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ПРІОРИТЕТНІ ТРЕНДИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 

У статті розглянуто пріоритетні напрями бюджетної політики в Україні, наведено характеристику фінансової 

системи України, її складові, основні тенденції банківської системи, розглянуто спектр фінансових послуг, 

проаналізували Державний бюджет України з 2008 року по 2020 рік, розглянули бюджетну політику України та 

навели проблеми на порядку денному, які потребують першочергового подолання. Бюджетна політика – сукупність 

державних заходів для зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості 

бюджетних видатків та створення умов макроекономічної стабільності. За допомогою внесення змін до 

фінансування бюджетних програм Міністерство фінансів України проводить системні реформи. Пріоритетну 

сферу для фінансування мають наступні сфери: оборона, соціальні стандарти, освіта, дипломатія, 

агропромисловий комплекс, охорона здоров’я, енергоефективність, культура, створення Дорожнього фонду та 

децентралізація. Сьогодні позитивним чинником є те, що інфляція знаходиться в контрольованих межах, що 

допомагає побороти фінансову нестабільність. Економіці України бракує належного фінансування стартапів та 

малого і середнього бізнесу, які в перспективі принесуть більші прибутки державі. Даний процес активізує 

діяльність суб’єктів господарювання та після послаблення умов відкриття бізнесу зменшить кількість таких, що в 

тіні. На порядку денному питання вирішення проблеми податкових пільг, стимулювання економічного зростання, 

амортизаційна політика, розв’язання проблеми ренти та рентних відносин, розумне розподілення бюджету по 

сферам та алокація коштів. 

Ключові слова: бюджетна політика, оподаткування, фінансова система, державний бюджет, фінанси, тенденція, 

економічна криза. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні на порядку 

денному особливо актуальним є ведення 

бюджетної політики України, її тенденції та 

розумна алокація державних коштів по сферам.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вирішенням даного питання займаються багато 

економістів, серед яких: Дибко Н., Чеберяко О., 

Клекота О., Тарасюк М., Мазуренко В. Також 

проаналізували інформацію з останніх 

публікацій Міністерства фінансів України, 

Національного Банку України та Кабінету 

міністрів України. 

Мета статті. Метою даної статті є 

визначити основні пріоритетні тенденції 

розвитку бюджетної політики в України, її 

основні плюси та мінуси, спрямування 

державних коштів по сферам. 

Основні результати дослідження.  
Фінансова система – сукупність фінансових 

відносин та установ, що врегульовані 

фінансово-правовими нормами, та за допомогою 

яких держава формує, розподіляє та 

використовує централізовані і 

децентралізовані грошові фонди. [2] 

До складу державних фінансів відносимо: 

1. Державний бюджет. 

2. Фінанси державних цільових фондів. 

3. Державний кредит. 

4. Фінанси державних установ, підприємств. 

Державні фінанси включають в себе 

формування доходів, здійснення інвестиційної 

діяльності, розподіл видатків, передача 

державного майна в оренду, залучення і 

використання грошових коштів на умовах 

кредиту, створення спільних підприємств. [1] 

Складові фінансової системи України: 

1. Державні фінанси. 

2. Фінанси недержавних підприємств і установ. 

3. Фінанси домогосподарств. 

4. Фінанси закордонних осіб. 

Функціонування усієї фінансової системи 

забезпечує фінансова інфраструктура. Під 

даним поняттям розуміємо сукупність 

інститутів, що забезпечують належну 

діяльність фінансових установ та системи 

загалом. Туди відносимо фондові, товарні та 

валютні біржі; комерційні банки; страхові 

фірми; інвестиційні фонди та компанії; дочірні 



Альманах науки 

 

14 

підприємства; аудиторські та консалтингові 

компанії; реєстратори; депозитарії; зберігачі; 

торговці цінними паперами. 

До спектру фінансових послуг відносимо: 

фінансовий лізинг; переказ грошей; випуск 

платіжних документів; діяльність з обміну валют; 

довірче управління фінансовими активами; 

надання коштів у позику; надання гарантій; 

послуги у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення; факторинг; інші операції. [1] 

Щодо України, то значний вплив на фінансову 

систему справляє рівень функціонування 

банківської системи. До основних тенденцій 

банківської системи відносимо: 

1. Зростання частки проблемних активів на 

балансах банків, особливо токсичних кредитів. 

2. Відтік депозитних ресурсів. 

3. Введення жорстких адміністративних 

заходів у зв’язку з військовим конфліктом та 

економічною кризою. 

4. Незбалансована база активів та пасивів у 

банках. 

5. Значна кількість банків стали 

неплатоспроможними. 

Розглянемо Державний бюджет України 

станом на 31.12.2020. 
 

 
 

Рис. 1. Виконання державного бюджету 

України з 2008 по 2020 рр. (млн. грн.) [1] 
 

Як бачимо з рис. 1, з 2008 року по 2020 рік 

зростають з незначними коливаннями. Доходи 

впали у 2014 році та у 2016 році. 

Кредитування зростало з 2008 року по 2009 рік. 

З 2009 року по 2010 рік знизилось, з 2010 року 

по 2011 рік зросло, з 2012 року значно впало, з 

2014 року по 2018 рік теж падало, а з 2018 

року по 2020 рік значно зросло. Сальдо 

(дефіцит бюджету) падало з 2008 року по 2010 

рік, з 2010 року по 2012 рік зросло, з 2012 року 

по 2014 рік падало, з 2014 року по 2015 рік 

зросло, з 2015 року по 2016 рік впало, з 2016 

року по 2017 рік знову зросло, з 2017 року 

погіршується. У 2020 році показник найвищий 

за останні 11 років. 

Державний бюджет України потребує 

значного фінансування. [4] Необхідно 

активізувати діяльність усіх суб'єктів, що можуть 

суттєво його збільшити. Значною мірою 

кредитування населення гальмує низький рівень 

його фінансової грамотності та страх не отримати 

назад вкладені кошти. Цьому посприяла 

репутація попередніх років. Сьогодні 

запроваджені кількадесят програм для 

підвищення інформування населення та навчання 

дітей правильному управлінню фінансами та їх 

розумним вкладом зі шкільного віку.  

Бюджетна політика держави – сукупність 

державних заходів для зміцнення доходної 

частини державного бюджету, посилення 

соціальної направленості бюджетних видатків та 

створення умов макроекономічної стабільності. 

За допомогою внесення змін до фінансування 

бюджетних програм Міністерство фінансів 

України (Мінфін) проводить системні 

реформи. Під час розробки державного 

бюджету Мінфін бере до уваги наступні 

принципи: реалістичність, прозорість, чітка 

визначеність пріоритетів та розрахунок з 

подальшим економічним зростанням. Уряд 

перейшов на середньострокове планування 

бюджету (публічне). Основні бюджетні 

параметри розраховані на 3 роки. 

Пріорітетну увагу для фінансування мають 

наступні сфери: оборона (завжди повинна 

займати першочергове місце), соціальні 

стандарти, освіта, дипломатія, 

агропромисловий комплекс, охорона здоров'я 

(особливе місце мала у 2020 році), 

енергоефективність, культура, створення 

Дорожнього фонду та децентралізація. [3] 

В Україні остання бюджетна політика 

формувалась в умовах жорсткої економічної 

кризи, що значно вплинуло на її розробку. [5] 

Постійною залишалася проблема мобілізації 

коштів до бюджету для повного виконання 

державою своїх обов'язків та в той же час 

об'єктивною була втрата одних джерел 

фінансових надходжень до бюджету і пошуку 

інших (таких, що будуть відповідати новій 

системі господарювання). 

До принципово нових умов належать такі, 

що пов'язані з тінізацією економіки, 
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управлінською дисципліною, розкраданням 

державних коштів, здійсненням окремих видів 

видатків та марнотратсвом. 

Бюджет як фінансовий план держави 

формується під впливом не лише бюджетної 

політики, а й податкової. У деяких частинах 

податкова політика України повністю відповідає 

вимогам світової практики. Основа податкової 

системи: податок на доходи громадян, податок 

на прибуток підприємств, податок на додану 

вартість, мито та акцизний збір. 

Висновки та пропозиції. До особливостей 

податкової системи України віднесемо 

наступні: нерівномірність розподілу 

податкового тягаря, належність 2 підсистем 

оподаткування (стандартної і спрощеної), 

високий рівень податкової заборгованості, 

невідповідність основним принципам 

оподаткування: ефективність, адміністративна 

простота, стабільність та економічність. 

Сьогодні позитивним чинником є те, що 

інфляція знаходиться в контрольованих межах, 

що допомагає побороти фінансову нестабільність. 

[6] Проте економіці України бракує належного 

фінансування стартапів та малого і середнього 

бізнесу, які в перспективі принесуть більші 

прибутки державі; даний процес активізує 

діяльність суб'єктів господарювання та після 

послаблення умов відкриття бізнесу зменшить 

кількість таких, що в тіні.  

На порядку денному питання вирішення 

проблеми податкових пільг, стимулювання 

економічного зростання, амортизаційна 

політика, розв'язання проблеми ренти та 

рентних відносин, розумне розподілення 

бюджету по сферам та алокація коштів. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТРЕНДЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрены приоритетные направления бюджетной политики в Украине, приведена характеристика 

финансовой системы Украины, ее составляющие, основные тенденции банковской системы, рассмотрены спектр 

финансовых услуг, проанализировали Государственном бюджете Украины с 2008 года по 2020 год, рассмотрели 

бюджетную политику Украины и привели проблемы на повестке дня , которые требуют первоочередного 

преодоления. Бюджетная политика - совокупность государственных мер по укреплению доходной части 

государственного бюджета, усиления социальной направленности бюджетных расходов и создания условий 

макроэкономической стабильности. Посредством внесения изменений в финансирование бюджетных программ 

Министерство финансов Украины проводит системные реформы. Приоритетную сферу для финансирования 

имеют следующие сферы: оборона, социальные стандарты, образование, дипломатия, агропромышленный 

комплекс, здравоохранение, энергоэффективность, культура, создание Дорожного фонда и децентрализация. 

Сегодня положительным фактором является то, что инфляция находится в контролируемых пределах, помогает 

побороть финансовую нестабильность. Экономике Украины не хватает должного финансирования стартапов и 

малого и среднего бизнеса, которые в перспективе принесут большую прибыль государству. Данный процесс 

активизирует деятельность субъектов хозяйствования и после ослабления условий открытия бизнеса уменьшит 

количество таких, которые в тени. На повестке дня вопрос решения проблемы налоговых льгот, стимулирования 

экономического роста, амортизационная политика, решение проблемы ренты и рентных отношений, разумное 

распределения бюджета по сферам и аллокация средств. 

Ключевые слова: бюджетная политика, налогообложение, финансовая система, государственный бюджет, 

финансы, тенденция, экономический кризис. 
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PRIORITY TRENDS OF BUDGETARY POLICY IN UKRAINE 

The article considers the priority areas of budget policy in Ukraine, describes the financial system of Ukraine, its components, 

the main trends of the banking system, considers the range of financial services, analyzed the State Budget of Ukraine from 

2008 to 2020, considered the budget policy of Ukraine and put issues on the agenda. that need to be overcome as a matter of 

priority. Budget policy is a set of state measures to strengthen the revenue side of the state budget, strengthen the social 

orientation of budget expenditures and create conditions for macroeconomic stability. The Ministry of Finance of Ukraine is 

carrying out systemic reforms by making changes to the financing of budget programs. Priority areas for funding include 

defense, social standards, education, diplomacy, agriculture, health, energy efficiency, culture, the Road Fund and 

decentralization. Today, the positive factor is that inflation is within controlled limits, which helps to overcome financial 

instability. Ukraine's economy lacks adequate funding for startups and small and medium-sized businesses, which in the long 

run will bring greater profits to the state. This process intensifies the activities of business entities and after the weakening of 

the conditions for starting a business will reduce the number of those in the shadows. The agenda includes solving the 

problem of tax benefits, stimulating economic growth, depreciation policy, solving the problem of rent and rent relations, 

reasonable distribution of the budget by areas and allocation of funds. 

Key words: budget policy, taxation, financial system, state budget, finance, trend, economic crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


