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У статті розглянуто та досліджено стан фінансової політики України у сфері бюджетних видатків, які склалися у 

сучасній фінансовій системі при наявних соціально-економічних та політичних умовах. Зображено структуру за 

функціональною класифікацією видатків та проаналізовано динаміку основних бюджетних показників державних 

видатків.  
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Постановка проблеми. Одним з основних 

та дієвих інструментів регулювання економіки 

та засобом реалізації ефективної фінансової 

політики держави є бюджет держави, у якому 

концентрується більша частка валового 

внутрішнього продукту (ВВП), що 

централізовано розподіляється на розвиток 

національної економіки та соціальної сфери. 

При цьому шляхом результативного та 

ефективного управління ресурсами, а особливо 

видатковою частиною забезпечуються ключові 

функції бюджету (розподільча, контролююча 

та економічна). Наявність значного рівня 

внутрішнього та зовнішнього боргу, низька 

середня заробітна плата громадян, збільшення 

рівня безробіття, високі ціни на продовольчі 

товари, підвищення тарифів на послуги 

житлово-комунального господарства, висока 

плата за навчання у вищих навчальних 

закладах, недоступність і низька якість 

медичного обслуговування та ін. зумовлюють 

необхідність удосконалити управління 

видатками бюджету. Дивлячись на світові та 

національні фінансові дисбаланси стає 

актуальним питанням поліпшення та 

вдосконалення стратегії фінансової політики 

держави в сфері бюджетних видатків, яка 

повинна спрямовуватися, в першу чергу на 

відновлення стійкого економічного розвитку. 

Через це важливим та основним інструментом 

державного регулювання економіки мають 

бути державні видатки. Опираючись на 

міжнародний досвід ефективного зростання 

бюджетних відносин, можна зазначити, що 

саме державні видатки мають надавати 

ефективний та потужний поштовх модернізації 

економіки на основі інноваційної моделі 

розвитку. Актуальність також полягає і в тому, 

що саме за допомогою державних видатків 

гарантує досягнення соціального та 

економічного розвитку суспільства та 

забезпечується добробут його громадян. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичним обґрунтуванням використання 

державних видатків, як головного інструменту 

фінансової політики держави прослідковується ще 

з початком розвитку фінансової науки. У нинішній 

кризовій ситуації, питання використання 

державних видатків, як головного інструменту 

бюджетної політики активно дискутується 

нобелівськими лауреатами з економіки 

Дж.Ю. Стігліцом, Р.М. Солоу, М. Спенсом та ін.  

В Україні проблематику державних видатків 

та вдосконалення бюджетної стратегії 

досліджували О.Д. Василик, В.Д. Базилевич, 

І.О. Лютий, В.М. Опарін, К.В. Павлюк, І.Я. 

Чугунов, В.Б. Тропіна, З.С. Варналій, О.Д. 

Рожко, О.П. Кириленко, В.М. Геєць, В.Д. 

Лагутін, І.О. Луніна, О.О. Молдован, В.М. 

Федосов, Ф.О. Ярошенко, та ін.  

Зокрема В.Б. Тропіна досліджує питання 

бюджетно го забезпечення здійснення функцій 

держави та бюджетно-податкове регулювання 

економіки України в кризових умовах [2], В.М. 

Опарін розглянув питання фінансів в цілому, а 

також запропонував структуризацію 

фінансової системи за рівнем економічної 

системи. Основними напрямами наукових 

досліджень В.М. Федосова є державні фінанси, 

бюджетний менеджмент, еволюція та розвиток 

бюджетної системи України, фінансове та 

бюджетне прогнозування та ін [7]. І.О. Луніна 
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глибоко вивчає питання бюджетної політики та 

стратегічних кроків на шляху держави, 

реформування міжбюджетних відносин в 

Україні [6]. Проте дане питання має 

необхідність подальшого дослідження, тому 

що управління видатками потребує якісного та 

ефективного вдосконалення. 

Мета статті полягає у виявленні засад 

проведення ефективної державної політики у 

сфері бюджетних видатків в Україні та 

створення шляхів її вдосконалення. 

Основні результати дослідження. Однією 

з головних та важливих складових фінансової 

політики держави є формування бюджетних 

видатків, які необхідні для задоволенні потреб 

суспільства для ефективного розвитку 

соціально-економічної сфери. За допомогою 

проведення ефективної та раціональної 

фінансової політики держави у сфері видатків 

можна досягнути оптимальний розподіл та 

перерозподіл централізованого грошового 

фонду. Тому, проаналізуємо показники бюджетних 

видатків та інших індикаторів фінансової політики 

в динаміці. Зазначимо, що роль держави у 

регулюванні соціально-економічного розвитку 

значною мірою характеризується часткою видатків 

бюджету у ВВП. 

Роки 

Показники 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Видатки, млн грн 523126,0 679871,0 835590,0 1056760,0 

Темпи зростання обсягу видатків, % 103,4 130,0 123,0 126,4 

Номінальний ВВП, млн грн 1566728,0 1979458,0 2383182,0 2982920,0 

Темпи зростання номінального 

ВВП, % 
107,7 126,3 120,4 125,2 

Частка видатків зведеного бюджету 

у ВВП, % 
33,4 34,4 35,1 35,4 

Таблиця 1 – Динаміка видатків зведеного бюджету України та їх частка у ВВП за 2014—2017 рр. 

Як свідчать дані табл. 1 темп зростання 

видатків зведеного бюджету зріс і становив 

126,4% у 2017 р. порівняно з 103,4% у 2014 р. та 

123,0 у 2016 р.. Темп зростання видатків 

зведеного бюджету дещо вище темпів зростання 

номінального ВВП, за винятком 2014 р., коли 

темп зростання ВВП становив 107,7%. Частка 

видатків зведеного бюджету у ВВП знизилася до 

33,4% у 2014 р., а у 2015 р. зросла до 39,1%. 

Необхідно відмітити, що видатки бюджетів 

взаємопов'язані з доходами. По-перше, видатки 

обмежуються бюджетними надходженнями, що 

визначаються економічними можливостями 

держави. По-друге, видатки впливають на 

доходи, які сприяють розвитку виробництва, 

науково-технічному прогресу тощо. 

Роки 

Видатки 
2014 2015 2016 2017 

 Факт, 

млн грн 

Викон. 

% 

Факт, 

млн грн 

Викон. 

% 

Факт, 

млн грн 

Викон. 

% 

Факт, 

млн грн 

Викон. 

% 

Зведений 

бюджет 
523 126 88,7 679 871 94,8 835 590 94,6 

1 056 

760 
94,4 

Державни

й бюджет 
299 617 92,2 402 931 95,2 489 348 95,7 566 641 95,0 

Місцеві 

бюджети 
223 509 84,4 276 940 94,1 489 348 93,1 490 119 92,4 

Таблиця 2 – Фактичний обсяг видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2014—2017 

роки, млн грн. 

У 2017 р. видатки зведеного бюджету 

складали 1056760 млн. грн., що складає  95,1% 

річного планового показника. Дані таблиці 2 

свідчить, про те що рівень виконання видатків 

зведеного бюджету достатньо низький за 

показники попереднього року. Причиною цього є 

зменшення рівня виконання видатків загального 

та спеціального фонду бюджету (Табл. 2). 

Прослідковується збільшення обсягів 

видатків Державного та місцевих бюджетів. Так 

видатки Державного бюджету України без 

урахування міжбюджетних трансфертів склали 

566641 млн. грн. за 2017 р., що більше 
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відповідного показника за 2016 р. на 77293 млн 

грн., або на 15,7%. 

Обсяг видатків місцевих бюджетів у 2017 р. 

становив 490119 млн. грн, що на 2 % більше за 

показник минулого року. Рівень виконання 

планових показників, затверджених місцевими 

радами на 2017 р., складав 92,4 %. Виконання 

місцевих бюджетів за видатками 

характеризують дані, наведені у таблиці 2. 

Проаналізувавши дані показники, можна 

зазначити, що видатки всіх бюджетів у 2017 р. 

зросли в порівнянні з минулими роками.  

Слід зазначити, що виконання бюджетів на 

усіх рівнях є однією з основних стадій 

бюджетного процесу та відображає практичну 

реалізацію доходної та видаткової частин, що 

забезпечує при цьому ефективне 

функціонування бюджетної системи. Тому 

варто розглянути показники виконання 

витратної частини бюджетів усіх рівнів.  

Видатки за галузями 2014 2015 2016 2017 

Житлово-комунальне господарство 0,1 0,0 0,0 0,0 

Економічна діяльність 34,4 37,1 31,4 47,0 

Оборона 27,4 52,0 59,3 74,3 

Охорона навколишнього природнього 

середовища 
2,6 4,1 4,8 4,7 

Освіта 28,7 30,2 34,8 41,3 

Загальнодержавні функції 65,8 103,1 117,9 142,5 

Охорона здоров'я 10,5 11,5 12,5 4,7 

Духовний та фізичний розвиток 4,9 6,6 5,0 7,9 

Громадський порядок безпека та судова влада 44,6 54,6 71,7 87,9 

Міжбюджетні трансферти 130,6 174,0 195,4 272,6 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 80,5 103,7 152,0 144,5 
Таблиця 3 – Динаміка видатків державного бюджету у розрізі функціональної класифікації видатків 

за 2014—2017 роки, % 

Аналізуючи дані функціональної класифікації 

можна зазначити, що у 2017 р. видатки на 

соціальний захист та соціальне забезпечення 

складали найбільшу частку усіх витрат, а саме 

144,5 млрд. грн., що менше за показник 

минулого року на 7,5 млрд. грн. Зниження 

видатків на соціальне спрямування відбулось за 

рахунок зменшенням видатків Пенсійного 

фонду України. 

У 2017 р. видатки на загальнодержавні 

функції склали 142,5 млрд. грн.., що більше за 

показник минулого року на 24,6 млрд. грн. Це 

пов’язано з борговим навантаженням на 

бюджет у формі обслуговування боргу. Сума, 

яка була витрачена на зазначені цілі за 2017 рік 

(Табл. 3). Найменшу частку усіх видатків є 

фінансування житлово-комунального господарства. 

У цьому році на зазначені цілі було витрачено 

2 млрд. грн. 

Видатки на громадський порядок, безпеку та 

судову владу є наступними за розміром. Сума 

даних видатків в 2017 р. склала 87,9 млрд. грн, 

що більше за відповідний показник 2016 р. на 

16,2 млрд. грн.  

Отже можна зазначити, що в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року відбулося 

збільшення частин видатків, окрім зазначених 

показників збільшення відбулося, також по 

економічній діяльності (47 млрд. грн), обороні 

(74,3 млрд. грн.), освіті (41,3 млрд. грн.), 

духовному та фізичному розвитку (7,9 млрд. грн.). 

Висновки та пропозиції. Враховуючи 

постійні зміни соціально-економічного становища 

України нагальним є проведення комплексних 

наукових досліджень з питань управлінської 

діяльності у сфері видатків бюджету в Україні. 

Дослідження та вдосконалення потребують такі 

пріоритетні напрями, як: планування і 

прогнозування видатків бюджету на середньо й 

довгостроковий періоди; виконання видаткової 

частини бюджету; контроль за цільовим 

спрямуванням і використанням бюджетних 

коштів; розподіл видатків бюджету; формування і 

виконання бюджетних програм та оцінювання їх 

результатів. 

У результаті проведеного дослідження були 

визначені наступні висновки та напрями 

вдосконалення бюджетної політики України у 

сфері державних видатків:  

1) необхідність фінансового забезпечення 

децентралізації бюджетного процесу та 

поступове надання більшої самостійності і 

відповідальності місцевим органам влади за 

прийняті бюджетні рішення;  
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2) зростання бюджетних видатків на 

інвестиційні програми;  

3) покращення програмно-цільового методу для 

бюджетів усіх рівнів, який забезпечить орієнтацію 

не тільки на обсяги наданих видатків, а й на 

раціональне їх використання, що є важливим 

аспектом здійснення бюджетної політики;  

4) поліпшення якості середньострокового 

бюджетного планування;  

5) використання державних видатків на 

стратегічно важливі сфери суспільного життя та 

скорочення непродуктивних видатків бюджету;  

6) забезпечення прозорості бюджетного 

процесу та участі громадськості в ньому. 

Отже, збільшення фінансових надходжень 

до державного та місцевих бюджетів не означає 

автоматичного покращення економіки, тому 

що на даний час в Україні бракує ефективних 

програм розвитку. Хоча доходи і збільшилися, 

проте їх нераціонально використовують. 
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В статье рассмотрено и исследовано состояние финансовой политики Украины в сфере бюджетных расходов, 

которые сложились в современной финансовой системе при имеющихся социально-экономических и политических 

условиях. Изображено структуру по функциональной классификации расходов и проанализирована динамика 

основных бюджетных показателей государственных расходов. 

 

The article examines and analyzes the state of Ukraine's financial policy in the sphere of budget expenditures that have 

developed in the modern financial system under the existing socio-economic and political conditions. The structure is depicted 

according to the functional classification of expenditures and the dynamics of the main budget indicators of state expenditures 

is analyzed. 
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