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БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

АРХІТЕКТОНІКА БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Проаналізовано наукові підходи до структуризації та ідентифікації елементів бю-
джетного механізму соціально-економічного розвитку держави. Враховуючи напрями 
руху бюджетних ресурсів, у бюджетному механізмі соціально-економічного розвитку 
держави запропоновано виокремити дві основні підсистеми: механізм формування бю-
джетних коштів та механізм використання бюджетних коштів. У складі кожної із під-
систем виокремлено фінансові методи, форми, інструменти, важелі й охарактеризова-
но їх в контексті забезпечення архітектоніки зазначеного механізму.

Ключові слова: бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави, 
механізм формування бюджетних коштів, механізм використання бюджетних коштів, 
методи, форми, інструменти, важелі бюджетного механізму.
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Zoryana LOBODINA
Architectonics of budget mechanism of socio-economic development of the state
Introduction. The need to neutralize the threats to Ukraine's national security requires review of 

the priorities of public administration. Given the leading role of the budget as the imperative dominant 
of the system of state regulation of socio-economic development, the use of which is linked to the 
practical application of the budget mechanism of the socio-economic development of the state, the 
feasibility of modernizing the said mechanism is beyond doubt. The above circumstances determine 

© Зоряна Лободіна, 2018



46 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 1 (54)/ 2018

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

JEL Classіfіcatіon: H69, Н70, Н72, P43.

the indisputable relevance of the study of the architecture of the budget mechanism and the search 
for ways to improve its structure, the integration of financial methods, forms, tools and instruments.

Purposes. The purpose of the article is to formulate its own scientific approach to the structur-
ing of the budget mechanism of the socio-economic development of the state, the characteristics 
of its elements and the relationship between them.

Results. The result of the study proved that the optimal combination of elements of the budg-
et mechanism allows the state to effectively influence the socio-economic processes, ensuring the 
functioning and development of the national economy, affordable and quality public services to the 
population, solving social problems and others. So in terms of transformation of budgetary rela-
tions and orientation of public finance to economic growth and improving public welfare scientific 
approaches to structuring the budget mechanism require revision and clarification.

Conclusion. Taking into account the directions of budget resources movement, the budget 
mechanism of the socio-economic development of the state proposes to distinguish two main sub-
systems: the mechanism of budget funds formation and the mechanism of using budget funds. In 
each of the subsystems, financial methods, forms, tools, levers are distinguished and character-
ized in the context of providing the architectural budget mechanism.

Keywords: budget mechanism of socio-economic development, mechanism of formation 
of the budget funds, mechanism of use of the budget funds, methods, forms, tools and levers 
of the budget mechanism.

Постановка проблеми. Необхідність 
нейтралізації загроз національній безпеці 
України, зумовлених недоліками функціо-
нування ринкових механізмів, низькою ре-
зультативністю реформ, значним рівнем 
тінізації економіки, сповільненням темпів 
економічного зростання та загостренням 
соціальних проблем, вимагає перегляду 
пріоритетів державного управління. 

Зважаючи на провідну роль бюджету як 
імперативної домінанти системи держав-
ного регулювання соціально-економічних 
процесів, використання якого пов’язане з 
практичним застосуванням бюджетного ме-
ханізму соціально-економічного розвитку, 
доцільність модернізації зазначеного меха-
нізму не викликає сумнівів. Наведені обста-
вини обумовлюють незаперечну актуаль-
ність дослідження архітектоніки бюджетного 
механізму та пошуку шляхів удосконалення 
його структури, інтегрованості фінансових 
методів, форм, інструментів та важелів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Серед вагомих наукових до-
сліджень, в яких розглядалися проблеми 
функціонування бюджетного механізму, –  
праці О. Василика, В. Дем’янишина, І. За-
патріної, О. Кириленко, М. Крупки, Л. Ли-
сяк, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічни-
ка, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та 
інших. Не применшуючи фундаментальну 
цінність їх доробку та вагомий внесок у 
розвиток економічної науки, змушені кон-
статувати, що в умовах трансформації 
бюджетних відносин та орієнтації систе-
ми державних фінансів на забезпечен-
ня економічного зростання і покращення 
суспільного добробуту наукові підходи до 
структуризації бюджетного механізму соці-
ально-економічного розвитку потребують 
перегляду та уточнення.

Метою статті є формулювання власно-
го наукового підходу до структуризації бю-
джетного механізму соціально-економічно-
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го розвитку, характеристики його елементів 
та взаємозв’язку між ними.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основною специфічною рисою бю-
джетного механізму є використання всіх його 
складових для забезпечення своєчасного та 
достатнього наповнення централізованого 
фонду грошових коштів і використання бю-
джетних коштів для якісного виконання дер-
жавою своїх функцій [1, с. 84].

В економічній літературі зустрічаються 
різні підходи до структуризації та ідентифі-
кації елементів бюджетного механізму.

Залежно від особливостей функціону-
вання бюджетних відносин відомий вчений 
В. Дем’янишин виокремлює такі види бю-
джетного механізму: механізм мобілізації 
доходів (податковий механізм, неподатко-
вий механізм мобілізації доходів, механізм 
мобілізації міжбюджетних та офіційних 
трансфертів), механізм використання бю-
джетних коштів (бюджетне резервування, 
бюджетне кредитування, бюджетне фінан-
сування (кошторисне фінансування, бю-
джетне інвестування, надання державних 
трансфертів), механізм управління бю-
джетним дефіцитом та державним боргом, 
механізм регулювання міжбюджетних від-
носин (механізм надання міжбюджетних 
трансфертів, механізм перерозподілу між-
бюджетних трансфертів) [2, с. 60]. Значний 
рівень конкретизації видів бюджетного ме-
ханізму дає змогу ефективно маневрувати 
його складовими на практиці. 

Т. Куценко пропонує у рамках бюджет-
ного механізму виокремити такі підсистеми, 
як механізм управління бюджетним проце-
сом і бюджетними відносинами, механізм 
формування бюджетних ресурсів, механізм 
розподілу бюджетних ресурсів, механізм 
використання бюджетних ресурсів, меха-
нізм контролю та аналізу використання бю-
джетних ресурсів [3, с. 43]. Така інтерпре-
тація структури бюджетного механізму, на 

наш погляд, є спірною, оскільки механізм 
формування бюджетних ресурсів, механізм 
розподілу бюджетних ресурсів та механізм 
використання бюджетних ресурсів, врахо-
вуючи види бюджетних відносин, мали б 
бути віднесені до механізму управління бю-
джетними відносинами. Крім того, незрозу-
міло, які властивості механізму управління 
бюджетними відносинами дали підстави 
науковцю відрізнити його від бюджетного 
механізму, адже, використовуючи бюджет-
ний механізм, держава здійснює розподіл 
ВВП, управляючи бюджетними відноси-
нами – частиною розподільчих відносин, 
пов’язаних з формуванням та використан-
ням бюджетних коштів.

Автори підручника “Фінанси” за редак-
цією С. Юрія та В. Федосова до структури 
бюджетного механізму відносять різнома-
нітні організаційні форми, форми бюджет-
ного забезпечення, методи й інструменти 
бюджетного регулювання, бюджетні сти-
мули та санкції, об’єднують їх у такі підсис-
теми: забезпечувальні (використовуються 
під час прогнозування та бюджетного пла-
нування), оперативні (використовуються у 
процесі виконання бюджетів), ретроспек-
тивні (використовуються на кінцевих стаді-
ях бюджетного процесу) [4, с. 162–163].

Розглядаючи трансформацію сучасно-
го бюджетного механізму в контексті впро-
вадження програмно-цільового бюджету-
вання, Л. Лисяк та В. Куліченко вважають 
за доцільне представити його у вигляді 
таких взаємопов’язаних видів: механізму 
мобілізації бюджетних ресурсів, механізму 
стратегічного бюджетного планування, ме-
ханізму середньострокового бюджетного 
прогнозування, механізму середньостро-
кового бюджетного планування, механізму 
розподілу та перерозподілу бюджетних ре-
сурсів, механізму використання бюджету, 
механізму управління ліквідністю держав-
них фінансів та державним боргом, меха-
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нізму моніторингу, обліку та контролю ви-
користання бюджетних ресурсів, механізму 
оцінки й аналізу результативності виконан-
ня бюджету [5, с. 161]. 

Позитивно оцінюючи інноваційний під-
хід науковців до структуризації бюджетного 
механізму, зазначимо, що неможливо уяви-
ти функціонування механізму мобілізації 
бюджетних ресурсів, механізму розподілу 
та перерозподілу бюджетних ресурсів, ме-
ханізму використання бюджету, механізму 
управління ліквідністю державних фінансів 
та державним боргом без прогнозування, 
планування, моніторингу, обліку та контро- 
лю, які доцільніше було б віднести до ме-
тодів перерахованих вище видів механізму 
реалізації бюджетної політики.

Окрім видів і підсистем, вітчизняні та 
зарубіжні науковці виокремлюють струк-
турні елементи бюджетного механізму. На-
приклад, Ю. Пасічник у бюджетному меха-
нізмі виокремлює бюджетне планування і 
регулювання, фінансові показники, норма-
тиви, ліміти, резерви, систему управління 
бюджетними коштами [6, с. 276]. Зважаючи 
на те, що планування є однією із функцій 
управління, виникає сумнів щодо доціль-
ності виокремлення його як відмінної від 
управління бюджетними коштами складо-
вої бюджетного механізму.

Характеризуючи бюджетний механізм, 
О. Василик і К. Павлюк виокремлюють: 
бюджетне планування та прогнозування, 
бюджетні норми та нормативи, бюджетний 
контроль, міжбюджетні відносини, бюджет-
не регулювання [7, с. 47].

М. Крупка визначає такі елементи бю-
джетного механізму, як бюджетне плану-
вання та прогнозування, бюджетні норми та 
нормативи, бюджетні ліміти і резерви, бю-
джетні стимули, бюджетні санкції [8, с. 212]. 
Запропонований перелік не повністю відо-
бражає структуру механізму реалізації бю-
джетної політики, тому його доцільно було 

б доповнити бюджетним контролем, забез-
печенням, регулюванням тощо.

Найбільш обґрунтованим та достатньо 
систематизованим вважаємо підхід авторів 
підручника “Бюджетна система” за редакцією  
С. Юрія, В. Дем’янишина, О. Кириленко, 
які до складу бюджетного механізму про-
понують віднести методи, форми, важелі, 
інструменти, стимули та санкції.

До методів бюджетного механізму про-
понується відносити бюджетне плануван-
ня, бюджетне прогнозування, бюджетне 
програмування, оперативне управління 
коштами, бюджетний контроль, бюджетне 
забезпечення, бюджетне регулювання, бю-
джетне нормування, бюджетну звітність [9, 
с. 40–41].

Пов’язуючи форми бюджетного механіз-
му із рухом бюджетного фонду, В. Дем’янишин 
зазначає, що мобілізація доходів здійсню-
ється у податковій, неподатковій формах 
та у формі міжбюджетних й офіційних 
трансфертів; використання бюджетних ко-
штів – у формах бюджетного фінансування, 
бюджетного кредитування та бюджетного 
резервування. Така форма, як міжбюджетні 
відносини пов’язана, з одного боку, із на-
данням міжбюджетних трансфертів, а з ін-
шого – з їхнім отриманням [10, с. 239].

І. Алєксєєв, Г. Лопушняк та М. Ливдар 
відносять до методів бюджетного механіз-
му бюджетне планування, прогнозування 
та програмування, бюджетне регулюван-
ня, фінансування та кредитування, опера-
тивне управління бюджетними коштами, 
бюджетне нормування, оподаткування, 
бюджетний контроль і бюджетну звітність 
[11, с. 15], фактично ототожнюючи окремі 
з них із формами бюджетного механізму. 
Оскільки бюджетне нормування діє у скла-
ді бюджетного планування як один із його 
методів, на нашу думку, недоцільно виріз-
няти його як окремий елемент бюджетного 
механізму.
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Що стосується інструментів та важе-
лів бюджетного механізму, науковці зде-
більшого виокремлюють або важелі, або 
інструменти, дуже часто ототожнюючи їх. 
Розмежувавши у своєму дослідженні зазна-
чені елементи, В. Дем’янишин до основних 
важелів бюджетного механізму відносить 
доходи, податки, неподаткові надходжен-
ня, міжбюджетні трансферти, видатки, 
витрати, бюджетні інвестиції, бюджетні 
асигнування, бюджетні кредити, бюджетні 
резерви, дотації субвенції, субсидії та дер-
жавні позики, а до інструментів – норми та 
нормативи, ліміти, ставки податків, ставки 
зарплати, проценти за кредит та проценти 
за державними позиками [10, с. 238].

Г. Лопушняк та М. Ливдар пропонують 
поділити інструменти бюджетного механіз-
му на загальні (бюджетний запит, бюджетні 
програми, бюджетні зобов’язання, бюджетні 
призначення, бюджетні асигнування, доходи 
та видатки бюджету) та спеціальні (бюджет 
розвитку місцевих бюджетів, бюджетні інвес-
тиції, субвенція державного бюджету місце-
вим бюджетам на соціально-економічний 
розвиток регіонів, субвенція на здійснення 
заходів соціально-економічного розвитку 
окремих територій, субвенція на виконання 
інвестиційних проектів (програм), місцеві 
податки і збори, цільові державні капітальні 
вкладення, бюджетні програми регіонально-
го розвитку, місцеві позики та інші). Серед 
важелів науковці вирізняють бюджетні сти-
мули та санкції, ставки податків і податко-
ві пільги тощо [12, с. 158, 162–163]. Ми не 
можемо повністю погодитися із запропоно-
ваним підходом, оскільки бюджетний запит, 
бюджетні програми, бюджетні зобов’язання, 
бюджетні призначення, бюджетні асигну-
вання, бюджет розвитку місцевих бюджетів, 
бюджетні програми регіонального розвитку 
не відповідають економічному змісту понят-
тя “інструмент” як відображення конкретної 
форми руху грошових потоків.

Зважаючи на трактування бюджетного 
механізму соціально-економічного розвитку 
держави як сукупності згрупованих у під-
системи фінансових методів, форм, інстру-
ментів, важелів, у результаті впливу яких на 
розподільчі відносини, пов’язані з форму-
ванням і використанням бюджетних коштів, 
відбуваються кількісні і якісні зміни соціаль-
но-економічних явищ і процесів як рушійної 
сили соціально-економічного розвитку та 
забезпечується реалізація засад бюджетної 
політики, спрямованої на вирішення про-
блем, які при цьому виникають, у бюджетно-
му механізмі соціально-економічного розви-
тку держави пропонуємо виокремлювати дві 
основні підсистеми: механізм формування 
бюджетних коштів і механізм використан-
ня бюджетних коштів. Кожна із зазначених 
складових має свої фінансові методи, фор-
ми, інструменти та важелі.

За допомогою методів, форм, інстру-
ментів та важелів механізму формування 
бюджетних коштів відбувається регулю-
вання системи розподільчих і перерозпо-
дільчих процесів, формування централізо-
ваного фонду грошових ресурсів в обсягах, 
необхідних для виконання державою своїх 
функцій.

У результаті практичного застосуван-
ня елементів механізму використання 
бюджетних коштів забезпечується регу-
лювання розподілу і використання центра-
лізованого фонду грошових ресурсів, тобто 
витрачаються попередньо акумульовані у 
бюджеті держави бюджетні кошти відповід-
но до напрямів спрямування, передбаче-
них у затверджених бюджетах.

Ключові аспекти функціонування та 
роль бюджетного механізму держави у ре-
гулюванні соціально-економічних процесів 
залежать від сукупності елементів кожної зі 
складових і взаємозв’язку між ними, які за-
стосовує держава у процесі акумуляції та 
використання бюджетних коштів. 
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За допомогою методів бюджетного 
механізму соціально-економічного розви-
тку держави здійснюється регулювання 
бюджетних відносин на усіх стадіях бю-
джетного процесу. У фінансовій літературі 
метод визначається як спосіб, прийом або 
система прийомів для досягнення будь-
якої мети, для виконання певної операції 
[13, с. 354].

На відміну від методів, форми бюджет-
ного механізму пов’язані з рухом бюджет-
ного фонду [10, с. 239], зокрема, акуму-
люванням та використанням бюджетних 
коштів. Кожна із форм використовує свої 
елементи, які забезпечують її реалізацію у 
повному обсязі. 

Інструменти бюджетного механізму 
відображають конкретну форму руху гро-
шових потоків. Будь-який інструмент – це 
засіб вирішення певних завдань чи досяг-
нення певного впливу. Дієвість фінансових 
інструментів є визначальним чинником ді-
євості бюджетного механізму. Як зазначає 
В. Опарін, “… характер і ступінь впливу 
через фінансові інструменти на соціально-
економічний розвиток залежить … від того, 
які функції надані цим інструментам і на-
стільки повно вони реалізуються на прак-
тиці” [14, с. 62].

Використання фінансових інструментів 
пов’язане з відповідними важелями, що ви-
значають характер їх дії і відображають не 
рух коштів, а характеризують параметри, 
умови і форми цього руху. За допомогою 
важелів встановлюється характер дії окре-
мих інструментів [15, с. 81]. 

Фінансові важелі є важливою та наймо-
більнішою складовою бюджетного механіз-
му. Важіль – це засіб, який може сприяти 
розвитку чого-небудь, або пожвавити, під-
силити діяльність чого-небудь при викорис-
танні певного методу [16, с. 72]. 

Охарактеризуємо взаємозв’язок між фі-
нансовими методами, формами, інструмен-

тами та важелями бюджетного механізму 
соціально-економічного розвитку держави.

Бюджетне прогнозування і плануван-
ня, бюджетне регулювання, бюджетний  
контроль є методами як механізму форму-
вання бюджетних коштів, так і механізму 
використання бюджетних коштів, тобто за-
гальними для обох підсистем бюджетного 
механізму. Поряд із перерахованими мето-
дами до механізму формування бюджетних 
коштів відносимо податковий, позиковий, 
трансфертний та інші неподаткові методи, 
а до механізму використання бюджетних 
коштів – бюджетне забезпечення.

Підтримуючи підходи вітчизняних вче-
них, зокрема О. Василика, К. Павлюк [7, 
с. 241] та В. Дем’янишина [10, с. 247–248], 
до трактування дефініцій “бюджетне про-
гнозування” та “бюджетне планування”, в 
контексті нашого дослідження як методів 
бюджетного механізму держави під бю-
джетним прогнозуванням вважаємо за до-
цільне розуміти науково-аналітичний про-
цес оцінки можливих варіантів формування 
та використання централізованого фонду 
грошових коштів у перспективі. Результати 
аналізу є основою для вибору цілей – орі-
єнтирів при розробленні проекту державно-
го та місцевих бюджетів.

Бюджетне планування – це управлін-
ська діяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування щодо конкре-
тизації частки централізації ВВП, обсягів, 
джерел формування та напрямів викорис-
тання бюджетних коштів для забезпечення 
соціально-економічного розвитку держави.

Бюджетне регулювання – діяльність 
органів законодавчої і виконавчої влади ви-
щого рівня щодо розподілу і перерозподілу 
доходів та нормування видатків, яка здій-
снюється з метою збалансування бюджетів 
нижчого рівня [17, с. 833].

Під бюджетним контролем розуміється 
комплексна та цілеспрямована діяльність, 
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що містить систему економіко-правових 
заходів уповноважених контролюючих 
суб’єктів, спрямованих на забезпечення за-
конності та ефективності дій учасників бю-
джетного процесу під час складання, роз-
гляду, затвердження бюджетів, виконання 
та внесення змін, звітування про виконання 
бюджетів, що становлять бюджетну систе-
му України [18, с. 104].

За допомогою трансфертного методу 
бюджетного механізму соціально-еконо-
мічного розвитку держави, який перед-
бачає формування бюджетних коштів у 
трансфертній формі, мобілізуються доходи 
бюджетів у вигляді трансфертів від урядів 
зарубіжних країн та міжбюджетні транс-
ферти. Зважаючи на те, що практично з 
усіх бюджетів одночасно надаються і до 
усіх бюджетів надходять дотації і субвенції, 
особливістю міжбюджетних трансфертів як 
елементу бюджетного механізму держави 
є те, що вони є інструментом як механіз-
му використання бюджетних коштів, так і 
механізму формування бюджетних коштів. 
Міжбюджетні трансферти формуються у 
процесі вторинного розподілу ВВП або ви-
користання централізованого фонду гро-
шових коштів, а тому відображаються у 
видатковій частині бюджету, з якого вони 
надаються і є інструментом механізму ви-
користання бюджетних коштів (які сформо-
вані за допомогою податкового, позикового, 
неподаткового методів). Водночас міжбю-
джетні трансферти є доходами бюджету, 
який їх отримує, а отже, відносяться до ін-
струментів механізму формування бюджет-
них коштів. Власне тому трансфертний ме-
тод у частині акумулювання міжбюджетних 
трансфертів поряд із такими основними 
методами як податковий і позиковий віді-
грає важливу, хоча і другорядну роль. Дія 
трансфертів як інструменту бюджетного 
механізму соціально-економічного розви-
тку держави посилюється або послаблю-

ється такими фінансовими важелями, як 
фінансовий норматив бюджетної забезпе-
ченості (використовується для розрахунку 
медичної, освітньої субвенції), норматив-
не значення індексу податкоспроможності, 
при якому надається місцевому бюджету 
базова дотація або перераховується до 
державного бюджету реверсна дотація, ко-
ефіцієнт вирівнювання, умови використан-
ня субвенцій тощо.

Поряд із трансфертним методом ви-
окремлюють податковий, неподатковий і 
позиковий методи формування бюджетних 
коштів, яким відповідають відповідні фінан-
сові форми (табл. 1).

Практичне застосування податкового 
методу передбачає формування бюджет-
них коштів за допомогою податків та вико-
ристання фінансових інструментів бюджет-
ного механізму соціально-економічного 
розвитку держави – податків, зборів, які 
характеризуються безповоротністю, при-
мусовістю справляння, надійністю, регу-
лярністю та стабільністю надходження. Дія 
податків та зборів залежить від таких фі-
нансових важелів: ставки податків, зборів, 
нормативи зарахування податків до бюдже-
тів різних рівнів, податкові пільги, податкові 
канікули, пеня, інші санкції за порушення 
податкового законодавства тощо.

За допомогою неподаткового методу 
бюджетного механізму соціально-еконо-
мічного розвитку держави мобілізуються 
бюджетні кошти в неподатковій формі у 
вигляді доходів від власності та підприєм-
ницької діяльності, адміністративних збо-
рів та платежів, доходів від некомерційної 
господарської діяльності, власних над-
ходжень бюджетних установ; доходів від 
продажу основного капіталу, від реалізації 
державних запасів і товарів, продажу зем-
лі і нематеріальних активів; надходжень за 
рахунок повернення кредитів до бюджету, 
повернення бюджетних коштів з депозитів; 
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коштів від приватизації державного майна 
тощо. При цьому використовуються такий 
інструмент як неподаткові надходження та 
важелі – обсяг державного мита, орендної 
плати, плати за послуги бюджетних уста-
нов, частини чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних під-
приємств та їх об’єднань, що вилучається 
до бюджету, плати за розміщення тимчасо-
вого вільних коштів, проценти за користу-
вання бюджетним кредитом тощо.

Практичне застосування позикового 
методу та позикової форми формування 
бюджетних коштів передбачає використан-
ня не менш важливих інструментів бюджет-
ного механізму держави – позик, які харак-
теризуються добровільністю залучення та 
поверненістю коштів, платністю, строковіс-

тю, тимчасовістю користування, невисокою 
передбачуваністю дії. Важелями впливу в 
системі державних запозичень є процентні 
ставки, а також умови випуску і погашення 
цінних паперів [15, с. 88] тощо.

Методи та форми механізму вико-
ристання бюджетних коштів наведено у 
табл. 2.

Бюджетне забезпечення – це метод бю-
джетного механізму соціально-економічно-
го розвитку держави, за допомогою якого 
відбувається рух грошових потоків у фор-
мах бюджетного фінансування, бюджетно-
го кредитування, фінансування за боргови-
ми та активними операціями, пов’язаний із 
здійсненням витрат бюджету відповідного 
рівня з метою задоволення потреби органів 
державної влади та місцевого самовряду-

Таблиця 1
Фінансові методи та форми механізму формування бюджетних коштів*

Вид надходжень державного та місцевих бюджетів
Метод форму-
вання бюджет-

них коштів

Форма форму-
вання бюджет-

них коштів

Податки податковий податкова

Трансферти (міжбюджетні та від урядів зарубіжних країн) трансфертний трансфертна

Доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збо-
ри та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, власні 
надходження бюджетних установ, інші неподаткові доходи бюджету

неподатковий неподаткова

Доходи від продажу основного капіталу, від реалізації державних за-
пасів і товарів, продажу землі і нематеріальних активів

Надходження за рахунок повернення кредитів до бюджету

Кошти від приватизації державного майна

Надходження бюджету за рахунок повернення бюджетних коштів з 
депозитів
Надходження бюджету за рахунок зміни (зменшенням) обсягів готів-
кових коштів

Надходження бюджету за рахунок запозичень – позики банківських 
установ, міжнародних фінансових організацій, органів управління 
іноземних держав

позиковий позиковаНадходження бюджету за рахунок продажу цінних паперів – кошти 
від продажу цінних паперів

Надходження бюджету за рахунок одержання бюджетних коштів з 
єдиного казначейського рахунку – позики на покриття тимчасових 
касових розривів

* Складено автором.
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вання у бюджетних ресурсах для належно-
го виконання покладених на них функцій. 

Під бюджетним фінансуванням ми ро-
зуміємо сукупність грошових відносин, 
пов’язаних з розподілом і використанням 
надходжень бюджету відповідного рівня, 
які реалізуються шляхом безповоротного 
і безоплатного надання бюджетних коштів 
розпорядникам бюджетних коштів на прове-
дення заходів, передбачених затвердженим 
бюджетом та розписом бюджету. Процес 
бюджетного фінансування (встановлення 
бюджетних призначень головним розпоряд-
никам бюджетних коштів, надання бюджет-
них асигнувань розпорядникам бюджетних 
коштів, взяття ними бюджетних зобов’язань 
та здійснення платежів) здійснюється у вста-
новленому Бюджетним кодексом України 
порядку. Окремі економісти поряд з бюджет-
ним інвестуванням, наданням державних 

трансфертів основною формою бюджетно-
го фінансування вважають кошторисне фі-
нансування. Враховуючи те, що відповідно 
до п. 1 статті 48 Бюджетного кодексу Укра-
їни розпорядники бюджетних коштів беруть 
бюджетні зобов’язання та здійснюють пла-
тежі тільки в межах бюджетних асигнувань, 
встановлених кошторисами, тобто видатки 
з бюджету будь-якого рівня розпорядника-
ми коштів здійснюються виключно на під-
ставі затверджених кошторисів, паспортів 
бюджетних програм (у разі застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі), а також порядків використання бю-
джетних коштів (п. 1 ст. 46 Бюджетного ко-
дексу України) [19], кошторисне фінансуван-
ня вважаємо єдиною формою бюджетного 
фінансування.

Основними фінансовими інструмента-
ми бюджетного механізму, які при цьому 

Таблиця 2
Фінансові методи та форми механізму використання бюджетних коштів*

Вид витрат державного та місцевих бюджетів
Метод викорис-
тання бюджет-

них коштів

Форма використання 
бюджетних коштів

Видатки на державне управління, органи місцевого само-
врядування (без урахування видатків на надання транс-
фертів); оборону; громадський порядок, безпеку, судову 
владу; економічну діяльність; охорону навколишнього 
природного середовища; житлово-комунальне господар-
ство; охорону здоров’я; духовний та фізичний розвиток; 
освіту; соціальний захист 

бюджетне за-
безпечення

бюджетне фінансування

Видатки на надання міжбюджетних трансфертів

Витрати, зумовлені наданням кредитів з бюджету бюджетне кредитування

Витрати бюджету, зумовлені погашенням запозичень  
та необхідністю коригування погашення запозичень

фінансування за боргови-
ми операціями (погашення 

боргових зобов’язань)

Витрати бюджету, зумовлені розміщенням бюджетних 
коштів на депозитах

фінансування за активни-
ми операціями

Витрати бюджету, зумовлені придбанням цінних паперів

Витрати бюджету, зумовлені поверненням бюджетних 
коштів на єдиний казначейський рахунок
Витрати бюджету, зумовлені змінами (збільшенням)  
обсягів готівкових коштів

* Складено автором.
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застосовуються, є видатки бюджету, бю-
джетні резерви, трансферти (міжбюджетні –  
дотації, субвенції; державні трансферти 
юридичним і фізичним особам), бюджет-
ні інвестиції тощо. До важелів, які діють у 
межах зазначених інструментів, відносимо 
обсяг видатків, умови їх здійснення, умо-
ви надання трансфертів, посадові оклади, 
інші норми і нормативи, ліміти на витрачан-
ня бюджетних коштів, бюджетні резерви, 
санкції, штрафи, пені, проценти за користу-
вання позиками тощо.

На відміну від бюджетного фінансуван-
ня, яке характеризується одностороннім ру-
хом коштів, під бюджетним кредитуванням 
розуміємо форму бюджетного забезпечен-
ня, що передбачає надання розпорядникам 
бюджетних коштів на проведення заходів, 
передбачених затвердженим бюджетом 
та розписом бюджету, бюджетних коштів 
з бюджету відповідного рівня на поворот-
ній, строковій і платній основах. Основним 
фінансовим інструментом бюджетного ме-
ханізму, який при цьому застосовується, є 
бюджетні кредити та важелем – умови на-
дання кредитів з бюджету.

Фінансування за борговими операціями 
(погашення боргових зобов’язань) – форма 
бюджетного забезпечення, яка передбачає 
повернення позичальником в особі органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання за рахунок бюджетних коштів креди-
тів (позик) відповідно до умов кредитних 
договорів [19]. 

Фінансування за активними операція-
ми – форма бюджетного забезпечення, яка 
передбачає здійснення витрат бюджету у 
зв’язку із розміщенням бюджетних коштів 
на депозитах, придбанням цінних паперів, 
поверненням бюджетних коштів на єдиний 
казначейський рахунок тощо.

Основним інструментом бюджетного 
механізму, який застосовується у процесі 
фінансування за борговими й активними 

операціями є витрати бюджету, а важелями 
– умови погашення запозичень, придбання 
цінних паперів тощо.

Регулюючі можливості бюджетного ме-
ханізму соціально-економічного розвитку 
держави залежать від відповідності стра-
тегічної спрямованості бюджетної політики 
(стимулююча або стримуюча), яка реалізу-
ється на даному етапі господарювання, та 
обраних тактичних засобів стратегії соці-
ально-економічного розвитку держави.

Висновки. Оптимальне поєднання 
елементів бюджетного механізму соціаль-
но-економічного розвитку держави дає 
змогу органам державної влади та місце-
вого самоврядування результативно впли-
вати на соціально-економічні процеси, за-
безпечуючи функціонування та розвиток 
національної економіки, доступне та якісне 
надання суспільних послуг населенню, ви-
рішення соціальних проблем тощо.

У результаті дослідження, враховуючи 
напрями руху бюджетних ресурсів, запро-
поновано у складі бюджетного механізму 
соціально-економічного розвитку держави 
вирізняти дві основні підсистеми: механізм 
формування бюджетних коштів і механізм 
використання бюджетних коштів. Кожна із 
зазначених складових містить фінансові 
методи, форми, інструменти та важелі.

До механізму формування бюджетних 
коштів відносимо податковий, позиковий, 
трансфертний, неподатковий методи, а до 
механізму використання бюджетних коштів –  
бюджетне забезпечення. Бюджетне про-
гнозування і планування, бюджетне регу-
лювання, бюджетний контроль є спільними 
методами для обох підсистем бюджетного 
механізму соціально-економічного розви-
тку держави. 

Для формування бюджетних коштів 
застосовуються податкова, неподаткова, 
позикова, трансфертна форми бюджетно-
го механізму соціально-економічного роз-
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витку держави, а для їх використання –  
бюджетне фінансування, бюджетне креди-
тування, фінансування за борговими та ак-
тивними операціями.

У складі механізму формування бюджет-
них коштів виокремлюємо інструменти –  
доходи, податки, збори, позики, неподатко-
ві надходження, плату за надання послуг, 
трансферти (міжбюджетні та від урядів за-
рубіжних країн), надходження тощо. Дія за-
значених інструментів посилюється або по-
слаблюється важелями, до яких належать 
ставки податків, зборів, податкові пільги, 
податкові канікули, нормативи зарахуван-
ня доходів до бюджетів різних рівнів, обсяг 
державного мита, орендної плати, плати 
за послуги бюджетних установ, частини 
чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, плати за розміщення тимчасового 
вільних коштів, проценти за користування 
бюджетним кредитом, фінансові нормати-
ви бюджетної забезпеченості, умови здій-
снення запозичень, випуску цінних паперів, 
інші нормативи, стимули тощо. 

До інструментів механізму викорис-
тання бюджетних коштів відносимо видат-
ки, бюджетні кредити, бюджетні резерви, 
трансферти (міжбюджетні – дотації, суб-
венції; державні трансферти юридичним 
і фізичним особам), бюджетні інвестиції, 
витрати тощо, а до важелів – посадовий 
оклад, фінансові нормативи бюджетної 
забезпеченості, інші норми і нормативи, 
проценти за користування державними по-
зиками, умови погашення запозичень, умо-
ви надання кредитів з бюджету, придбання 
цінних паперів, ліміти, резерви, санкції, 
штрафи, пені тощо.

Ми свідомі того, що у рамках проведе-
ного дослідження неможливо виокремити 
всі без винятку методи, форми, інструмен-
ти та важелі бюджетного механізму со-

ціально-економічного розвитку держави, 
оскільки з розвитком бюджетних відносин 
та технологій управління вони можуть до-
повнюватися та видозмінюватися, що й 
буде предметом подальшого наукового по-
шуку. Проте визначені нами елементи та 
взаємозв’язки між ними дають розуміння ці-
лісної системи бюджетного механізму соці-
ально-економічного розвитку держави, що 
сприятиме прийняттю ефективних рішень 
для забезпечення оптимального розподілу 
ВВП та вирішення проблем, які виникають 
у процесі суспільного відтворення.
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