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Анотація. У статті розглянуто сутність 
поняття «система видатків». Здійснено аналіз 
структури та динаміки видатків державного 
бюджету України за останні роки. Обґрунтовано 
необхідність підвищення ефективності 
управління видатками державного бюджету 
України.

Аннотация. В статье рассмотрена 
сущность понятия «система расходов». 
Осуществлен анализ структуры и динамики 
расходов государственного бюджета Украины 
за последние годы. Обоснована необходимость 
повышения эффективности управления 
расходами государственного бюджета Украины.

Ключові слова: державний бюджет, видатки, управління бюджетними видатками, поточні 
видатки, капітальні видатки, економічна класифікація, функціональна класифікація.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы, управление бюджетными расходами, 
текущие расходы, капитальные расходы, экономическая классификация, функциональная 

классификация.
Постановка проблеми. В сучасних умовах 

ринкових реформувань в Україні виникає 
потреба у забезпеченні ефективного управління 
бюджетними видатками. Система управління 
видатками державного бюджету Україні є 
недосконалою, про це свідчать: збільшення витрат 
на обслуговування державного зовнішнього та 
внутрішнього боргу, невиконання намічених 
стратегічних і тактичних завдань, зниження 
рівня та якості життя населення. Процес 
управління видатками бюджету ускладнюють: 
політична нестабільність, загроза суверенітету 
і територіальної цілісності країни, дисбаланси 
фінансової системи, відсутність зростання 
реального ВВП, волантильність курсової 
політики.

Аналіз останніх досліджень та публікцій. 
Дослідженням теоретичних засад та практичних 
аспектів управління бюджетом, проблемами 
бюджетних видатків в Україні присвячені 
наукові праці  Андрущенко В. Л., Благун І. Г., 
Булгакова С. О., Василика О. Д., Єрмошенко М. 

М., Кириленко О. П., Клець Л. Є., Луніної І. С., 
Міщенка В. І., Наконечної Ю. Л., Опаріна В. М., 
Панкевич Л. В., Пасічника Ю. В., Розпутенко 
І. В., Федосова В. М., Чугунова І. Я., Юрія С. І. 
та інші. Незважаючи на розробку багатьох 
теоретичних і практичних положень щодо 
ефективного управління видатками державного 
бюджету, структура бюджетних видатків має ряд 
невирішених проблем. 

Формування цілей статті. Метою 
статі є дослідження теоретичних основ та 
обґрунтування практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності управління видатками 
державного бюджету в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У Бюджетному кодексі України визначено, що 
видатки бюджету – це кошти, спрямовані на 
здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, до яких не належать: 
погашення боргу; надання кредитів з бюджету; 
розміщення бюджетних коштів на депозитах; 
придбання цінних паперів; повернення надміру 
сплачених до бюджету сум податків і зборів 
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та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування [1].

Система видатків бюджету являє собою 
сукупність певних напрямків видатків (програм), 
їх структура, а також відносини між відповідними 
органами в процесі планування і виконання 
видатків, складання звітності та контролю за 
виконанням видаткової частини бюджету [2].

Видатки бюджету відображаються функції і 
завдання держави, рівень і напрям суспільного 
розвитку, взаємозалежність між економікою 
і фінансами країни, відносини даної країни 

з іншими країнами. Саме склад і структура 
видатків бюджету окремих держав дозволяють 
зробити висновки та узагальнення з приводу 
економічного, соціального і політичного 
стану розвитку на певний час. Відповідно до 
функціональної класифікації видатки бюджету 
групуються залежно від напрямів використання 
бюджетних коштів державою на виконання 
основних функцій: економічної; соціальної; 
оборонної; управлінської тощо. 

Протягом останніх років видатки державного 
бюджету зросли з

 287 608 млн. грн. у 2013 р. до 488 246 млн. грн. у 2016 р., або на 70 %. (табл. 1). 
Таблиця 1 

Структура та динаміка видатків державного бюджету за функціональною класифікацією 
за 2013 – 2016 рр., млн. грн.

Показники Виконано 
за 2013 рік

Питома 
вага, % 

Виконано 
за 2014 рік

Питома 
вага, % 

Виконано 
за 2015 

рік

Питома 
вага, % 

План на 
2016 рік

Питома 
вага, % 

Загальнодержавні 
функції 50 101 17 65 826 22 103 117 26 124 175 25 

Оборона 14 843 5 27 363 9 52 005 13 60 263 12 
Громадський 
порядок, безпека 
та судова влада  

39 191 14 44 619 15 54 643 14 60 029 12 

Економічна 
діяльність  41 300 14 34 411 11 37 135 9 36 496 7 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 

4 595 2 2 597 1 4 053 1 3 680 1 

Житлово-
комунальне 
господарство 

97 0 112 0 21 0 39 0 

Охорона здоров’я 12 879 4 10 581 4 11 450 3 12 039 2 
Духовний та 
фізичний розвиток  5 112 2 4 872 2 6 619 2 4 496 1 

Освіта         30 943 11 28 678 10 30 186 7 32 835 7 
Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення

88 547 31 80 558 27 103 701 26 154 194 32 

РАЗОМ 287 608 100 299 617 100 402 931 100 488 246 100 

*Складено автором на основі [3,4, 5]
За досліджуваний період видатки на оборону 

збільшились у 4 рази. Такі значні зміни пов’язані 
зі зростанням видатків для фінансування заходів 
із забезпечення обороноздатності держави 
у зв’язку з проведенням антитерористичної 
операції на сході України. Також зросли видатки 
на загальнодержавні функції – в 2,5 рази, на 
соціальний захист та соціальне забезпечення 

– в 1,7 разів, на громадський порядок, безпеку 
та судову владу – в 1,5 разів. Протилежна 
тенденція спостерігалася із видатками на 
економічну діяльність, їх частка зменшилась 
вдвічі. Також скоротились видатки на житлово-
комунальне господарство в 2, 5 рази та охорону 
навколишнього природного середовища – в ¼ 
рази. Майже без змін залишились такі статті 
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витрат, як охорона здоров’я, освіта та духовний і 
фізичний розвиток.

Найвищі показники виконання річного 
плану мають видатки на соціальний захист та 
соціальне забезпечення – 99,3 %, громадський 
порядок, безпека та судова влада – 97, 8 %, 
загальнодержавні функції – 97,2 %, а також 
міжбюджетні трансферти – 98, 6 % та видатки 
на оборону – 95, 3 %. Низький рівень виконання 
спостерігається за видатками на житлово-
комунальне господарство – 4,4 % [6].

За економічною ознакою видатки державного 
бюджету поділяються на поточні і капітальні. 

Поточні видатки охоплюють видатки, які не 
належать до видатків розвитку: фінансування 
національної оборони, державного управління, 
судової влади, правоохоронної діяльності, 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та 
соціального забезпечення, культури і мистецтва 
та ін. Капітальні видатки – це видатки бюджету 
для фінансування інвестиційної та інноваційної 
діяльності [7].

За економічною класифікацію найбільшу 
частку займають поточні видатки, які становлять 
96 – 98 % (рис. 1).

Джерело: побудовано автором на основі [3].

Рис.1. Динаміка видатків державного бюджету за економічною класифікацією 
за 2013 – 2016 рр., млн. грн.

Протягом 2013 - 2015 рр. найбільшу 
частку у структурі поточних видатків займали 
міжбюджетні трансферти – 28-30 %, виплата 
пенсій – 17-18 %, відсотки за запозиченнями – 12-
15 % та оплата праці – 14-16%. Незначну частку 
становили регіональні програми – 6-8 %. У 2016 
році планується збільшення пенсійних виплат до 
22,5 %.

Зростання відбулося майже за всіма статтями 
поточних видатків: найбільше зросли трансферти 
за кордон в 5,8 разів, відсотки за запозиченнями 
– в 3 рази, пенсії – в 1,7 разів, оплата праці – в 
1,5 рази, дослідження та регіональні програми – 
в 1,2 рази та ін. На 40, 7 % скоротилися видатки 
на субсидії і поточні трансферти підприємствам. 
За рахунок цього частка поточних видатків у 
загальній сумі зменшилася на 1,3 в. п. до 97,0 
%. Слід зазначити, що за захищеними статтями 

видатків знизилися тільки видатки на виплату 
стипендій – на 84,2 %. 

Щодо капітальних видатків, то їх частка 
впродовж 2013 – 2015 рр. становила лише 2 – 
4%. Проте протягом останніх років капітальні 
видатки  мали тенденцію до зростання. Так у 
2015 р. вони становили 17,5 млрд. грн., що на 10, 2 
млрд. грн., або у 2,4 рази, більше, ніж у 2014 році. 
Рівень їх виконання збільшився на   22, 7 в. п. і 
склав 69, 0 %. У 2016 році планується їх зростання 
на 30 % порівняно з 2015 роком. В Україні на 
бюджетні капіталовкладення припадає менше 
10% загального їх обсягу, хоча у більшості країнах 
світу держава є одним із провідних інвесторів. 
Найбільшу частку капітальних видатків 
протягом 2013 – 2015 років займали предмети 
та обладнання довгострокового користування – 
28-36 %, капітальні трансферти підприємствам 
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– 18-32 %, капітальні міжбюджетні трансферти 
– 14- 15 %, капітальне будівництво –10-15 % та 
капітальний ремонт – 9-16 %.

За досліджуваний період зменшилася частка 
видатків на захищені статті, яка становила 79,3 % 
усіх видатків державного бюджету. Це пов’язано 
з переданням утримання значної кількості 
закладів освіти та охорони здоров’я місцевим 
бюджетам, видатки за якими здійснюються за 
рахунок відповідних субвенцій із державного 
бюджету до місцевих. Виконання видатків за 
захищеними статтями за 2015 рік склало 98,9 % 
річного плану, що на 4, 5 в. п. більше показника 
2014 року [6].

У 2016 р. скорочуються субсидії 
підприємствам та зростає фінансування доріг. 
Видатки на економічну діяльність в проекті 
державного бюджету на 2016 рік заплановані 
на рівні 48,3 млрд. грн., що менше плану 
2015 року на 5,0% або 2,6 млрд. грн.. Основна 
причина скорочення – зменшення виплат за 
гарантованими боргами Укратодору та по проекту 
«Циклон 4» з 21,8 млрд. грн. до 14,2 млрд. грн. 
Друга причина – відмова від старих пріоритетів. 
Майже вполовину до 3,6 млрд. грн. скоротилася 
підтримка аграрного сектора. Під час ухвалення 
бюджету-2016 не вдалося повністю відмовитись 
від підтримки вугільної галузі. На 2016 рік окрім 
0,6 млрд. грн. на реструктуризацію заплановано 
0,5 млрд. грн. на погашення заборгованості 
по зарплатам шахтарів. Щоправда це значний 
прогрес в порівнянні з попередніми періодами, 
коли на вугільний сектор витрачалося щорічно 
1% ВВП [8]. 

В державному бюджеті на 2016 енергетика 
зберігається як ключовий пріоритет. За кошти 
міжнародних фінансових організацій в 2016 
році планується побудувати різноманітні 
електростанції на суму 6,4 млрд. грн. (в 2015 
році – 6,3 млрд. грн.). Уряд також має наміри 
модернізувати підприємства оборонно-
промислового комплексу вартістю 1,7 млрд. 
грн. Інша частина інвестиційних проектів буде 
фінансуватися за рахунок державних гарантій 
(потенційно це може становити 28,2 млрд. грн.). 

На 2016 рік планується значне збільшення 
частки видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення до 31,58 %. Серед ключових рис 
бюджету - 2016 потрібно зазначити:

- зниження витрат широкого бюджету до 
41,1% ВВП (52,4% ВВП у 2015-му році);

- зменшення планового дефіциту до 3.7% 
ВВП (4,1% ВВП у 2015-му році);

- звуження квазіфіскальних видатків до 16 
млрд грн (107,8 млрд грн. у 2015-му році);

- оптимізація соціальних витрат [8]. 
Зростання видатків державного бюджету 

в 2016 році (з врахуванням кредитів) помітно 
лише в тій частині, що стосуються трансфертів 
Пенсійному фонду для компенсації втрат від 
зниження ставки ЄСВ та витрат на житлові 
субсидії населенню. Крім того зростання 
планується на обслуговування боргу та 
органи правопорядку (поліція, прокуратура, 
суди). Також зростають видатки на армію та 
держапарат. За всіма іншими напрямами або без 
змін, або планується скорочення. 

Видатки на соціальне забезпечення з 
державного бюджету (окрім житлових субсидій) 
залишаються на рівні 2015 року, незважаючи на 
збільшення прожиткового мінімуму на 12,8%. 
Проводиться оптимізація соціальних видатків 
по цілому ряду напрямків. Зокрема, планується 
верифікація соціальних виплат, розширюється 
застосування критерію рівня доходів для 
більшого переліку допомог, частина соціальних 
зобов’язань передається з центрального на 
місцевий рівень. 

На 2016 р. видатки на оборону зросли на 
9,8 млрд. грн. до 59,9 млрд. грн., на охорону 
правопорядку збільшились на 8,4 млрд. грн. до 
58,6 млрд. грн., що становить 17,5% загального 
обсягу видатків Державного бюджету [9]. 
Щоправда значна частина коштів (7,5 млрд. 
грн.) прив’язана до ефективності продажу 
корупційного майна, тобто має бути закріпилена 
за фінансуванням видатків розвитку (в тому числі 
на закупівлю модернізованої військової техніки). 
Також збільшуються видатки на дорожню 
інфраструктуру. Так, на розвиток мережі 
автомобільних доріг з Державного бюджету 
планується виділити 6,8 млрд. грн., що в два рази 
більше, ніж 2015 року [8]. Крім того, на відміну 
від 2015 року, ці видатки прив’язані до акцизів, 
що значно підвищує   фінансування дорожньої 
інфраструктури. Крім того, згідно змін до 
Бюджетного кодексу на розвиток автомобільних 
доріг загального користування державного 
значення у Волинській, Львівській, Одеській і 
Чернівецькій областях та місті Києві планується 
витратити кошти, отримані від перевиконання 
доходів від митниці. Можна також розраховувати 
на більш ефективне використання виділених на 
дороги коштів через ухвалення обов’язкового 
застосування системи електронних закупівель 
Prozorro. 

Аналіз інформації про бюджетні видатки за 
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2013 – 2016 роки дає підстави стверджувати, що у 
їх структурі  в останні роки відбулися певні зміни. 
Спостерігається зростання частки видатків на 
виконання  загальнодержавних функцій та на 
потреби оборони. На сьогоднішній день видатки 
на соціальний захист та соціальне забезпечення 
значно перевищують видатки на економічну 
діяльність, що, на нашу думку, і є причиною 
гальмування економічного розвитку країни. 

До основних проблем системи видатків 
державного бюджету також можна віднести:

- недовиконання по всім статтям видатків, 
що загострює питання їх оптимізації.

- неузгодженість бюджетної резолюції 
з завданнями стимулювання економічного 
зростання. Протягом багатьох років обсяг 
централізованих капітальних вкладень 
залишається недостатнім, коли пріоритетними 
вважаються державні програми у соціальній сфері 
– розвиток освіти, охорони здоров’я, оборони та 
соціально-культурної інфраструктури регіонів. 
Така “соціальна” спрямованість бюджетних 
інвестицій залишає невирішеною проблему 
оновлення основних фондів, рівень зносу яких 
є критичним і загрожує техногенній безпеці 
країни;

- прояви соціальної незахищеності 
та бідності працівників бюджетної сфери. 
Незважаючи на те, що видатки на соціальне 
забезпечення (оплата праці, соціальні допомоги) 
займають значну частку державного бюджету, їх 
рівень зростав повільніше, аніж ціни на товари 
і послуги, а також темп інфляції.  Відповідно 
до порогу бідності, затвердженого Світовим 
Банком, понад 10 мільйонів українців вважаються 
офіційними злидарями.

- проблеми з наповненням державного 
бюджету, які з початку року стабільно 
посилюються, підштовхують уряд до скасування 
податкових пільг, посилення жорсткості 
фіскальних обмежень для підприємств та 
скорочення бюджетних видатків. Як наслідок, 
уповільнюється виробництво і в свою 
чергу знижуються податкові надходження; 
радикальне зниження податкових ставок 
призводить до невизначеної тривалості періоду 
недонадходжень до бюджету і, відповідно, 
касового дефіциту. Джерелом фінансування 
цього розриву часто стають кредити Нацбанку, 
які потребують додаткової відкритої грошової 
емісії, припустимість якої в термінах політики 
макроекономічної стабілізації сьогодні навіть не 
розглядається.

Наявність перелічених проблем потребує 
пошуку напрямів оптимізації системи видатків 
бюджету. Тому основними завданнями  мають 
бути наступні:

- зменшення до оптимального рівня 
видатків на утримання органів державно влади 
і управління, судів і прокуратури, а також 
упорядкування структури названих органів;

- збільшення до оптимального рівня 
видатків державним підприємствам для 
підтримання їх рівня розвитку та сприяння їх 
стабілізації. Серед цих видатків першочерговому 
фінансуванню підлягають сільське господарство, 
паливно-енергетичний комплекс та обробна 
промисловість;

- раціоналізація видатків на соціальну 
сферу (перегляд пільг, поширення платних 
послуг, перегляд рівня мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму); 

- оптимізація видатків бюджету без 
скорочення пільг за рахунок послідовного 
впровадження госпрозрахункових 
форм фінансування установ, зокрема 
самофінансування; 

- оптимізація мережі виконавців 
бюджетних програм для того, щоб на одне 
завдання припадала мінімальна їх кількість; 

- узгодженість бюджетного і податкового 
законодавства стосовно тих норм, які 
забезпечують збалансованість дохідної та 
видаткової частин та мінімізують кількість 
внесених змін до діючих законів протягом 
бюджетного періоду.

Висновки. В умовах обмеженості бюджетних 
ресурсів Урядом проводилася виважена 
політика видатків, спрямована в першу чергу 
на підвищення обороноздатності держави, 
своєчасних виплат за борговими зобов’язаннями, 
фінансування відповідно до планових показників 
усіх соціальних виплат та допомог, а також 
забезпечення жорсткої економії бюджетних 
коштів.

Удосконалення системи бюджетних видатків 
повинно здійснюватись у сфері управління, 
економічної діяльності, а також у соціальній 
сфері. Одними із пріоритетних її напрямків 
є аполітизація бюджету, вдосконалення 
державного контролю, бюджетного та 
податкового законодавства, мережі виконавців, 
перехід від бюджетного планування до 
бюджетного прогнозування та інші. 
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