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завдяки отриманню міжбюджетних трансфертів, які 
компенсують бюджетні розбіжності та проблеми з дохо-
дами, спричинені збіднілою дохідною базою.

Місцевим органам самоврядування необхідно 
розуміти напрями змін, які приведуть до того, що їхні 
бюджети підвищать фінансову стійкість. Ці напрями 
повинні визначатися шляхом кількісного аналізу даних. 
Крім того, представникам місцевих органів самовря-
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дування варто зрозуміти, що для того, щоб вони при-
носили структурні зміни, необхідно робити жорсткий 
вибір і прагнути до активного діалогу з людьми, яких 
вони обслуговують. Для органів місцевого самовря-
дування, які хочуть забезпечити фінансово стабільне 
майбутнє громади, необхідно, щоб мешканці громади 
розуміли, що бюджет має отримувати достатньо над-
ходжень для задоволення зростаючих витрат.
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Постановка проблеми. Поглиблення глобаліза-
ційних процесів та об’єктивна необхідність у розвитку 
суспільства зумовлюють потребу держави в ефективній 
реалізації та результативності виконання бюджету. Спо-
стерігається стійка тенденція до зростання потреб сус-
пільства, а отже, і до зростання видатків бюджету. Як 
інструмент регулювання соціально-економічних про-
цесів бюджет держави покликаний забезпечити ефек-
тивну державну політику в контексті використання від-
повідного бюджету держави. Він є місцем зосередження 
значної частини валового внутрішнього продукту, що 
потребує дієвих кроків у напрямі активізації розвитку 
бюджетних відносин та забезпечення реалізації завдань 
і функцій держави. Важливим статистичним індикатором 
в контексті прогнозування особливостей формування та 
використання коштів держави є Зведений бюджет Укра-
їни. Саме тому дослідження видатків Зведеного бюджету 
України в сучасних умовах господарювання є важливим.

Зведений бюджет як узагальнюючий та статистич-
ний показник прогнозування видаткової частини забез-
печує отримання комплексного уявлення про бюджету 
політику країни в контексті виконання Державного та 
місцевих бюджетів. Враховуючи вищезазначене, про-
блеми вивчення теоретичних та практичних аспектів 
видатків Зведеного бюджету України є особливо акту-
альними у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань, що стосуються видаткової частини 
бюджету, присвятили свої наукові праці такі вчені, як 
Н.І. Богомолова, А.П. Дорошенко, І.І. Конєва, В. Мако-
гон, Ю.Л. Наконечна, К.В. Павлюк, В.В. Шалімов та ін.

Мета статті полягає у дослідженні складу, струк-
тури та динаміки видатків Зведеного бюджету України, 
що дасть змогу визначити напрями та проблеми вико-
ристання бюджетних коштів країни. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап роз-
витку бюджетних відносин в Україні характеризується 
посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регу-
лювання соціально-економічного розвитку держави та 
регіонів [1, с. 115]. Завдяки оптимальному розподілу 
та перерозподілу грошового фонду держави забезпе-
чується проведення ефективної державної політики у 
сфері видатків [2, с. 85]. 

Бюджетна політика проявляється як в абсолютному 
вираженні окремих статей доходів і видатків бюджету, 
так і в структурі надходжень та напрямів витрачання 
коштів держави. Саме видатки бюджету є ефективним 
інструментом впливу на величину сукупного попиту, 
обсяг грошової маси, що знаходиться в обігу, та її 
структуру, рівень безробіття та інфляції, структуру еко-
номіки тощо [3, с. 24]. У процесі виконання бюджету 
розрізняють поняття «видатки бюджету» та «витрати 
бюджету» [3, с. 24]. Розглянемо їх детальніше.

У Бюджетному кодексі України зазначено, що 
видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення 
програм та заходів, передбачених відповідним бюдже-
том. До видатків бюджету не належать: погашення 
боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджет-
них коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 
повернення надмірно сплачених до бюджету сум подат-
ків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування; компенсація частини суми 
штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується 
покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансо-

вих) санкцій, застосованих органами, що контролюють 
справляння надходжень бюджету, за наслідками про-
веденої перевірки за зверненням або скаргою покупця 
(споживача) про порушення платником податків уста-
новленого порядку проведення розрахункових операцій 
[4]. В окремих наукових джерелах зазначено, що визна-
чення категорії «видатки бюджету», надане в Бюджет-
ному кодексі України, є не зовсім вдалим. Це пов’язано 
з тим, що таке визначення вказаної категорії не розкри-
ває належного змісту та специфічних її особливостей 
[5, с. 2]. Вважаємо, що законодавче трактування катего-
рії «видатки бюджету» не деталізує програм та заходів, 
які фінансуються з відповідного бюджету.

Видатки бюджету – це кошти, спрямовані на здій-
снення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом. Система їх планування має свої принципи, 
методологічні засади, нормативи тощо [1].

Бюджет як фонд фінансових ресурсів перебуває у 
розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня 
і використовується для виконання покладених на них 
функцій, передбачених Конституцією [6]. Виділяють 
Державний та місцевий бюджети. Зведений бюджет 
України є сукупністю всіх бюджетів, що входять до 
складу бюджетної системи України.

Важливе місце в «ланцюжку» бюджетних відносин 
належить видатковій частині Зведеного бюджету як 
статистичного агрегованого показника, що визначає 
напрями використання централізованого та децентра-
лізованого фондів.

Сьогодні структура бюджетних видатків орієнто-
вана на підтримку економічного зростання і структур-
ної модернізації України (рис. 1). 

Як засвідчують дані рис. 1, середня питома вага видат-
ків Зведеного бюджету у ВВП протягом 2003–2016 рр. 
становила 32,5%. Визначальним чинником формування 
системи видатків державного та місцевих бюджетів є кон-
ституційна доктрина держави. Відповідно до ст. 1 чинної 
Конституції України, а також з огляду на євроінтеграцій-
ний вибір, Україна взяла курс на розбудову соціально-
орієнтованої економіки ринкового типу, що передбачає 
значні обсяги фінансування галузей соціальної сфери і 
соціального захисту населення. Проте Україна є унітар-
ною державою, для якої характерна дворівнева бюджетна 
система з чітким розподілом повноважень між централь-
ною і місцевою владою. Закріплення видатків за різними 
рівнями зведеного бюджету проводиться відповідно до 
принципу субсидіарності [7, с. 144]. 

Останніми роками спостерігається збільшення 
видатків Зведеного бюджету України на загальнодер-
жавні функції, обслуговування державного боргу та 
оборону (рис. 2).

Структура видатків бюджету за функціональною 
класифікацією характеризує загальні цілі державного 
управління. Її затверджує Міністерство фінансів Укра-
їни. Вона передбачає здійснення видатків відповідного 
бюджету на багатовекторні цілі, такі як забезпечення 
громадського порядку, житлово-комунальне господар-
ство, освіта та інші функції, що є прерогативою забез-
печення ефективної діяльності держави. Саме функ-
ціональна класифікація видатків бюджету відображає 
пріоритетні аспекти діяльності держави (табл. 1).

За даними табл. 1 видно, що протягом аналізованого 
періоду спостерігається стійка тенденція до зростання 
загальної величини видатків на 221 170 млн грн, або на 
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26% у 2017 р. порівняно з 2016 р. При цьому слід зазна-
чити, що спостерігалося суттєве зростання видатків на 
освіту. У 2017 р. вищезазначений показник становив 
177 756 млн грн, що на 48 321 млн грн більше порівняно 
з 2016 р. та на 77 646 млн грн – порівняно з 2014 р.

Проілюструємо структуру видатків Зведеного 
бюджету України за 2017 р. у розрізі функціональної 
класифікації (рис. 3). 

З рис. 3 видно, що основна частина Зведеного 
бюджету України спрямована на фінансування освіти 
(17%) та соціальний захист (14%). Найменша частка 
видатків Зведеного бюджету припадає на паливно-енер-
гетичний комплекс (0,3%) та охорону довкілля (0,7%).

Варто відзначити, що ключовим механізмом поліп-
шення бюджетних відносин у контексті видаткової час-
тини бюджету є дослідження їхніх «проблемних зон» 
та пошук шляхів нівелювання негативного впливу на 
бюджет країни.

Постановка питання про ефективність бюджет-
них видатків виникає у зв’язку з необхідністю оцінки 
результатів діяльності держави як виробника суспіль-
них благ, при цьому слід зауважити, що основним 
продуктом – результатом управлінської діяльності – є 
рішення щодо розподілу та використання бюджетних 
коштів. Від своєчасності і правильності рішень, які 
приймаються розпорядниками коштів бюджету, зале-
жить результативність державних програм [11]. 

Науковці Л.А. Васютинська та І.Л. Крещенко про-
понують виділити основні причини неефективного 
використання бюджетних коштів (рис. 4). 

Вищезазначені проблеми нівелюють принцип про-
зорості бюджетного процесу, ускладнюють контроль за 
виконанням бюджетних програм тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Бюджетні 
видатки – це потужний «двигун» стимулювання та реа-
лізації бюджетної політики держави шляхом пошуку 
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Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України, у % до ВВП
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України
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Рис. 2. Динаміка показників видатків Зведеного бюджету України, % до ВВП
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України
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та використання внутрішніх резервів різноаспектних 
інструментів та механізмів держави. 

Завдяки формуванню та використанню Зведеного 
бюджету забезпечується фінансування багатовектор-
них галузей господарства. Видатки Зведеного бюджету 
є інструментом «маніпуляції» держави на економіку 
держави, особливо в контексті діяльності тих галузей, 
які існують за рахунок коштів бюджету.

З огляду на активні глобалізаційні процеси у світі 
та сучасний стан соціально-економічного становища 

Рис. 3. Склад і структура видатків Зведеного бюджету України  
в розрізі функціональної класифікації за 2017 рр., %

України, особливо актуальним і необхідним є прове-
дення комплексного наукового дослідження проблем 
управлінської діяльності в контексті видаткової час-
тини Зведеного бюджету України.

З метою стимулювання та модернізації системи 
видатків державного і місцевих бюджетів України 
доцільно оптимізувати склад і структуру видатків Зве-
деного бюджету. Отже, необхідним є удосконалення 
системи бюджетних видатків задля забезпечення ста-
лого соціально-економічного розвитку країни.

Таблиця 1
Динаміка видатків Зведеного бюджету за функціональною класифікацією  

протягом 2014–2017 рр., млн грн [10]

Показник
Роки Відхилення (+;-)

2014 2015 2016 2017 2017 р. проти 
2016 р.

2017 р. проти 
2014 р. 

Освіта 100 110 114 193 129 435 177 756 48 321 77 646
Соціальний захист 58 192 76 753 110 719 145 534 34 815 87 342
Пенсії 79 813 99 587 147 611 140 227 -7 384 60 414
Відсотки за 
запозиченнями 49 435 86 173 96 105 110 578 14 473 61 143

Правоохоронні органи 44 865 54 963 72 057 88 480 16 423 43 615
Медицина 57 150 71 001 75 409 102 392 26 983 45 242
Збройні сили 27 365 52 016 59 357 74 360 15 003 46 995
Чиновницький апарат 27 411 31 470 38 028 55 671 17 643 28 260
Транспорт 18 777 31 110 29 262 49 390 20 128 30 613
Інші галузі економіки 9 653 17 188 28 888 37 734 8 846 28 081
Культура та спорт 13 858 16 228 16 885 24 342 7 457 10 484
Комунальне 
господарство 17 809 15 700 17 548 27 187 9 639 9 378

Сільське господарство 5 868 6 063 5 782 12 944 7 162 7 076
Охорона довкілля 3 482 5 530 6 255 7 349 1 094 3 867
Паливно-енергетичний 
комплекс 9 339 1 896 2 249 2 816 567 -6 523

Всього 523 126 679 871 835 590 1 056 760 221 170 533 634
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Рис. 4. Проблеми неефективного використання бюджетних коштів [11, 12]
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лобіювання інтересів окремих відомств і міністерств порушує принцип пріоритетності програм; 

низька якість внутрішнього контролю за використанням коштів і майна  та безвідповідальне 
ставлення з боку розпорядників бюджетних коштів; 

у державних програмах трапляються декларативні або розмиті формулювання цілей, що 
приводить до неспроможності визначення критерію ефективності, оскільки неясно, якої мети, в 
якій термін і якого результату має досягти програма;  

відсутність загальної оцінки діяльності органа державного сектору та системи управління 
ризиками в їхній діяльності; 

імітація показників результативності – вибір таких значень, які без труднощів можна досягти, як, 
наприклад, кількість відвідувань бібліотек або кількість виданих штрафних санкцій тощо;  

ефективність діяльності державних установ та організацій оцінюється через вимірники, що розробляються 
безпосередньо вищими структурами, чим досягається між керівником і підлеглими «status quo», якому і 
загрожує система оцінювання, в результаті показники є або трудновимірювальними, або нерелевантними, 
або із заниженням цільових значень. 


