

відрізняються

на

деякими

таку

тісну

особливостями:

залежність,
чітко

доходи

вираженим

тимчасовим характером (орієнтованим на бюджетний період); вичерпним,
закритим переліком. Певною специфікою характеризуються доходи місцевих
бюджетів - вони не входять до складу державних доходів, оскільки власником цих
коштів є територіальні громади. Проте їх формування, витрачання є також
предметом публічного регулювання. Аналіз правового режиму доходів, що
поступають державі або органам місцевого самоврядування, свідчить про те, що
більшість з них є обов'язковими платежами, що становлять основу системи
оподаткування України. Вони включають різні форми (податки, збори, мита), що
закріпляються або цілком за одним видом бюджету, або розподілені між
бюджетами різного рівня.
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3.

Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.

Виконання

будь-яких

функцій

держави,

органів

місцевого

самоврядування вимагає витрат фінансових ресурсів. Видатки держави, органів
місцевого самоврядування, тобто публічні видатки (далі - державні видатки) це одна із сторін її фінансової діяльності.
У широкому розумінні державні видатки - це врегульовані нормами
права суспільні відносини, пов'язані з планомірним використанням державних
грошових ресурсів у цілях матеріального забезпечення процесу розширеного
відтворювання, утримання соціальної сфери, обороноздатності та державного
управління. Соціально-економічну сутність державних видатків визначають
природа і функції держави.
Тобто державні видатки - вид фінансових відносин, пов'язаних з
безперервним цільовим використанням грошових коштів. Держава та органи
місцевого

самоврядування

використовують

для

покриття

першорядних

видатків грошові кошти, що мобілізуються до централізованих фондів:
- державний і місцеві бюджети;
- державні цільові позабюджетні фонди;
- власні фонди державних підприємств, установ та організацій з метою
виконання завдань і функцій, фінансування державної та комунальної
соціальної і культурної сфер, державних цільових програм, розширеного
відтворення окремих державних та комунальних підприємств відповідно до
чинного законодавства.
Видатки держави є прямими витратами матеріальних і фінансових
ресурсів на її функціонування. Оскільки в умовах товарно-грошових відносин
та дії закону вартості всі витрати приймають грошовий характер, видатки
держави прийнято розглядати як використання фінансових ресурсів. Фінансове
право регулює складну групу відносин у сфері видатків, які пов'язані із
забезпеченням публічного фінансового інтересу, тобто з діяльністю державних
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і муніципальних органів, що виконують функції держави та органів місцевого
самоврядування. Кожний суб'єкт підприємницької діяльності, незалежно від
організаційно-правової форми діяльності і форми власності, розташований на
території

нашої

держави,

здійснює

видатки,

вступаючи

в

грошові

правовідносини з безліччю суб'єктів. Проте ці грошові видатки та виникаючі у
зв'язку з цим відносини регулюються не фінансовим правом, а господарським,
цивільним, і тому поняття видатків держави ширше за поняття видатків
державного та місцевих бюджетів.
Основним призначенням усіх ланок бюджетної системи є фінансове
забезпечення безперебійного функціонування держави та органів місцевого
самоврядування.
Видатки, здійснені на території держави, є певною системою і
класифікуються за різними підставами:
Видатки держави можна класифікувати:
1) на поточні видатки і видатки на розвиток;
2) у зв'язку з розділенням централізованих фондів (бюджетів на загальний
та спеціальний) - на пов'язані з фінансуванням діючих установ, навчальних
закладів, соціальних програм та ін., і пов'язані з окремими, спеціальними
заходами, програмами;
3) за роллю в суспільному виробництві (за роллю у відтворювальному
процесі) - на розвиток матеріального виробництва, нематеріальної сфери, на
створення державного резерву;
4) за суспільним призначенням - на економічний розвиток, соціальнокультурні заходи, науку та освіту, оборону країни; правоохоронну діяльність,
управління, зовнішньоекономічну діяльність, обслуговування державного
боргу;
5) за цільовим призначенням - на заробітну плату, нарахування на
заробітну плату, стипендії, пенсії і допомоги, медикаменти, харчування,
господарські витрати, поточний та капітальний ремонт.
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Видатки можна класифікувати і залежно від форм власності суб'єктів, що
здійснюють публічні видатки, - на державні та муніципальні.
Склад і напрями витрачання коштів державою визначаються характером
функцій, що нею виконуються.
До складу державних видатків, пов'язаних з політичними функціями,
входять: утримання армії, державного апарату влади й управління, посольств,
консульств, сплата внесків у міжнародні організації та ін.
До складу видатків, які пов'язані із здійсненням державою економічних
функцій, входять державні інвестиції у сфері економічної інфраструктури,
підтримка державних підприємств, витрати на зовнішньоекономічну діяльність,
розвиток середнього і малого бізнесу та ін. Необхідно особливо відзначити
величезне значення державних витрат на економіку для регулювання ринкових
відносин. Механізм функціонування видатків сприяє розвитку внутрішнього і
розширенню зовнішніх ринків збуту. Велика роль держави в умовах залучення
іноземного капіталу. При цьому не можна недооцінювати значення державних
гарантій повернення позикового капіталу. Державні видатків стали одним із
головних інструментів концентрації та централізації капіталу.
Особливе місце в системі державних видатків займають витрати на
соціальні потреби - освіту, науку, охорону здоров'я, соціальне страхування і
забезпечення та ін. На сучасному етапі розвитку суспільства соціальні функції
держави розширилися, що об'єктивно пов'язано з вимогами науково-технічного
прогресу, зокрема з економічними потребами відтворювання і підготовки
висококваліфікованої робочої сили. При цьому держава розвиває старі та
впроваджує нові форми соціального страхування, підвищує загальноосвітній
рівень населення, розширює систему професійної підготовки.
Залежно від джерел фінансування і планування їх у бюджетах видатки
можуть підрозділятися на централізовані (тобто такі, що фінансуються за
рахунок

Державного

і

місцевих

бюджетів

та

державних

цільових

позабюджетних фондів) і децентралізовані (за рахунок власних коштів
підприємств різних форм власності).
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У процесі діяльності по здійсненню видатків держави та органів
місцевого самоврядування виникає широке коло відносин, які завжди
набувають форму правовідносин і носять грошовий характер. Проте ці
відносини регулюються різними галузями права: фінансового, цивільного,
господарського та ін.
У фінансово-правових відносинах по видаткам завжди беруть участь три
суб'єкти:
1)

орган,

самоврядування,

уповноважений
що

становить

державою

або

органом

публічний інтерес,

місцевого

оскільки відносини

виникають на користь не окремої юридичної або фізичної особи, а на користь
держави або місцевого самоврядування;
2) банк, через який Державне казначейство видає кошти;
3)

одержувач

грошових

коштів.

Одержувачем

грошових

коштів

виступають державні і муніципальні установи, підприємства та організації. А
якщо є рішення про виділення коштів з Державного або місцевого бюджету
підприємствам недержавної або немуніципальної форми власності, кошти
будуть видані і їм.
Сукупність фінансово-правових норм, регулюючих відносини у сфері
видатків, складає розділ особливої частини фінансового права. В цих
відносинах відображається специфіка правових режимів державних та
муніципальних витрат, і тому відносини у сфері видатків складають декілька
правових інститутів.
Правовий режим фінансування видатків залежить від фонду, з якого
фінансується конкретна витрата, від форм власності підприємств, що
одержують грошові кошти для свого функціонування, тому і регулюються
відносини у сфері видатків нормами багатьох законодавчих актів.
У фінансовому праві норми, що регулюють державні витрати, виділені в
окремий інститут. Усі державні витрати закріплюються у відповідних актах
законодавства

і

планово-фінансових

актах.

Так,

наприклад,

витрати

Державного бюджету України відображені в законі про Державний бюджет,
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який щорічно приймається, обсяги та структура витрат місцевих бюджетів усіх
рівнів

встановлюється

децентралізованих

рішеннями

фондів

відповідних

закріплені

у

місцевих

фінансових

рад,

витрати

планах-балансах

і

кошторисах підприємств, організацій та установ.
Державні і муніципальні видатки як економічна категорія тісно пов'язані
з державними (муніципальними) доходами. Держава та органи місцевого
самоврядування,

плануючи

видатки,

обов'язково

знаходять

можливості

покриття їх за рахунок планованих на наступний бюджетний період доходів.
Незбалансованість витратної і прибуткової частини бюджету веде до дефіциту
бюджету, необхідності пошуку можливостей для його покриття та порушення
ст. 95 Конституції України, яка встановила, що держава прагне збалансованості
бюджету України.
У випадках нестачі бюджетних коштів для покриття всіх видатків,
включених до бюджету, застосовується секвестр видатків, тобто пропорційне
скорочення всіх видатків, окрім захищених (ст. 55 Бюджетного кодексу).
Захищені витрати визначаються щорічно законом про Державний бюджет
України. Так, ст. 32 Закону про Державний бюджет затверджений перелік
захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України за
економічно структурою класифікації видатків:
- заробітна плата співробітників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- виплата відсотків по державному боргу;
- виплата комунальних послуг та електроносіїв;
- трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам;
- будівництво (придбання) житла для військовослужбовців і забезпечення
інвалідів

протезно-ортопедичними

виробами,

засобами

пересування

та

реабілітації, реформування і розвиток Збройних Сил України, видатки на
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розвідувальну діяльність, забезпечення існування вибухово-пожаробезпечних
арсеналів, баз та складів зброї, ракет і боєприпасів, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, а також
видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні
розробки.
У Державному бюджеті видаткова частина, починаючи з 2000 року,
ділиться на дві частини - загальну та спеціальну, а в Бюджетному кодексі
дається розподіл повноважень між рівнями бюджетної системи України і
механізм делегування повноважень. Стаття 82 Бюджетного кодексу встановлює
видатки, що фінансуються з Державного бюджету, а ст. 87 - державні програми.
З Державного бюджету України фінансуються видатки на:
1) державне управління - законодавчу, виконавчу влади, апарат
Президента України;
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науковотехнічному

прогресу

державної

важливості,

міжнародні

наукові

та

інформаційні зв'язки державного значення;
5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави;
7) освіту; спеціальні школи державної форми власності; загальноосвітні
школи;
8) охорону здоров'я;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення;
10) культуру і мистецтво;
11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси;
12) фізичну культуру та спорт;
13) державні програми підтримки регіонального розвитку і пріоритетних
галузей економіки;
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14) програми реставрації пам'ятників архітектури державного значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства,
зв'язку, телекомунікацій, інформатики;
16) державні інвестиційні проекти;
17)

державні

програми

з

охорони

навколишнього

природного

середовища, ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних
ситуацій і наслідків стихійних лих;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення виборів та референдумів;
21) інші програми, які мають винятково державне значення
На місцях реалізації державних програм видатки на них фінансуються
через міжбюджетні трансферти.
У

видаткову

частину

загальної

частини

Державного

бюджету

включається і Резервний фонд. Кошти Резервного фонду витрачаються за
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а контроль здійснюють
Верховна Рада України та Рахункова палата.
Бюджетні кошти направляються на стабілізацію економіки, підтримку
пріоритетних

і

базових

галузей

економіки,

енергетику

будівництво,

архітектуру, містобудування. Подолати кризу в промисловості можна лише при
реальних інвестиціях з бюджету.
Інвестиції до основних фондів промисловості та будівництва в Україні
фінансуються не тільки з бюджету. До джерел фінансування відносяться: власні
кошти підприємств (чистий прибуток, амортизаційні відрахування); банківські
кредити; залучені кошти (пайові внески в акціонерний капітал); грошові кошти,
що виділяються союзами (об'єднаннями) підприємств; кошти іноземних
інвесторів. І якщо бюджетні установи фінансуються лише з одного бюджету, то
капітальні вкладення можуть фінансуватися з декількох джерел. Держава
регулює інвестиційну діяльність шляхом фінансової підтримки цільових
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будівельних програм. Суми асигнувань щорічно визначаються в бюджетах в
обсягах централізованих вкладень.
Поняття, особливості та правові принципи фінансування державних
видатків
Державні і муніципальні видатки здійснюються в порядку фінансування,
тобто

наділення

фінансовими

ресурсами. Фінансування

видатків -

це

безповоротний, безвідплатний, плановий, регламентований нормами права
відпуск грошових коштів із фондів для забезпечення виконання функцій
держави, органів місцевого самоврядування, на соціально-культурні потреби та
на розширене відтворення.
Фінансування здійснюється з різних джерел: бюджетів різних рівнів (від
Державного до сільського), позабюджетних цільових фондів, власних коштів
державних і муніципальних підприємств. Залежно від джерел фінансування
можна виділити три його види: бюджетне фінансування, самофінансування і
кредитування.
Отже, фінансування державних видатків - це заснований на правових
нормах плановий, цільовий, безповоротний та безвідплатний відпуск коштів,
що здійснюється з урахуванням оптимального поєднання власних, кредитних і
бюджетних джерел фінансування, проводиться в міру здійснення планового
використання коштів для забезпечення виконання загальнодержавних функцій,
а також для утримання соціально-культурної сфери, створення соціальних
гарантій населення та виконання зобов'язань держави, з додержанням режиму
економії при всебічному постійному контролі.
Основні одержувачі грошових коштів при фінансуванні - це державні
органи, підприємства, установи державної і комунальної форм власності.
Використовуються різні форми фінансування. Підприємства та організації
державної і муніципальної форми власності, які мають економічну та фінансову
самостійність і одержують прибуток, з бюджету покривають лише частину
своїх видатків. Основним принципом їх фінансування є оптимальне об'єднання
власних, бюджетних та позикових коштів при покритті витрат.
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Загальними принципами фінансування є: плановість; цілеспрямованість;
безповоротність і безвідплатність; фінансування в міру виконання плану робіт
та послуг; дотримання фінансової дисципліни; дотримання режиму економії і
здійснення постійного контролю за використанням виділених коштів, а також
принцип отримання максимального ефекту при мінімумі витрат (ефективного
використання коштів).
Усі перелічені вище принципи знайшли свою реалізацію на практиці. Так,
усі державні витрати закріплені у відповідних фінансово-планових актах
(законі про Державний бюджет України, кошторисах фінансування державних
установ та ін.). При цьому планування, видача і використання коштів
проводиться в суворо визначених цілях.
При плануванні та виділенні фінансових ресурсів держава визначає обсяг
фінансування, виходячи з наявних власних коштів об'єкта фінансування,
можливості і доцільності отримання ним банківських кредитів. Виділення
коштів здійснюється тільки при неможливості покриття витрат із вказаних
джерел.
Цілеспрямованість означає, що всі видатки мають цільове призначення:
поточні видатки, капітальні, на зарплату, стипендії, відрядження та ін.
Виділення коштів здійснюється на забезпечення тільки фактичних витрат на
конкретну мету.
Безповоротність і безвідплатність означає,

що

виділення коштів

здійснюється без прямого їх відшкодування державі, органам місцевого
самоврядування та без внесення будь-якої платні за отримання цих коштів.
Фінансування в міру виконання робіт і послуг - коли кошти видаються
відповідно до фактичного виконання робіт та надання послуг (не "під план", а в
міру виконання плану), їх кількісних і якісних показників.
Дотримання фінансової дисципліни - це принцип законності у фінансовій
діяльності, точне й неухильне дотримання порядку, термінів, звітності та ін.
Принцип дотримання режиму економії реалізується як при плануванні
видатків, так і при використанні виділених коштів. Фінансування державних
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витрат здійснюється на підставі форм та методів планомірної мінімізації
витрат, що забезпечують режим жорсткої економії всіх видів ресурсів.
Дотримання цього принципу особливо важливо сьогодні, коли Державний
бюджет планується з дефіцитом, з'являються проблеми виплат заробітної плати,
пенсій, не фінансуються "довгобудови" та ін.
Окрім цих принципів, діє принцип отримання максимального ефекту при
мінімумі витрат (або ефективного використання коштів). Цей принцип дуже
важливий при постійній нестачі коштів на першочергові заходи. При
проведенні фінансування повинен досягатися певний соціально значущий
ефект при мінімальних витратах фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
Належний при здійсненні фінансування контроль дозволяє визначити ті
недоліки й упущення, що мають місце в плануванні, виділенні і використанні
державних коштів, вжити заходів щодо їх усунення та недопущення в
майбутньому, а також забезпечити необхідними даними перспективне і поточне
планування державних витрат.
Держава й органи місцевого самоврядування основні витрати на
виконання своїх функцій покривають за рахунок Державного бюджету України
і відповідних місцевих бюджетів. Таке фінансування отримало найменування
бюджетного. Підприємства та організації, які є неприбутковими і всі свої
видатки

покривають

за

рахунок

бюджетних

коштів,

іменуються бюджетними (ст. 2 п. 6 Бюджетного кодексу України).
Отже, бюджетне фінансування - це безповоротний та безвідплатний
відпуск

коштів

з

Державного

і

місцевих

бюджетів

на

виконання

загальнодержавних функцій та функцій муніципальних органів і забезпечення
діяльності бюджетних установ та організацій.
Витрати бюджетів усіх рівнів є безпосередніми прямими витратами
держави і органів місцевого самоврядування, що забезпечують приріст
матеріально-технічної бази, утримання соціальної сфери, органів державної
влади та управління, а також місцевого самоврядування.
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Бюджетне

фінансування

засноване

на

загальних

принципах

фінансування, але має і певні відмінні риси, які полягають у тому, що кошти на
покриття витрат відпускаються тільки з одного бюджету за підрядністю.
Виняток: фінансування загальнодержавних заходів - боротьба з епідеміями
(наприклад, "свинячий", "курячий" грип та ін.), епізоотіями, ліквідація
наслідків катастроф і стихійних лих та ін.
Крім

того,

бюджетне

фінансування

здійснюється

на

підставі

встановлених економічних і науково обґрунтованих нормативів для кожної
сфери діяльності держави.
Бюджетні установи відносяться до невиробничої сфери. Вони не
проводять матеріальних цінностей, але праця працівників невиробничої сфери
необхідна кожній державі (вчителі, судді, військовослужбовці, працівники
правоохоронних органів, медики), тому всі їх видатки фінансуються за рахунок
бюджетних асигнувань. Кошти з бюджетів на функціонування бюджетних
установ відпускаються на підставі планових актів-кошторисів, а фінансування
їх називається кошторисно-бюджетним.
Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад
сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної
Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в
установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає
повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої

державної

самоврядування

адміністрації

здійснювати

або

виконання

виконавчого

органу

місцевого

місцевого

бюджету

протягом

бюджетного періоду.
Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать:
погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів
на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до
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бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.
Витрати бюджету - видатки бюджету, надання кредитів з бюджету,
погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання
цінних паперів.
Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого.
Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в
порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції.
Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання
дохідної спроможності бюджету, який його отримує.
Розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.
Одержувач бюджетних коштів - суб’єкт господарювання, громадська чи
інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.
Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання,
напрями

використання

бюджетних

коштів,

відповідальних

виконавців,

результативні показники та інші характеристики бюджетної програми
відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
4.

Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу
публічних фондів коштів.

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
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функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень.
Кошторисно-бюджетне фінансування – це метод безповоротного,
безоплатного відпускання грошових коштів на утримання установ, що
перебувають на повному фінансуванні з бюджету, на підставі відповідних
фінансових планів – кошторисів бюджетних установ.
За

кошторисно-бюджетним

методом

фінансується

майже

вся

невиробнича сфера суспільства, що базується па державній або комунальній
(муніципальній) формі класності, тобто переважно вся бюджетна сфера.
Зокрема, па кошторисно-бюджетному фінансуванні перебувають установи та
організації, що здійснюють державне управління, міжнародну, правоохоронну
діяльність, забезпечують національну оборону і безпеку держави. За рахунок
коштів бюджетів відповідного рівня утримуються установи соціальнокультурної сфери: освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального
забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту тощо.
Переважно з місцевих бюджетів фінансуються установи житлово-комунального
господарства.
Забезпечення бюджетних установ грошовими ресурсами називається
кошторисно-бюджетним фінансуванням. Це система науково та економічно
обґрунтованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів
використання фінансових ресурсів, а також розрахунку їх оптимальних обсягів
для кожного об'єкта, що утримується за рахунок бюджетних коштів.
Останні

визначають

обсяг

повноважень

головного

розпорядника

бюджетних коштів, наданих йому Бюджетним кодексом України, Законом про
Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет. Бюджетне
призначення має кількісні й часові обмеження та дає змогу надавати бюджетні
асигнування.
Фінансово-правові відносини за кошторисно-бюджетного фінансування
виникають

із

моменту

затвердження

кошторису

бюджетної

установи

розпорядником бюджетних коштів вищого рівня, оскільки, згідно з чинним
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законодавством, бюджетним установам можна виділяти бюджетні кошти тільки
за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань. Саме у цьому
вбачають правове значення кошторису як індивідуального фінансово-планового
акта, який хоч і не встановлює правових норм, але спрямований на їх
виконання

і конкретизує

ту чи

ту

правову

норму

за

конкретними

правовідносинами.
План асигнувань із загального фонду бюджету – це помісячний розподіл
асигнувань, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою
формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою
зобов'язань протягом року. План асигнувань є невід'ємною частиною
кошторису і підлягає затвердженню разом із ним. Як і форму кошторису,
форму плану асигнувань затверджує Мінфін.
План використання бюджетних коштів

це розподіл бюджетних

асигнувань, затверджених у кошторисі, за видатками, структура яких відповідає
повній економічній класифікації ви датків та класифікації кредитування
бюджету.
План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із
загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання
бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ,
помісячний план використання бюджетних коштів є невід'ємними складовими
кошторису і підлягають затвердженню разом із ним. Форми зазначених планів
затверджуються Мінфіном.
Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету,
зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету та зведені плани
спеціального фонду – це зведення показників індивідуальних кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів падання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду розпорядників коштів
бюджету нижчого рівня, що складаються головним розпорядником для подання
Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам та органам Державного казначейства.
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Зведені кошториси не затверджують.
Зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани
використання бюджетних коштів – це зведення показників індивідуальних
планів використання бюджетних коштів та індивідуальних помісячних планів
використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів і наукових
установ – розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, що складаються
головним розпорядником коштів, через якого вони отримують бюджетні
призначення, для подання цих показників Мінфіну, Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам та органам
Державного казначейства.
Ураховуючи наявність у бюджетах двох фондів – загального та
спеціального, а також необхідність посилення контролю за витрачанням
бюджетних ресурсів та їх заощадження, було скасовано позабюджетні фонди
бюджетних установ і запроваджено дві складові кошторису:
– загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на
виконання бюджетною установою основних
функцій або розподіл надання кредитів із бюджету за класифікацією
кредитування бюджету;
–

спеціальний

ціального
повною

фонду

бюджету

економічною

повідних
цію

видатків

пріоритетних

основних
згідно

фонд,

функцій,
із

що
на

містить

обсяг

надходжень

конкретну

мету

та

їх

на

здійснення

класифікацією

згідно

із

заходів,
або

законодавством

видатків

законодавством,
пов'язаних

розподіл
за

із

надання

а

розподіл

також

на

виконанням
кредитів

класифікацією

зі

спе
за
від

реаліза

установою
із

бюджету

кредитування

бю

джету.
Установи мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні
кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами і планами
асигнувань.
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Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджує керівник
відповідної вищої за рангом установи.
Чинне законодавство встановлює особливості затвердження кошторисів
окремих установ. Так, наприклад, кошториси, плани асигнувань загального
фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального фонду і штатні розписи затверджуються:
—Секретаріату Кабінету Міністрів України за відповідними бюджетними
програмами – Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням із
Прем'єр-міністром України та Мінфіном;
—міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за бюджетними
програмами

«Керівництво

та

управління»

–

керівниками

відповідних

центральних органів виконавчої влади за погодженням із Мінфіном; за іншими
бюджетними програмами, що їх виконує безпосередньо апарат міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, – керівниками відповідних
центральних органів виконавчої влади;
—обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій –
головами відповідних держадміністрацій за погодженням із Мінфіном.
Кошториси

президій

державних

академій

наук

за

бюджетними

програмами «Наукова й організаційна діяльність президії» затверджують їх
керівники за погодженням із Мінфіном; за іншими бюджетними програмами,
що їх викопує безпосередньо апарат цих установ, – їх керівники.
Зазначені документи подають і затверджують у двох примірниках, один з
яких повертають цій установі, а другий залишається в установі, керівник якої їх
затвердив.
До затвердження в установленому порядку зазначених документів
підставою для здійснення видатків або надання кредитів із бюджету є проекти
цих кошторисів і планів, засвідчені підписами керівника установи й керівника її
фінансового підрозділу або головного бухгалтера.
По закінченні 30-денного терміну органи Державного казначейства
здійснюють операції з розрахунково-касового обслуговування розпорядників
29

коштів бюджету тільки відповідно до затверджених та зареєстрованих в обліку
відповідних органів Державного казначейства кошторисів та решти документів.
Згідно із бюджетним законодавством, установи мають право брати
зобов'язання щодо видатків або надання кредитів із бюджету відповідно до
кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання
кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, виходячи з
потреби здійснювати пріоритетні заходи та з урахуванням платежів для погашення

зобов'язань

минулих

періодів,

якщо

інше

не

передбачено

законодавством. Вищі навчальні заклади та наукові установи мають право
брати зобов'язання також відповідно до плану використання бюджети их
коштів і помісячного плану їх використання.
Видатки або надання кредитів із бюджету спеціального фонду бюджету
здійснюються лише в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього
фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.
Основні напрями кошторисно-бюджетного фінансування
Значна частина державних витрат України доводиться на фінансування
витрат розвитку (капіталовкладень). Це пов'язано з об'єктивною необхідністю
для держави створення нових і розвитку існуючих промислових та соціальних
об'єктів. При цьому під капіталовкладенняминеобхідно розуміти засновану на
нормах права діяльність державних органів, комерційних банків і підприємств,
установ і організацій усіх форм власності за визначенням та використанням
джерел

покриття

прямих

витрат

на

утримання

нових,

розширення,

реконструкцію і переоснащення існуючих виробничих та соціально-культурних
фондів, нормування витрат, планування, мобілізацію і використання коштів цих
джерел з обов'язковим здійсненням контролю за їх цільовим використанням та
дотриманням установлених норм. Усе це стосується напрямів кошториснобюджетного фінансування.
Основними напрямами кошторисно-бюджетного фінансування є:
Соціально-культурні видатки
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Із Державного бюджету фінансуються лише загальнодержавні установи,
заходи і видатки. Соціально-культурні та медичні установи фінансуються в
основному із місцевих бюджетів.
В Україні законодавство передбачає захист таких соціальних груп:
- ветеранів праці і громадян похилого віку;
- військовослужбовців;
- матерів з дітьми;
- учасників бойових дій і ветеранів Великої Вітчизняної війни;
- малозабезпечених сімей;
- молодих сімей та інших категорій.
Соціальний захист - це надання грошового забезпечення громадянам, які
через низку обставин не можуть мати достатніх власних доходів або не можуть
бути на чиєму-небудь забезпеченні. До таких об'єктів відносяться:
1) школи-інтернати для стареньких і інвалідів;
2) притулки для неповнолітніх;
3) дитячі інтернати для дітей з відхиленнями здоров'я (розумовими,
фізичними).
Наша держава витрачає значні кошти на соціальний захист населення,
поточні соціальні програми, а за залишковим принципом фінансуються наука,
освіта і культура.
Наукові установи в Україні підрозділяються на три групи:
1. Установи Академії наук України. До них відносяться установи, що
досліджують фундаментальну науку - фізику, математику, хімію та ін. В
систему Академії наук України входять п'ять державних галузевих академій медична, педагогічна, правова, мистецтв і сільськогосподарських наук, що
включають до свого складу науково-дослідні інститути, центри та лабораторії.
2. При Президенті України, міністерствах, відомствах функціонують
науково-дослідні установи, провідні дослідження для конкретного напряму
діяльності. Наприклад, при Президенті створений Національний інститут
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стратегічних досліджень і Академія управління, при НБУ - Українська академія
банківської справи та ін.
3. Установи, підлеглі Міністерству освіти і науки. В цих наукових
закладах навчаються студенти та проводиться велика науково-дослідна робота.
Стаття 55 Конституції України встановила право кожного на освіту. І, дійсно,
держава забезпечує доступність дошкільної, повної середньої, професійнотехнічної і вищої освіти в державних та муніципальних навчальних закладах.
Отримання загальної середньої освіти в Україні безкоштовне.
Велика частина видатків бюджетів на освіту складає фінансування
середніх загальноосвітніх шкіл, де основним напрямом видатків є фонд
зарплати вчителів, адміністративно-управлінського складу і обслуговуючого
персоналу. За рахунок цих видатків відкривають технікуми, училища і навіть
вузи, які фінансуються з місцевих бюджетів. Так, у Києві відкрита та успішно
функціонує Муніципальна академія управління, яка готує фахівців для роботи в
місцевих органах управління.
Вища освіта фінансується з Державного бюджету. Проте законодавство
дозволяє утворення вищих навчальних закладів і на комерційних (за плату)
початках. Ліцензування та акредитація таких вузів проводиться Міністерством
освіти і науки. Необхідність фінансування з бюджетів усіх країн сфери освіти
обумовлюється властивістю освітніх послуг як суспільного товару та їх роллю в
соціально-економічному розвитку держави.
Процес державного регулювання освіти зводиться до встановлення
державного замовлення, яке регулюється з бюджету, і соціальних нормативів,
виражених як в натуральному, так і в грошовому виразі.
Із Державного бюджету виділяються кошти: на утримання державних
установ; реалізацію державних освітніх програм; на допомогу для потреб освіти
органам місцевого самоврядування.
Разом із державними установами освіти (школи, гімназії, ліцеї, коледжі) в
Україні отримали широкий розвиток приватні освітні установи. В недержавних
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установах нормативи фінансування не можуть бути нижчими, ніж у державних
і муніципальних.
Ринок послуг освіти покликаний задовольнити не тільки державне
замовлення, яке забезпечується бюджетними асигнуваннями, але і потреби
окремих груп населення, підприємств та фірм.
Особливістю фінансування соціально-культурних потреб в сучасний
період є розвиток комерційних принципів в діяльності установ науки, культури,
освіти, охорони здоров'я.
Наприклад, вища освіта фінансується з таких джерел: бюджет; залучені
кошти від комерційної діяльності з надання платних послуг населенню;
виконання

соціальних

і

творчих

замовлень,

робіт

за

договорами

з

підприємствами та організаціями; виручка від реалізації продукції, виробленої
в лабораторіях, майстернях; плата за навчання, яка вноситься тими, хто
вчиться, або організаціями за їх навчання; кошти підприємств, для яких
готуються кадри; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; банківські
кредити.
Залучення додаткових джерел фінансування не викликає зниження
нормативів та абсолютних розмірів бюджетного фінансування.
Але для всіх вузів держава розробляє державні стандарти основної
загальної освіти, тобто систему норм, які визначають обов'язковий мінімум
змісту основних освітніх програм, вимог до випускників, обсяг обтяженості
учнів і педнавантаження викладачів.
Стаття 49 Конституції України встановила право кожного на охорону
здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. У державних та
комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається
безкоштовно. Держава сприяє розвитку лікувальних установ усіх форм
власності.
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Кошторис фінансування установ охорони здоров'я ґрунтується на
показниках: за стаціонаром - за кількістю ліжок і ліжко-днів, за поліклініками за кількістю лікарських відвідувань. Система заробітної плати - за категоріями
лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, адміністративноуправлінського й обслуговуючого персоналу. Крім бюджетів, джерелами
фінансування медичних установ можуть бути доходи, що одержані від
підприємств, установ за договорами на проведення медичного обслуговування,
проведення профілактичних заходів (щеплень від грипу та ін.), доходи від
надання платних послуг тощо, надходження спонсорських внесків, благодійних
внесків (наприклад, за рахунок грошових внесків клубу "Ротарі" з канадського
міста Ванкувера було обладнано відділення "Дитяче серце" в клініці ім. М.
Амосова, а за рахунок ротарійців із Австралії підготовлені хірурги для цього
відділення).
Видатки на культуру і мистецтво
Відповідно до функціональної структури видатків бюджетів в Україні
розділ 10 "Культура і мистецтво" включає видатки на: мистецтво, культуру,
бібліотеки, музеї, заповідники, клуби, кінематографію, архівну справу та інші
установи у сфері мистецтва й культури.
При фінансуванні видатків на культуру грошові кошти з Державного
бюджету виділяються головному розпоряднику бюджетних коштів - міністру
культури і мистецтва України, який розподіляє кошти 20 розпорядникам
бюджетних коштів. До їх кількості входять Комітет із національних премій
України імені Тараса Шевченко, Академія мистецтв України, Всеукраїнський
музичний союз, союзи композиторів, письменників, художників, театральних
діячів та ін.
Після

отримання

коштів

з

бюджету

(бюджетні

призначення)

розпорядники бюджетних коштів перекладають їх на рахунки підвідомчих
підприємств, організацій і установ культури.
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У фінансуванні видатків на культуру й мистецтво беруть участь усі ланки
бюджетів. Кожна установа культури одержує асигнування з бюджету залежно
від значущості і підлеглості.
Установи культури - театри, кінотеатри, клуби, філармонії працюють на
початках госпрозрахунку. З бюджету вони одержують асигнування тоді, коли їх
доходи не покривають видатків, оскільки вони не мають реальної можливості
самостійно заробляти гроші, а їх послуги повинні мати доступний характер
(музеї, бібліотеки, заповідники, ботанічні сади).
Фінансування національної оборони
Оборона країни, захист її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості покладається на Збройні сили України. Фінансування оборони
здійснюється за принципом мінімальної достатності. Згідно з функціональною
структурою видатків бюджетів України видатки на оборону фінансуються на:
- утримання Збройних Сил;
- закупівлю зброї і військової техніки;
- капітальне будівництво;
- науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи;
- інші видатки у сфері оборони.
Головним розпорядником бюджетних коштів є міністр оборони.
Фінансування Міністерства оборони і Прикордонних військ здійснюється на
основі кошторисів, виходячи з сум, затверджених у Державному бюджеті.
Утримання військових частин здійснюється на підставі кошторисів, де
основними статтями видатків є грошове утримання військовослужбовців та
заробітна плата вільнонайманих. Придбання зброї і військової техніки
визначається потребами постійної заміни техніки та зброї у зв'язку з моральним
старінням і закінченням терміну експлуатації. Фінансуються видатки на
оборону виключно з Державного бюджету України.
Фінансування

органів

законодавчої,

виконавчої

влади,

правоохоронних органів
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Функції держави, покладені на неї Конституцією України, виконують
органи державної влади. Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада
здійснюється за принципом її розділення на законодавчу, виконавчу та судову.
Фінансування гілок державної влади здійснюється з Державного бюджету.
У функціональній структурі видатків бюджетів України першим розділом
йде державне управління, яке включає:
1) функціонування законодавчої влади;
2) функціонування виконавчої влади;
3) утримання Президента України і його апарату;
4) утримання фінансових та фіскальних органів;
5) загальне планування і статистичну службу;
6) інші видатки на загальнодержавне управління.
На утримання Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Адміністрації Президента України і місцевих державних адміністрацій
складаються штатні розписи з кількістю працюючих та кошториси видатків. Із
Державного бюджету фінансуються видатки на проведення виборів і
загальнодержавні референдуми.
Судова влада, прокуратура, органи безпеки та органи внутрішніх справ
утримуються також за рахунок Державного бюджету відповідно до правил
кошторисно-бюджетного фінансування і штатних розписів.
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