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Передмова 3

ПЕРЕДМОВА

Для підготовки кваліфікованого фахівця-фінансиста важли-
вого значення набуває вивчення особливостей функціонування го-
ловної ланки фінансової системи держави – бюджетної системи. 
Незалежно від сфери подальшої діяльності – державних фінансів, 
фінансів суб’єктів господарювання, або фінансового ринку – про-
фесійний фінансист не може обійтись без знань про бюджети, які 
через рух грошових коштів пов’язують усі сектори фінансових 
ресурсів та фінансові інститути між собою в єдину систему. Цим 
зумовлена необхідність формування у студентів зацікавленості та 
зусиль до оволодіння дисципліною “Бюджетна система”.

Вишкіл студії написано відповідно до програми курсу “Бю-
джетна система”, затвердженої Міністерством освіти і науки 
України. Навчальний посібник спрямований на формулювання, 
висвітлення та подачу матеріалу таким чином, щоб студент, засто-
совуючи головні принципи оволодіння інформацією, зумів само-
стійно закріпити лекційний матеріал з питань економічного змісту 
бюджету, бюджетного устрою, бюджетної системи, міжбюджетних 
відносин, системи доходів і видатків бюджетів тощо. Зміст вишко-
лу подається в оригінальній структурі, що дає змогу зацікавити 
студіюючих до поглибленого вивчення матеріалу.

Навчальний посібник побудований на таких принципах і 
підходах, які мають сприяти ефективному засвоєнню студентами 
матеріалу:

● відповідність нормативній програмі забезпечує оволодіння 
усіма обов’язковими темами із дисципліни. У програму курсу, крім 
11 обов’язкових тем, додатково вміщено тему “Бюджетний про-
цес”, що дасть змогу сформувати уявлення не лише про статичні, а 
й процедурні аспекти функціонування бюджетної системи;
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● посібник відображає сформовані у вітчизняній фінансовій 
науці підходи та погляди до трактування явищ бюджету, при його 
підготовці використано чинні нормативно-правові акти з питань 
бюджету та бюджетної системи, монографічну та довідникову лі-
тературу;

● посібник є комплексною методичною основою для оволо-
діння дисципліною “Бюджетна система” за рахунок вміщення про-
грами дисципліни, конспекту лекцій, типових задач, тестів, питань 
для самоконтролю, тематики курсових робіт, методичних рекомен-
дацій до їхнього виконання, переліку літератури, предметного по-
кажчика.

Успішне засвоєння теоретичних питань з курсу “Бюджетна 
система” – це головна мета роботи з навчальним посібником. По-
ряд із цим постає завдання навчитись приймати правильні само-
стійні рішення, нести відповідальність за їхню реалізацію. Важ-
ливу роль у набутті цих навичок відіграє вирішення практичних 
ситуацій і розв’язання задач.

Логіка і структура викладу матеріалу дає змогу розкрити вза-
ємозалежність змін, що відбуваються у бюджетній сфері, їхню 
спрямованість та цільову орієнтацію, знайти альтернативні рішен-
ня тих чи інших практичних проблем і сприяти їхній реалізації. 
Одночасно це дає можливість критично осмислити глибинну соці-
ально-економічну суть різних фінансових явищ, а також осягнути 
теоретичні основи фінансової діяльності держави та її інституцій. 

Таким чином, вишкіл студії, синтезуючи в собі основні еле-
менти теорії та практики бюджетної сфери, допомагає виробленню 
у студента вміння орієнтуватися в складних фінансових пробле-
мах, вирішувати їх найбільш ефективно.
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
“БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

ТЕМА 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави
Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення 

бюджету. Функції держави як визначальний чинник формування 
бюджету.

Функції бюджету, їхня характеристика, взаємозв’язок і осо-
бливості вияву в умовах ринкових відносин.

Бюджет як економічна категорія. Взаємозв’язок бюджету з ін-
шими економічними категоріями. Місце і роль бюджету у системі 
фінансових відносин. Бюджетна централізація валового внутріш-
нього продукту та її об’єктивні межі. Тенденція зростання бюджет-
ної централізації валового внутрішнього продукту, чинники, що 
протидіють цій тенденції. Забезпечення оптимальних пропорцій 
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фі-
нансові суперечності у суспільстві, пов’язані з суб’єктивним фор-
муванням бюджету, та способи їхнього вирішення. Характеристи-
ка грошових відносин, що становлять зміст бюджету.

Бюджетна політика Української держави, її особливості та 
значення. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика держави в рин-
кових умовах господарювання. Бюджетне законодавство України. 
Бюджетний механізм, його сутність, структура. Характеристика 
підсистем та організаційних форм бюджетного механізму.

Роль бюджету в соціально-економічному розвитку Української 
держави. Вплив бюджету на ефективність виробництва, формуван-
ня доходів, використання ресурсів, їхній перерозподіл. Бюджет у 
системі фінансового регулювання, його визначальна роль у сукуп-
ності економічних методів управління економікою. Соціальна спря-
мованість бюджету в сучасних умовах господарювання. Інструмен-
ти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.
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ТЕМА 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Місце і роль державного бюджету у системі фінансових планів. 

Державний бюджет як основний фінансовий план. Взаємозв’язок 
державного бюджету з іншими фінансовими планами в Україні. 
Відмінності між бюджетом як фінансовим планом та бюджетом як 
економічною категорією.

Правовий характер бюджету, його чинники. Закон про Дер-
жавний бюджет України та його взаємозв’язок з іншими законами, 
що функціонують в Українській державі.

Місце і роль бюджету у системі фондів грошових коштів. 
Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів 
держави, його характерні ознаки.

Місце і роль бюджету у фінансовій системі України. Дер-
жавний бюджет як центральна ланка фінансової системи. 
Взаємозв’язок державного бюджету з іншими ланками фінансової 
системи України.

Поняття бюджетного періоду. Складові бюджету. Загальний 
і спеціальний фонди бюджету, їхнє призначення. Необхідність 
бюджетного планування для якісного функціонування бюджетної 
системи. Економічний зміст бюджетного планування. Етапи бю-
джетного планування.

ТЕМА 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
Бюджетний дефіцит, його сутність, причини виникнення, 

соціально-економічні наслідки. Економічна природа і механізм 
утворення дефіциту бюджет. Стан бюджету: рівновага доходів і 
видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит. Чинники, що 
впливають на стан бюджету. Причина і основні наслідки дефіцит-
ного фінансування державної діяльності. Основні чинники визна-
чення бюджетного дефіциту в Україні в сучасних умовах. Аналіз 
діючої практики фінансування бюджетного дефіциту. Оптимальні 
джерела покриття бюджетного дефіциту.
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ТЕМА 4. Бюджетний устрій 
і побудова бюджетної системи України

Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побу-
дови бюджетної системи; виділення окремих видів бюджетів; роз-
межування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної 
системи; встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами.

Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок. 
Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи Украї-
ни. Принципи побудови бюджетної системи України та їхня харак-
теристика.

Бюджетні права в Україні. Характеристика бюджетних прав 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських та се-
лищних рад, обласних і районних державних адміністрацій, ви-
конавчих комітетів міських, сільських та селищних рад. Шляхи 
розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування в 
умовах розбудови Української держави.

Бюджетна класифікація: необхідність, сутність і принципи 
побудови, характеристика підрозділів. Класифікація доходів бю-
джету, видатків бюджету, фінансування бюджету і боргу. Місцеві 
бюджети як складова бюджетної системи, їхня роль у соціально-
економічному розвитку регіонів.

ТЕМА 5. Міжбюджетні відносини 
і система бюджетного вирівнювання

Соціально-економічний зміст і мета міжбюджетних відносин. 
Суб’єкти міжбюджетних відносин. Загальні засади регулювання 
міжбюджетних відносин. Форми руху бюджетних ресурсів у про-
цесі міжбюджетних відносин. 

Основні способи розмежування доходів і видатків між бюдже-
тами. Причини територіальних відмінностей у формуванні доходів 
та у складі й обсягах видатків місцевих бюджетів. 



Бюджетна система. Вишкіл студії8

Бюджетне регулювання, його необхідність та особливості 
здійснення. Завдання бюджетного регулювання. Види бюджетного 
регулювання. Мета і шляхи досягнення вертикального і горизон-
тального бюджетного регулювання. Фінансове вирівнювання. Ме-
тоди бюджетного регулювання.

Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Характерні осо-
бливості дотації вирівнювання, субвенції, коштів, що передаються 
до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших 
місцевих бюджетів та інших дотацій. Проблеми удосконалення 
системи міжбюджетних відносин в Україні.

ТЕМА 6. Система доходів бюджету
Соціально-економічний зміст доходів бюджетів, методи їх-

нього формування та джерела. Склад і структура доходів бюдже-
тів, їхня класифікація, принципи і порядок розподілу між окреми-
ми ланками бюджетної системи.

Правове регулювання процесу формування доходів. Податко-
ва форма фінансових взаємовідносин держави та суб’єктів госпо-
дарювання.

Доходи державного та місцевих бюджетів.
Загальна характеристика податкових надходжень до бюдже-

тів. Роль і місце податкових надходжень у доходах бюджетів. 
Неподаткові надходження до бюджету та їхня характеристика. 

Роль і місце неподаткових надходжень у доходах бюджетів.
Загальна характеристика доходів від операцій з капіталом: 

надходження від продажу основного капіталу; надходження від 
продажу державних запасів товарів; надходження від продажу 
землі та нематеріальних активів; податки на фінансові операції та 
операції з капіталом.

Трансферти та їхня роль і місце у доходах бюджетів.
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ТЕМА 7. Система видатків бюджету
Видатки бюджетів, їхня сутність, класифікація, принципи 

і порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи 
України.

Функції держави, їхній вплив на склад і структуру видатків 
бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні по-
треб соціально-економічного розвитку. Галузева і цільова структу-
ра бюджетних видатків. Оптимізація структури видатків бюджету, 
її критерії.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: 
кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, по-
зички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Ме-
тоди бюджетного фінансування.

Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи. 
Види кошторисів та їхня структура. Порядок складання і затвер-
дження кошторисів бюджетних установ.

Нормування видатків в Україні. Види норм видатків і норма-
тивів, порядок їхнього встановлення.

ТЕМА 8. Видатки бюджету на економічну діяльність і науку
Роль бюджету у становленні економіки ринкового типу. Необ-

хідність видатків бюджетів на розвиток народного господарства, 
їхня роль і місце у розвитку економіки, склад, структура і класи-
фікація. Бюджет і структурна перебудова економіки України. На-
прями і форми бюджетного фінансування народного господарства.

Бюджетні інвестиції, їхні види. Капітальні вкладення і джере-
ла їхнього фінансування. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного 
інвестування, його завдання і критерії. Порядок планування та фі-
нансування капітальних вкладень.

Особливості планування і фінансування видатків на розвиток 
промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, дорожньо-
го господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики, інших 
послуг, пов’язаних з економічною діяльністю.
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Видатки бюджету на розвиток сільського господарства, лісо-
вого господарства, рибальства і мисливства. Особливості плану-
вання та фінансування операційних видатків. 

Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та ко-
мунальної власності. 

Роль бюджетів у розвитку науки в Україні. Склад видатків на 
науку та джерела їхнього фінансування.

Порядок планування і фінансування видатків наукових уста-
нов Академії наук України та інших бюджетних науково-дослідних 
організацій і дослідно-конструкторських робіт. Методика визна-
чення окремих видів доходів і видатків за кошторисом.

Особливості планування доходів і видатків у відомчих науко-
вих закладах, вищих закладах освіти та інших госпрозрахункових 
науково-дослідних організаціях. 

Методика визначення вартості та собівартості науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських робіт і фінансових результатів.

ТЕМА 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення 
і соціальну сферу

Необхідність, суть, форми і види соціального захисту насе-
лення. Економічний зміст соціального захисту населення, джерела 
його фінансування. 

Роль бюджету у виконанні програми соціального захисту на-
селення в Україні. Склад видатків на соціальний захист населення, 
порядок їхньої виплати.

Фінансування установ і заходів із соціального забезпечення.
Роль бюджетів у розвитку соціальнї сфери в Україні. Особли-

вості, форми, методи і джерела фінансового забезпечення соціаль-
ної сфери.

Роль бюджетів у розвитку освіти в Україні. Бюджетні на-
вчальні заклади, особливості організації їхньої діяльності. Дже-
рела фінансового забезпечення освіти. Склад, структура і динамі-
ка видатків на освіту в Україні, особливості їхнього планування 
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і фінансування. Оперативно-мережеві показники загальноосвітніх 
шкіл, їхня характеристика і порядок визначення. Штати і систе-
ма оплати праці в загальноосвітніх школах. Тарифікація педаго-
гічних працівників і планування фонду заробітної плати. Поточні 
та капітальні видатки шкіл. Порядок складання і затвердження ко-
шторисів загальноосвітніх шкіл та визначення доходів і видатків 
за окремими елементами. Особливості планування і фінансування 
видатків на утримання дитячих дошкільних, інтернатних та інших 
закладів освіти. Економічна і контролююча робота фінансових ор-
ганів у процесі планування та фінансування видатків на освіту.

Роль бюджетів у забезпеченні підготовки кадрів. Система під-
готовки кадрів в Україні, особливості її функціонування і розвитку. 
Джерела фінансового забезпечення закладів підготовки кадрів. 
Склад, структура, динаміка видатків на підготовку кадрів в Укра-
їні, особливості їхнього планування і фінансування. Оперативно-
мережеві показники по вищій школі, їхнє значення та порядок ви-
значення. Штати і система оплати праці у вищій школі. Порядок 
складання і затвердження кошторисів вищих навчальних закладів 
та визначення доходів і видатків за окремими елементами. Особли-
вості планування і фінансування видатків на утримання професій-
но-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів. Еконо-
мічна і контролююча робота у процесі планування і фінансування 
видатків на підготовку кадрів.

Роль бюджетів у розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 
Бюджетні заклади охорони здоров’я, організація їхньої діяльності. 
Склад, структура і динаміка видатків на охорону здоров’я, особли-
вості їхнього планування і фінансування. Фінансування медичних 
установ за нормативами бюджетних видатків на одного жителя. 
Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони 
здоров’я в умовах страхової медицини. Оперативно-мережеві по-
казники установ охорони здоров’я, їхнє значення, види і порядок 
визначення. Штати та система оплати праці в установах охорони 
здоров’я. Тарифікація медичних працівників і порядок планування 
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фонду заробітної плати. Порядок складання і затвердження кошто-
рисів закладів охорони здоров’я та визначення доходів і видатків 
за окремими елементами. Економічна і контролююча робота фі-
нансових органів у процесі планування і фінансування видатків на 
охорону здоров’я.

Роль бюджетів у духовному і фізичному розвитку в Україні. 
Склад, структура і динаміка видатків на духовний та фізичний роз-
виток, особливості їхнього планування і фінансування. Порядок 
планування і фінансування видатків на утримання бюджетних за-
кладів культури (бібліотек, будинків культури тощо) та визначен-
ня сум за окремими елементами видатків кошторису. Особливості 
планування і фінансування видатків на розвиток мистецтва, пері-
одичної преси, видавництва, радіомовлення і телебачення. Еконо-
мічна і контролююча робота фінансових органів у процесі плану-
вання і фінансування видатків на культуру.

Роль бюджетів у розвитку фізичної культури і спорту, держав-
ній підтримці олімпійського руху. Склад видатків на фізичну куль-
туру і спорт, особливості їхнього планування і фінансування.

ТЕМА 10. Видатки бюджету на оборону та управління
Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. 

Військова доктрина країни та її вплив на рівень видатків на обо-
рону. Склад і характеристика видатків на оборону, порядок їхнього 
планування та фінансування. 

Система і структура органів управління в Україні та джерела 
їхнього фінансового забезпечення. Видатки бюджетів на державне 
управління, їхній склад і характеристика. Видатки на утримання 
органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання. Видатки на судові та правоохоронні органи. Видатки на 
утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок пла-
нування та фінансування видатків бюджетів на управління.
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ТЕМА 11. Видатки бюджету 
на обслуговування державного боргу

Державний борг як наслідок існування державного кредиту. 
Сутність державного кредиту. Систематизація державного кредиту 
згідно з критерієм ролі держави у кредитних відносинах. Держава 
як позичальник і гарант повернення кредиту.

Сутність державного боргу. Обсяг державного боргу. Класи-
фікація державного боргу. Поточний і капітальний борг держави. 
Зовнішній і внутрішній державний борг. Державний прямий і дер-
жавний гарантований борг. Короткостроковий, середньостроковий 
та довгостроковий державний борг. Класифікація державного бор-
гу за типами кредитора та боргового зобов’язання.

Обслуговування державного боргу. Функції Державного каз-
начейства України щодо обслуговування державного боргу. Ре-
структуризація державного боргу. Методи реструктуризації дер-
жавного боргу.

Формування та обслуговування гарантованого державного 
боргу. Надання гарантій уряду на умовах валютної самоокупності.

ТЕМА 12. Бюджетний процес
Бюджетний процес в Україні, його суть, особливості та етапи.
Суть, принципи і завдання бюджетного планування в сучас-

них умовах господарювання. Бюджетне планування як складова 
фінансового планування. Місце і роль бюджетного планування у 
системі соціально-економічного планування в Україні. Економічні 
основи бюджетного планування в умовах ринкових відносин. Ета-
пи та методи бюджетного планування.

Порядок складання проекту Державного бюджету України. 
Підготовча робота до складання проекту бюджету, характеристи-
ка основних етапів його складання. Функції Міністерства фінансів 
України, інших міністерств і відомств, органів місцевого самовря-
дування та виконавчої влади у процесі складання проекту Держав-
ного бюджету.
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Розгляд і затвердження Державного бюджету України.
Порядок складання, розгляд і затвердження місцевих бюдже-

тів в Україні.
Організація роботи з виконання бюджетів, роль і завдання фі-

нансових органів. Функції фінансових органів у процесі виконан-
ня бюджетів.

Виконання дохідної частини бюджетів і роль органів Держав-
ного казначейства України та Державної податкової служби Укра-
їни. Функції, права та обов’язки органів Державної податкової 
адміністрації і Державного казначейства України у процесі вико-
нання бюджетів.

Бюджетні призначення та асигнування, їхня характеристика. 
Фінансування видатків бюджетів. Принципи і методи фінансуван-
ня з бюджету.

Організація виконання видаткової частини бюджетів. Функції 
органів Державного казначейства України і фінансових органів у 
процесі виконання видаткової частини бюджетів. Особливості фі-
нансування видатків з бюджету в умовах ринкових відносин.

Порядок зміни бюджетних призначень і внесення змін до за-
твердженого бюджету.



ЛЕКЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ 
І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

1. Історичні аспекти виникнення бюджету.
2. Бюджет як економічна категорія.
3. Соціально-економічний зміст і значення бюджету.
4. Функції бюджету та особливості їхнього вияву 
в ринкових умовах господарювання.

5. Бюджетна політика та її особливості.
6. Бюджетний механізм, його суть і структура.

1. Історичні аспекти виникнення бюджету
Термін “бюджет” походить від давньофранцузького – шкіря-

ний мішок, сумка. В ході історичного розвитку вживання цього 
терміна і процес його затвердження започатковано в Англії. Так, 
у 1215 р. було прийнято Велику хартію вольностей, де закріпле-
но важливий принцип – податки потрібно встановлювати лише за 
згодою представників суспільства. Термін “бюджет” набув поши-
рення в Англії, де використовувався парламентом у процесі фор-
мування державної скарбниці та витрачання коштів із неї. Канцлер 
Казначейства Англії відкривав свій бюджет, тобто сумку, в якій 
містилися папери або рахунки, та проголошував законопроект, 
у якому викладав перед Палатою громад минулорічні фінансові 
результати та кошторис доходів і видатків на наступний період. 
Застосування терміна “бюджет” у сучасному розумінні, тобто як 
фінансового інституту, розпочалось у середині ХVІІІ ст., а остаточ-
ного поширення це значення набуло лише на початку ХІХ ст.
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Бюджетна історія в Україні характеризується певними осо-
бливостями і зумовлена складними процесами державотворення 
і тривалими періодами відсутності незалежності. Її витоки дося-
гають періоду Київської Русі, коли бюджет існував у формі кня-
зівської казни. Державні доходи становила переважно данина, яку 
сплачували натурою: хутром, шкірою, медом, худобою, збіжжям і 
рідше – грошима. Оподаткуванню підлягали не лише промисли, а 
й хліборобське господарство.

Окрім данини, яка переважно стосувалась підкорених те-
риторій, були й внутрішні джерела державних доходів – мито на 
державних кордонах, торгове мито у містах, грошові покарання, 
визначені судами за різні провини. Розповсюдженим явищем у 
Київській державі було встановлення натуральних повинностей 
для потреб держави: будівництва мостів, доріг, гребель та ін. За 
князівської епохи в Україні з’являються особливі княжі агенти, 
обов’язком яких було справляння повинностей, податків і збиран-
ня данини: городники, мостники, митники, метальники, вирники. 
Характерно, що всі державні доходи перебували в розпорядженні 
князів, причому як особисті потреби князя та його сім’ї, так і за-
гальнодержавні потреби задовольнялися з державної скарбниці.

У ХVI ст., коли запорізьке козацтво набуло самостійної дер-
жавності, сформувалась загальна військова скарбниця, до якої 
надходили доходи від рибних промислів, скотарства, полювання. 
Видатки передбачалися на військове спорудження, будівництво 
укріплень, монастирів, утримання закладів для старих воїнів, ди-
пломатичних місій тощо.

Після возз’єднання з Росією Україна півстоліття зберігала всі 
атрибути державності. На початку ХVII ст. уряд Російської імперії 
перебрав значні фінансові повноваження у своє розпорядження. З 
цього часу настав період, коли Україна стала повністю залежна від 
Російської імперії і змушена була відраховувати кошти на імперські 
потреби, які формували значну частину її національного доходу.
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У Російській імперії перший розпис державних доходів і ви-
датків був складений у 1722 р. на наступний рік. З 1802 р. ці роз-
писи стали складатися щорічно, але лише з 1811 р. починається 
формування бюджету в Російській імперії. З 1864 р. у результаті 
формування бюджетного устрою під керівництвом одного з голо-
вних фахівців державного контролю В. Татаринова фінансові ре-
сурси міністерств стали концентруватися в руках держави за прин-
ципом єдності каси. Характерним є те, що державний бюджет у 
Російській імперії не публікувався і тримався в суворій таємниці. 
Навіть члени Державної ради не знали фактичного стану фінансів 
у Російській імперії.

2. Бюджет як економічна категорія
У фінансовій теорії бюджет розглядають насамперед як еконо-

мічну категорію, намагаючись розкрити сутність цього явища. Будучи 
об’єктивною економічною категорією, бюджет відображає ту частину 
розподільчих відносин, яка пов’язана з формуванням і використанням 
основного централізованого фонду грошових коштів держави.

Бюджетним відносинам властиві такі ознаки:
● розподільчий характер. За допомогою цих відносин здій-

снюються розподіл і перерозподіл ВВП та національного багатства 
країни з метою забезпечення держави таким обсягом бюджетних ре-
сурсів, який вона потребує для повноцінного виконання своїх функцій;

● носієм бюджетних відносин є гроші, тобто ці відносини 
мають вартісне вираження; 

● кінцевою метою бюджетних відносин є формування і ви-
користання централізованого фонду грошових коштів держави.

Бюджетним відносинам властивий всеохоплюючий характер, 
вони є багатогранними, масштабними і передбачають такі види 
розподілу та перерозподілу:

● між окремими суб’єктами господарювання (за допомогою 
бюджетних відносин держава в одних суб’єктів вилучає частину 
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доходів у процесі оподаткування, а іншим у ході фінансування чи 
бюджетного кредитування виділяє бюджетні кошти);

● внутрішньогалузевий;
● міжгалузевий;
● між виробничою сферою та сферою послуг;
● між окремими адміністративно-територіальними форму-

ваннями;
● між окремими ланками бюджетної системи;
● між окремими категоріями населення;
● між Україною та іншими державами;
● між Україною та міждержавними фінансовими 

об’єднаннями тощо.
Серед розмаїття бюджетних відносин можна виокремити такі 

основні групи грошових відносин:
● між державою та підприємствами, організаціями й устано-

вами державної форми власності;
● між державою та підприємствами й організаціями змішаної 

форми власності (акціонерні товариства, спільні підприємства тощо);
● між державою та підприємствами, організаціями й устано-

вами, що перебувають у приватній власності;
● між державою та громадськими організаціями;
● між державою і населенням;
● між Україною та іншими державами і міждержавними ор-

ганізаціями.
Сукупність перелічених вище відносин характеризує бюджет 

як економічну категорію і має матеріальне відображення в основ-
ному централізованому фонді грошових коштів. Враховуючи наяв-
ність в Україні різних ланок фінансової системи, яким відведена 
специфічна роль у розподільчому процесі, бюджету належить цент-
ральне місце. Це зумовлено тим, що через бюджет здійснюється 
розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту в усій 
його повноті. Іншої ланки, яка б могла забезпечити у такому масш-
табі розподільчі та перерозподільчі процеси, у державі немає.
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Загалом суб’єктами бюджетних відносин є, з одного боку, 
держава, з іншого – юридичні та фізичні особи. Об’єкт бюджет-
них відносин – ВВП і національне багатство. Отже, бюджетними 
відносинами охоплюються всі юридичні особи, кожен громадянин 
держави і кожна державна структура, при цьому відносини можуть 
супроводжуватись одно- або двостороннім рухом коштів. Харак-
тер і масштаби участі держави у розподільчих процесах залежать 
від моделі фінансових відносин у суспільстві.

Таким чином, бюджет держави як об’єктивна економічна 
категорія – це сукупність грошових відносин, пов’язаних з роз-
поділом і перерозподілом ВВП і національного багатства, з метою 
формування і використання основного централізованого фонду 
грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання дер-
жавою її функцій.

Будучи об’єктивною економічною категорією за умови її ма-
теріалізації, бюджет набуває конкретних речових форм. Як матері-
альне вираження категорії бюджет розглядається:

● за змістом;
● за формою;
● за організаційною будовою;
● за правовим характером.

3. Соціально-економічний зміст і значення бюджету
Бюджет на усіх історичних етапах є одним із найголовніших 

інститутів економічного суверенітету держави. Державний бю-
джет забезпечує акумулювання коштів, необхідних для фінансу-
вання держави, використовується для перерозподілу доходів між 
окремими верствами населення з метою підтримання сприятливо-
го соціального становища, а також активно впливає на економічні, 
соціальні, національні, політичні та регіональні процеси у суспіль-
стві. Державний бюджет є тим інструментом, за допомогою якого 
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держава в особі органів влади реалізовує ухвалену національну 
стратегію свого розвитку.

Економічна природа державного бюджету виявляється в тому, 
що за його допомогою держава надає суспільні блага й послуги, 
які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя насе-
лення. До таких благ належать оборона країни, національна без-
пека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона 
здоров’я, наука, культура тощо.

Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП. 
Держава як учасник розподільчих процесів організовує розподіл і 
перерозподіл ВВП в інтересах усіх членів суспільства та суб’єктів 
суспільного відтворення. З одного боку, держава як власник части-
ни засобів виробництва має право на певну частку ВВП на стадії 
його первинного розподілу. З іншого – держава виконує суспільні 
функції (управлінську, соціальну, економічну), які конституцій-
но закріплені за нею. Без необхідного обсягу грошових коштів ці 
функції забезпечити неможливо. Тому держава організовує пере-
розподільчі процеси з метою централізації частини ВВП у відпо-
відному фонді, що за суттю є платою суспільства за виконання дер-
жавою власних функцій.

Призначення державного бюджету полягає в забезпеченні фі-
нансовими ресурсами потреб економічного й соціального розвитку 
країни шляхом розподілу і перерозподілу валового внутрішньо-
го продукту. Таке забезпечення має певні особливості. Фінансові 
ресурси, сконцентровані в бюджеті, не є основним джерелом роз-
витку економіки і соціальної сфери. На зазначені цілі спрямову-
ються насамперед власні ресурси й накопичення підприємницьких 
структур і населення. Кошти, сконцентровані в бюджеті, є елемен-
том регулювання, стимулювання і гарантування соціальної функції 
держави.

Світовий досвід свідчить, що без належної організації бю-
джетних відносин оптимальний обсяг бюджету сформувати не-
можливо. В Україні, економіка якої базувалась на командно-адмі-
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ністративних методах управління, система бюджетних відносин 
мала викривлений характер. Це пов’язано з тим, що держава регла-
ментувала зміст бюджетних відносин без урахування інтересів ви-
робника та населення. Такі відносини були пов’язані насамперед із 
задоволенням інтересів адміністративно-управлінського апарату в 
умовах функціонування єдиної загальнодержавної власності.

Ринкові трансформації економіки України привели до ви-
никнення різних форм власності та зумовили перегляд характеру 
і змісту бюджетних відносин. Становлення ринкових відносин 
спричинило об’єктивні обмеження у здатності формувати доходи 
держави, оскільки це потребує зростання рівня оподаткування, що 
сприймається неоднозначно та не завжди отримує суспільну під-
тримку. Змін зазнає також і діяльність держави щодо витрачання 
бюджетних коштів. Ці зміни виявляються у пошуку оптимального 
складу та структури бюджетних видатків, застосуванні новітніх 
підходів до підвищення ефективності бюджетного фінансування.

4. Функції бюджету та особливості їхнього 
вияву в ринкових умовах господарювання

Сутність бюджету як економічної категорії не буде повною, 
якщо не розглянути функції, які він виконує. В економічній літе-
ратурі останніх років переважно представлена точка зору щодо 
виконання бюджетом двох функцій – розподільчої і контрольної. 
Вони об’єктивно властиві бюджету як економічній категорії. За до-
помогою розподільчої функції проходить процес концентрації гро-
шових коштів у руках держави та їхнього використання з метою 
задоволення загальнодержавних потреб; контрольна функція дає 
змогу регулювати і простежувати, наскільки своєчасно і повно фі-
нансові ресурси надходять у розпорядження держави, як фактично 
складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів, чи ефектив-
но вони використовуються. 



Бюджетна система. Вишкіл студії22

Особливості бюджету як економічної категорії накладають 
відбиток і на функції, які він виконує. Зміст функцій, сфера та 
об’єкт їхньої дії характеризуються відповідною специфікою. Так, 
зміст розподільчої функції бюджету визначається процесами роз-
поділу і перерозподілу фінансових ресурсів між різними підрозді-
лами суспільного виробництва. Жодна з інших ланок фінансової 
системи не здійснює такого багатогранного (міжгалузевого, між-
територіального і т. ін.) і багаторівневого (обласний, міський, ра-
йонний і т. ін.) перерозподілу коштів, як бюджет. 

Специфіка розподільчої функції полягає ще й у масштабнос-
ті операцій, багатоканальності грошових потоків і великій різно-
видності цільових фондів, які утворюються. Розподіляючи майже 
половину всього валового внутрішнього продукту, бюджет формує 
чисельні фонди різноманітного цільового призначення. З бюдже-
том держави пов’язані всі підрозділи суспільного виробництва і 
сфери послуг. Таким чином, розподільча функція бюджету харак-
теризується багатократністю розподілу, вона виявляється у всіх 
сферах суспільних відносин і використовується державою для ре-
гулювання економічного і соціального розвитку. 

Контрольна функція полягає в тому, що бюджет об’єктивно 
через формування і використання централізованого фонду грошо-
вих коштів держави відображає економічні процеси, які відбува-
ються в структурних ланках економіки. Завдяки цій якості можна 
відповісти на запитання, як надходять у розпорядження держави 
фінансові ресурси від різних суб’єктів господарювання, чи відпо-
відає розмір централізованих ресурсів держави обсягу її потреб і т. 
ін. Основу контрольної функції становить рух бюджетних коштів, 
які відображаються у відповідних показниках бюджетних надхо-
джень і видаткових призначень. Особливістю контрольної функції 
бюджету є високий рівень централізації фінансових ресурсів у ру-
ках держави, а централізація завжди означає підзвітність і створює 
передумови для організації державного фінансового контролю на 
всіх рівнях влади.
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5. Бюджетна політика та її особливості
Бюджетна політика є складовою економічної та фінансової по-

літики держави. Основою бюджетної політики є розробка напрямків 
використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного 
розвитку суспільства. У процесі такої розробки держава визначає 
конкретні форми, методи і види організації бюджетних відносин. 
Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності за-
ходів довгострокового (стратегічного) та короткострокового (так-
тичного) характеру, які здійснює держава через бюджетну систему. 
Отже, в узагальненому вигляді бюджетна політика – це діяльність 
держави у напрямку використання бюджетних відносин для забез-
печення соціально-економічного розвитку суспільства.

Бюджетна політика тісно пов’язана з економікою. Так, полі-
тика може впливати на економіку як позитивно, так і негативно. 
Формуючи бюджетну політику, держава зобов’язана додержува-
тись таких основних умов: врахування вимог всіх об’єктивних 
економічних законів і закономірностей розвитку суспільства; уза-
гальнення попереднього досвіду господарського, фінансового і 
бюджетного розвитку; вивчення досвіду інших країн; врахування 
конкретного етапу розвитку суспільства, особливостей внутріш-
ньої та міжнародної обстановки; дотримання комплексного підхо-
ду до розробки і реалізації заходів бюджетної політики, політики 
у сфері фінансів, ціноутворення, кредиту, заробітної плати тощо.

На практиці бюджетна політика потребує правового оформ-
лення. Держава визначає методи, обсяги та форми формування 
бюджетного фонду, відображає їх у законодавчих і нормативних 
актах. Фінансовий апарат держави, органи місцевого самовряду-
вання на основі чинного законодавства розробляють і видають 
нормативні документи, які дають можливість встановити єдині у 
державі правила формування і використання коштів бюджетного 
фонду держави. Від якості та повноти правового регулювання за-
лежить успішне проведення бюджетної політики.
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Завдання бюджетної політики як сукупності заходів держа-
ви щодо організації та використання бюджетних відносин для 
забезпечення соціально-економічного розвитку полягають у ре-
алізації основної мети – забезпечення належного життєвого рів-
ня населення відповідно до встановлених соціальних стандартів. 
Ця мета досягається шляхом оптимізації розподілу валового вну-
трішнього продукту між галузями економіки, територіями, со-
ціальними групами.

На бюджетну політику впливає низка чинників, які є вну-
трішніми і зовнішніми. До зовнішніх чинників належать: залеж-
ність держави від економічних взаємовідносин з іншими дер-
жавами, експортних можливостей самої держави, її інтеграції зі 
світовими економічними системами. Внутрішніми чинниками 
вважаються стан розвитку економіки, соціальної сфери, організа-
ція грошового обігу, стабільність грошової одиниці, стан розвит-
ку кредитування тощо.

Бюджетна політика має об’єктивні і суб’єктивні основи. 
Об’єктивні основи полягають у тому, що ця політика функціонує 
в реальних економічних процесах, зумовлених об’єктивними еко-
номічними відносинами. Суб’єкт політики не може без неї обійти-
ся, її уникнути. Тому при формуванні політики суб’єкту належить 
детально ознайомитися з характером розподільчих процесів, виз-
начити їхні особливості, розробити віртуальну модель такої полі-
тики, яка б базувалася на об’єктивних процесах. Без такої роботи 
практичні заходи бюджетної політики будуть неефективними або 
навіть шкідливими.

Суб’єктивні засади бюджетної політики полягають у розробці 
конкретних пріоритетів, напрямків, завдань і засобів реалізації бю-
джетних відносин на практиці. Об’єктивні та суб’єктивні засади є, 
з одного боку, важливими взаємопов’язаними складовими єдиної 
бюджетної політики, а з іншого – самостійними елементами, пер-
ший з яких функціонує у базисі економічних відносин, а другий – у 
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надбудові. Ігнорування цими складовими може мати негативні на-
слідки як для суб’єкта, так і для суспільства загалом.

Залежно від періоду і характеру завдань, що вирішуються, 
бюджетну політику поділяють на бюджету стратегію та бюджетну 
тактику.

Бюджетну стратегію слід розуміти як довготривалий курс 
бюджетної політики, розрахований на перспективу, що охоплює 
вирішення глобальних завдань, визначених економічною страте-
гією. Такий курс передбачає прогнозування світових тенденцій 
розвитку бюджетного механізму, формування концепції створення 
і використання бюджетних ресурсів, окреслення принципів орга-
нізації бюджетних відносин. Таким чином, бюджетна стратегія – 
це цілісна система дій держави, спрямована на реалізацію мети, 
завдань і пріоритетів довготривалого курсу бюджетної політики, 
розрахованого на тривалу перспективу, що передбачає вирішення 
глобальних завдань, визначених економічною стратегією. Бюджет-
на стратегія має бути складовою економічної стратегії та визнача-
тися політичною, соціальною, гуманітарною, військовою й інши-
ми стратегіями держави.

Мета бюджетної стратегії – забезпечення відповідних цілей 
держави, незважаючи на втручання з боку зовнішніх сил чи об-
ставин. В іншому разі стратегія може бути зведена до конкретного 
плану дій або послідовності їхнього виконання, що не дасть мож-
ливості такий документ назвати стратегічним.

Бюджетну тактику слід розуміти як форму реалізації бю-
джетної стратегії, комплекс адаптивних заходів впливу держави 
на стан функціонування конкретних бюджетних взаємовідносин з 
метою надання їм параметрів, визначених завданнями бюджетної 
стратегії. Головною функціональною характеристикою та критері-
альною ознакою бюджетної тактики є саме адаптивність. Межі та 
орієнтири такої адаптивності задаються стратегією.

Якщо стратегія формується під впливом політичних та ідео-
логічних засад, то тактика безпосередньо залежить від дій держа-
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ви і може мати самостійний характер. У цьому разі бюджетна так-
тика перетворюється у гальмо бюджетної стратегії або її обмежує, 
спричиняє неузгодженості у діях окремих інститутів державної 
влади й управління, органів місцевого самоврядування.

Тактичні дії держави відображає бюджетне законодавство, 
нормативні акти органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, щорічні закони про державний бюджет, бюджет-
ні програми (короткострокові). Такі нормативні акти й документи 
конкретизують зміст бюджетної політики та механізм її реалізації. 
Тактичні дії мають бути гнучкими відповідно до зміни поточних 
соціально-економічних умов і завдань.

Загалом бюджетна стратегія в діалектичній єдності з бюджет-
ною тактикою є бюджетною політикою держави. Таким чином, бю-
джетна політика держави – це діяльність органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, 
напрямків, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, 
засобів бюджетної тактики для їхнього досягнення, а також засто-
сування цих засобів.

У теоретичному й практичному аспектах велике значення має 
конкретизація видів бюджетної політики (рис. 1):

● політика у сфері доходів бюджетів, яка охоплює податкову 
(фіскальну) політику і політику мобілізації неподаткових надхо-
джень;

● політика у сфері видатків бюджетів, яка пердбачає політи-
ку кошторисного фінансування, інвестиційно-бюджетну політику 
(політику бюджетного інвестування), політику бюджетного креди-
тування (за рахунок видаткової частини бюджетів), політику бю-
джетного дотування і субсидіювання (надання дотацій і субвенцій 
юридичним особам та субсидій населенню), політику бюджетного 
резервування;

● політика у сфері бюджетного регулювання і міжбюджетних 
відносин, яка охоплює політику надання і отримання трансфертів;
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● політика у сфері бюджетного дефіциту і державного боргу, 
яка охоплює політику обґрунтування обсягів дефіциту бюджетів, 
джерел покриття дефіциту, політику управління внутрішнім і зов-
нішнім державним боргом.

6. Бюджетний механізм, його сутність і структура
Реалізація бюджетної політики, успішне її впровадження за-

безпечується за допомогою бюджетного механізму. Загалом бю-
джетний механізм можна розглядати як систему встановлених 
державою форм і методів організації бюджетних відносин. Він є зо-
внішньою оболонкою бюджету, що виявляється у бюджетній прак-

Рис. 1. Класифікація видів бюджетної політики

 Податкова (фіскальна) політика 
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тиці. У практичному плані бюджетний механізм – це налагоджена 
економічна структура, яка відображає послідовність і способи дій 
відповідних державних органів у процесі мобілізації та викорис-
тання бюджетних коштів. Призначення використання бюджет-
них коштів полягає у виконанні двох найважливіших функцій – 
фінансового забезпечення та фінансового регулювання соціально-
економічних процесів у державі.

Складність структури бюджетного механізму зумовле-
на розмаїттям бюджетних відносин. Саме множина бюджетних 
взаємозв’язків передбачає застосування великої кількості видів, 
форм, методів, важелів та інструментів їхньої організації як еле-
ментів бюджетного механізму. До структури бюджетного меха-
нізму належать різні організаційні форми, форми бюджетного 
забезпечення, методи та інструменти бюджетного регулювання, 
бюджетні стимули та санкції, які можна об’єднати у відповідні 
підсистеми.

До таких підсистем можна зарахувати (рис. 2):
● забезпечуючі (використовуються при прогнозуванні та бю-
джетному плануванні);

● оперативні (застосовуються у процесі виконання бюджетів);
● ретроспективні (використовуються на завершальних стадіях 
бюджетного процесу).
У структурі бюджетного механізму можна виокремити такі 

складові, як методи, форми бюджетного забезпечення, важелі та ін-
струменти бюджетного регулювання, бюджетні стимули і санкції.

Методи бюджетного механізму – це бюджетне прогнозуван-
ня, бюджетне програмування, бюджетне планування, оперативне 
управління і бюджетний контроль.

До форм бюджетного забезпечення належать: кошторисне 
фінансування, бюджетне інвестування, бюджетне кредитування, 
бюджетне субсидіювання, бюджетне дотування, бюджетне резер-
вування.



Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 29

Важелями бюджетного регулювання вважають податки, 
обов’язкові збори, неподаткові платежі, міжбюджетні трансферти, 
бюджетні призначення, бюджетні зобов’язання, бюджетні асигну-
вання.

Рис. 2. Підсистеми бюджетного механізму
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До інструментів бюджетного механізму зараховують: ставки 
податків, зборів, норми амортизаційних відрахувань, проценти за 
кредит, бюджетні нормативи, бюджетні норми, норми витрат, та-
рифи тощо.

Бюджетними стимулами і санкціями є пільги, штрафи, пеня, 
бюджетні відшкодування тощо.

Формуючи бюджетний механізм, держава має намагатися за-
безпечити його найповнішу відповідність до вимог бюджетної по-
літики того чи іншого періоду, що є запорукою повноти реалізації 
її мети й завдань. При цьому має зберігатися постійне прагнен-
ня до найбільш повного об’єднання бюджетного механізму, його 
окремих елементів з особистими та суспільними інтересами, що є 
запорукою ефективності бюджетного механізму.

Бюджетний механізм діє ефективно, якщо злагоджено функ-
ціонують усі його складові елементи. Приводячи їх у дію, держа-
ва може спрямувати економічний і соціальний розвиток на своїй 
території відповідно до потреб її громадян. Цієї мети досягають 
за допомогою створення і використання централізованого фонду 
грошових коштів.

Бюджетний механізм відіграє визначальну роль у функціону-
ванні бюджетної системи України. Від належної якості та рівня ор-
ганізації законодавчого і нормативного забезпечення, бюджетного 
планування, бюджетного регулювання, бюджетного нормування, 
оподаткування, неподаткових методів мобілізації доходів, кошторис-
ного фінансування, бюджетного інвестування, бюджетного резерву-
вання, міжбюджетних відносин, бюджетного контролю залежить 
рівень практичної реалізації бюджетних відносин у кожній ланці 
бюджетної системи і якість виконання державою власних функцій.

Аналіз функціонування бюджетного механізму і бюджетної 
політики України за період її незалежності свідчить, що вони не 
сприяли позитивним результатам соціально-економічного розви-
тку. Нормативно-правові акти ухвалювали без урахування реаль-
ного стану економіки. Порядок формування дохідної бази бюдже-
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ту щорічно змінювався, що не сприяло стабілізації економічного 
життя в державі. У багатьох випадках ухвалені закони суперечили 
один одному. Не розроблена досі ефективна методика фінансуван-
ня видатків за рахунок бюджету тощо. Тому головні завдання бю-
джетної політики України в умовах поглиблення ринкових реформ 
полягають у:

● зменшені непродуктивних витрат бюджету;
● зміцненні дохідної бази бюджету за рахунок удосконален-

ня системи оподаткування і підвищення контролю за повнотою 
сплати податків;

● створенні системи дійового фінансового контролю за ефек-
тивним і цілеспрямованим використанням державних видатків;

● посиленні контролю за розміром державного боргу.



ТЕМА 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ 
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

1. Бюджет як основний фінансовий план держави, 
централізований фонд грошових коштів і центральна 
ланка фінансової системи України.

2. Поняття “бюджетний період”.
3. Складові частини бюджету.
4. Необхідність та зміст бюджетного планування.

1. Бюджет як основний фінансовий план 
держави, централізований фонд грошових коштів 
і центральна ланка фінансової системи України

За формою бюджет є фінансовим планом, який характеризується 
всіма властивими фінансовим планам ознаками – строком, на який 
здійснюється планування, наявністю дохідної та видаткової частин, 
поділом на певні складові (розділи, групи однорідних доходів і ви-
датків, статті) тощо. При цьому бюджет держави посідає центральне 
місце серед інших фінансових планів, які існують у країні. У бюджеті 
як основному фінансовому плані відображені результати розподіль-
чих процесів, що здійснюються за допомогою бюджетних відносин, 
передбачені джерела та обсяги надходжень, напрямки розподілу і ви-
користання коштів централізованого грошового фонду держави.

Бюджет як фінансовий план має власну форму, є збалансова-
ним, його показники тісно взаємопов’язані з іншими фінансовими 
планами. Вертикальна структура цього плану відповідає структу-
рі бюджетного устрою. Хоча Зведений бюджет України відповід-
но до Бюджетного кодексу України не затверджується (у процесі 
бюджетного планування його показники лише розраховуються), з 
позиції фінансового плану перший охоплює показники Державно-
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го бюджету України, Зведеного бюджету Автономної Республіки 
Крим та зведених бюджетів областей і міст Києва і Севастополя.

Складовими бюджету як фінансового плану є поточний бю-
джет і бюджет розвитку, загальний і спеціальний фонди бюджету.

За організаційною побудовою бюджет є центральною ланкою 
фінансової системи суспільства та основною ланкою державних фі-
нансів, яка має власну структуру, відображену у бюджетній системі. 
Бюджет держави охоплює державний бюджет та місцеві бюджети, за 
допомогою яких реалізується весь обсяг бюджетних відносин, при-
чому у кожній з цих ланок бюджетні відносини визначаються місцем 
відповідного бюджету в ієрархічній структурі бюджетної системи.

За матеріальним змістом бюджет є основним централізова-
ним фондом грошових коштів держави, він характеризується таки-
ми ознаками:

● винятковим правом держави на розпорядження коштами 
фонду. Крім держави в особі органів державної влади та місцевого 
самоврядування, ніхто не має права ухвалювати рішення про напо-
внення чи використання коштів фонду;

● державно-правовим регулюванням процесу формування і 
використання коштів фонду. Держава при цьому регулює процес 
використання коштів фонду за напрямками та відповідно до влас-
них потреб і фінансових можливостей;

● однобічним рухом грошових коштів у процесі формування 
і використання коштів фонду;

● цільовим призначенням фонду. Використання коштів за ці-
льовою ознакою та цільовим спрямуванням є основною умовою 
діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та 
їхніх структурних підрозділів;

● динамічністю. Фонд перебуває у постійному русі. У ньому 
кошти не нагромаджуються, а відповідно до їхнього надходження 
використовуються для фінансування видатків;

● мобільністю та масштабністю. За масштабами та мобіль-
ністю бюджетний фонд не може зрівнятися з жодним централізо-
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ваним чи децентралізованим грошовим фондом, оскільки у ньому 
зосереджуються близько третини ВВП держави.

За правовим характером бюджет держави є юридичним ак-
том. Так, закон про Державний бюджет України є одним з осно-
вних законів нашої країни економічного спрямування. Він визна-
чає спрямованість фінансової політики держави, зміст і структурні 
основи фінансової діяльності країни, органів державної влади та 
державного управління. Рішення Верховної Ради АРК і місцевих 
рад щодо відповідних місцевих бюджетів є основними норматив-
ними документами місцевого значення. Як закон, так і рішення 
про бюджет, є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами від-
носин, пов’язаних з формуванням доходів і використанням коштів 
бюджетів.

2. Поняття “бюджетний період”
Як і будь-який фінансовий план, бюджет розробляється на 

певний строк, який називають бюджетним періодом. Бюджетний 
період для всіх бюджетів, що формують бюджетну систему Украї-
ни, становить один календарний рік, який починається 1 січня кож-
ного року і закінчується 31 грудня того самого року. Хоча сьогодні 
в інших країнах світу бюджетний період також становить рік (при 
цьому він може і не збігатися з календарним), у минулому були 
непоодинокі приклади створення бюджету і на 2–3-річні строки.

Відповідно до Конституції України бюджетний період для 
Державного бюджету України за особливих обставин може бути 
змінено. При цьому підставою для встановлення іншого бюджет-
ного періоду не є неприйняття Верховною Радою України закону 
про Державний бюджет України до 1 січня. Особливими обстави-
нами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на 
інший бюджетний період, є: 

● введення воєнного стану; 
● оголошення надзвичайного стану в Україні. 
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У разі прийняття Державного бюджету України на інший бю-
джетний період місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий 
самий період.

3. Складові частини бюджету
Бюджет відповідно до Бюджетного кодексу може складатися 

із загального та спеціального фондів. Кожен із них має дохідну та 
видаткову частину. Загальний фонд концентрує загальні доходи та 
загальні видатки держави, які переважно не мають чіткого зв’язку 
між собою, оскільки окреме джерело ресурсів не прив’язане до 
конкретного  напрямку витрачання коштів. Спеціальний фонд бю-
джету – це складова бюджету, яка містить надходження до бюдже-
ту, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з 
бюджету на реалізацію цих заходів. 

Складовими загального фонду бюджету є: 
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування 
до спеціального фонду бюджету; 

2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надхо-
джень загального фонду бюджету; 

3) кр едитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без 
визначення цільового спрямування та надання кредитів з бю-
джету, що здійснюється за рахунок надходжень загального 
фонду бюджету); 

4) фінансування загального фонду бюджету. 
Складовими спеціального фонду бюджету є: 

1) доходи бюджету (в т. ч. власні надходження бюджетних уста-
нов), які мають цільове спрямування; 

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно виз-
начених надходжень спеціального фонду бюджету (у т. ч. 
власних надходжень бюджетних установ); 

3) кред итування бюджету (повернення кредитів до бюджету з 
визначенням цільового спрямування та надання кредитів з 
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бюджету, що здійснюється за рахун ок конкретно визначених 
надходжень спеціального фонду бюджету); 

4) фінансування спеціального фонду бюджету. 
Власні надходження бюджетних установ отримуються додат-

ково до коштів загального фонду бюджету і зараховуються до спе-
ціального фонду бюджету. Власні надходження бюджетних уста-
нов поділяються на дві групи. 

I. Надходження від плати за послуги, що надаються бю-
джетними установами згідно із законодавством.

У складі першої групи виокремлюють такі підгрупи: 
1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю; 

2) на дходження бюджетних установ від додаткової (господар-
ської) діяльності; 

3) плата за оренду майна бюджетних установ; 
4) надходження бюджетних установ від реалізації в установле-
ному порядку майна (крім нерухомого майна).
II. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ. 
У складі другої групи визначають такі підгрупи: 

1) благодійні внески, гранти та дарунки; 
2) кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних  осіб та від інших бюджетних установ 
для виконання цільових заходів; 

3) кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні 
заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюд-
жетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 
таким закладам законом надано відповідне право. 
Власні надходження бюджетних установ використовуються на: 

1) покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням пос-
луг, що надаються бюджетними установами згідно з їхньою 
основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 пер-
шої групи); 
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2) організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних 
установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);

3) утримання, облаштування, ремонт і придбання майна бюджет-
них установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи); 

4) ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних акти-
вів і матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з 
організацією збирання і транспортування відходів і брухту на 
приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 пер-
шої групи); 

5 ) господарські потреби бюджетних установ, у т. ч. оплату ко-
мунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень під-
груп 2 і 4 першої гру пи); 

6) організацію основної діяльності бюджетних установ (за раху-
нок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи); 

7) виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надхо-
джень підгрупи 2 другої групи). 
Розподіл бю джету на загальний і спеціальний фонди та їхні 

складові визначаються Бюджетним кодексом і законом про Держав-
ний бюджет України. Підставою для рішення Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, відповідної місцевої ради про створення 
спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути Бюджет-
ний кодекс та закон про Державний бюджет України. Передача кош-
тів між загальним і спеціальним фондами бюджету дозволяється 
тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до за-
кону п ро Державний бюджет України, прийняття рішення про міс-
цевий бюджет або про внесення змін до нього. Платежі за рахунок 
спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що 
фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету, якщо Бю-
джетним кодексом України, законом про Державний бюджет Украї-
ни (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше. 

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.
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4. Необхідність та зміст бюджетного планування 
Велика роль у бюджетному процесі відводиться бюджетно-

му плануванню – діяльності, яка охоплює складання проектів бю-
джетів, їхній розгляд і затвердження з метою отримання якісного 
бюджетного плану.

За економічною сутністю бюджетне планування можна оха-
рактеризувати як науково обґрунтований процес визначення обся-
гів і джерел формування та напрямків використання централізова-
них фондів грошових коштів.

За змістом бюджетне планування – це особлива сфера фі-
нансової діяльності, пов’язана з обґрунтуванням певних управлі-
нських рішень у сфері економіки щодо фінансового забезпечення 
запланованих заходів, тобто це специфічна сфера управління.

За формою бюджетне планування є процесом складання, роз-
гляду і затвердження основного фінансового плану – державного 
бюджету.

Перелічені вище визначення мають право на існування за-
лежно від визначеної мети наукового аналізу. Спільним для них є 
об’єкт, мета, суб’єкти, предмет дослідження. Так, об’єкт бюджет-
ного планування – це фінансова діяльність держави, пов’язана з 
виконанням покладених на неї функцій. Мета – складання та зат-
вердження державного і місцевих бюджетів, що становлять бю-
джетну систему України. Суб’єктами бюджетного планування є 
органи державної влади та місцевого самоврядування, які беруть 
безпосередню участь у процесі складання, розгляду і затверджен-
ня бюджетів. Предмет бюджетного планування – це грошові від-
носини, що виникають у процесі розподілу, а також перерозподілу 
валового внутрішнього продукту і національного доходу та безпо-
середньо пов’язані з формуванням, використанням централізова-
них фондів грошових коштів на всіх рівнях управління.

Особливостями бюджетного планування є те, що держава ви-
користовує його для визначення рівня централізації фінансових 



Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 39

ресурсів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутріш-
нього продукту і національного доходу, методів мобілізації грошо-
вих коштів до централізованого фонду, напрямків використання 
бюджетних коштів відповідно до засад економічної політики дер-
жави. Саме за допомогою бюджетного планування можна забез-
печити належне функціонування бюджетної системи держави, по-
ступове зростання темпів соціально-економічного розвитку, якщо 
таке передбачено соціально-економічною стратегією.

Недооцінка ролі бюджетного планування, як правило, су-
проводжується негативними наслідками, зокрема, посиленням 
податкового тиску, зменшенням рівня економічної активності та 
скороченням матеріальної бази бюджету у майбутньому, безконт-
рольним використанням державних коштів тощо.
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1. Поняття стану бюджетного фонду 
та дефіциту бюджету.

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту.
3. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.
4. Джерела фінансування дефіциту бюджету 
та їхня класифікація.

5. Методи та шляхи зменшення дефіциту бюджету.

1. Поняття стану бюджетного фонду 
та дефіциту бюджету

Бюджет складається з дохідної та видаткової частин і, як й усі 
інші фінансові плани, має бути збалансованим, тобто обсяг доходів 
має дорівнювати обсягу видатків. У процесі збалансування бюдже-
ту шляхом зіставлення його дохідної та видаткової частин визна-
чаються показники стану бюджету, до яких належать: рівновага до-
ходів і видатків бюджету (баланс бюджету), бюджетний профіцит 
(перевищення доходів над видатками бюджету), бюджетний дефі-
цит (перевищення видатків над постійними доходами бюджету).

Показник рівноваги доходів і видатків свідчить про збалан-
сованість бюджету, тобто про достатність дохідних джерел для 
фінансування потреб держави у плановому році. Такий стан вва-
жається оптимальним, а його досягнення – найважливішим зав-
данням бюджетного планування.

Бюджетний профіцит – це перевищення доходів над видат-
ками. Бюджет затверджується з профіцитом не з метою отримання 
надлишку коштів бюджетного фонду, а відповідно до Бюджетного 
кодексу України винятково для погашення основної суми боргу.
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Показник бюджетного дефіциту свідчить про перевищення 
передбачених у бюджеті видатків над постійними доходами, до 
яких належать податки, збори й обов’язкові платежі, що відпо-
відно до бюджетної класифікації вважаються доходами бюджету. 
Наявність бюджетного дефіциту свідчить, що у плановому бю-
джетному році до бюджету зараховані такі видатки держави, які не 
мають грошового забезпечення. Таке явище є негативним. Однак 
бюджетний дефіцит не свідчить про незбалансованість бюджету 
загалом, оскільки у процесі його складання і затвердження визна-
чаються необхідні джерела фінансування дефіциту.

Показники дефіциту (як і профіциту) розраховуються при 
складанні бюджету, записуються окремим рядком у законі про 
Державний бюджет України на плановий рік, тобто стосуються 
бюджету як основного фінансового плану. За результатами вико-
нання бюджету такі показники розраховуються за спеціальною 
методикою і відображаються у звітності про виконання бюджету.

Сучасна фінансова наука використовує різні підходи при 
трактуванні видів бюджетного дефіциту та їхній класифікації. Так, 
за строком виникнення розрізняють плановий і звітний бюджетні 
дефіцити. Плановий дефіцит слід розуміти як затверджений у за-
коні про Державний бюджет України обс яг перевищення видатків 
над доходами, тобто дефіцит бюджету відповідно до основного 
фінансового плану держави. Звітний бюджетний дефіцит – це фак-
тичний обсяг дефіциту відповідно д о річного звіту про виконання 
Державного бюджету України.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває вимуше-
ним і невимушеним. Вимушений дефіцит пов’язаний із необхід-
ністю  витрачати коштів більше, ніж можна їх мобілізувати. Він є 
наслідком стихійних лих, епідемій, воєн, економічної кризи, супро-
воджується дефіцитом фінансових ресурсів, якого уникнути не-
можливо. Невимушений бюджетний дефіцит (іноді його називають 
свідомим) виникає внаслідок проведення неефективної фінансової 
політики та некваліфікованого керівництва фінансовою системою.
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За  напрямками дефіцитного фінансування розмежовують 
активний і пасивний бюджетні дефіцити. Відмінність між цими 
видами дефіциту полягає в тому, що активний дефіцит  дає змогу 
підштовхнути, активізувати подальший розвиток економіки і зрос-
тання капіталу, а пасивний – підпорядковується законам інфляції.

Активний бюджетний дефіцит пов’язаний із нестачею бю-
джетних ресурсів для фінансування капітальних видатків (інвес-
тицій). Дефіцитне фінансування інвестицій загалом можна вва-
жати позитивним явищем, оскільки передбачає активний вплив 
бюджету на економічні процеси у суспільстві. Теоретичні засади 
дефіцитного фінансування інвестицій базуються на кейнсіанстві, 
зокрема на його постулатах “бюджетного мультиплікатора”. Па-
сивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням де-
фіцитних коштів на фінансування поточних видатків, зокрема, на 
соціальний захист населення, соціально-культурні заходи, оборо-
ну, управління тощо. Таке витрачання коштів означає їхнє погли-
нання, що відображає пасивне регулювання держави на складне 
фінансове становище у суспільстві.

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту
Загалом головною причиною виникнення бюджетного дефі-

циту є випередження темпів зростання бюджетних видатків порів-
няно зі збільшенням доходів бюджету. Конкретні причини можна 
об’єднати у такі групи: об’єктивні (або вимушені), суб’єктивні (не-
вимушені або свідомі).

Об’єктивні причини пов’язані з вимушеними діями держа-
ви, у результаті яких виникає необхідність збільшувати видат-
ки бюджету за відсутності необхідного обсягу доходів. Зокрема, 
об’єктивними причинами є такі:
● надзвичайні обставини (війни, епідемії, стихійні лиха тощо);
● необхідність здійснення великих державних вкладень у роз-
виток економіки з метою її структурної перебудови, що у май-
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бутньому може забезпечити приріст валового внутрішнього 
продукту, зміцнити економічну могутність держави та підви-
щити матеріальний і культурний рівень життя населення. Це 
явище відображає не кризу в економічному житті суспільства, 
а державне регулювання економіки, спрямоване на забезпе-
чення прогресивних зрушень у суспільстві;

● необхідність підвищення рівня доходів громадян у зв’язку з 
відставанням їхнього обсягу від прожиткового мінімуму та ін.
До суб’єктивних причин, пов’язаних з невимушеними, свідо-

мими діями держави, внаслідок яких виникає бюджетний дефіцит, 
належать такі:
● кризові явища в економіці, що супроводжуються зменшенням 
обсягів валового внутрішнього продукту, різким зниженням 
ефективності виробництва, інфляційними процесами;

● неефективність внутрішніх і зовнішніх фінансово-кредитних 
зв’язків;

● наявність значного тіньового сектору в економіці та низька 
податкова дисципліна;

● значне зростання і нераціональна структура бюджетних видатків;
● надмірне збільшення соціальних видатків порівняно з темпа-
ми зростання валового внутрішнього продукту;

● надмірні витрати на утримання апарату управління;
● надмірні витрати на оборону та мілітаризація економіки у 
мирний період;

● нездатність влади контролювати фінансову ситуацію у державі;
● недосконалість, неузгодженість і часті зміни фінансового за-
конодавства;

● ігнорування та свідоме ухилення від виконання чинного за-
конодавства суб’єктами фінансових відносин;

● корупція в органах державної влади, державного управління, 
місцевого самоврядування, судової влади та правоохоронних 
органах.
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Якщо об’єктивні причини є вимушеними, не залежать від бажан-
ня чи небажання держави і не свідчать про низький рівень державно-
го фінансового менеджменту, то суб’єктивні причини безпосередньо 
пов’язані з неефективним державним фінансовим менеджментом і за 
бажанням державної влади можуть бути усунені повністю.

Отже, бюджетний дефіцит загалом як особливе фінансове 
явище є не обов’язково негативним і надзвичайним. Сьогодні у 
світі практично немає жодної держави, яка б не зазнала бюджетно-
го дефіциту. Особливо проблема дефіциту бюджетів загострилась 
із розгортанням світової економічної кризи, що характерно як для 
високорозвинутих держав, так і для тих, що розвиваються.

3. Соціально-економічні наслідки бюджетного 
дефіциту

Світова фінансова наука неоднозначно підходить до оціню-
вання впливу бюджетного дефіциту на соціально-економічні про-
цеси у суспільстві. Розглядаючи соціально-економічні наслідки 
бюджетного дефіциту, необхідно враховувати різні чинники та 
способи впливу дефіциту на розвиток економіки, соціальної сфе-
ри, рівень соціального захисту населення з урахуванням конкрет-
них обставин. Зважаючи на такі підходи, наслідки можуть бути по-
зитивними, нейтральними і негативними.

Так, спроба позитивного оцінювання впливу бюджетного де-
фіциту на соціально-економічний розвиток суспільства здійснена 
у період Великої французької революції, ідеологи якої називали 
дефіцит “багатство нації”. Підставою для цього вважалося твер-
дження, що дефіцити активізують суспільство, впливаючи на нап-
рямки наукової думки, стимулюючи законодавчу діяльність, зму-
шуючи економити державні кошти, попереджувати і викривати 
зловживання.

Бюджетний дефіцит за певних умов може бути додатковим 
стимулом соціально-економічного розвитку: якщо супроводжува-
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тиметься ефективним використанням бюджетних коштів, зростан-
ням їхньої інвестиційної складової, посиленням бюджетної дисцип-
ліни, збільшенням доходів бюджету у майбутньому тощо.

Тезу про позитивний вплив бюджетного дефіциту на еконо-
міку обґрунтував Дж. Кейнс. Після Другої світової війни кейнсіа-
нські теорії застосовували практично всі промислово розвинуті 
країни, в результаті чого бюджетний дефіцит перетворився у ва-
гомий інструмент фінансової політики, використовувався при ви-
рішенні різнопланових завдань і посів важливе місце в теоріях еко-
номічного зростання і циклічного регулювання економіки.

Однак переважна більшість теоретиків і практиків світу схи-
ляються до думки, що бюджетний дефіцит має негативний вплив 
на соціально-економічні процеси у суспільстві. Він є свідченням 
марнотратства уряду, чинником макрофінансової нестабільності 
та підвищення ризику економічної діяльності держави. Зростання 
бюджетного дефіциту спричиняє посилення інфляційних процесів 
у суспільстві, загострює кризу державних фінансів і грошової сис-
теми, сприяє зростанню диференціації в доходах окремих верств 
населення. Дефіцит бюджету є причиною зниження ефективності 
податкової системи, послаблення стимулів до праці, підриву впев-
неності членів суспільства у майбутньому.

У більшості країн світу, у т. ч. в Україні, бюджетні дефіцити 
набули хронічного характеру, що зумовило поглиблення фінансової 
нестабільності. Вони дають поштовх інфляційним процесам і спри-
чинюють відволікання значних обсягів фінансових ресурсів з при-
ватного сектору. Безконтрольність і зняття питання про законодавче 
обмеження дефіциту є причиною погіршення фінансової дисциплі-
ни у країні та поглиблення фінансової безвідповідальності урядів.

В умовах глобалізації економічного розвитку та інтернаціона-
лізації світогосподарських зв’язків бюджетні дефіцити є чинником 
підвищення ризику економічної діяльності, зумовлюючи потен-
ційну небезпеку дефолту. Національні уряди вже не можуть на-
лежним чином визначати ефективність своїх економічних заходів, 
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оскільки у зв’язку з відкритістю національних економік суспільне 
відтворення відбувається одночасно як у середині країни, так і за її 
межами. Якщо додатково збільшувати за рахунок бюджетного де-
фіциту платоспроможний попит населення, то в умовах відкритої 
економіки це призведе не до пожвавлення національного виробни-
цтва, а до зростання внутрішніх цін і до імпорту товарів, а бюджет-
не субсидіювання вітчизняних підприємств однаково сприятиме 
як внутрішньому інвестуванню, так і вивозу капіталу за кордон.

Бюджетний дефіцит впливає на зменшення обсягу заоща-
джень у загальнонаціональному масштабі, яке зумовлює зростан-
ня процентної ставки, обмеження доступності кредитних ресурсів 
для приватного сектору. В підсумку підвищується обмінний курс 
національної валюти, що спричинює зменшення обсягів інвести-
цій та експорту, збільшення імпорту. Такий стан зумовлює дефіцит 
зовнішньоторгового балансу, внаслідок чого виникає дефіцит пла-
тіжного балансу. Ці негативні наслідки мають поточний характер і 
виявляються протягом бюджетного року.

Однак зменшення обсягів інших видів діяльності, зумовлене 
бюджетними дефіцитами, можуть мати й більш віддалені негатив-
ні побічні ефекти. Так, наприклад, спад інвестиційної діяльності 
спричиняє зменшення акціонерного капіталу, виробничих потуж-
ностей, обсягів виробництва, що є причиною зниження рівня про-
дуктивності праці й реальної зарплати, а це негативно впливає на 
проценти, ренту, прибутки за рахунок національного капіталу, які 
перетікають до нерезидентів. Відповідно продовжує зростати дер-
жавна заборгованість, унаслідок чого зменшується довір’я інвес-
торів, іноземні інвестиції, а нерезиденти вивозять власний капітал 
за кордон. У результаті формується надмірний державний борг, 
який створює ризик дефолту.

Дефолт провокує згубні для економіки країни і престижу дер-
жави наслідки, зумовлені згортанням інвестицій, збуванням акцій 
та облігацій нерезидентами, що спричиняє зменшення вартості цін-
них паперів, зростання процентних ставок. Відбувається подальше 
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зменшення обсягів виробництва і рівня заробітної плати, зумовлене 
скороченням інвестицій, унаслідок чого обмежуються споживчі ви-
трати домогосподарств. Далі знижується обмінний курс через змен-
шення попиту на національну валюту, запускаються інфляційні про-
цеси. У разі кредитування уряду Центральним банком посилюється 
інфляція, внаслідок чого наступає загальна фінансова криза, масові 
банкрутства у реальному і фінансовому секторах економіки. 

Загалом оцінюючи соціально-економічні наслідки бюджетно-
го дефіциту, можна зробити висновок, що дефіцитне фінансування 
економіки та інших сфер державної діяльності може бути вигід-
ним, раціональним й виправданим за умови, коли темпи прирос-
ту ВВП випереджуватимуть приріст обсягів бюджетів, бюджетних 
дефіцитів і видатків на обслуговування державного боргу. Пози-
тивними результатами можна вважати також отриманий ефект від 
зміцнення економіки за рахунок дефіцитного фінансування, ство-
рення реального фундаменту та ефективної фінансової системи, 
вигідних майбутнім поколінням. За інших умов соціально-еконо-
мічні наслідки бюджетного дефіциту доволі негативні.

4. Джерела фінансування дефіциту бюджету 
та їхня класифікація

Для покриття бюджетного дефіциту, збалансування бюджету 
та здійснення бажаного обсягу бюджетних видатків при затвер-
дженні бюджету встановлюють додаткові джерела фінансових ре-
сурсів – джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Загалом теоретично можливі три основних варіанти фінансу-
вання бюджетного дефіциту: продаж державних активів, державні 
запозичення та монетизація дефіциту.

Продаж державних активів для покриття дефіциту вва-
жається доволі рідкісним явищем. Воно характерне для перехідних 
економік. Враховуючи обмеженість, цей метод не є універсальним, 
а разовим.
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Державні запозичення є найбільшрозповсюдженим методом 
покриття бюджетного дефіциту, оскільки вони не мають інфляцій-
ного характеру. Державні запозичення здійснюються у вигляді зов-
нішнього та внутрішнього фінансування.

Зовнішнє фінансування може забезпечуватися на загальних 
або пільгових умовах. Держави-позичальники найбільш зацікав-
лені у пільговому зовнішньому кредитуванні (отриманні безпо-
воротних субсидій із закордону, безпроцентних позик, пільгових 
позик з низькими ставками і тривалими сторонами погашення), 
оскільки завдяки цьому дефіцит не тільки не впливатиме негатив-
но на економіку, а й може бути позитивним, якщо фінансування 
буде пов’язане з продуктивним використанням ресурсів. Загалом 
зовнішнє фінансування є найменш інфляційним.

Внутрішнє боргове фінансування бюджетного дефіциту час-
то розглядають як антиінфляційну альтернативу монетизації. Од-
нак за його допомогою загрози інфляції неможливо уникнути, а 
тільки віддалити. У разі розміщення облігацій державних позик 
серед населення інфляційна напруга послаблюватиметься. Якщо 
центральний банк скупить такі облігації, то він зможе розширити 
власні квазіфіскальні операції, що зумовить зростання інфляцій-
ного тиску. При обов’язковому розміщенні позик внутрішнє бор-
гове фінансування перетворюється у додатковий податковий тягар. 
Зростання внутрішнього боргу зумовлює збільшення видатків на 
його обслуговування, що спричинює підвищення бюджетного де-
фіциту і державної заборгованості.

Отже, державні запозичення, з одного боку, розширюють фі-
нансові можливості держави, є ефективним інструментом вилу-
чення зайвих коштів з обігу, на відміну від підвищення податків, і 
психологічно не спричинюють опору. З іншого боку – вони пере-
творюють взяті урядом позики у національний борг, витісняють 
частину приватних інвестицій, державний бюджет обтяжується 
видатками на обслуговування боргу, а критичні його розміри заг-
рожують державі дефолтом.
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Монетизація дефіциту відбувається при наданні урядові по-
зик центральним банком, купівлі центральним банком державних 
цінних паперів, а також при додатковій емісії грошей. Кредитна 
емісія використовувалася в Україні з 1991 до 1995 р. і була прак-
тично єдиним джерелом покриття бюджетного дефіциту. Внаслі-
док використання таких джерел розвивається неконтрольована 
інфляція, знецінюються гроші, відбувається зубожіння населення.

У Бюджетному кодексі визначено підходи до класифікації 
фінансування бюджету. Класифікація фінансування бюджету здій-
снюється за такими ознаками: 

1) фінансування за типом кредитора – за категоріями кредиторів 
або власників боргових зобов’язань; 

2) фінансування за типом боргового зобов’язання – за засоба-
ми, що використовуються для фінансування дефіциту або 
профіциту. 
Класифікаційна ознака фінансування бюджету за типом кре-

дитора передбачає, що джерела покриття дефіциту (фінансування) 
поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні джерела – це 
надходження від сектору державного управління, тобто обсяг запо-
зичень за рахунок емісії цінних паперів, що здійснює Міністерство 
фінансів України, надходження від органів грошово-кредитного 
регулювання і банківських установ та інші внутрішні джерела. Зов-
нішні джерела охоплюють позики, отримані від міжнародних орга-
нізацій, іноземних комерційних банків та ін.

Класифікація фінансування бюджету за типом боргового 
зобов’язання передбачає, що фінансові зобов’язання держави охоп-
люють такі види, як облігації внутрішньої та зовнішньої державної 
позики та інші державні цінні папери, довго-, середньо- і коротко-
строкові позики та кредити, зміна обсягів готівкових коштів, депо-
зитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквід-
ністю відповідно до внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування.

Такі ознаки безпосередньо характеризують класифікації дже-
рел фінансування бюджетного дефіциту як виду фінансових ресур-
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сів. Ці джерела класифікують за способом залучення, за характе-
ром впливу на інфляційні процеси і за рівнем управління.

Відповідно до Бюджетного кодексу джерелами фінансування 
бюджету є: 

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх і зовнішніх запо-
зичень; 

2) кошти від приватизації державного майна (в т. ч. інші надхо-
дження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації) – 
щодо державного бюджету; 

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внас-
лідок продажу/пред’явлення цінних паперів; 

4) вільний залишок бюджетних коштів. 
Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кош-

ти Національного банку України.

5. Методи та шляхи зменшення дефіциту 
бюджету

У світовій практиці серед найважливіших методів боротьби 
з хронічними дефіцитами є застосування спеціальних фіскальних 
та інституційних підходів. Вони містять правила і процедури, за 
допомогою яких політичні діячі приймають рішення у сфері фіс-
кальної політики щодо величини і розподілу державних видатків і 
джерел їхнього фінансування (податкового чи боргового). Ці пра-
вила набувають форми законодавчих норм, процедур бюджетного 
процесу і граничних показників.

У різних країнах фіскальні правила мають певні особливості. 
Всі правила можна об’єднати у групи, серед яких виділяють такі:

1) правила збалансованого бюджету, серед яких головне міс-
це посідає “золоте правило” державних фінансів. Воно передбачає 
збалансованість поточних бюджетних доходів і видатків (застосо-
вується у Німеччині, Японії, щодо місцевих бюджетів у США); цик-
лічний бюджетний баланс (Нідерланди, Швейцарія); встановлення 
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граничних розмірів частки бюджетного дефіциту у ВВП (країни 
Європейського товариства);

2) правила запозичень, які стосуються обмежень або заборо-
ни використання окремих джерел державних запозичень. Серед 
цих правил можна виокремити: заборону внутрішніх державних 
запозичень (використовується у країнах з недостатньо розвинути-
ми фінансовими ринками, наприклад, в Індонезії); заборону дер-
жавних запозичень у центрального банку (країни ЄС, США, Япо-
нія, Канада, Аргентина, Угорщина) або обмеження їхнього розміру 
у процентах до минулорічних доходів чи видатків уряду (Бразилія, 
Єгипет, Марокко);

3) боргові та резервні правила, які полягають у встановлен-
ні лімітів щодо акумулювання валового (або чистого) державного 
боргу у процентах до ВВП (країни ЄС), а також пов’язані з форму-
ванням спеціальних резервних фондів для запобігання фінансової 
кризи у несприятливі періоди, коли виникає необхідність підтри-
мувати соціальні виплати на фоні зменшення доходів.

У країнах Європейського товариства, в яке прагне вступити 
Україна, правове регламентування бюджетного дефіциту охоплює:

– маастрихтські критерії;
– фінансові санкції за їхнє порушення;
– моніторинг з боку Єврокомісії та Євростату (із застосуванням 
скоригованого дефіциту для своєчасного виявлення негатив-
них тенденцій, а також для вжиття запобіжних заходів);

– процедуру надмірного дефіциту, за результатом якої можуть 
вживатися фінансові санкції до країн-порушниць маастрихт-
ських критеріїв.
Відповідно до Маастрихтського договору для країн ЄС вста-

новлено два основних критерії щодо державних фінансів, зокрема, 
державний борг не має перевищувати 60% ВВП, а бюджетний де-
фіцит – 3% ВВП. 

Для України накладання самообмежень у бюджетній полі-
тиці є новим явищем. Бюджетна дисципліна з боку держави є ва-



Бюджетна система. Вишкіл студії52

гомим економічним і політичним чинником у досягненні сталого 
розвитку. Вітчизняне законодавство – Бюджетний кодекс України, 
закони про Державний бюджет України останніх років – містить 
окремі положення, які регламентують бюджетну збалансованість 
і безпосередньо стосуються фінансової дисципліни органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування. До цих положень на-
лежать такі:

– ухвалення бюджету з дефіцитом лише у разі наявності об-
ґрунтованих джерел фінансування;

– обмеження щодо дефіциту місцевих бюджетів;
– заборона використовувати емісійні кошти НБУ як джерела фі-
нансування дефіциту;

– здійснення державних запозичень у межах встановлених гра-
ничних розмірів державного боргу.
Одним із тактичних загальноприйнятих у світовій практиці 

методів боротьби з бюджетним дефіцитом вважається застосуван-
ня механізму секвестру видатків бюджету. Необхідність секвестру 
видатків пов’язана, з одного боку, із невиконанням планів мобілі-
зації доходів і суттєвим зменшенням надходжень дохідних джерел 
бюджету, а з іншого – перевищенням граничного рівня дефіциту. 
Секвестр бюджету полягає у пропорційному зниженні бюджетних 
видатків за всіма статтями бюджету протягом часу, який залишив-
ся до закінчення поточного бюджетного року. Не підлягають сек-
вестру захищені статті бюджету, перелік яких в Україні затверджує 
Верховна Рада у законі про Державний бюджет України на поточ-
ний бюджетний рік.



ТЕМА 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ 
І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система 
України та характеристика її ланок.

2. Принципи побудови бюджетної системи України.
3. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика.
4. Бюджетна класифікація.
5. Місцеві бюджети, їхнє місце у бюджетній системі 
та роль у соціально-економічному розвитку регіонів.

1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна 
система України та характеристика її ланок 

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудо-
ви бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків 
між окремими ланками, правові основи функціонування бюдже-
тів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, 
взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бю-
джетний устрій України визначається державним устроєм та адмі-
ністративно-територіальним поділом України.

Бюджетна система – це сукупність самостійних, відокрем-
лених, взаємопов’язаних між собою ланок, в яких функціонують 
бюджетні відносини. Основні засади бюджетної системи України, 
її структура, принципи побудови та правові аспекти функціонуван-
ня визначені у Бюджетному кодексі України.

У Бюджетному кодексі України бюджетна система трактуєть-
ся як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побу-
дована з урахуванням економічних відносин, державного й адміні-
стративно-територіального устроїв і врегульована нормами права. 

Бюджетна система як сукупність окремих ланок, юридично 
пов’язаних між собою, базується на загальноприйнятих принци-
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пах. В унітарних країнах бюджетна система має 2 ланки: централь-
ний і місцевий бюджети. В федеративних країнах (США, Німеччи-
на, Росія) до цих ланок додаються бюджети членів федерації. 

Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки 
Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самовря-
дування. Бюджетами місцевого самоврядування відповідно є бю-
джети територіальних громад сіл, їхніх об’єднань, селищ, міст (у 
т. ч. районів у містах). Схематично структуру бюджетної системи 
можна зобразити таким чином (рис. 3).

Сукупність усіх бюджетів, які належать до складу бюджетної 
системи України, є Зведеним бюджетом України. Зведений бюджет 
використовується для реалізації засад державного регулювання еко-
номічного і соціального розвитку України, оскільки дає повне уяв-
лення про обсяг доходів і видатків усієї бюджетної системи.

Зведений бюджет держави містить показники Державно-
го бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки 
Крим і зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. 

Відповідно зведений бюджет Автономної Республіки Крим 
охоплює показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведе-
них бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення. 

Рис. 3. Склад бюджетної системи України
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Зведений бюджет області вміщає показники обласного бю-
джету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного зна-
чення цієї області. 

Відповідно зведений бюджет району містить показники ра-
йонних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і 
сільських бюджетів цього району. 

Зведений бюджет міста з районним поділом охоплює показ-
ники міського бюджету та бюджетів районів, що належать до його 
складу. У разі, коли місту або району в місті адміністративно під-
порядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або 
району в місті вміщує показники бюджетів цих міст, селищ і сіл.

Показники бюджетів об’єднань територіальних громад, що 
створюються згідно із законом, включаються до відповідних зве-
дених бюджетів.

2. Принципи побудови бюджетної системи України
Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
1) єдності бюджетної системи України: єдність бюджетної сис-

теми України забезпечується єдиними правовою базою, грошовою 
системою, регулюванням бюджетних відносин і бюджетною класи-
фікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгал-
терського обліку і звітності. Акумуляція коштів бюджетів усіх рівнів 
на єдиному казначейському рахунку свідчить про єдність коштів у 
межах бюджетної системи України. Загальне визначення бюджетно-
го процесу, його стадій, бюджетної класифікації, що застосовується 
до всіх ланок бюджетної системи, забезпечують її єдність. Мате-
ріальний зміст цього принципу посилюється і відображається нор-
мою ст. 92 Конституції України щодо встановлення державного бю-
джету, бюджетної системи України винятково законами України;

2) збалансованості: повноваження на здійснення витрат бю-
джету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на від-
повідний бюджетний період. Цей принцип дає змогу деталізувати 



Бюджетна система. Вишкіл студії56

одне з положень ст. 95 Конституції України, базуючись на раціо-
нальному співвідношенні обсягу надходжень і витрат, забезпечен-
ні фінансування окремих функцій і завдань за рахунок фактично 
мобілізованих коштів від податків та інших податкових надхо-
джень. Дотримання цього принципу створює умови для уникнення 
дефіциту та профіциту бюджету;

3) самостійності: Державний бюджет України та місцеві бюдже-
ти є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе 
відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади 
та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів 
не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а 
також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів 
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, 
правом відповідних органів державної влади, органів влади АРК та 
органів місцевого самоврядування на визначення напрямків викорис-
тання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної 
Ради АРК та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного 
розглядати і затверджувати відповідні бюджети;

4) повноти: зарахуванню до складу бюджетів підлягають усі 
надходження до бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюються 
відповідно до нормативно-правових актів органів державної вла-
ди, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування. Цей принцип передбачає облік та зарахування до 
бюджету всіх без винятку доходів і видатків, які мають акумулюва-
тись на єдиному казначейському рахунку та інших бюджетних ра-
хунках згідно з бюджетною класифікацією. Принцип повноти засто-
совується на всіх стадіях бюджетного процесу, але не виключає і 
певної спеціалізації використання коштів, цільової спрямованості 
їхнього використання (згідно зі ст. 13 Бюджетного кодексу України 
в межах бюджету існує спеціальний фонд);

5) обґрунтованості: бюджет формується на реалістичних макро-
показниках економічного і соціального розвитку держави та розра-
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хунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійсню ються 
відповідно до затверджених методик і правил. Формування бюджет-
них показників здійснюється на підставі затверджених постановою 
Верховною Радою України Основних напрямків бюджетної політи-
ки на наступний бюджетний період, а також затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України стратегічних напрямків розвитку 
бюджетної системи на середньострокову перспективу, які містять 
найсуттєвіші обґрунтовані бюджетні показники;

6) ефективності: при складанні та виконанні бюджетів усі 
учасники бюджетного процесу мають прагнути до досягнення за-
планованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних 
коштів та до отримання максимального результату при викорис-
танні визначеного бюджетом обсягу коштів. Відповідно прин-
цип спрямований на досягнення найбільш повної та своєчасної 
реалізації завдань держави. Його додержання дає змогу перейти 
до контролю за досягненням кінцевого результату при витрачан-
ні бюджетних коштів, забезпечити їхнє ефективне використання, 
найбільш повне задоволення потреб за рахунок централізованих 
грошових фондів;

7) субсидіарності: розподіл видів видатків між державним бю-
джетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами 
має ґрунтуватись на максимально можливому наближенні надан-
ня суспільних послуг до їхнього безпосереднього споживача. Цей 
принцип формує засади найбільш ефективного надання суспільних 
послуг безпосередньо споживачам. Децентралізація видатків у бю-
джетах забезпечує найбільш точне закріплення коштів відповідного 
бюджету за отримувачами бюджетних коштів, ефективне виконання 
видаткових повноважень на місцях. Метою розмежування видатків 
між ланками бюджетної системи є підвищення ефективності їхньо-
го використання. Однаковий рівень бюджетної забезпеченості на 
різних рівнях зумовлюється закріпленням відповідних доходів за 
ланками бюджетної системи та наданням міжбюджетних трансфер-
тів. Проте, посилання на принцип субсидіарності не дає змоги від-
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повісти на запитання, чому видатки розподілено між місцевими бю-
джетами саме на три групи: 1) видатки на фінансування бюджетних 
установ і заходів, які забезпечують необхідне першочергове надан-
ня соціальних послуг, гарантованих державою, і котрі розташовані 
найближче до споживачів; 2) видатки на фінансування бюджетних 
установ та заходів, які забезпечують надання основних соціальних 
послуг, гарантованих державою для всіх громадян України; 3) ви-
датки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечу-
ють гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій 
громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх 
регіонах України. Однак ефективний розподіл має ґрунтуватись на 
законодавчому розмежуванні функціональних повноважень терито-
ріальних органів влади, чого досі немає;

8) цільового використання бюджетних коштів: бюджетні кош-
ти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними при-
значеннями та бюджетними асигнуваннями. Тобто бюджетні кош-
ти використовуються їхніми розпорядниками та одержувачами для 
чітко визначеної мети, на яку спрямовані бюджетні видатки. За 
нецільове використання бюджетних коштів, бюджетні правопору-
шення встановлена фінансова та адміністративна відповідальність 
для розпорядників коштів;

9) справедливості та неупередженості: бюджетна система Украї-
ни базується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 
суспільного багатства між громадянами і територіальними громада-
ми. За рахунок бюджетної системи гарантується та забезпечується 
однаковий доступ усіх громадян України до соціальних програм, 
освіти, охорони здоров’я незалежно від місця їхнього проживання 
як на стадії формування надходжень доходів відповідних бюджетів, 
так і при розподілі трансфертів, збалансуванні бюджетів;

10) публічності та прозорості: принцип передбачає інформу-
вання громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, 
виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також 
контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів. 
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3. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика
В економічній літературі широко застосовується термін “бю-

джетні права” для характеристики статусу органів державної влади 
й управління. В цьому разі йдеться про права особливого змісту, які 
за юридичними властивостями відрізняються від прав, якими наділе-
ні суб’єкти інших галузей права (наприклад, правового, цивільного). 
Ці особливості полягають у тому, що бюджетні права за юридичними 
характеристиками зближуються з обов’язками, значною мірою одно-
часно є і обов’язками (наприклад, право затверджувати бюджет, право 
розподіляти бюджетні кошти). Отже, в більшості випадків бюджетне 
право і обов’язок об’єднані в одному повноваженні, що відображає 
нерозривність прав і обов’язків суб’єктів бюджетного права. 

Бюджетне право – це сукупність юридичних норм, що ре-
гулюють діяльність органів державної влади й управління щодо 
складання, розгляду, затвердженняю та виконання бюджету. Осно-
ву бюджетно-правового статусу державних органів влади і їніх те-
риторіальних підрозділів становить право на самостійний бюджет. 
Бюджетно-правовий статус державних і місцевих органів влади 
узагальнено становить сукупність таких прав:
● право на власний бюджет;
● право на отримання бюджетних доходів і зарахування їх до 
складу цього бюджету;

● право на використання бюджетних коштів на потреби держа-
ви, місцевих органів влади за призначенням;

● право розподілу бюджетних доходів між бюджетами певної 
території;

● право утворення і використання в межах бюджету цільових 
або резервних фондів.
Бюджетна ініціатива – це право членів законодавчого орга-

ну вносити зміни в представлений виконавчою владою проект бю-
джету. Користуються такими правами народні депутати, депутати 
місцевих рад і Президент України.
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Бюджетні права органів державної влади та управління розпо-
ділені таким чином:

а) Верховна Рада України як найвищий орган законодавчої вла-
ди ухвалює закони, в т. ч. із фінансових питань, приймає Основні 
напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період, за-
тверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього, 
здійснює контроль за його виконанням, визначає перелік податків і 
зборів, а також засади внутрішньої та зовнішньої політики України;

б) Президент України як глава держави створює у межах ко-
штів, передбачених Державним бюджетом, для здійснення своїх 
повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і 
служби, підписує закони, ухвалені Верховною Радою, в т. ч. з фі-
нансових питань, має право вето щодо ухвалених Верховною Ра-
дою законів із подальшим їхнім поверненням на повторний роз-
гляд у Верховну Раду.

Рахункова Палата Верховної Ради України здійснює:
● організацію і контроль за своєчасним виконанням дохідної та 
видаткової частин Державного бюджету України, за витрачан-
ням бюджетних коштів, у т. ч. коштів державних цільових фон-
дів за обсягами, структурою та їхнім цільовим призначенням;

● контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовніш-
нього боргів України;

● визначення ефективності та доцільності використання дер-
жавних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів.
Отже, Рахункова Палата Верховної Ради України виступає в ролі 

експертного органу Верховної Ради України, даючи відповідні виснов-
ки і рекомендації з питань фінансової діяльності органів управління.

Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої 
влади:

а) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики, політики у сферах праці та зайнятості на-
селення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони 
природи, екологічної безпеки і природокористування; 
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б) організовує розробку проекту закону про Державний бю-
джет на відповідний рік і забезпечує його виконання; 

в) приймає рішення про використання коштів Резервного 
фонду Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України як центральний орган вико-
навчої влади, підвідомчий Кабінету Міністрів:
● складає проект Державного бюджету України;
● організовує виконання Державного бюджету України;
● проводить методичну роботу з питань бюджетного планування;
● розробляє стратегію щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень 
держави, погашення та обслуговування державного боргу;

● контролює виконання Державного бюджету України, складає 
звіт про його виконання;

● розробляє пропозиції щодо удосконалення податкової політи-
ки тощо.
Державна контрольно-ревізійна служба здійснює державний 

контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, за ста-
ном і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністер-
ствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бю-
джетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які 
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів, а 
також розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і 
порушень та запобігання їм у майбутньому.

Державне казначейство здійснює:
а) організацію касового виконання Державного бюджету 

України і місцевих бюджетів та контроль за цим процесом;
б) управляє наявними коштами державного і місцевих бюдже-

тів, у т. ч. в іноземній валюті, та коштами державних позабюджет-
них фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

в) фінансує видатки Державного бюджету України і місцевих 
бюджетів;

г) веде облік касового виконання державного і місцевих бю-
джетів та складає звіт про їхнє виконання;
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д) управляє державним внутрішнім та зовнішнім боргом від-
повідно до чинного законодавства;

е) здійснює розподіл між Державним бюджетом України та бю-
джетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Се-
вастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і пла-
тежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

ж) розробляє нормативно-методичні документи з питань бух-
галтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів 
усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ і 
організацій, що використовують бюджетні кошти.

Державна податкова служба України здійснює:
● контроль за дотриманням податкового законодавства, пра-
вильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати по-
датків і зборів;

● розробку пропозицій щодо вдосконалення податкового зако-
нодавства, приймає нормативні акти і методичні рекомендації 
з питань оподаткування;

● проводить роз’яснювальну роботу серед платників податків з 
питань оподаткування;

● здійснює попередження та розкриття злочинів та інших пра-
вопорушень у сфері оподаткування.
Органи місцевого самоврядування:
а) самостійно розробляють, затверджують і виконують відпо-

відні місцеві бюджети;
б) самостійно розпоряджаються коштами місцевих бюджетів, 

визначають напрямки їхнього використання;
в) використовують вільні бюджетні кошти, додатково отрима-

ні в процесі виконання місцевих бюджетів;
г) мають право випускати місцеві позики, лотереї та цінні па-

пери, а також отримувати кредити в банківських установах;
д) можуть бути гарантами при наданні кредитів підприєм-

ствам і установам, що належать до комунальної власності.
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Правове призначення та функціонування бюджету полягає в 
тому, що він надає органам влади, які його затверджують, можли-
вість вищого постійного керівництва в галузі фінансової діяльнос-
ті держави та місцевого самоврядування, контролю виконавчих і 
розпорядчих органів влади, які складають і виконують бюджет. 

4. Бюджетна класифікація
Бюджетна класифікація – це єдине систематизоване згру-

пування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, 
боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стан-
дартів. Таке групування проводиться за однорідними ознаками з 
чіткою системою розташування і присвоєння окремим підрозділам 
бюджету певних найменувань й порядкових номерів, що дає змо-
гу одержати необхідні уявлення про структуру бюджету, джерела 
його доходів, склад платників, цільове призначення бюджетного 
асигнування тощо.

Бюджетна класифікація використовується для складання і ви-
конання державного та місцевих бюджетів, звітування про їхнє ви-
конання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, ор-
ганів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних 
коштів, проведен ня фінансового аналізу відповідно до доходів, орга-
нізаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кре-
ди тування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загаль-
нодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників. 
Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосуван ня всіма 
учасниками бюджетного процесу в межах бюд жетних повноважень. 

Міні стерство фінансів України  затверджує бюджетну класи-
фікацію, з міни до неї т а інформує про це Верховну Раду України. 

Бюджетна класифікація має такі складові: 
1) класифікація доходів бюджету; 
2) класифікація видатків і кредитування бюджету; 
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3) класифікація фі нансування бюджету; 
4) класифікація бо ргу. 
Доходи бюджету класифікуються за такими розді лами: 
а) податкові надходження; 
б) неподаткові надходження; 
в) доходи від операцій з капіталом; 
г) трансферти. 
Податковими  надходженнями визнаються встановлені зако-

нами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори 
(обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). 

Неподатковими надх одженнями визнаються: доходи від 
власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори і 
платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; над-
ходження від штрафів і фінансових санкцій; інші неподатко ві над-
ходження. 

Доходи від операцій з капіталом охоплюють надходження від: 
продажу основного капіталу; реалізації державних запасів товарів; 
продажу землі та нематеріальних активів тощо.

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій 
на безоплатній і безповоротній основі. 

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за: 
1) бюджетними програмами – програмна класифікація ви-

датків і кредитування бюджету. Програмна класифікація видат-
ків і кредитування бюджету в икористовується в разі застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна 
класифікація видатків і кредитування державного бюджету (міс-
цевого) формується Міністерством фінансів України (місцевим 
фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними роз-
порядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону 
про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий 
бюджет) у бюджетних запитах. Програмна класифікація видатків 
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і кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням ти-
пової програмної класифікації видатків і кредитування місцевого 
бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України;

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів – ві-
домча класифікація видатків і кредитування бюджету. Відомча 
класифікація видатків і кредитування бюджету містить перелік 
головних розпорядників бюджетних к    оштів для систематизації ви-
датків і кредитування бюджету за ознакою головного розпорядни-
ка бюджетних коштів. На основі відомчої класифікації видатків і 
кредитування бюджету Державне казначейство України складає та 
веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержува-
чів бюджетних коштів.;

3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та креди-
тування бюджету – функціональна класифікація видатків і креди-
тування бюджету. Функціональна класифікація видатків та креди-
тування бюджету має такі рівні деталізації: 

 а) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитуван-
ня бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної 
Республіки Крим чи місцевого самоврядува ння; 

б) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки і кре-
дитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної 
Республіки Крим чи місцевого самовр ядування.

Видатки бюджету класифікуються за економічною харак-
теристикою операцій, що здійснюються при їхньому проведенні 
(економічна класифікація видатків бюджету), і поділяються на по-
точні та  капітальні. 

Класифікація кредитування бюджету дає змогу систематизу-
вати кредитування бюджету за типом позичальника та розподілити 
операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернен-
ня кредит ів до бюджету. 

У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (ви-
датки) споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бю-
д жетної класифікації. 
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Класифікація фінансування бюджету містить джерела отри-
мання фінанс ових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бю-
джету, і передбачає напрямки витрачання фінансових ресурсів, що 
утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашен-
ня боргу належать до скл аду фінансування бюджету. 

Фінансування бюджету класифікується за: 
1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників 

боргових зобов’язань); 
2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що викорис то-

вуються для фінансування бюджету).
Класифікація боргу дає змогу систематизувати інформацію 

про всі боргові зобов’язання держави, Автономної Респуб ліки 
Крим, територіальної громади міста. Борг класифікується за типа-
ми кредитора та боргового зобов’язання. 

5. Місцеві бюджети, їхнє місце у бюджетній 
системі та роль у соціально-економічному розвитку 
регіонів

Важливу роль у бюджетній системі відіграють місцеві бюдже-
ти, яких в Україні є понад 12 тисяч. Це бюджет Автономної Респуб-
ліки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого само-
врядування; до останніх належать бюджети територіальних громад 
сіл, їхніх об’єднань, селищ, міст (у т. ч. бюджети районів у містах).

Місцеві бюджети посідають важливе місце в економічній сис-
темі кожної держави, їхня роль і значення безпосередньо зумовле-
ні типом економічної системи, обраними цілями та пріоритетами 
суспільного розвитку.

У місцевих бюджетах протягом останніх років зосереджується 
приблизно третина бюджетних ресурсів країни, за їхній рахунок за-
довольняють ся потреби населення відповідних територіальних фор-
мувань. Дохідна частина місцевих бюджетів формується за рахунок 
власних і закріплених доходів, а також міжбюд жетних трансфертів. 
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Перелік власних і закріплених доходів визначений у Бюджет-
ному кодексі України на тривалу перспективу, що створює необ-
хідні передумови для розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць і здійснення перспективного планування. Надходження 
власних доходів не враховуються при визначенні обсягів міжбю-
джетних трансфертів місцевим бюджетам, що сприяє встановлен-
ню безпосередньої зацікавленості органів місцевого самовряду-
вання у нарощуванні дохідної бази. Закріплені доходи місцевих 
бюджетів є основою для визначення податкової спроможності те-
риторії, їхні обсяги впливають на розміри бюджетних трансфертів, 
що надаються місцевим бюджетам з Державного бюджету України.

За економічною природою, власні доходи місцевих бюджетів – 
це доходи, які формуються в результаті дій і рішень, що приймають 
органи місцевого самоврядування. Власними можна рахувати лише 
такі доходи місцевих бюджетів, які одночасно відповідають таким 
вимогам: вони є територіально локалізованими, безпосередньо 
залежними від діяльності місцевої влади, яка повністю їх контролює 
і використовує на власний розсуд. Найбільш характерними 
прикладами власних доходів є: місцеві податки і збори; платежі, 
які запроваджуються органами місцевого самоврядування; доходи 
від комунального майна та підприємств комунальної власності; 
штрафи та санкції, пов’язані із справлянням власних доходів.

Закріпленими є доходи, які на довготривалій основі передають-
ся до місцевих бюджетів у повному розмірі або у визначеній, єдиній 
для всіх бюджетів частині. За сутністю вони є загальнодержавними 
податками, зборами або доходами, що традиційно формують до-
хідну частину місцевих бюджетів (податок з доходів фізичних осіб, 
державне мито, плата за ліцензії та торгові патенти тощо). Відповід-
но до діючої бюджетної практики, найбільш вагому частку закріпле-
них доходів становить податок з доходів фізичних осіб, надходжен-
ня якого розщеплюються між місцевими бюджетами окремих видів.

У доходи місцевих бюджетів зараховують кошти з держав-
ного бюджету у вигляді дотацій і субвенцій, призначених для 
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фінансування делегованих повноважень органів місцевого само-
врядування і проведення фінансового вирівнювання. Крім цього, 
надання міжбюджетних трансфертів спричинено недостатністю 
власних і закріплених доходів для фінансування видатків орга-
нів місцевого самоврядування. В сучасній бюджетній практиці 
застосовуються такі види міжбюджетних трансфертів: дотації 
вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюдже-
тів; додаткові дотації.

Частина доходів місцевих бюджетів обов’язково формуєть-
ся за рахунок місцевих податків і зборів, перелік яких визначе-
ний у чинному законодавстві. Органи місцевого самоврядування 
мають певні права щодо запровадження місцевих податків і зборів, 
встановлення розмірів ставок і надання пільг окремим платникам. 
Проте, незважаючи на доволі великий перелік місцевих податків 
і зборів в Україні, вони не відіграють значної ролі у формуванні 
як доходів місцевих бюджетів, так і загалом фінансових ресурсів 
органів місцевого самоврядування. 

Доходи місцевих бюджетів становлять основу фінансової 
бази органів місцевого самоврядування, тобто є підґрунтям його 
фінансової незалежності. В зв’язку з цим на сучасному етапі роз-
витку нашої держави особливого значення набувають питання 
зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, якого можна досягти 
шляхом реформування місцевого оподаткування, запровадження 
місцевого податку на нерухоме майно, суттєвого розширення 
прав органів місцевого самоврядування у сфері місцевого опо-
даткування.

У процесі витрачання коштів місцевих бюджетів яскраво вияв-
ляється зміст основних функцій і завдань, що виконують органи 
місцевого самоврядування. Склад, структура і динаміка бюджет-
них видатків віддзеркалює державні, регіональні та місцеві пріо-
ритети соціально-економічного розвитку. Бюджетні видатки дають 
можливість розкрити економічну сутність місцевих бюджетів як 
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фінансової бази місцевого самоврядування, існування якого під-
порядковано вирішенню основного завдання − забезпечення насе-
лення суспільними послугами, всебічний і гармонійний розвиток 
усіх територій країни. 

Структура видатків місцевих бюджетів підтверджує їхню 
чітко окреслену соціальну спрямованість, тому що на соціальний 
захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів соціальної 
сфери витрачається більше, ніж 70% коштів місцевих бюджетів 
України. Не менш важливим напрямком використання коштів міс-
цевих бюджетів є видатки, пов’язані з економічною діяльністю 
місцевої влади у галузі промисловості, будівництва, транспорту, 
зв’язку та інших галузей місцевого господарства, охороною навко-
лишнього природного середовища. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави визначено зав-
дання реформування місцевих бюджетів, перетворення їх в 
ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адмі-
ністративно-територіальних формувань. Вирішити це завдання 
можливо шляхом зміцнення фінансової основи місцевого само-
врядування; вдосконалення регулювання міжбюджетних відно-
син; запровадження середньострокового планування місцевих 
бюджетів; посилення їхньої інвестиційної складової; децентра-
лізації бюджетної системи; підвищення ефективності управління 
та посилення контролю за формуванням і використанням коштів 
місцевих бюджетів; забезпечення прозорості бюджетного проце-
су на місцевому рівні. 



ТЕМА 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ 
І СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО 

ВИРІВНЮВАННЯ

1. Зміст і мета регулювання міжбюджетних відносин.
2. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами 
різних рівнів.

3. Бюджетне регулювання, його сутність та методи 
здійснення.

4. Система міжбюджетних трансфертів.

1. Зміст і мета регулювання міжбюджетних від-
носин

Загальні ознаки фінансових відносин, що виникають при роз-
поділі і перерозподілі валового внутрішнього продукту, не запе-
речують існування різноманітних форм їхньої організації. Траєк-
торія розвитку фінансової системи держави виступає домінантою 
створення та функціонування бюджетних відносин, об’єднаних у 
ланки бюджетної системи.

Вибудовуючи взаємини між державними і місцевими ор-
ганами влади, всі демократичні нації намагаються досягти двох 
основних цілей, які інколи навіть суперечать одна одній. Першою 
з них є забезпечення здатності місцевих органів влади коригува-
ти програми задоволення конкретних потреб громадян відповід-
но до умов підвідомчої території. Друга мета передбачає потребу 
центрального уряду брати на себе обов’язки загальнодержавного 
характеру і захищати права всіх громадян. Тому найголовнішим 
завданням державних органів влади є визначення прав місцевої 
автономії щодо загальнодержавних цілей. Розподіл функцій і фіс-
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кальних можливостей між різними рівнями влади забезпечується 
на рівні міжбюджетних відносин.

Концептуальні засади побудови міжбюджетних відносин за-
галом залежать від економічної системи держави і мають прин-
ципові відмінності в умовах ринкової та командної економіки. В 
тоталітарних країнах центральне місце в бюджетній системі по-
сідає державний бюджет, за допомогою якого проходить перероз-
поділ значної частини створеного валового продукту; місцеві бю-
джети не відіграють суттєвої ролі і мають другорядне значення. 
В бюджетних системах демократичних країн акценти розставлені 
принципово по-іншому: бюджет центрального уряду і бюджети 
місцевої влади функціонують у межах єдиної бюджетної системи 
на основі розподілу повноважень між органами державної влади 
і місцевим самоврядуванням. Причому, відповідно до загально-
світової тенденції розвитку і зміцнення інституту місцевого само-
врядування та збільшення його впливу на суспільні процеси, роль 
місцевих бюджетів у складі державних фінансів постійно зростає. 

Найважливішою передумовою існування міжбюджетних від-
носин є необхідність здійснення перерозподілу бюджетних ре-
сурсів між ланками бюджетної системи, що спричинено розбіж-
ностями обсягів коштів, акумульованих у бюджетах, і потребою 
в них. Міжбюджетні відносини в Україні зумовлені рухом коштів 
між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та між 
окремими видами місцевих бюджетів.

Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, Ав-
тономною Республікою Крим і територіальними громадами щодо 
забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, не-
обхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та 
законами України.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 
відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закрі-
плених законодавчими актами України за бюджетами, та фінансови-
ми ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.
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Суб’єкти міжбюджетних відносин – це органи державної 
влади й управління, органи місцевого самоврядування, до компе-
тенції яких належать повноваження щодо складання, розгляду, за-
твердження і виконання бюджетів.

Вихідні передумови здійснення міжбюджетних відносин ви-
значаються такими складовими:
● визначеним у законодавстві держави поділом повноважень 
між державною виконавчою владою і органами місцевого са-
моврядування;

● гарантією з боку держави фінансування наданих повноважень 
органам місцевого самоврядування;

● діючим порядком розмежування доходів і видатків між рівня-
ми бюджетної системи і видами місцевих бюджетів;

● фінансовою підтримкою місцевих бюджетів у зв’язку зі зна-
чними коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих 
територій та об’єктивними розбіжностями у розмірах видатків.

2. Характер і форми взаємовідносин між 
бюджетами різних рівнів

Формами руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних 
відносин є міжбюджетні трансферти, взаємозаліки та взаєморозра-
хунки, об’єднання коштів бюджетів.

Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і 
видатків між бюджетами всіх рівнів, здійснене відповідно до роз-
поділу повноважень органів державної виконавчої влади та місце-
вого самоврядування.

Способи розмежування доходів між бюджетами у світовій 
практиці:

1) розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів;
2) розщеплення надходжень від податків шляхом закріплення 

за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток податку в 
межах єдиної ставки оподаткування;
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3) встановлення територіальних надбавок до загальнодержав-
них податків на користь місцевого самоврядування;

4) встановлення територіальних надбавок до місцевих подат-
ків на користь загальнодержавних органів влади.

Проте розмежування доходів, здійснене на єдиних засадах 
для бюджетів відповідного рівня, не дає можливості збалансувати 
абсолютно всі бюджети. Причиною цього є значні відмінності у 
формуванні доходів та в складі й обсягах видатків бюджетів тери-
торіальних одиниць, які мають об’єктивний характер і спричинені 
певними особливостями територій.

Причини територіальних відмінностей у формуванні доходів 
та у складі й обсягах видатків місцевих бюджетів: 
● різний рівень економічного розвитку господарського комплексу 
адміністративно-територіальних одиниць і його спеціалізація; 

● різноманітність природно-кліматичних умов; 
● різний екологічний стан територій; 
● особливості розташування населених пунктів, зокрема адмі-
ністративних центрів; 

● насиченість шляхами сполучення; 
● кількість населення, його віковий склад; 
● сформована протягом тривалого періоду мережа об’єктів со-
ціальної та побутової інфраструктури, їхній стан.
Вплив цих і багатьох інших чинників зумовлює такі наслідки: 

різний податковий потенціал, який безпосередньо впливає на фор-
мування дохідної бази місцевих бюджетів; різну вартість послуг, 
що надають місцеві органи влади відповідно до адміністративно-
територіальних одиниць; неоднакову потребу в коштах, які спря-
мовуються на підтримку соціально незахищених верств населен-
ня; утримання об’єктів соціально-культурної сфери. 

В умовах трансформаційних процесів бюджетної системи 
України спостерігається збільшення частки видатків місцевих бю-
джетів і зменшення частки доходів місцевих бюджетів у Зведеному 
бюджеті України. Ситуація, що виникла, свідчить про розбалансо-



Бюджетна система. Вишкіл студії74

ваність між доходами і видатками місцевих бюджетів у Зведеному 
бюджеті України. Таким чином, проблеми наповнення і викорис-
тання коштів місцевих бюджетів вирішуються без урахування еко-
номічних і демократичних закономірностей розвитку. В сучасних 
умовах місцеві бюджети України поки не вважаються міцною і 
стабільною основою розвитку підвідомчих територій. 

3. Бюджетне регулювання, його сутність 
та методи здійснення

Збалансування бюджетів одного рівня, яке неможливо здій-
снити лише шляхом розмежування їхніх доходів і видатків, дося-
гається за допомогою бюджетного регулювання, тобто перероз-
подільчих процесів у межах бюджетної системи, шляхом надання 
коштів “бідним” у фінансовому відношенні територіям або вилу-
чення коштів у відносно “багатих” територій. 

Бюджетне регулювання – це надання коштів з державного 
місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків усіх 
бюджетів.

Бюджетне регулювання є системою фінансового забезпечення 
відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закрі-
плених законодавчими актами України за бюджетами та бюджет-
ними ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих повно-
важень. За суттю бюджетне регулювання відображає економічні 
відносини, пов’язані з територіальним розподілом і перерозподі-
лом бюджетних ресурсів для забезпечення необхідними коштами 
потреб соціально-економічного розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

Регулювання міжбюджетних відносин полягає в тому, щоб зна-
йти ефективне поєднання відповідальності за рішення щодо кількості 
та різноманітності забезпечуваних рівнями виконавчої влади товарів 
і послуг, що надаються для громадян визначених територій. Такі рі-
шення потрібно закріплювати відповідними бюджетними ресурсами.
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Бюджетне регулювання передбачає вирішення таких завдань:
● досягнення відповідності між видатками і доходами місцевих 
бюджетів різних видів, тобто їх збалансування;

● забезпечення рівномірності у надходженні доходів для запо-
бігання перебоїв у фінансуванні видатків;

● створення зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
повній мобілізації доходів на своїй території;

● забезпечення самостійності у використанні додатково одер-
жаних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів;

● перерозподіл бюджетних ресурсів між “багатими” і “бідни-
ми” у фінансовому відношенні територіями;

● ув’язка обсягів одержаної фінансової допомоги з конкретни-
ми зусиллями для мобілізації податків і зборів, залучення до-
даткових дохідних джерел;

● здійснення фінансового вирівнювання.
Бюджетне регулювання проводиться за двома основними на-

прямками.
1. Вертикальне бюджетне регулювання досягається шляхом 

розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх 
для фінансування визначених видатків з метою забезпечення необ-
хідними дохідними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно 
до діючого порядку розмежування повноважень між органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування.

2. Горизонтальне бюджетне регулювання здійснюється за 
допомогою вирівнювання доходів і видатків однотипних видів міс-
цевих бюджетів з метою ліквідації відмінностей у рівнях бюджет-
ної забезпеченості відповідно до бюджетів місцевого самовряду-
вання (міських за категоріями міст, селищних і сільських), тобто 
фінансове вирівнювання. 

В межах кожної, навіть незначної за розмірами, країни за-
вжди існують об’єктивні розбіжності у фінансовому потенціалі 
окремих територій, є особливості у формуванні дохідної бази бю-
джетів і можливостях задоволення місцевих потреб. З огляду на 
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це видатки місцевих бюджетів у зіставленні з кількістю населення 
можуть значно відрізнятися за адміністративно-територіальними 
одиницями. Фінансове вирівнювання спрямоване на нівелювання 
(в певних межах) таких відхилень, тому що їхнє існування створює 
неоднакові умови для задоволення гарантованих державою соці-
альних, адміністративних та інших послуг. 

Фінансове вирівнювання – це приведення у відповідність витрат 
бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до га-
рантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу 
населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків щодо 
окремих територій. В умовах відсутності розроблених і законодавчо ви-
значених державних соціальних гарантій метою фінансового вирівню-
вання є наближення видатків місцевих бюджетів у розрахунку на душу 
населення до середнього рівня, який сформувався в країні.

Збалансування доходів і видатків бюджетів, вирівнювання бю-
джетної забезпеченості територій здійснюється за допомогою осо-
бливих методів. Вибір методів бюджетного регулювання залежить від 
того, яким чином розмежовані доходи між рівнями бюджетної систе-
ми відповідно до розподілу повноважень між державною виконавчою 
владою і місцевим самоврядуванням. Традиційно в бюджетній прак-
тиці України використовуються два методи бюджетного регулювання:

● метод процентних відрахувань від загальнодержавних по-
датків і доходів, який полягає в тому, що частина коштів вищого 
бюджету передається нижчим для збалансування у вигляді частки 
доходів на кожне регулююче джерело, при цьому сума і процент 
відрахувань установлюються від регулюючих доходів, що надхо-
дять на території місцевого бюджету;

● надання фінансової допомоги бюджетам у певній визначе-
ній сумі (бюджетні трансферти), що є безоплатним і безповорот-
ним переданням коштів від одного бюджету до іншого.

Ефективність методу процентних відрахувань можна пояснити 
тим, що як регулюючі доходи традиційно використовуються такі, які 
характеризуються: рівномірністю надходження в часі; рівномірніс-
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тю надходження по території держави; достатньо великими розміра-
ми надходжень; захищеністю від дії економічних та інших чинників, 
які могли б зумовити коливання в обсягах надходжень.

При застосуванні методу процентних відрахувань використо-
вують єдині нормативи для місцевих бюджетів усіх адміністратив-
но-територіальних одиниць, єдині в межах певних груп місцевих 
бюджетів (залежно від рівня податкового потенціалу і бюджетної 
забезпеченості на одного жителя), тобто групові нормативи чи ін-
дивідуальні нормативи.

4. Система міжбюджетних трансфертів 
В сучасних умовах важливе місце в процесі бюджетного ре-

гулювання посідають трансферти; Згідно з Бюджетним кодексом 
України вони стають основним методом бюджетного регулювання. 
Такі зміни відповідають досвіду зарубіжних країн, який свідчить, 
що в останні роки спостерігається стала тенденція зростання ролі 
бюджетних трансфертів, підтвердженням чого є збільшення їхньої 
питомої ваги у сукупних доходах місцевих бюджетів.

Поняття “міжбюджетні трансферти” у вітчизняному законодав-
стві застосовують із 1996 р. одночасно із введенням нової бюджет-
ної класифікації. Характерною особливістю сучасного трактування 
міжбюджетних трансфертів є те, що до них належать не лише ко-
шти, які одержують бюджети нижчих рівнів від державного бюдже-
ту і бюджетів вищих рівнів, а також перерахування коштів, котрі 
здійснюються у зворотному напрямку, тобто надлишки доходів, що 
передаються від бюджетів нижчих рівнів до бюджетів вищих рівнів.

Міжбюджетні трансферти поділяються на:
● дотацію вирівнювання;
● субвенцію;
● кошти, що передаються до державного та місцевих бюдже-

тів з інших місцевих бюджетів;
● додаткові дотації.
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Найбільш розповсюдженим видом міжбюджетних трансфер-
тів є дотація вирівнювання – особливий вид асигнувань з бюдже-
ту. Дотація є видом міжбюджетного трансферту на вирівнювання 
дохідної спроможності бюджету, який її отримує. Це сума коштів, 
що передається з державного бюджету місцевим або з місцевих 
бюджетів вищого адміністративного рівня нижчим за рівнем міс-
цевим бюджетам на безплатній та безповоротній основі для зба-
лансування доходів і видатків бюджету. Дотація може вважатися 
одним із доходних джерел місцевих бюджетів, які використову-
ються на цілі, визначені місцевою владою. Механізм надання до-
тації не потребує цільового використання одержаних коштів і тому 
вони не обмежують самостійності місцевої влади. Дотація, як пра-
вило, призначена для збалансування поточних місцевих бюджетів. 

Згідно з бюджетним законодавством України може перед-
бачатися дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, 
районним бюджетам і бюджетам міст республіканського Автоном-
ної Республіки Крим та міст обласного значення. Міські (міст Ки-
єва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки 
Крим та міст обласного значення) та районні ради можуть перед-
бачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам 
районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення 
та їхніх об’єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим 
та обласним бюджетам визначається як перевищення розрахун-
кового обсягу видатків цих бюджетів, що враховуються при ви-
значенні обсягу міжбюджетних трансфертів, обрахованого із за-
стосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та 
коригуючих коефіцієнтів, над розрахунковим обсягом доходів цих 
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів. Розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної 
Республіки Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі 
прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні 
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обсягу міжбюджетних трансфертів, із застосуванням індексу від-
носної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислен-
ня, визначених Бюджетним кодексом України.

Обсяг дотації вирівнювання бюджетам міст Києва та Севасто-
поля, міст республіканського Автономної Республіки Крим та об-
ласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцево-
го самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються 
міжбюджетні трансферти, розраховують шляхом зіставлення обсягу 
видатків відповідних бюджетів, визначених із застосуванням фінан-
сових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефі-
цієнтів, і обсягу кошика доходів місцевих бюджетів (для бюджетів 
міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення, інших бюджетів місцево-
го самоврядування) та обсягу доходів, що враховуються при визна-
ченні обсягу міжбюджетних трансфертів (для районних бюджетів). 
Кошик доходів місцевих бюджетів охоплює доходи загального фон-
ду, що закріплені на постійній основі за місцевими бюджетами та 
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. 

Формула розподілу обсягу дотації вирівнювання та коштів, 
що передаються до державного та місцевих бюджетів з інших міс-
цевих бюджетів, має враховувати такі параметри: фінансові норма-
тиви бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них; 
кількість населення і кількість споживачів гарантованих послуг; 
індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету; роз-
рахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів; коефіцієнт 
вирівнювання; норматив кількості працівників органів місцевого 
самоврядування в розрахунку щодо кількості населення. Порядок 
перерахування дотації вирівнювання визначається Кабінетом Мі-
ністрів України і має забезпечувати своєчасність, рівномірність, 
гарантованість та повноту перерахування коштів.

Негативна сторона дотації виявляється у тому, що зменшуєть-
ся зацікавленість органів місцевої влади, які отримують дотацію, у 
мобілізації доходів до відповідного бюджету.
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Новим підходом у європейських країнах є використання до-
тацій, заснованих на результатах виконання певних програм, а не 
здійснення фінансування в межах визначеної суми. Таким чином, 
досягається вища якість послуг, що надаються місцевою владою, 
проте такий підхід передбачає постійний контроль якості послуг 
на основі розроблених показників і стандартів, які необхідно регу-
лярно переглядати.

Іншим видом міжбюджетних трансфертів, який набув поши-
рення у сучасній вітчизняній бюджетній практиці, є субвенції, що 
можуть надаватися як з державного, так і з місцевих бюджетів. Це 
вид державної фінансової допомоги місцевим органам влади або 
окремим галузям економіки, що надається з метою забезпечення 
ними реалізації конкретних заходів чи програм. Субвенція є ви-
дом міжбюджетних трансфертів, що використовується на певну 
мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення 
про надання субвенції. На противагу дотації, субвенція передба-
чає цільове використання одержаних коштів у встановлений строк 
і в разі порушення умов її цільового використання у відповідний 
строк підлягає поверненню.

Субвенції надаються для соціального забезпечення населення 
тих територій, що відстають в соціально-економічному розвитку; 
для вирішення проблем зайнятості; будівництва об’єктів соціаль-
но-культурної інфраструктури, побутової сфери; виконання інвес-
тиційних проектів.

До складу субвенцій з державного бюджету належать такі: на 
здійснення програм соціального захисту; на виконання інвестицій-
них проектів та інші. 

Соціальні субвенції з державного місцевим бюджетам мають 
вагоме значення і передбачають: пільги ветеранам війни і праці; 
допомогу сім’ям з дітьми; додаткові виплати населенню на по-
криття витрат з оплати житлово-комунальних послуг; компенса-
ційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
тощо. Надання вищевказаних соціальних субвенцій з державного 
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бюджету місцевим забезпечує фінансування делегованих держа-
вою органам місцевого самоврядування повноважень з фінансу-
вання державних соціальних програм, що сприяє зростанню об-
сягів фінансових ресурсів на виконання власних функцій органами 
місцевого самоврядування. 

З місцевих бюджетів надаються такі субвенції: на утримання 
об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об’єктів спільного користування; на проведення видатків 
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетних трансфертів; на проведення видатків бюджетів місцевого 
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу між-
бюджетних трансфертів; на виконання інвестиційних проектів та ін.

Субвенції, що надаються тій чи іншій території, мають бути 
пов’язані з обсягами їхніх видатків на фінансування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади органам місцевого само-
врядування. Обсяги надання субвенцій визначаються для кожної 
територіальної одиниці з урахуванням цілей загальнодержавної 
та регіональної фінансової політики, регулювання і вирівнювання 
рівнів розвитку окремих територій держави. Порядок перераху-
вання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюдже-
там визначається Кабінетом Міністрів України і має забезпечувати 
своєчасність, рівномірність і повноту перерахування трансфертів. 

Одним з видів міжбюджетних трансфертів є кошти, що пе-
редаються до державного та місцевих бюджетів з інших місце-
вих бюджетів. Так, у випадках, коли прогнозні показники дохо-
дів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 
бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) 
бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у 
державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, пе-
ревищують розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету 
(обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної 
забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів), то для такого бюдже-
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ту встановлюється обсяг коштів, що підлягають переданню до 
Державного бюджету України.

Міжбюджетні відносини в Україні потребують подальшого 
вдосконалення відповідно до динаміки фінансово-бюджетних оди-
ниць і соціально-економічних показників розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць.

Удосконалення системи міжбюджетних відносин має базува-
тись на визначених принципах і єдиних підходах, забезпечуватись 
прийняттям відповідних законодавчих актів на рівні державної та 
місцевої влади і передбачати такі напрямки реформування:

● удосконалення методики обчислення видатків місцевих 
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 
трансфертів, у результаті перегляду існуючих і введення нових ко-
ригуючих коефіцієнтів з метою врахування особливостей адміні-
стративно-територіальних одиниць і методики обчислення обсягів 
субвенцій соціального характеру з державного бюджету місцевим;

● врахування у державному бюджеті коштів для місцевих 
бюджетів на зменшення диференціації у забезпеченні місцевих 
бюджетів коштами для виконання делегованих повноважень;

● запровадження нового механізму формування місцевих 
бюджетів шляхом передання на договірних засадах повноважень 
відповідних рад щодо складання та виконання бюджетів місцево-
го самоврядування, в яких питома вага дотацій вирівнювання на 
плановий бюджетний період становить понад 70% від обсягу за-
гального фонду відповідного бюджету, відповідній райдержадмі-
ністрації (міському виконавчому комітету).



ТЕМА 6. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

1. Економічна сутність доходів бюджету.
2. Класифікація та групування доходів бюджету.
3. Склад доходів Державного бюджету України.
4. Доходи місцевих бюджетів.
5. Планування доходів бюджету.

1. Економічна сутність доходів бюджету
Доходи бюджету держави, їхній зміст доцільно розглядати з ви-

користанням тих самих підходів, що й зміст бюджету. Як об’єктивна 
економічна категорія бюджет держави відображає грошові відносини, 
пов’язані з розподілом і перерозподілом ВВП з метою формування 
та використання основного централізованого фонду грошових коштів 
держави. Отже, бюджетні відносини охоплюють, з одного боку, про-
цес формування основного централізованого фонду грошових коштів 
держави, а з іншого – процес використання коштів цього фонду.

Таким чином, доходи бюджету доцільно розуміти як 
об’єктивне економічне явище, пов’язане з сукупністю економіч-
них відносин щодо розподілу та перерозподілу ВВП з метою фор-
мування основного централізованого фонду грошових коштів дер-
жави. За сутністю доходи бюджету, з одного боку, є результатом 
розподільних процесів, а з іншого – об’єктом подальшого розподі-
лу на окремі цільові фонди відповідно до функцій держави.

Форми і методи мобілізації грошових коштів до бюджету за-
лежать від умов і методів господарювання, завдань, які вирішує 
суспільство на конкретному етапі розвитку, стану економіки та 
інших чинників. У процесі мобілізації держава може використо-
вувати як загальні методи, властиві всім суб’єктам фінансових від-
носин, так і специфічні.
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Загальними методами вважаються мобілізація доходів від 
продуктивної діяльності, від майна та державних угідь, запозичен-
ня. До спеціальних належать податковий та емісійний методи.

Отже, доходи бюджету – це частка централізованих ресурсів 
держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій. 
Вони виражають економічні відносини, що виникають у процесі 
формування основного централізованого фонду грошових коштів і 
надходять у розпорядження органів державної влади та управлін-
ня. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави 
з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, 
які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів. Вони є фі-
нансовою базою діяльності держави. Їхній склад, форми мобілізації 
залежать від системи і методів господарювання, а також від еконо-
мічних завдань, які вирішує суспільство в той чи інший період. До-
ходи бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповорот-
ній основі, справляння яких передбачене законодавством України. 

Доходи бюджету доцільно розглядати як істотний чинник, що 
здійснює вплив на сукупне споживання та заощадження через рі-
вень дохідності різних видів економічної діяльності. Високий рі-
вень вилучення коштів у підприємств і населення призводить до 
зменшення підприємницької активності, сукупного попиту, що 
відповідно впливає на обсяги виробленої продукції і призводить 
до зменшення як обсягу новоствореної вартості, так надходжень до 
бюджетів. У дохідній частині бюджету зосереджується та частина 
вартості валового внутрішнього продукту, яка в процесі розподілу 
і перерозподілу доходів і нагромаджень може бути спрямована на 
розвиток економіки держави, соціальний захист населення, соці-
ально-культурні заходи, потреби оборони, управління. Основним 
джерелом формування фінансових ресурсів, акумульованих у дер-
жавному бюджеті, є податки, сутність яких полягає у примусовому 
відчуженні державою частини новоутвореної вартості. Основним 
джерелом доходів є ВВП, який створюється працею фізичних осіб 
та діяльністю суб’єктів господарювання у виробничій сфері. Скла-
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довою доходів чистий дохід державного сектору господарства, 
який вважається власністю держави. 

2. Класифікація та групування доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України доцільно розріз-

няти такі поняття:
● доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходжен-
ня на безповоротній основі, справляння яких передбачено за-
конодавством України (в т. ч. трансферти, плата за адміністра-
тивні послуги, власні надходження бюджетних установ);

● надходження бюджету – це доходи бюджету, повернення кре-
дитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, 
кошти від приватизації державного майна (щодо державного 
бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надхо-
дження в результаті продажу/пред’явлення цінних паперів; 

● кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджет-
них трансфертів – це доходи загального фонду державного 
бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації 
вирівнювання місцевим бюджетам; 

● кошик доходів місцевих бюджетів – це доходи загального 
фонду, закріплені Бюджетним кодексом України на постійній 
основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визна-
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Доходи бюджету можна класифікувати за різними ознаками від-

повідно до поглядів теорії фінансів та вимог чинного законодавства. 
Класифікаційне групування доходів бюджету показано в табл. 1.

За бюджетною класифікацію доходи бюджету поділяють на: 
податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від опе-
рацій з капіталом; трансферти.

Податкові надходження – встановлені законами України про 
оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові пла-
тежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
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Таблиця 1
Групування доходів бюджету

Ознака 
класифікації Склад доходів

Щодо 
бюджетної 
системи

● доходи, які зараховуються до державного бюджету
● доходи, які зараховуються до місцевих бюджетів
● змішані доходи, одна частина яких надходить 

у державний бюджет, а інша – у місцеві 

За групами 
і видами

● податкові надходження
● неподаткові надходження
● доходи від операцій з капіталом
● міжбюджетні трансферти

За економіч-
ним змістом

● власні доходи
● закріплені доходи
● регулюючі доходи

Щодо джерел 
сплати

● доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг)
● доходи, джерелом яких є прибуток чи дохід
● доходи, джерелом яких є собівартість продукції

За методами 
стягнення

● прямі податки
● непрямі податки
● інші податки і платежі

За методами 
акумулювання 

● доходи, які формуються від продуктивної діяльності
● доходи від майна, майнових прав і державних угідь
● доходи, одержані податковим методом
● доходи, одержані позичковим методом

Щодо суб’єкта 
внесення

● доходи, які надходять від юридичних осіб
● доходи, які надходять від фізичних осіб

За структурою 
бюджету

● доходи загального фонду бюджету
● доходи спеціального фонду бюджету

За значенням ● загальнодержавні доходи
● місцеві доходи

За періодичніс-
тю зарахування

● систематичні доходи
● разові доходи
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Неподатковими надходженнями є: доходи від власності та 
підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, до-
ходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові 
надходження.

Доходи від операцій з капіталом становлять незначну част-
ку доходів державного бюджету (приблизно 1%) і охоплюють: 
надходження від продажу землі та нематеріальних активів; над-
ходження коштів від реалізації безгосподарного майна, скарбів; 
надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння; надходження від реалізації матері-
альних цінностей державного резерву; інші надходження, визна-
чені законодавством. 

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів держав-
ної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних орга-
нізацій на безоплатній і безповоротній основі.

З метою збалансування бюджетів і забезпечення принципу 
самостійності кожної ланки бюджетної системи всі доходи роз-
межовуються між відповідними видами бюджетів. У процесі цього 
розмежування мають вирішуватися такі завдання:
● забезпечення збалансованості кожного бюджету;
● забезпечення рівномірності надходжень коштів протягом бю-
джетного року до усіх бюджетів.
Розмежування доходів між ланками бюджетної системи має 

базуватися на таких основних принципах:
а) територіальний: залежно від адміністративної території, на 

якій перебуває платник, у бюджет першої спрямовуватимуться як 
доходи сплачувані ним платежі;

б) відомчий: зарахування у відповідний бюджет надходжень 
від суб’єктів відносин за рівнем підпорядкованості;

в) значимості: зарахування доходів здійснюється у той бю-
джет, якого значення цей платіж і хто його встановив.
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3. Склад доходів Державного бюджету України
До основних доходів загального фонду Державного бюджету 

України належать:
1) податок на прибуток підприємств; 
2) 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів 

державного значення; 
3) 50% збору за спеціальне водокористування (крім збору за 

спеціальне водокористування місцевого значення); 
4) 50% платежів за користування надрами загальнодержавно-

го значення; 
5) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 

державного бюджету (крім частини збору, що зараховується до спе-
ціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); 

6) податок на додану вартість (крім податку, що зараховується 
до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет 
України); 

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів; 
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

(крім збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із за-
коном про Державний бюджет України); 

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності; 
10) ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального 

фонду згідно із законом про Державний бюджет України); 
11) вивізне мито; 
12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території 

України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за 
межами України (крім частини коштів, що зараховуються до спеці-
ального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); 

13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їхніх об’єднань, що вилучається до державного 
бюджету (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України), 
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та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господар-
ських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність; 

14) кошти, які Національний банк України перераховує відпо-
відно до Закону України “Про Національний банк України”; 

15) відрахування коштів, отриманих від проведення держав-
них грошових лотерей; 

16) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державно-
го бюджету (крім коштів, отриманих вищими та професійно-тех-
нічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тим-
часово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних 
послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право); 

17) кошти, отримані закордонними дипломатичними устано-
вами України як плата за розміщення належних їм бюджетних ко-
штів на поточних рахунках іноземних банків; 

18) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, 
що видобуваються в Україні; 

19) рентна плата за транзитне транспортування природного газу 
(якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України); 

20) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів 
магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами; 

21) рентна плата за транзитне транспортування аміаку; 
22) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовують-

ся відповідно до закону; 
23) виконавчий збір, стягнутий органами державної виконав-

чої служби; 
24) надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном (крім частини 
орендної плати за користування майном, що належить бюджетним 
установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що 
зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Дер-
жавний бюджет України); 

25) державне мито в частині, що відповідно до закону зарахо-
вується до державного бюджету; 
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26) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України; 

27) плата за митне оформлення товарів і транспортних засо-
бів поза місцем розташування митних органів або поза робочим 
часом, установленим для митних органів; 

28) інші доходи, які зараховуються до загального фонду дер-
жавного бюджету.

Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету 
України визначається законом про Державний бюджет України.

4. Доходи місцевих бюджетів
Доходи місцевих бюджетів становлять фінансову основу орга-

нів місцевого самоврядування. За змістом доходи місцевих бюдже-
тів формуються у процесі суспільного відтворення і мобілізуються 
органами місцевої влади як доходи відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. Вони є підсистемою державних доходів 
і поділяються відповідно до ланок бюджетної системи на доходи:
● бюджету Автономної Республіки Крим;
● обласних бюджетів;
● районних бюджетів;
● бюджетів місцевого самоврядування.
Доходи місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством 

поділяються на доходи, які враховуються при визначенні офіцій-
них трансфертів та котрі не враховуються при визначенні останніх. 
Поділ доходів на ті, що враховуються і не враховуються при визна-
ченні міжбюджетних трансфертів, створює стимули для місцевого 
самоврядування до нарощення обсягу фінансових надходжень, що 
дасть змогу місцевим органам влади фінансувати надання послуг, 
за які вони відповідають. 

Доходи місцевих бюджетів зараховуються до спеціально-
го та загального фондів. Загальний фонд акумулює кошти, які 
мають загальнодержавний характер і в подальшому перерозпо-
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діляються. У спеціальному фонді зосереджуються кошти, які 
формуються з особливих джерел і використовуються за цільовим 
призначенням.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеці-
ального фонду місцевих бюджетів і призначений для проведення 
інвестиційної та інноваційної діяльності. Надходження до бю-
джету розвитку місцевих бюджетів вміщають: кошти від відчу-
ження майна, яке перебуває у комунальній власності, в т. ч. від 
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призна-
чення; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, 
паї) господарських товариств, що є у власності відповідної тери-
торіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися 
з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування 
ними; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету 
за рішенням відповідної ради; запозичення, здійснені у порядку, 
визначеному Бюджетним кодексом України та іншими законами 
України; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів, інші доходи. 

Власними вважаються доходи, які виникають у результаті 
прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Закріпле-
ні – це доходи, які на стабільній основі повністю передаються до 
місцевих бюджетів. За природою закріплені доходи – це загально-
державні податки, збори та інші обов’язкові платежі. Закріплені 
доходи місцевих бюджетів є основою для визначення податкової 
спроможності території, їхні обсяги впливають на розміри бю-
джетних трансфертів, які надаються місцевим бюджетам з Дер-
жавного бюджету України. 

В умовах функціонування ринкової економіки в системі фор-
мування доходів бюджетів держави стає основною податкова фор-
ма фінансових взаємовідносин держави та її суб’єктів. Нині по-
датки забезпечують близько 80% усіх доходів Зведеного бюджету 
України.
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5. Планування доходів бюджету
Основними чинниками, які впливають на можливості форму-

вання доходів бюджетів і безпосередньо враховуються при їхньому 
плануванні, є такі:

● номінальний розмір ВВП і прогнозні рівні його зростання;
● індекс споживчих цін та індекс цін виробників;
● середньомісячна заробітна плата;
● сальдо торговельного балансу та валютний курс;
● доходи населення.
Планування доходів бюджету здійснюється за допомогою таких 

методів: прямого розрахунку, нормативного, коефіцієнтів, аналітич-
ного, екстраполяції. Основою кожного з цих методів є економічний 
аналіз, за допомогою якого визначається рівень виконання бюджет-
них показників за минулі періоди та чинники, що впливали на них.

Метод прямого розрахунку полягає у здійсненні детальних 
планових розрахунків кожного елементу доходів бюджету. Плану-
вання ведеться за алгоритмом, який відображає формування цьо-
го показника. Наприклад, планування акцизного збору передбачає 
здійснення розрахунків за кожним видом підакцизних товарів. Ме-
тод прямого розрахунку є доволі трудомістким, потребує значного 
інформаційного забезпечення, але саме він є найбільш надійним 
і достовірним. Як правило, саме цей метод використовується при 
плануванні проекту бюджету на рік.

Нормативний метод передбачає планування окремих показни-
ків на основі встановлених нормативів. Однак використання лише 
цього методу не є досконалим, оскільки встановлені нормативи по-
требують постійного перегляду й уточнення.

Суть аналітичного методу полягає в тому, що визначається не 
загальна величина того чи іншого показника, а його зміна в пла-
новому періоді під впливом певних чинників порівняно з базовим 
періодом. Такий метод має відносно точний характер і не потребує 
значних витрат часу.
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Метод екстраполяції ґрунтується на визначенні бюджетних 
показників на основі встановлення стійкої динаміки їхнього роз-
витку. Розрахунок бюджетних показників здійснюється на основі 
досягнутого рівня в попередньому періоді та його коригування 
на стабільний розвиток країни. У процесі щорічного бюджетного 
планування екстраполяцію використовують як допоміжний засіб 
для попередніх розрахунків, оскільки цей метод має значні недо-
ліки. По-перше, він не дає змоги врахувати можливості значного 
збільшення чи зменшення бюджетних доходів, різне зростання чи 
зменшення виробничих показників, зміни у податковому законо-
давстві. По-друге, він негативно впливає на економічне викорис-
тання бюджетних коштів, оскільки їхнє планування здійснюється 
відповідно до досягнутого в попередньому році рівня.



ТЕМА 7. ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ 
ТА ЇХНЄ ФІНАНСУВАННЯ

1. Економічний зміст бюджетних видатків.
2. Класифікація видатків бюджетів.
3. Сутність, форми і методи бюджетного фінансування.
4. Розпорядники бюджетних коштів, їхні функції. 
Бюджетні призначення.

5. Кошторис бюджетної установи. Порядок його 
складання, розгляду і затвердження.

6. Нормування видатків. Види норм.

1. Економічний зміст бюджетних видатків
У процесі розподілу централізованого фонду грошових ко-

штів держави і його використання на реалізацію ухвалених про-
грам і заходів здійснюються бюджетні видатки. При розкритті 
сутності видатків доцільно базуватися на положенні, що бюджетні 
видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним 
способом виробництва, природою та функціями держави, вони ві-
діграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-еконо-
мічного розвитку країни.

Розподільчі процеси, пов’язані з видатками бюджетів, харак-
теризуються різноманітністю та взаємозв’язком. Вони охоплюють 
сукупність відносин щодо розподілу і використання коштів бю-
джетного фонду держави і відображають напрямки розподілу бю-
джетних ресурсів. В основі такого розподілу є функції держави, 
їхній обсяг і характер, визначені Конституцією України. Функції 
держави – це визначальний чинник, який впливає на обсяги ви-
датків бюджетів та їхній розподіл і використання, оскільки без до-
статнього рівня бюджетних ресурсів такі функції якісно виконати 
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неможливо. Так, у теорії і на практиці при складанні бюджету, ви-
значенні його параметрів держава зобов’язана брати до уваги не 
лише обсяги доходів, а й потреби у видатках. Це підтверджується 
світовим історичним досвідом і фінансовою наукою.

У процесі використання коштів бюджетного фонду держава 
вступає у відносини з:
● підприємствами, організаціями та установами щодо їхнього 
фінансування;

● фізичними особами, громадянами країни щодо виплат, 
пов’язаних із соціальними гарантіями;

● юридичними і фізичними особами, іноземними державами, 
міждержавними об’єднаннями щодо повернення державних 
позик і сплати процентів;

● органами місцевого самоврядування щодо бюджетного регу-
лювання;

● іншими суб’єктами відповідно до чинного законодавства.
Сукупність цих грошових відносин становить зміст видатків 

бюджетів як об’єктивного економічного поняття. У результаті при-
йняття законодавчих актів видатки бюджетів, будучи об’єктивним 
економічним поняттям, набувають конкретних матеріальних форм, 
зокрема, кошторисного фінансування, бюджетних інвестицій, дер-
жавних трансфертів, бюджетних кредитів, бюджетних резервів. 
Саме цим забезпечується єдність теоретичних основ і практики 
організації видатків бюджетів.

Варто звернути увагу, якщо йдеться про процеси використан-
ня бюджетних ресурсів, то можуть застосовуватись терміни “ви-
датки бюджету” та “витрати бюджету”. Ці поняття розмежовано у 
Бюджетному кодексі України.

Видатками бюджету відповідно до законодавства вважа-
ються кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, перед-
бачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не нале-
жать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення 
бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; по-
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вернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів 
(обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення 
їхнього бюджетного відшкодування.

Поняття витрати бюджету є ширшим, оскільки охоплює ви-
датки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та роз-
міщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

2. Класифікація видатків бюджетів
За рівнями бюджетної системи можна виокремити видатки 

Державного бюджету України та видатки місцевих бюджетів. Ура-
ховуючи різні види повноважень органів державної влади, управ-
ління та місцевого самоврядування, видатки бюджетів поділяють 
на три групи:

1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної 
цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також 
інші видатки, які не можуть бути передані на виконання Ав-
тономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню. Ця 
група видатків фінансується за рахунок коштів Державного 
бюджету України; 

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути 
передані на виконання Автономній Республіці Крим та місце-
вому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефек-
тивного їхнього виконання на основі принципу субсидіарності; 

3) видатки на реалізацію прав та обов’язків Автономної Респу-
бліки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий 
характер і визначені законами України.
Видатки групи 2 та 3 здійснюються за рахунок коштів місце-

вих бюджетів, у т. ч. трансфертів з Державного бюджету України.
Згідно з Бюджетним кодексом України видатки бюджету кла-

сифікуються: 
1) за функціями держави, з виконанням яких пов’язані видатки, –

 функціональна класифікація видатків. За функціональним призна-
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ченням видатки бюджетів поділяють на десять таких груп: на за-
гальнодержавні функції; оборону; громадський порядок; безпеку та 
судову владу; економічну діяльність; охорону навколишнього при-
родного середовища; житлово-комунальне господарство; охорону 
здоров’я; духовний і фізичний розвиток; освіту; соціальний захист 
та соціальне забезпечення. Структурне співвідношення видатків 
між цими групами визначається спрямованістю бюджетної політи-
ки. У зв’язку з необхідністю соціального захисту громадян з низь-
ким рівнем доходів у сучасних умовах найбільша частка видатків 
спрямовується на соціальний захист і соціальне забезпечення;

2) за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів – 
відомча класифікація видатків. Розробка та виконання бюджетних 
програм передбачають у процесі наукової класифікації застосову-
вати таку ознаку, як відомче призначення. Класифікація видатків 
за відомчим призначенням здійснюється відповідно до відомчої 
класифікації, де кількість груп залежить від кількості головних 
розпорядників бюджетних коштів;

3) за бюджетними програмами – програмна класифікація ви-
датків. Такі програми можуть бути довго-, середньостроковими 
і річними. Перелік програм та обсяг річних видатків на їхнє ви-
конання визначаються щорічно законом про Державний бюджет 
України, рішеннями місцевих рад про відповідні бюджети.

Застосовується також класифікація видатків за економічною 
характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються 
бюджетні видатки, – економічна класифікація видатків.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються 
на поточні та капітальні. Поточними вважаються видатки, спря-
мовані на забезпечення простого відтворення, які стосуються фі-
нансування поточної діяльності перехідної мережі підприємств, 
організацій та установ. Капітальні видатки – це видатки розвитку, 
пов’язані з розширеним відтворенням, які стосуються фінансу-
вання інвестиційної та інноваційної діяльності. Використовуючи 
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такий поділ видатків, у Бюджетному кодексі України передбачена 
можливість формування поточного бюджету і бюджету розвитку.

Економічна класифікація  видатків дає можливість забезпе-
чувати ефективний фінансовий контроль за цільовим викорис-
танням коштів бюджетів і визначати пріоритетні та першочергові 
статті витрат. Так, у щорічних законах про Державний бюджет 
України встановлюється перелік захищених видатків бюджету, 
тобто тих, обсяг яких не може змінюватися при зменшенні за-
тверджених бюджетних призначень. До захищених видатків за-
гального фонду Державного бюджету України за економічною 
структурою традиційно належать: оплата праці працівників бю-
джетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання 
медикаментів і перев’язувальних матеріалів; забезпечення про-
дуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
виплата процентів за державним боргом; трансферти населенню; 
трансферти місцевим бюджетам.

3. Сутність, форми і методи бюджетного 
фінансування

Бюджетне фінансування – це безповоротне, безвідплатне на-
дання коштів з бюджету. Система бюджетного фінансування охо-
плює принципи, форми та методи надання бюджетних асигнувань 
суб’єктам господарювання.

Незалежно від джерел покриття фінансування здійснюється 
на основі таких принципів: 

● плановості – витрати з державного бюджету плануються і 
визначаються законом про Державний бюджет України на кожний 
рік. Обсяг витрат та цільове спрямування коштів місцевих бюдже-
тів ухвалюються рішенням сесії відповідних місцевих рад. Витра-
ти з децентралізованих фондів грошових коштів відображаються у 
фінансових планах і кошторисах витрат установ, балансах доходів 
і витрат підприємств, об’єднань, міністерств і відомств;
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● цільового спрямування коштів – кошти передбачаються, 
надаються та використовуються на суворо визначені цілі та заходи 
відповідно до затверджених фінансових планів;

● безповоротності та безвідплатності фінансування дер-
жавних витрат – надання коштів без прямого їхнього відшкоду-
вання (непряме відшкодування полягає в матеріальному прирості 
основних фондів для виробничої та невиробничої сфери, перспек-
тивній підготовці кадрів для народного господарства);

● ефективного використання коштів – одержання суспільно 
необхідного результату за мінімальних витрат фінансових ресурсів. 
Практичне здійснення цього принципу супроводжується вдоско-
наленням форм і методів оперативного управління виробничою та 
фінансовою діяльністю, розробкою додаткових важелів і стимулів, 
спрямованих на зменшення витрат й інтенсифікацію виробництва;

● оптимального поєднання джерел – при визначенні обсягу 
фінансування необхідно поєднувати бюджетне фінансування з аль-
тернативними джерелами;

● здійснення постійного контролю – застосовується до всіх ви-
робничих, господарських і фінансових операцій у фінансуванні дер-
жавних витрат. Контроль виконання дає можливість виявити недоліки 
й помилки у фінансовій діяльності, вжити заходів щодо їхнього усу-
нення, а також забезпечує отримання інформації для перспективного 
й поточного планування державних витрат як при визначенні цільово-
го спрямування коштів, так і при встановленні їхнього обсягу.

У теорії і практиці бюджетного фінансування важливе зна-
чення має правильний вибір й обґрунтування відповідних його 
форм. Форми бюджетного фінансування слід розуміти як способи 
надання бюджетних коштів на заходи, передбачені у бюджеті від-
повідно до наукових принципів. За наведеними критеріями можна 
виділити три найважливіші форми: кошторисне фінансування, бю-
джетне інвестування та державні трансферти.

Кошторисне фінансування – це надання державою бюджет-
них коштів відповідно до затверджених бюджетів і бюджетних 
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розписів бюджетним установам на цілі, передбачені їхніми осно-
вними фінансовими планами (кошторисами). У цьому визначен-
ні вказується джерело коштів (затверджений бюджет), документ, 
який регулює розподіл коштів (бюджетний розпис), отримувачі ко-
штів (бюджетні установи) та основний документ, який відображає 
цілі, на котрі виділяються кошти (кошторис бюджетної установи).

Другою формою бюджетного фінансування вважається бю-
джетне інвестування, пов’язане з наданням бюджетних коштів на 
інвестиційну чи інноваційну діяльність. Бюджетні інвестиції мо-
жуть здійснюватися у вигляді фінансування державних капіталь-
них вкладень, проектного фінансування конкретних інвестиційних 
проектів, придбання частки акцій чи прав участі в управлінні під-
приємством. У процесі ринкових перетворень цю форму потрібно 
використовувати насамперед для структурної перебудови еконо-
міки, а також для створення потужної матеріально-технічної бази 
для соціально-культурної сфери, оборони країни та управління.

Третя форма бюджетного фінансування полягає у наданні 
державних трансфертів (державні субвенції, державні дотації) та 
державної допомоги населенню. Державні трансферти слід розу-
міти як невідплатні та безповоротні платежі з бюджету юридичним 
і фізичним особам, які не призначені для придбання товарів чи по-
слуг, надання кредиту або виплати непогашеного боргу.

Видатки державного та місцевих бюджетів здійснюються з 
рахунків, відкритих в органах казначейства.

4. Розпорядники бюджетних коштів, 
їхні функції. Бюджетні призначення

Для здійснення програм і заходів, які проводяться за рахунок 
коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам 
бюджетних коштів. Розпорядником бюджетних коштів є бюджет-
на установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бю-
джетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення 
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витрат бюджету. За обсягом наданих прав розпорядники бюджет-
них коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних 
коштів і розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Нижчестоящі розпорядники бюджетних коштів поділяємо на 
розпорядників коштів другого та третього ступенів. Розпорядни-
ками коштів другого ступеня є керівники, які отримують кошти на 
видатки установи та розподіляють суму коштів, визначену голо-
вним розпорядником для переказу безпосередньо підпорядкова-
ним їм установам, підприємствам та організаціям. Розпорядни-
ками коштів третього ступеня є керівники, які одержують кошти 
лише для безпосереднього витрачання.

Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути 
винятково:

1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про 
Державний бюджет України, – установи, уповноважені забезпе-
чувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України в особі їхніх керівників; міністерства, 
Конституційний суд України, Верховний суд України, вищі спеціа-
лізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією 
України, в особі їхніх керівників, а також Національна академія наук 
України, Національна академія аграрних наук України, Національна 
академія медичних наук України, Національна академія педагогіч-
них наук України, Національна академія правових наук України, На-
ціональна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені 
законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної 
політики у відповідній сфері, в особі їхніх керівників; 

2) за бюджетними призначеннями, визначеними рішенням 
про бюджет Автономної Республіки Крим, – уповноважені юри-
дичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи 
влади Автономної Республіки Крим в особі їхніх керівників; 
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3) за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рі-
шеннями про місцеві бюджети, – місцеві державні адміністрації, 
виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської 
міської ради), головні управління, управління, відділи та інші са-
мостійні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, 
виконавчих органів місцевих рад в особі їхніх керівників.

Головні розпорядники коштів Державного бюджету України 
затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом 
встановлення їм бюджетних призначень. Головні розпорядники 
коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий 
бюджет.

Головний розпорядник бюджетних коштів: 
1) розробляє плани діяльності на плановий та наступні за пла-

новим два бюджетні періоди (в т. ч. заходи щодо реалізації інвес-
тиційних програм (проектів)); 

2) організовує та забезпечує на основі плану діяльності та ін-
дикативних прогнозних показників бюджету на наступні за пла-
новим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та 
бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів України (міс-
цевому фінансовому органу); 

3) отримує бюджетні призначення шляхом їхнього затвер-
дження у законі про Державний бюджет України (рішенні про міс-
цевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень 
на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних 
коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, 
розподіляє і доводить до них у встановленому порядку обсяги бю-
джетних асигнувань; 

4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержува-
чів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством; 

5) розробляє проекти порядків використання коштів держав-
ного бюджету за бюджетними програмами; 
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6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і 
складає звіти про їхнє виконання, здійснює аналіз показників ви-
конання бюджетних програм (у разі застосування програмно-ці-
льового методу у бюджетному процесі); 

7) здійснює управління бюджетними коштами у межах уста-
новлених для нього бюджетних повноважень та оцінює ефектив-
ність бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне 
і цільове використання бюджетних коштів, організацію та коорди-
націю роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і 
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

8) здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному 
обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування 
бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (Авто-
номною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), 
та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії; 

9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, 
взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних ко-
штів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витра-
чанням ними бюджетних коштів; 

10) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, 
складання і подання фінансової та бюджетної звітності у порядку, 
встановленому законодавством; 

11) забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно 
до законодавства та Бюджетного кодексу України.

Будь-які бюджетні видатки, зобов’язання та платежі з бю-
джету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного 
призначення. Бюджетні призначення встановлюються законом про 
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у 
порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Бюджетне призначення – це повноваження головного розпо-
рядника бюджетних коштів, надане відповідно до Бюджетного ко-
дексу України законом про Державний бюджет України (рішенням 
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про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові та цільові обме-
ження та дає змогу надавати бюджетні асигнування.

Бюджетним асигнуванням є повноваження розпорядника бю-
джетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, 
на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке 
має кількісні, часові та цільові обмеження. 

Бюджетне зобов’язання – це будь-яке здійснене відповідно 
до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення 
договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ана-
логічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими 
необхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або у 
майбутньому. 

5. Кошторис бюджетної установи. Порядок його 
складання, розгляду і затвердження

Кошторис – це основний плановий фінансовий документ бю-
джетної установи, яким на бюджетний період установлюються 
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 
асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення пла-
тежів для виконання бюджетною установою своїх функцій і до-
сягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних при-
значень.

Кошторис має дві складові:
● загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загаль-

ного фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною 
класифікацією на виконання бюджетною установою, організацією 
основних функцій;

● спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеці-
ального фонду бюджету та їхній розподіл за економічною класифі-
кацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також 
на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням уста-
новою основних функцій.
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Для правильної та своєчасної організації роботи, пов’язаної зі 
складанням проектів кошторисів, головні розпорядники бюджет-
них коштів:
а) встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні об-
сяги видатків із загального фонду бюджету, строк подання про-
ектів кошторисів і дають вказівки щодо їхнього складання;

б) розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші 
показники, яких вони мають додержуватися і котрі необхідні для 
правильного визначення видатків у проектах кошторисів;

в) забезпечують складання проектів кошторисів на централізовані 
заходи, що здійснюють безпосередньо головні розпорядники.
Головні розпорядники розглядають показники проектів ко-

шторисів розпорядників нижчого рівня з точки зору законності 
та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, 
правильності їхнього розподілу за економічною класифікацією, 
повноти надходження доходів, додержання діючих ставок (поса-
дових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відпо-
відно до законодавства.

На основі проектів кошторисів головні розпорядники форму-
ють бюджетні запити, які подають Міністерство фінансів України, 
міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фі-
нансові органи для вміщення до проектів відповідних бюджетів у 
встановленому ними порядку. Строк розгляду показників проектів 
кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюють головні 
розпорядники з таким розрахунком, щоб проекти зведених кошто-
рисів могли бути своєчасно оформлені в бюджетні запаси.

Проекти кошторисів складають усі установи на наступний 
бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, 
на який плануються видатки, або на решту періоду року з часу 
утворення установи. В останньому разі кошториси складають і за-
тверджують головні розпорядники для кожної установи окремо у 
загальному порядку.
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У дохідній частині проектів кошторисів зазначаються планові 
обсяги асигнувань, які передбачається спрямовувати на покриття 
видатків установи із загального та спеціального фондів проектів 
відповідних бюджетів. Формування дохідної частини спеціального 
фонду проекту кошторису здійснюється на основі розрахунків до-
ходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що планують-
ся на наступний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники:
● обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші 

розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання, 
іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожит-
ках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати з 
розрахунку на одиницю показника, який потрібно встановлювати 
відповідно до законодавства;

● прогнозне надходження зборів (обов’язкових платежів) до 
спеціального фонду бюджету.

На підставі перелічених показників визначається сума дохо-
дів на наступний рік за кожним джерелом їхнього надходження з 
урахуванням конкретних умов роботи установи.

Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення по-
казників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та 
відповідними напрямками їхнього використання (за видами). Розпо-
діл видатків спеціального фонду проекту кошторису проводиться в 
межах надходжень, запланованих на визначену мету в цьому фонді.

При визначенні обсягів видатків розпорядникам нижчого 
рівня розпорядники вищого рівня мають враховувати об’єктивну 
потребу в коштах кожної установи відповідно до її основних ви-
робничих показників і контингентів, які встановлюються для уста-
нов (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у 
дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної 
чисельності, необхідності реалізації окремих програм і заходів 
щодо зменшення витрат у плановому періоді.



Тема 7. Видатки бюджетів та їхнє фінансування 107

Обов’язковим є виконання вимог щодо першочергового за-
безпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з на-
рахуваннями, а також на господарське утримання установи. При 
визначенні видатків у проектах кошторисів установи потрібно 
дотримуватися суворого режиму економії коштів і матеріальних 
цінностей. До кошторисів можна вміщати тільки видатки, перед-
бачені законодавством, необхідність яких зумовлена характером 
діяльності цієї установи. Видатки на придбання обладнання, капі-
тальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можна 
передбачати лише за умови забезпечення коштами невідкладних 
витрат і відсутності заборгованості.

6. Нормування видатків. Види норм
Нормування видатків – це визначення обсягу витрат на роз-

рахункову планову одиницю, яка характеризує обсяг діяльності 
відповідної бюджетної установи, наприклад, на клас у школі, на 
дитину в дошкільній дитячій установі тощо. 

Метод нормування видатків є основним при розрахунку ви-
датків на поточне утримання бюджетних установ і дає змогу по-
рівняти потреби однотипних бюджетних установ та організацій. 
Нормування видатків передбачає однакове задоволення потреб 
споріднених установ і здійснення принципу цільового викорис-
тання грошових коштів, які надаються з бюджету. Водночас цей 
метод розрахунку видатків дає можливість здійснювати контроль 
за виконанням кошторису.

Сума видатків бюджетної установи за допомогою норматив-
ного методу розрахунку визначається як добуток розрахункових 
одиниць на норму видатків. Число розрахункових одиниць визна-
чається на підставі даних з мережі та контингенту бюджетних уста-
нов. Мережу бюджетних установ та їхній контингент (наприклад, 
кількість класів у школах, дошкільних дитячих установ і дітей у 
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них) встановлюють міністерства та відділи держадміністрацій і за-
тверджують за станом на кінець року.

Для визначення суми видатків за нормативного методу розра-
хунку треба знати норму видатків на розрахункову одиницю.

Норма видатків – це величина затрат на планову розрахунко-
ву одиницю (наприклад, на клас, вихованця, на квадратний метр 
площі). Норми затрат встановлюються за однорідними видатками 
й однотипними установами. Залежно від того, в яких одиницях ви-
мірювання відображаються норми, вирізняють дві основні групи 
норм: матеріальні та фінансові.

Матеріальні норми визначають затрати матеріальних ресур-
сів на розрахункову одиницю в натуральному виразі. Наприклад, 
склад і якість продуктів харчування на дитину в дитячому садку, на 
ліжко в лікарні, норма видатків палива з розрахунку на метр кубіч-
ний приміщення. Матеріальні норми диференціюються за видами 
бюджетних установ. 

Фінансові норми – це грошовий вираз матеріальної норми, 
відповідно до діючих державних цін. Фінансова норма також ди-
ференціюється за видами затрат.

Вивчаючи фінансову норму, необхідно виокремити поняття 
“бюджетна норма”. Якщо фінансова норма відображає загалом суму 
грошових затрат на розрахункову одиницю, то бюджетна – лише 
частку видатків, яка покривається за рахунок бюджетних коштів.

Залежно від методу побудови фінансові норми поділяються 
на індивідуальні, комбіновані та укрупнені.

Індивідуальні норми відображають затрати за окремим видом 
видатків на розрахункову одиницю. Наприклад, норма харчування 
на 1 учня, вихованця тощо. Ці норми застосовуються переважно 
при складанні індивідуальних кошторисів доходів і видатків. 

Комбіновані норми відображають суму затрат загалом за ви-
дом видатків на розрахункову одиницю. Наприклад, норма всіх ви-
датків за видом “оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на 1 
клас у школі. Ця норма дає змогу визначити загальну суму видат-
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ків на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 
оплату електроенергії та природного газу. Комбіновані норми за-
стосовуються при зведеному плануванні.

Укрупнені норми відображають загальну суму затрат на роз-
рахункову одиницю. Наприклад, норма видатків на клас у школі, 
вихованця в школі-інтернаті або на установу. Укрупнені норми за-
стосовуються переважно при плануванні видатків щодо масових 
соціально-культурних установ з невеликим обсягом роботи (на-
приклад, для установ позашкільної роботи з дітьми).

Комбіновані й укрупнені норми широко застосовуються на 
першому етапі складання бюджету. Разом з тим, вони використо-
вуються і при складанні зведених розрахунків за однорідними бю-
джетними установами.

Норми видатків поділяються також на обов’язкові та роз-
рахункові. Обов’язковими є норми, величину яких установлює, 
як правило, уряд, і вона суворо обов’язкова при складанні та ви-
конанні кошторисів доходів і видатків бюджетних установ. До 
обов’язкових норм належать, зокрема, норми видатків на продукти 
харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, видатки на 
відрядження.

Розрахункові норми як середні норми видатків на розрахун-
кову одиницю встановлюють відомства за згодою з фінансовими 
органами (наприклад, оплата інших видів енергії – вугілля, дров на 
клас у школі, на ліжко в лікарні). При визначенні рівня розрахун-
кових норм враховуються умови діяльності бюджетної установи. 
Наприклад, норми видатків на вугілля, дрова встановлюються з 
урахуванням тривалості опалювального сезону в конкретній міс-
цевості. На основі розрахункових норм визначається середній роз-
мір окремих видів видатків за бюджетними установами.



ТЕМА 8. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

І НАУКУ

1. Видатки бюджету на економічну діяльність.
2. Видатки бюджету на науку.

1. Видатки бюджету на економічну діяльність
В умовах командно-адміністративної системи господарювання 

найбільша частина видатків з бюджету спрямовувалась на розвиток 
галузей народного господарства. При переході на ринкові умови гос-
подарювання система витрачання бюджетних коштів на народне гос-
подарство зазнає суттєвих змін. Бюджетні асигнування мають забез-
печити вирішення найважливіших і масштабних державних завдань: 
фінансування пріоритетних заходів, пов’язаних з пришвидщенням 
розвитку основних галузей економіки, створення фінансових можли-
востей для удосконалення виробничої та соціальної інфраструктур. 
Разом із цим, деякий час цільові бюджетні дотації збережуться. Однак 
обсяг бюджетних видатків та їхня структура зазнають суттєвих змін.

Зменшення обсягу бюджетного фінансування витрат у народно-
му господарстві пояснюється тим, що до мінімуму зводиться участь 
держави у виробничих інвестиціях за рахунок скорочення центра-
лізованих капітальних вкладень, виконання програми приватизації 
державної власності та скорочення сфери державної економіки. 

Тенденція до зменшення бюджетних видатків на народне гос-
подарство не може закінчитися повною відмовою від бюджетного 
фінансування цих витрат. В умовах ринку залишаться такі видат-
ки, які потребують обов’язкового залучення державних коштів, 
оскільки, по-перше, і надалі функціонуватиме державний сектор 
економіки, що потребує розробки державних інвестиційних про-
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грам, згідно з якими здійснюється бюджетне фінансування капі-
тальних витрат. По-друге, для стабілізації економіки та розвитку 
підприємництва необхідна фінансова підтримка держави у вигляді 
надання бюджетних коштів.

Формування раціональної державної інвестиційної політики, 
вибір оптимальних об’єктів і форм інвестування є важливою пере-
думовою ефективного використання бюджетних коштів на еконо-
міку, виходу з економічної кризи, економічного зростання, стабілі-
зації фінансової системи держави.

Метою надання фінансової підтримки підприємствам з бю-
джетних асигнувань на поворотній або безповоротній основі є 
запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності, оздо-
ровлення фінансового стану підприємств, підвищення конкурен-
тоспроможності продукції, робіт чи послуг.

Склад видатків на економічну діяльність охоплює: видатки на 
загальну економічну, торговельну та трудову діяльність, сільське 
господарство, лісове господарство і мисливство, рибне господар-
ство, паливно-енергетичний комплекс (вугільна, нафтогазова та 
електроенергетична галузь), інша промисловість і будівництво, 
транспорт (автомобільний, водний, залізничний, повітряний і тру-
бопровідний), зв’язок, телекомунікації та інформатику, інші галузі 
економіки, а також дослідження і розробки в галузях економіки.

Видатки на розвиток промисловості, енергетики та сільського 
господарства є найбільшими за обсягом у складі видатків на еко-
номіку. Видатки на розвиток економіки відображаються за підроз-
ділами бюджетної класифікації. Суми видатків, передбачені розро-
бленими бюджетними програмами, зараховуються до відповідних 
бюджетів і після їхнього затвердження фінансуються через голо-
вних розпорядників коштів.

Сільське господарство – дуже важлива галузь економіки, яка 
забезпечує промисловість сировиною і матеріалами, а населення – 
продуктами харчування. В Україні є всі умови для ефективного 
функціонування цієї галузі, а саме: родючі землі, сприятливий клі-
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мат, робоча сила. Особливості фінансування сільського господар-
ства зумовлені його галузевими відмінностями, до яких належать: 
сезонність виробництва та велика тривалість виробничого циклу, 
родючість ґрунтів, кліматичні умови і природнокліматичні чинни-
ки, організаційно-економічні особливості тощо.

В Україні комунальний сектор економіки охоплює різні галу-
зі: промисловість, транспорт і зв’язок, будівництво, торгівлю та 
громадське харчування, постачання і збут, житлово-комунальне 
господарство, побутове обслуговування населення та ін. З метою 
забезпечення функціонування та розвитку місцевої інфраструкту-
ри і комунальної власності використовуються кошти підприємств 
та організацій, а також кошти місцевих бюджетів.

Видатки на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної 
власності відображаються у видатковій частині місцевих бюджетів від-
повідно до підрозділів бюджетної класифікації. Обсяг видатків визна-
чається на основі розроблених бюджетних програм і з урахуванням фі-
нансових показників підприємств і організацій комунального сектору.

2. Видатки бюджету на науку
Створення принципово нового механізму бюджетного фі-

нансування науки, удосконалення державної системи підготовки 
кадрів, використання пільгового податкового режиму у реалізації 
нових видів продукції й інші бюджетні заходи мають стимулювати 
наукові відкриття і нові технічні досягнення, зменшувати строки 
впровадження їх у виробництво, а в підсумку – бути каталізатором 
пришвидшення науково-технічного прогресу.

Значно підвищується роль науки у забезпеченні стабільності 
економіки, її ефективності, зміцненні економічної могутності та не-
залежності держави. Для цього суспільство вкладає значні кошти у 
наукові розробки та програми, сприяє пришвидшенню впроваджен-
ня наукових досліджень у виробництво, оскільки від рівня розвитку 
науки, розширення масштабів науково-технічного прогресу зале-
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жить зростання обсягів виробництва, підвищення якості та конку-
рентоспроможності продукції, зниження затрат на її виробництво, 
підвищення економічної ефективності народного господарства, що 
в підсумку сприятиме покращенню життєвого рівня населення.

Фінансування науки з державного бюджету України здійсню-
ється за трьома рівнями: 
● заклади Академії наук України – це наукові установи, які ви-
конують державні фундаментальні дослідження. До них на-
лежать такі: Інститут економічного прогнозування, Інститут 
економіки, Інститут економіки промисловості, Національний 
інститут економічних програм, Науково-дослідний інститут 
моделювання та інформатизації та ін.; 

● відомчі заклади: при Президентові України, Верховній Раді 
України, міністерствах і відомствах функціонують наукові 
установи, які виконують наукові дослідження, що є актуаль-
ними для конкретного напрямку діяльності. До них належать: 
Національний інститут стратегічних досліджень, Академія 
управління при Президентові України, Науково-дослідний еко-
номічний інститут при Міністерстві економіки, Українська ака-
демія банківської справи Національного банку України та ін.; 

● заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки. У цих 
закладах поряд із навчанням студентів виконуються замов-
лення з окремих загальнодержавних проблем з відповідним 
фінансуванням з державного бюджету. 
Фінансування науково-дослідних установ з бюджету здійснюєть-

ся через головних розпорядників бюджетних коштів. Поряд із бюджет-
ним фінансуванням стимулюється залучення для досліджень власних 
коштів. Джерела фінансування наукових досліджень залежать від їх-
нього характеру. Розрізняють два напрями наукових досліджень: 

● фундаментальні;
● прикладні. 
Фундаментальними дослідженнями є пошукові теоретичні 

напрямки науки. Визначити наперед результативність та ефектив-
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ність таких досліджень дуже складно, тому неможливо встановити 
їхню вартісну оцінку. Через ризиковість використання інвестова-
них коштів ці дослідження фінансуються за допомогою бюджету 
або спеціальних фондів. 

Прикладні дослідження пов’язані з визначенням форм і методів 
упровадження в практику результатів фундаментальних досліджень, які 
завершились певними винаходами. Оскільки в цьому разі можливе про-
гнозування ефективності таких робіт, встановлення їхньої вартісної оцін-
ки, то фінансування може здійснюватись за рахунок коштів замовника. 

В Україні існує певна спеціалізація наукових закладів. Академіч-
ні науково-дослідні заклади, підпорядковані Національній академії 
наук, займаються насамперед фундаментальними дослідженнями, 
тому їхня діяльність фінансується з Державного бюджету України. 

Щодо прикладних досліджень фінансування здійснюється пе-
реважно за рахунок замовника. 

Бюджетне фінансування науки здійснюється двома способами: 
● фінансування наукових закладів; 
● фінансування наукової тематики. 
Фінансування наукових закладів ґрунтується на складанні їх-

нього кошторису. Обсяг фінансування насамперед визначається 
штатним розписом. Сума витрат на заробітну плату розраховується 
шляхом множення кількості посад на середню ставку зарплати, яка 
сформувалась у навчальному закладі. Ставка заробітної плати за-
лежить від посади (лаборант, інженер, науковий співробітник) і на-
укового ступеня (кандидат, доктор наук) та вченого звання (старший 
науковий співробітник). Штатний розпис наукового закладу затвер-
джує його керівник. Другу основну статтю витрат становлять ви-
трати на проведення наукових досліджень – придбання та обслуго-
вування спеціальної техніки, обладнання, матеріалів для проведення 
досліджень, що визначається профілем наукового закладу. 

У разі фінансування наукової тематики розробляються кошто-
риси на кожну тему. Визначену суму асигнувань отримує той на-
уковий заклад, який її розроблятиме.



ТЕМА 9. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

І СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

1. Видатки бюджетів на соціальний захист.
2. Видатки бюджетів на загальну освіту.
3. Бюджетне фінансування підготовки кадрів.
4. Видатки бюджетів на охорону здоров’я.
5. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток.

1. Видатки бюджетів на соціальний захист
Соціальний захист населення – це система заходів правового, 

соціально-економічного й організаційного характеру, що гаранту-
ється та реалізується державою для досягнення гідного життя лю-
дини, тобто його матеріальної забезпеченості на рівні стандартів 
сучасного розвитку суспільства.

Головною метою соціального захисту є надання кожному члену 
суспільства, незалежно від соціального походження, національної 
або расової належності, можливості вільно розвиватися, реалізувати 
свої здібності. Отже, державні механізми щодо забезпечення соці-
ального захисту спрямовані на кожну людину, стосуються не лише 
найменш забезпечених категорій, а й населення загалом.

Можна виокремити принципи, на яких базується система со-
ціального захисту населення:
● загальнодоступність соціального захисту для всіх громадян;
● наявність законодавчо встановлених засад соціального захисту;
● законодавчо закріплений ступінь відповідальності суб’єктів 
соціального захисту щодо забезпечення гідного рівня життя 
населення;

● відповідність основних норм соціального захисту рівню еко-
номічного розвитку.
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З точки зору трудового внеску в суспільне виробництво ви-
значають два види соціального захисту: обмежений і абсолютний.

Обмежений соціальний захист – це забезпечення гарантова-
ного мінімуму рівня життя всім членам суспільства (певний мі-
німум в їжі, житлі й одязі, достатній для підтримки здоров’я та 
працездатності).

Абсолютний соціальний захист означає забезпечення держа-
вою гарантованого відносного благополуччя конкретній особі або 
категорії громадян з метою застрахувати окремих членів суспіль-
ства від можливого зменшення рівня їхніх доходів (мається на ува-
зі забезпечення певної групи або соціального прошарку “заслуже-
ним” або “встановленим” рівнем доходу).

Соціальний захист в Україні реалізується через: матеріальне 
забезпечення економічно активного населення (шляхом соціаль-
ного страхування); пенсійне забезпечення; соціальну допомогу 
найбільш вразливим категоріям; матеріальну допомогу сім’ям з 
дітьми; компенсації, індексації та пільги населенню; соціальне об-
слуговування тощо. Таким чином, соціальний захист здійснюється 
за допомогою соціального забезпечення та соціальної допомоги.

Згідно зі ст. 46 Конституції України соціальний захист містить 
таку важливу складову, як соціальне забезпечення, яке відображає 
одну з форм розвитку інституту соціального захисту.

Основна функція соціального забезпечення – турбота про ті 
категорії населення, які законодавством у встановленому порядку 
мають право на тривалу або постійну допомогу (за віком, інвалід-
ністю, обмеженою працездатністю, відсутністю інших джерел іс-
нування) і розподіл коштів соціального захисту, виплат із соціаль-
ного страхування.

Соціальне забезпечення здійснюється у разі тимчасової не-
працездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною-інва-
лідом, хвороби; досягнення пенсійного віку, безробіття, смерті 
годувальника, нещасного випадку на виробництві, професійного 
захворювання тощо.
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На відміну від соціального забезпечення, питання про надан-
ня соціальної допомоги розглядається індивідуально, згідно з чин-
ним законодавством і стосовно людей, що через різні обставини 
суттєво знизили свій рівень життя. Соціальна допомога – це сис-
тема заходів для покращення стану певних соціальних прошарків 
шляхом соціальних програм і забезпечення діяльності мережі від-
повідних соціальних закладів. При прийнятті рішення про соціаль-
ну допомогу враховується матеріальний стан людей. Прикладом 
соціальної допомоги, в якому втілилися її характерні особливості, 
є державна Програма житлових субсидій.

Загалом за бюджетними програмами “Соціальний захист та 
соціальне забезпечення в Україні” передбачаються кошти на:

● надання найбільш уразливим верствам населення передба-
чених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та 
житлових субсидій;

● відшкодування Пенсійному фонду України витрат з випла-
ти пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій 
особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким ін-
шим категоріям осіб;

● виплату пенсій військовослужбовцям та особам началь-
ницького і рядового складу, в т. ч. на підвищення пенсій у наступ-
ному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пен-
сій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

● допомогу сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-ін-
валідам та малозабезпеченим сім’ям;

● соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, в т. ч. соціальні виплати, які здійсню-
ються безпосередньо громадянам;

● поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення 
грошових заощаджень;
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● соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів, у 
т. ч. в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах 
при протезних підприємствах;

● щорічну разову грошову допомогу до Дня перемоги вете-
ранам війни;

● надання пільгового довгострокового державного кредиту 
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівни-
цтво (реконструкцію) і придбання житла та часткова компенсація 
процентної ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструк-
цію) і придбання житла;

● здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліп-
шення якості надання соціальних послуг, упровадження програм 
підвищення зайнятості населення;

● реалізацію соціальних програм з питань дітей, молоді, жі-
нок та сім’ї;

● надання допомоги громадським організаціям інвалідів, 
ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових про-
блем зазначених категорій осіб;

● інші видатки.
Видатки бюджету на соціальний захист можна класифікувати 

за такими ознаками: джерелами фінансування, ініціатором, метою 
використання та формами.

За джерелами фінансування видатки поділяються на такі, що 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та за раху-
нок місцевих бюджетів. 

До видатків, що здійснюються з Державного бюджету Укра-
їни на соціальний захист і соціальне забезпечення належать ви-
датки на: 

а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержант-
ського та старшинського складу строкової служби і членам їхніх 
сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і 
ря дового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визна-
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ченим законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових 
внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; виплату до-
плат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за 
особливі заслуги перед Україною, встановлених законом; 

б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомо-
га біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; 
програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у т. ч. програ-
ми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів; відшкодування 
збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов’язані з поверненням 
в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національ-
ностей, які були незаконно депортовані з України, та розміщенням 
іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на 
території України; щорічна разова грошова допомога ветеранам ві-
йни та жертвам нацистських переслідувань; довічні державні сти-
пендії; кошти, що передаються до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування; програми соціального за-
хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, державна соціальна допомога особам, які не мають права 
на пенсію, та інвалідам, інші види цільової грошової допомоги, 
встановлені законом); 

в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ве-
теранів, які мають статус всеукраїнських; 

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, 
сім’ї; 

д) державну підтримку молодіжних і дитячих громадських 
організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів 
стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї згідно з переліком, затвердже-
ним Кабінетом Міністрів України; 

е) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) 
житла для окремих категорій громадян; 

ж) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, 
міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і дер-
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жавних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

з) інші програми в галузі соціального захисту та соціального за-
безпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України.

До видатків, що здійснюються з районних бюджетів і бюдже-
тів міст республіканського Автономної Республіки Крим і облас-
ного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджет-
них трансфертів, належать такі: 

а) на державні програми соціального забезпечення: притулки 
для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей і со-
ціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування (якщо не менше 70% кількості дітей, які пере-
бувають у цих закладах, припадає на територію відповідного міста 
чи району); територіальні центри соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-
інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по-
хилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

б) на державні програми соціального захисту: 
● допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам 

з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям; 
● додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати 

житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги 
окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; осо-
бам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) і батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 
вдовам (вдівцям) і батькам померлих (загиблих) осіб, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських 
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переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів 
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам держав-
ної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконав-
чої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кри-
мінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту 
та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або ви-
слугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, пра-
цівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих проку-
ратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальниць-
кого складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їхньо-
му утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали ін-
валідами під час проходження військової служби; батькам та членам 
сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам 
сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти 
або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіоне-
рами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із за-



Бюджетна система. Вишкіл студії122

хисту рослин відповідно до частини четвертої ст. 20 Закону України 
“Про захист рослин”; громадянам відповідно до пункту “ї” частини 
першої ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
частини четвертої ст. 29 Основ законодавства України про культуру, 
частини другої ст. 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну 
справу”, абзацу першого частини четвертої ст. 57 Закону України 
“Про освіту”; особам, які мають таке право згідно із ст. 48 Гірничого 
закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, 
інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І 
групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

● компенсації особам, які згідно із ст. 43 та 48 Гірничого за-
кону України мають право на безоплатне отримання вугілля на по-
бутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне 
опалення; 

● компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян; 

● виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дит ячих будин-
ках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом “гроші ходять за дитиною”;

в) на державні програми підтримки будівництва (реконструк-
ції) житла для окремих категорій громадян; 

г) на районні та міські програми і заходи щодо реалізації дер-
жавної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, в т. ч. утри-
мання та програми районних і міських центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді; 

До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Респу-
бліки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетни х трансфертів, належать такі: 

а) на державні програми соціального захисту та соціального 
забезпечення: допомога по догляду за інв алідами I чи II групи вна-
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слідок психічного розладу; виплати компенсації реабілітованим; 
дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування ін-
валідів; будинки-інтернати для громадян похило го віку та інвалі-
дів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з нарахування 
та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри со-
ціально-психологічної реабілітації дітей і соціальні гуртожитки 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у 
підпункті “а” пункту 4 частини першої ст. 89 Бюджетного кодек-
су); пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати ін-
валідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотран-
спорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення 
телефонів інвалідам I і II груп; відшкодування витрат на поховання 
учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної реабі-
л ітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів; 

б) на республіканські Автономної Республіки Крим та обласні 
програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, 
молоді, жінок, сім’ї, в т. ч. утримання та програми республікан-
ського Автономної Республіки Крим і обласних центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді; 

в) на інші державні соціальні програми.
До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при ви-

значенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать такі: 
а) на програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жі-

нок, сім’ї; 
б) на місцеві програми соціального захисту окремих категорій 

населення; 
в) на програми соціального захисту малозабезпеченої катего-

рії учнів професійно-технічних навчальних закладів; 
г) на заклади соціального захисту для бездомних громадян, 

центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання 
покарань; 
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д) на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих ка-
тегорій громадян; 

е) на компенсації фізичним особам, які надають соціальні по-
слуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хво-
рим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги; 

ж) на надання ветеранським організаціям фінансової під-
тримки та кредитування.

За ініціатором видатки бюджету на соціальний захист можна 
класифікувати: як витрати на реалізацію загаль нодержавних про-
грам соціального захисту населення та витрати на місцеві програ-
ми. До загальнодержавних програм належать надання всіх видів 
допомог і компенсацій, утримання установ і закладів соціального 
захисту, інвестування яких передбачено чинним законодавством, а 
також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. 
Це видатки, фінансування яких передбачено Законами України “Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну до-
помогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам”, “Про державну со-
ціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про реабілітацію жертв по-
літичних репресій в Україні”, “Про біженців” тощо.

Фінансове забезпечення реалізації загальнодержавних про-
грам соціального захисту населення здійснюється на рівні держав-
ного бюджету; або шляхом передбачення витрат безпосередньо в 
державному бюджеті, або через врахування відповідних коштів 
при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

Рішення про запровадження місцевих програм соціального 
захисту населення приймають відповідні органи місцевого само-
врядування і фінансування проводиться за рахунок власних коштів 
місцевих бюджетів.

За метою використання видатки на соціальний захист на-
селення можна поділити на такі групи. Першу групу становлять 
видатки на соціальний захист у зв’язку з малозабезпеченістю. Це 
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н асамперед стосується тих соціальних виплат, умовою надання 
яких є певний рівень доходів особи або домогосподарства, що пре-
тендують на допомогу. Для визначення права на одержання таких 
допомог одержувач має подати до органу, що призначає допомогу, 
довідку про середньомісячний сукупний дохід сім’ї.  До цих видів 
допомоги належать: допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми; 
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, додатк о-
ві виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-кому-
нальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива 
(житло во-комунал ьні субсидії).

Друга група видатків на соціальний захист відповідно до мети ви-
користання – це виплати, призначенням яких є компенсація втраченого 
доходу. До таких видатків можна зарахувати, наприклад, видатки на ви-
пл ату допомоги по вагітності і пологах, допомоги по догляду за дити-
ною-інвалідом та допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

Як специфічний вид видатків на соціальний захист населен-
ня, призначенням яких є часткова компенсація втраченого доходу, 
можна виді лити індексацію грошових доходів громадян.

Третя група видатків – це виплати, пов’язані з компенсацією 
втраченого здоров’я або майна. Прикладом таких  виплат можуть бути 
виплати компенсацій реабілітованим громадянам згідно із Законом 
України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”.

Четвертою групою видатків на соціальний захист населення за 
метою їхнього використання є видатки, пов’язані з наданням під-
тримки в облаштуванні, наприклад, витрати на утримання притулків 
для неповнолітніх і пунктів тимчасового розмі щення біженців.

До п’ятої групи видатків на соціальний захист за метою ви-
користання можна зарахувати видатки на надання пільг і привілеїв 
окремим категоріям громадян.

За формами здійснення виплати на соціальний захист насе-
лення можуть бути грошові, безготівкові та натуральні. Найбільш 
поширеною формою виплат є грошова. Єдиною виплатою, яка на-
дається в безготівковій формі, є житлові субсидії. Натуральні фор-
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ми виплати допомоги застосовуються переважно при реалізації 
місцевих програм соціального захисту населення.

Трансформація економіки держави потребує більш ретельно-
го аналізу стану соціального захисту населення й розробки заходів, 
що сприятимуть установленню раціонального балансу інтересів 
держави, виробників і споживачів соціальних послуг. Складність 
при прийнятті рішень у соціальній сфері полягає у необхідності 
одночасного задоволення критеріїв економічної ефективності й со-
ціальної справедливості. Тому одним із основних завдань транс-
формаційного періоду має стати проведення такої політики пере-
розподілу й соціального захисту, яка б не послаблювала стимулів 
економічної активності й при цьому підтримувала життєвий рівень 
усіх громадян на прийнятному рівні.

Стійка система соціального захисту має поєднуватися зі стабі-
лізацією і неінфляційним економічним зростанням, будуватися на 
жорсткій дисципліні відрахувань, соціальному партнерстві осно-
вних груп населення, держави і підприємницьких структур, поєд-
нанні державних і приватних форм соціального захисту, інтеграції 
завдань соціальної політики в макроекономічну стратегію. Лише 
поєднання таких принципів із політичною волею дасть країні шанс 
успішного розвитку.

2. Видатки бюджетів на загальну освіту
Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, сус-

пільства і держави, гарантом майбутнього для людства. 
У Державному бюджеті України та місцевих бюджетах перед-

бачаються видатки на освіту, які згідно із бюджетною класифікаці-
єю охоплюють видатки на фінансування таких закладів і заходів:

1. Дошкільна освіта.
2. Загальна середня освіта (загальноосвітні навчальні заклади, 
загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати, загальноос-
вітні спеціалізовані навчальні заклади).
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3. Професійно-технічна освіта.
4. Вища освіта (вищі навчальні заклади І і ІІ рівнів акредитації, 
вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитації).

5. Післядипломна освіта.
6. Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми.
7. Програми матеріального забезпечення навчальних закладів.
8. Дослідження і розробки у сфері освіти.
9. Інші заклади та заходи у сфері освіти.
Загальна освіта охоплює дошкільну, загальну середню та по-

зашкільну освіту.
Основним джерелом фінансування освіти є бю джетні кошти. 
Розподіл видатків на фінансування освіти між держ авним і міс-

цевими бюджетами регламентується Бю джетним кодексом України. 
За рахунок коштів державного бюджету фінансуються видат-

ки на:
а) загальну середню освіту: спеціалізовані школи (в т. ч. шко-

ли-інтернати) державної власнос ті; загальноосвітні школи соці-
альної реабілітації; 

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготов-
ки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у 
 професійно-технічних навчальних закладах державної власності); 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, науко-
вих і науково-педагогічних кадрів на умов ах державного замовлен-
ня у вищих навчальних закладах державної власності); 

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення ква-
 ліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного замов-
лення у навчальних закладах державної власності); 

д) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної 
роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Мі-
ністрів України; 

е) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують ви-
конання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України.
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Планування видатків Державного бюджету України на освіту 
передбачає розробку бюджетного запиту головного розпорядника 
бюджетних коштів галузі освіти (Міністерства освіти і науки Укра-
їни) та бюджетних програм (програмно-цільовий метод бюджетно-
го планування).

За рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та 
обласних бюджетів здійснюються видатки на освіту, які врахову-
ються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і охо-
плюють видатки на:

а) загальну середню освіту для громадян, які потребують со-
ціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні на-
вчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, загальноосвітні санаторні школи-інтер-
нати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчаль-
ні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальн оосвітніх навчальних 
закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, 
визначених у підпункті “в” пункту 2 частини першої ст. 89 Бю-
джетного кодексу України, та дитячих будинків сімейного типу і 
прийомних сі мей); 

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготов-
ки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення 
у професійно-технічних навчальних закладах державної та кому-
нальної власності, видатки, що враховуються при визначенні між-
бюджетних трансфертів у державному бюджеті); 

в) вищу освіту (на оплат у послуг з підготовки фахівців, на-
укових і науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального за-
мовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а 
також на умов ах державного замовлення у вищих навчальних за-
кладах державної власності за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України); 
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г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення ква-
ліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замов-
лення у навчальних закладах комунальної власності); 

д) позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної Рес-
публіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми); 

е) інші державні  освітні програми.
Із районних бюджетів, бюджетів міст республіканського Ав-

тономної Республіки Крим і міст обласного значення здійснюють-
ся видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджет-
них трансфертів, на:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення); 

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади 
(в т. ч.: загальноосвітні навчальні заклади всіх ступенів, спеціалізо-
вані школи (крім шкіл, визначених у підпункті “а” пункту 7 частини 
першої ст. 87 Бюджетного кодексу України),  ліцеї, гімназії, колегіу-
ми, вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси “дошкіль-
ний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, 
“загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний за-
клад” (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті 
“б” пункту 2 частини першої ст. 88 Бюджетного кодексу України); 

в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної 
допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загаль-
ноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дитячі будинк и, навчально-реабілітацій-
ні центри  (якщо не менше 70% від кількості учнів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, на-
вчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного 
міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї; 

г) інші державні освітні програми; 
д) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, науко-

вих і науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 



Бюджетна система. Вишкіл студії130

I–IV рівнів акредитації  державної та комунальної власності відпо-
відно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

е) позашкільну освіту (заходи районного значення з поза-
шкільної роботи з дітьми). 

До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення та їхніх об’єднань і враховуються при визна-
ченні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на 
дошкільну освіту; загальну середню освіту (навчально-виховні 
комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній на-
вчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкіль-
ний навчальний заклад” за умови, що загальноосвітній навчальний 
заклад – I ступеня). Видатки на позашкільну освіту також здійсню-
ються із місцевих бюджетів, але вони не враховуються при визна-
ченні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Планування видатків місцевих бюджетів на освіту здійснюєть-
ся з використанням формульного підходу, суть якого полягає у роз-
рахунку обсягу видатків на основі фінансових нормативів бюджет-
ної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них (зазначені 
коефіцієнти визначаються з розрахунку на дитину або учня).

Порядок розрахунку обсягу видатків на освіту бюджету Авто-
номної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста респу-
бліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, бюджету району визначений Постано-
вою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули роз-
поділу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та 
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами” № 1195 від 5. 09. 2001 р.

Порядок розрахунку обсягу видатків на освіту бюджету місце-
вого самоврядування визначений Постановою Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин” 
№ 1782 від 31. 12. 2004 р.

Фінансове планування у бюджетних навчальних закладах ба-
зується на складанні кошторисів. Цей документ є основним фі-
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нансовим планом навчальних закладів державної та комунальної 
форм власності, який надає повноваження щодо отримання дохо-
дів і здійснення видатків, визна чає обсяг і спрямування коштів для 
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення ці-
лей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Визначення обсягу видатків бюджетного навчального закладу 
проводиться на основі оперативно-мережевих показників діяль-
ності закладу та встановлених норм і нормативів. 

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків дошкільних навчальних закладів є кількість дітей і 
груп за строком перебу вання в них дітей. 

У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, 
селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (влас-
ником) залежно від демографічної ситуації.

Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компен-
суючого типу незалежно від підпорядкування і форми власності 
кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за 
погодженням із спеціально уповноваженими центральними орга-
нами виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та фінансів.

Штати навчально-виховного й адміністративно-обслуговую-
чого персоналу формую ться залежно від кількості дітей, груп за 
строком перебування дітей у дошкільному закладі (10,5-годинні; 
12-годинні та цілодобові) – садку чи яслах. Штатні розписи бю-
джетних дошкільних навчальних закладів установлюються відпо-
відним органом управління освітою на основі Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеці-
ально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваже-
ними центральними органами виконавчої влади у галузі фінансів.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника до-
шкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, 
типу і форми власності відповідно становить: вихователя групи 
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загального типу – 30 год.; вихователя групи компенсуючого типу – 
25 год.; соціального педагога – 40 год.; практичного психолога – 
40 год.; практичного психолога дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) компенсуючого типу – 20 год.; музичного керівника – 
24 год.; інструктора з фізкультури – 30 год.; вчителя-дефектолога, 
вчителя-логопеда – 20 год.; вихователя-методиста – 36 год. на тиж-
день, що відповідає тарифній ставці.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників 
дошкільного навчального закладу встановлює Кабінет Міністрів 
України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуго-
вуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних 
закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю Украї-
ни та іншими нормативно-правовими актами.

Фонд заробітної плати навчально-виховного й адміністратив-
но-обслуговуючого персоналу дошкільного навчального закладу 
розраховується множенням кількості штатних посад на середню 
заробітну плату, яка визначається на основі штатного розпису. 
Фонд заробітної плати, призначений для залучення додаткового 
персоналу у зв’язку із заміною працівників на період відпустки, 
визначається множенням кількості днів відпустки працівників, 
яких замінюють на період відпустки, на середню зарплату. Серед-
ньоденну заробітну плату розраховують діленням місячної заро-
бітної плати на кількість робочих днів на місяць.

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків кошторисів загальноосвітніх навчальних закладів є 
кількість учнів і класів, які відображають за станом на 1 січня та 1 
вересня планового року. Кількість класів визначають, відповідно до 
граничної наповнюваності класу (не має перевищувати 30 учнів).

Зважаючи на те, що бюджетний рік не збігається із календар-
ним, кошторисні розрахунки видатків загальноосвітніх навчальних 
закладів базуються на середньорічних показниках кількості учнів 
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і класів. Середньорічні показники кількості учнів (класів) (К) ви-
значаються за формулою: 

21
4К

21
8К

К 8010 ×
+

×
= ,

де К01 – кількість учнів (класів) на початок календарного року 
(1 січня); К08 – кількість учнів (класів) на початок навчального 
року (1 вересня).

Кількість педагогічних ставок за певною групою класів за-
гальноосвітнього навчального закладу визначають шляхом ділення 
кількості годин навчання учнів певної групи класів за навчальним 
планом (групи 1–4 класів – 85 год., 5–9 класів – 130 год., 10–11 кла-
сів – 90 год.) на тиждень на встановлену норму тижневого навчаль-
ного навантаження педагогічного працівника (18 год.). Гранично до-
пустиме навчальне навантаження учня на тиждень становить: 1–2 
класи – 20 год., 3–4 класи – 22,5 год., 5–9 класи – 26 год., 10–12 
класи – 30 год. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів 
на рік становить: 1–2 класи – 700 год., 3 – 4 класи – 790 год., 5 клас – 
860 год., 6–7 класи – 890 год., 8–9 класи – 950 год., 10–11 класи – 
1030 год.

 Наведені вище показники дають змогу розрахувати розмір 
видатків на оплату праці персоналу, які становлять найбільшу пи-
тому вагу у структурі видатків загальноосвітнього навчального за-
кладу. Фонд оплати праці загальноосвітнього навчального закладу 
містить заробітну плату педагогічного персоналу, адміністратив-
но-управлінського та обслуговуючого персоналу. Тарифікаційний 
список є основним документом для розрахунку фонду оплати пра-
ці персоналу загальноосвітнього навчального закладу.

Фонд оплати праці педагогічного персоналу містить оплату 
навчальних годин та доплати за інші види педагогічної діяльності.

Фонд заробітної плати педагогічного персоналу планується 
відповідно до кількості педагогічних ставок і розміру середньої 
ставки заробітної плати педагогічного працівника на місяць. Се-
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редня ставка заробітної плати педагогічного працівника на місяць 
визначається на основі даних тарифікаційного списку педагогічних 
працівників у загальноосвітньому навчальному закладі шляхом ді-
лення місячного фонду заробітної плати педагогічних працівників 
за кожною групою класів (1–4 класи, 5–9 класи, 10–11 класи) на 
відповідне цим групам класів чис ло педагогічних ставок. 

У зв’язку із зміною контингенту учнів на початку навчального 
року річний фонд заробітної плати педагогічного персоналу пла-
нується окремо за січень-серпень та вересень-грудень. 

Розмір заробітної плати педагогічного працівника залежить 
від освіти, кваліфікаційної категорії та тарифного розряду. Кожно-
му тарифному розряду відповідає тарифний коефіцієнт. Посадові 
оклади працівників за розрядами Єдиної тарифної сітки визнача-
ються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого та-
рифного розряду (відповідає розміру мінімальної заробітної пла-
ти) на відповідний тарифний коефіцієнт. 

Величину заробітної плати педагогічного працівника за на-
вчальні години (ЗПнг) визначають так:

нН
фНОП

гнПЗ
×

= ,

де ПО – встановлений посадовий оклад (тарифна ставка) пе-
дагогічного працівника з урахуванням підвищень; Нф – фактична 
кількість педагогічного навантаження на тиждень; Нн – норматив-
на тижнева кількість педагогічного навантаження (18 год.).

Крім заробітної плати за години навчальних занять, педаго-
гічні працівники одержують доплати за інші види педагогічної 
роботи у такому співвідношенні до тарифної ставки: за класне 
керівництво – 20–25%, перевірку зошитів – 10–20%, завідування 
майстернями – 15–20%, завідування навчальними кабінетами, на-
вчально-дослідними ділянками – 10–15%. 

Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу 
(директор, заступники, організатори масової роботи) та обслугову-
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ючого персоналу розраховується множенням кількості відповідних 
посад на ставку заробітної плати. Посада директора загальноосвіт-
нього навчального закладу вводиться незалежно від кількості учнів і 
класів у них. Кількість ставок інших керівних працівників залежить 
від кількості учнів та класів у загальноосвітньому навчальному за-
кладі. Чисельність обслуговуючого персоналу визначається за вста-
новленими нормативами з урахуванням сезонного характеру роботи.

Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх 
навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів вста-
новлюються відповідним органом управління освітою на підставі 
Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закла-
дів, затверджених Міністерством освіти України.

Для кожної групи персоналу загальноосвітнього навчального 
закладу в кошторисі вказується середня ставка заробітної плати за 
місяць. Її розрахунок для працівників, заробітна плата яких зале-
жить від рівня освіти, кваліфікації та обсягу роботи, здійснюється 
на основі тарифікаційного списку, а для персоналу, посадові оклади 
якого встановлені в твердих сумах, – на основі штатного розпису.

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків позашкільних навчальних закладів є кількість учнів 
(вихованців, слухачів).

Фінансово-господарська діяльність позашкільних навчальних 
закладів здійснюється на основі кошторису. Доходи і видатки пе-
реважно плануються так само, як і в загальноосвітніх навчальних 
закладах, але є і деякі особливості. 

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних за-
кладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності 
здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що 
затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органа-
ми виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають поза-
шкільні навчальні заклади. Позашкільні навчальні заклади можуть 
планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими на-
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вчальними планами і програмами за умови затвердження їх відпо-
відними місцевими органами виконавчої влади. 

Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у 
позашкільних навчальних закладах становить 10–15 вихованців, учнів 
і слухачів. Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіо-
логічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їхніх вікових катего-
рій, рівня майстерності визначається Положенням про позашкільні 
навчальні заклади. Наповнюваність груп встановлюється директором 
закладу залежно від профілю та можливостей організації навчально-
виховного процесу. Порядок наповнюваності груп у початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного вихо-
вання) визначається Типовими навчальними планами, затвердженими 
центральним органом виконавчої влади в галузі культури.

Педагогічне навантаження педагогічних працівників поза-
шкільного навчального закладу на одну тарифну ставку становить 
18 навчальних годин на тиждень. Оплата праці здійснюється відпо-
відно до обсягу педагогічного навантаження. Оплата інших видів 
педагогічної діяльності здійснюється в такому співвідношенні до 
тарифної ставки: завідування майстернями – 15–20%; завідування 
навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, 
куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом – 10–
15%; завідування паспортизованими музеями – 15–20%; завідуван-
ня навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10–15%. Розміри 
та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначають-
ся Кабінетом Міністрів України. Розміри тарифних ставок інших 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів вста-
новлюються Кабінетом Міністрів України.

Нарахування на заробітну плату працівників навчального за-
кладу – це видатки на оплату збору на обов’язкове державне пен-
сійне страхування та зборів на всі види обов’язкового соціального 
страхування, розмір (процентні ставки) і порядок сплати яких пе-
редбачені законодавством.



Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення... 137

Окрім видатків на оплату праці персоналу і нарахування на неї, 
навчальні заклади здійснюють й інші поточні (придбання предметів, 
матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів, перев’язувальних 
матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних, транспорт-
них послуг, поточний ремонт тощо) та капітальні (придбання облад-
нання і предметів довгострокового користування, капітальне будів-
ництво, капітальний ремонт тощо) видатки.

Видатки на придбання предметів і матеріалів для господарських 
потреб навчальних закладів, оплату транспортних, комунальних й ін-
ших послуг визначають з урахуванням обсягу, режиму, умов роботи 
зазначеного закладу, діючих норм видатків, цін на товари і послуги.

Видатки на закупівлю канцелярських товарів, класних жур-
налів, грамот, медалей, передплата періодичних, інформаційних 
видань (крім книг для бібліотек) визначають методом прямого роз-
рахунку відповідно до кількості класів, або за фактичними витра-
тами на одного учня за минулий звітний період.

Видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господар-
ських потреб розраховують на основі даних минулих періодів.

Видатки на придбання матеріалів, які використовуються у на-
вчальному процесі (реактиви, хімікати, схеми, макети, карти тощо), 
книг, періодичних видань для бібліотечних фондів визначають відпо-
відно до кількості класів і встановлених норм видатків на один клас.

Видатки на придбання продуктів харчування у навчальних за-
кладах визначають за встановленими нормами залежно від кіль-
кості дітей, які харчуються за рахунок бюджетних коштів, кількос-
ті днів харчування та вартості харчування однієї дитини на день.

Решта видатків на придбання матеріалів та інвентарю для гос-
подарських цілей планується методом прямого розрахунку, а також 
відповідно до фактичного виконання кошторису за зазначеним ви-
дом видатків у поточному році.

За КЕКВ “Видатки на відрядження” плануються видатки, 
пов’язані з оплатою проїзду, проживання, добових відряджених 
працівників. Розмір зазначеного елементу видатків визначається 
на основі даних минулих років і норм чинного законодавства. 
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Видатки навчальних закладів за КЕКВ “Оплата послуг”, 
“Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” обчислюються пря-
мим розрахунком на основі діючих тарифів та порядку розрахунку 
плати за певні послуги.

Капітальні видатки навчальні заклади планують, враховуючи 
наявність обладнання та інвентарю довгострокового користуван-
ня згідно із переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки 
України, методом прямого розрахунку в межах асигнувань, перед-
бачених бюджетом на зазначені цілі. При цьому враховується мож-
ливість здійснення капітальних видатків за рахунок власних над-
ходжень навчальних закладів.

3. Бюджетне фінансування підготовки кадрів
Бюджетне фінансування підготовки кадрів проводиться шля-

хом фінансування видатків вищих і професійно-технічних навчаль-
них закладів за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.

Система вищої освіти в Україні охоплює заклади І–II (коледжі, 
технікуми, училища) та III–IV (інститути, університети, академії, 
консерваторії) рівнів акредитації. Фінансування вищих навчаль-
них закладів здійснюється за рахунок бюджетних коштів, надхо-
джень від надання платних освітніх послуг і інших не заборонених 
законодавством джерел.

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків вищих навчальних закладів є кількість студентів, ас-
пірантів, докторантів (контингент з урахуванням випуску і прийому).

Середньорічна кількість студентів (К) визначається за формулою:

П
3
1B

2
1KK 1 +−= ,

де К1 – контингент на початок року; В – випуск студентів (ви-
пуск планується з початку року); П – прийом студентів (плануєть-
ся з 1 вересня).
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Чисельність професорсько-викладацького складу розрахо-
вується відповідно до визначеного Міністерством освіти і науки 
України нормативу чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів наукового ступеня, слухачів, інтернів на одну штатну 
посаду науково-педагогічного працівника. 

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються 
за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлю-
ються працівникам залежно від наявної кваліфікаційної категорії, 
робітникам – кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визна-
ченого для цих посад Довідником кваліфікаційних характеристик 
професій працівників.

Працівники вищих навчальних закладів додатково можуть 
отримувати:

– надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо 
важкої роботи, складність, напруженість у роботі; за почесні 
звання; за спортивні звання; за знання та використання у ро-
боті іноземної мови;

– доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх праців-
ників, за суміщення професій, за розширення зони обслугову-
вання або збільшення обсягу виконуваних робіт; за роботу в 
нічний період; за вчене звання; за науковий ступінь тощо.
Фонд оплати праці вищого навчального закладу охоплює 

фонди оплат праці професорсько-викладацького складу, адміні-
стративного, навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу, 
фонд погодинної оплати праці персоналу.

Фонд оплати праці професорсько-викладацького складу роз-
раховується шляхом множення середньої ставки оплати праці на 
кількість ставок професорсько-викладацького складу. 

Фонд погодинної оплати праці персоналу визначається як добу-
ток оплати за академічну годину та кількості проведених годин. Пого-
динно оплачуються проведені навчальні заняття в окремих випадках, 
робота, консультації фахівців з інших установ у державних екзамена-
ційних комісіях, при проведенні кандидатських іспитів тощо.
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Стипендіальний фонд як один із важливих видів видатків ви-
щого навчального закладу містить кошти, необхідні для виплати 
стипендій студентам денної форми навчання (курсантам, слухачам), 
клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам. Він розрахову-
ється відповідно до чисельності осіб, які отримують стипендію, та 
розміру стипендії. Академічна стипендія клінічним ординаторам, 
аспірантам і докторантам визначається у розмірі середньої місячної 
заробітної плати за останнім основним місцем роботи, але не менше 
60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста – для клініч-
них ординаторів, аспірантів, доцента – для докторантів.

Видатки на науково-дослідну роботу розраховуються згідно із 
заходами, які планує здійснити вищий навчальний заклад (кількості 
наукових відряджень, захистів дисертацій, обсягу науково-дослідної 
роботи кафедр), та бюджетними асигнуваннями на ці потреби.

До професійно-технічних навчальних закладів належать: 
професійно-технічне училище відповідного профілю; профе-
сійне училище соціальної реабілітації; вище професійне учили-
ще; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; 
професійно-художнє училище; училище-агрофірма; вище учили-
ще-агрофірма; училище-завод; центр професійної освіти; навчаль-
но-виробничий центр; навчальний центр; інші типи навчальних 
закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють 
професійно-технічне навчання. 

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків професійно-технічних навчальних закладів є кіль-
кість учнів, слухачів (контингент з урахуванням випуску і прийому).

Робочий час викладача, майстра виробничого навчання, ін-
структора виробничого навчання професійно-технічного навчаль-
ного закладу визначається згідно з обсягом навчального наван-
таження і позаурочної навчально-методичної, організаційної та 
виховної роботи серед учнів, слухачів.

Граничні обсяги навчального навантаження і позаурочної 
навчально-методичної, організаційної та виховної роботи у про-
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фесійно-технічних навчальних закладах визначає спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері профе-
сійно-технічної освіти за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади з питань економічної політики, Міністерством фінансів 
України, Міністерством праці та соціальної політики України.

Фонд заробітної плати викладачів, майстрів виробничого на-
вчання, інструкторів виробничого навчання визначається шляхом 
множення середньорічної кількості груп (встановлюється на основі 
нормативу чисельності учнів, слухачів у групах і середньорічного 
контингенту учнів, слухачів), середньої кількості педагогічних го-
дин на групу та величини оплати за педагогічну навчальну годину.

Оплата позаурочної навчально-методичної, організаційної та 
виховної роботи викладача, майстра виробничого навчання, ін-
структора виробничого навчання є складовою системи оплати нав-
чальної роботи.

Робочий час інших педагогічних працівників встановлюється 
залежно від режиму роботи навчального закладу та відповідно до 
законодавства.

Професійно-технічні навчальні заклади у кошторисах перед-
бачають також видатки на харчування, відрядження, виплату сти-
пендій, придбання обладнання, обмундирування тощо.

4. Видатки бюджетів на охорону здоров’я
В усіх країнах, що володіють великим економічним і науко-

во-культурним потенціалом, здоров’я людей – вища соціальна цін-
ність, а його охорона є важливим напрямком діяльності держави 
і суспільства та інтегральним показником успішності функціону-
вання державних інституцій. 

Зважаючи на те, що охорона здоров’я є важливим соціальним 
компонентом держави загального добробуту, визначальною складо-
вою її соціальної політики, яка має забезпечити доступність медичної 
допомоги для всіх членів суспільства незалежно від рівня їхніх до-
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ходів, у Державному та місцевих бюджетах України передбачаються 
видатки на охорону здоров’я, які згідно із бюджетною класифікацією 
охоплюють видатки на фінансування таких закладів і заходів:

1. Медична продукція та обладнання.
2. Поліклініки й амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 

(поліклініки загального профілю та амбулаторії, спеціалізова-
ні поліклініки, стоматологічні поліклініки, станції швидкої та 
невідкладної допомоги, фельдшерсько-акушерські пункти).

3. Лікарні та санаторно-курортні заклади (лікарні загального 
профілю, спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані закла-
ди, пологові будинки, санаторно-курортні заклади).

4. Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади.
5. Дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я.
6. Інша діяльність у сфері охорони здоров’я (будинки дитини, 
станції переливання крові, інші заклади та заходи у сфері охо-
рони здоров’я).
Розподіл видатків на фінансування галузі охорони здоров’я 

між державним і місцевими бюджетами регламентується Бюджет-
ним кодексом України. 

До видатків на охорону здоров’я, які здійснюються із Дер-
жавного бюджету України, належать такі: на первинну меди-
ко-санітарну, амбулаторно-поліклінічну і стаціонарну допомогу 
(багатопрофільні лікарні та поліклініки); спеціалізовану, високо-
спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомо-
гу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, 
центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної ві-
йни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані полі-
клініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки); санаторно-ре-
абілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на 
туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей 
і підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів Украї-
ни “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
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“Про жертви нацистських переслідувань”, та інвалідів, загально-
державні реабілітаційні установи і комплекси для інвалідів згідно 
з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України); санітар-
но-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, де-
зінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями); інші програми 
в галузі охорони здоров’я. Перелік медичних закладів і програм у 
галузі охорони здоров’я, які виконують специфічні загальнодер-
жавні функції та фінансуються за рахунок коштів Державного бюд-
жету України, затверджено Кабінетом Міністрів України.

Планування видатків Державного бюджету України на охо-
рону здоров’я передбачає розробку бюджетного запиту голов-
ного розпорядника бюджетних коштів галузі охорони здоров’я 
(Міністерства охорони здоров’я України) та бюджетних програм 
(програмно-цільовий метод бюджетного планування). Зазначені 
документи складаються на основі державних цільових програм і 
визначених урядом прогнозних показників. 

За рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та 
обласних бюджетів здійснюються видатки, які враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на: 

– консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (лікарні республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення); 

– спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, в т. ч. стоматоло-
гічні центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Віт-
чизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові); 

– санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на тубер-
кульоз, санаторії для дітей і підлітків, санаторії медичної реа-
білітації); 

– інші державні програми медичної та санітарної допомоги 
(медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, 
центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри 
здоров’я та заходи санітарної освіти, інші програми і заходи).
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Із районних бюджетів, бюджетів міст республіканського Ав-
тономної Республіки Крим і міст обласного значення проводяться 
видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, на:

– первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та ста-
ціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові бу-
динки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, 
поліклініки й амбулаторії, загальні стоматологічні полікліні-
ки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшер-
сько-акушерські та фельдшерські пункти); 

– програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри 
здоров’я і заходи щодо санітарної освіти). 
Планування видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я 

здійснюється з використанням формульного підходу, суть якого по-
лягає у розрахунку обсягу видатків на основі фінансових нормативів 
бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них (за-
значені коефіцієнти визначаються з розрахунку на душу населення).

Порядок розрахунку обсягу видатків на охорону здоров’я бюдже-
ту Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного зна-
чення, міст Києва та Севастополя, бюджету району визначений По-
становою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання 
та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами” № 1195 від 5. 09. 2001 р.

Порядок розрахунку обсягу видатків на охорону здоров’я бюд-
жету місцевого самоврядування визначений Постановою Кабінету 
Міністрів України “Деякі питання врегулювання міжбюджетних 
відносин” № 1782 від 31. 12. 2004 р.

Фінансове планування у бюджетних закладах охорони здоров’я 
базується на складанні кошторисів. Визначення розміру окремого 
елементу видатків за економічною класифікацією (КЕКВ) кошто-
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рису здійснюється за допомогою нормативного методу фінансового 
планування на базі оперативно-мережевих показників.

Основними оперативно-мережевими показниками для плану-
вання видатків лікарняних, санаторно-курортних закладів, будин-
ків дитини є кількість лікарняних ліжок та ліжко-днів (визнача-
ються множенням середньорічної кількості ліжок на кількість днів 
функціонування ліжка на рік); для амбулаторно-поліклінічних за-
кладів – кількість лікарських посад і лікарських відвідувань.

Головним показником для розрахунку видатків лікарняних, са-
наторно-курортних закладів, будинків дитини є кількість лікарняних 
ліжок. Зазначений показник визначають відповідно до соціально-еко-
номічних, демографічних та інших умов території. Під час складання 
кошторису лікарняних, санаторно-курортних закладів, будинків дити-
ни розраховується середньорічна кількість ліжок (Лс) за формулою:
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де Л1 – кількість ліжок на початок планового року; Л2 – кількість 
ліжок, які вводяться в дію в плановому році; М – кількість місяців фун-
кціонування ліжок, які вводяться в дію в плановому році; Л3 – кількість 
ліжок, які виводяться з експлуатації в плановому році; М1 – кількість 
місяців функціонування ліжок, які виводяться з експлуатації.

Для визначення видатків амбулаторно-поліклінічних закла-
дів, закладів швидкої та екстреної медичної допомоги використо-
вують показник кількості лікарських посад. Зазначений показник 
дає змогу розрахувати і кількість лікарських відвідувань (В):
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де Пі – середньорічна кількість лікарських посад і-ої спеці-
альності в амбулаторно-поліклінічному закладі; Ді – кількість ро-
бочих днів лікаря і-ої спеціальності на рік; Гі – кількість робочих 
годин лікаря і-ої спеціальності на день; Ні – норма прийому паці-
єнтів на годину лікарем і-ої спеціальності.
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Згідно з економічною класифікацією видатки закладів охо-
рони здоров’я поділяються на поточні (оплата праці персоналу і 
нарахування на неї, придбання предметів, матеріалів, обладнання, 
інвентарю, медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів 
харчування, оплата комунальних, транспортних послуг, поточний 
ремонт тощо) та капітальні (придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування, капітальне будівництво, капіталь-
ний ремонт тощо).

Найбільшу питому вагу у структурі видатків закладів охорони 
здоров’я становлять видатки на оплату праці персоналу. Базовим 
для розрахунку фонду оплати праці медичного закладу є типовий 
штатний розпис, який формується на основі Наказу МОЗ Украї-
ни № 33 “Штатні нормативи та типові штати закладів охорони 
здоров’я” від 23. 02. 2000 р. Основою розрахунку посад лікарів, 
середнього та молодшого медичного персоналу для лікарняних і 
санаторно-курортних закладів є показник кількості ліжок, для ам-
булаторно-поліклінічних закладів – кількість населення, яке при-
кріплене до поліклініки, для будинків дитини – кількість дітей, які 
в них перебувають. 

Отже, кількість посад лікарів у відділеннях лікарняних, са-
наторно-курортних закладів, будинків дитини визначається від-
повідно до нормативу кількості ліжок на лікаря, кількість посад 
середнього і молодшого медичного персоналу – залежно від кіль-
кості ліжок за нормою і кількості посад на черговий пост. Кількість 
посад середнього і молодшого медичного персоналу на черговий 
пост розраховують шляхом ділення загальної кількості робочих го-
дин на рік на річну норму робочого часу. 

Кількість посад лікарів у амбулаторно-поліклінічних закладах 
визначається на основі нормативу кількості посад на відповідну 
чисельність прикріпленого населення, кількість посад середнього 
і молодшого медичного персоналу – відповідно до нормативу чи-
сельності посад на 1 лікарську посаду. 
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Штат адміністративно-управлінського, допоміжного та госпо-
дарського персоналу визначають за типовими штатними розписами.

Оплату праці працівників закладів охорони здоров’я встанов-
люють відповідно до груп персоналу за фактично відпрацьований 
час і вона охоплює:

– основну заробітну плату, яку розраховують на основі кількос-
ті ставок і посадових окладів для певної групи персоналу;

– доплати за суміщення професій, роботу в нічний період, нау-
ковий ступінь та інші доплати, що встановлюють у процентах 
від посадового окладу працівника;

– надбавки за тривалість неперервної роботи, почесні звання, 
знання та використання у роботі іноземної мови, за високі 
досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, 
складність, напруженість у роботі, інші надбавки, що визна-
чають у процентах від посадового окладу працівника.
Визначення посадових окладів та розмірів доплат і надбавок 

працівникам закладів охорони здоров’я проводиться у тарифіка-
ційному списку на підставі спільного Наказу Міністерства пра-
ці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я “Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 
здоров’я та установ соціального захисту населення” № 308/519 від 
05. 10. 2005 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Наказом 
Мінпраці та МОЗ № 579а/758 від 17. 12. 2008 р.). 

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються 
за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлю-
ються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфіка-
ційної категорії, робітникам – кваліфікаційного розряду у межах 
діапазону, визначеного для цих посад Довідником кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, за такими основними гру-
пами: адміністративно-управлінський персонал, лікарі, середній 
медичний персонал, молодший медичний персонал, працівники 
аптек і допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів, госпо-
дарсько-обслуговуючий персонал. 
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Фонд заробітної плати розраховується шляхом множення 
кількості посад на середню ставку зарплати.

Нарахування на заробітну плату працівників закладу охорони 
здоров’я – це видатки на оплату збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування та зборів на всі види обов’язкового соціаль-
ного страхування, розмір (процентні ставки) і порядок сплати яких 
передбачені законодавством.

Видатки на придбання предметів і матеріалів для господар-
ських потреб закладу охорони здоров’я, оплату транспортних, ко-
мунальних й інших послуг визначають з урахуванням обсягу, ре-
жиму, умов роботи зазначеного закладу, діючих норм видатків, цін 
на товари і послуги.

Обсяг видатків на придбання медикаментів і перев’язувальних 
засобів визначають за встановленими нормами у розрахунку на ліжко-
день у лікарняних, санаторно-курортних закладах, будинках дитини, 
на лікарське відвідування – в амбулаторно-поліклінічних закладах. 

Видатки на придбання продуктів харчування у закладах охоро-
ни здоров’я розраховують відповідно до вартості встановленого на 
1 хворого набору продуктів харчування, диференційованого за про-
філем відділень, віковими групами населення, та кількістю ліжко-
днів. Обсяг видатків на харчування можуть розраховувати і як добу-
ток грошової норми на харчування хворого на день, середньорічної 
кількості ліжок і кількості днів функціонування ліжка на рік.

Розмір видатків на придбання обладнання й інвентарю корот-
кострокового користування визначається з урахуванням наявності 
придатного до використання обладнання й інвентарю у медичних 
закладах, норм, передбачених у табелях обладнання та оснащення 
закладів охорони здоров’я, затверджених Міністерством охорони 
здоров’я України.

За КЕКВ “Видатки на відрядження” плануються видатки, 
пов’язані з оплатою проїзду, проживання, добових відряджених 
працівників. Розмір зазначеного елементу видатків визначається 
на основі даних минулих років і норм чинного законодавства. 
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Видатки закладів охорони здоров’я за КЕКВ “Оплата послуг”, 
“Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” обчислюються пря-
мим розрахунком на основі діючих тарифів і порядку розрахунку 
плати за певні послуги.

Капітальні видатки заклади охорони здоров’я планують, 
враховуючи наявність обладнання та інвентарю довгострокового 
користування згідно із переліком, затвердженим Міністерством 
охорони здоров’я України, методом прямого розрахунку в межах 
асигнувань, передбачених бюджетом на зазначені цілі. 

У закладах охорони здоров’я КЕКВ “Придбання обладнання і 
предметів довготермінового користування” охоплює суму коштів, 
необхідних для купівлі зазначених активів, і розраховується шляхом 
множення ціни одиниці обладнання та предметів довготермінового 
користування відповідного виду на кількість необхідного для функці-
ональних відділень закладу охорони здоров’я обладнання та предме-
тів довгострокового користування за видами (згідно з нормативами).

5. Видатки бюджетів на духовний та фізичний 
розвиток

Важливу роль у формуванні трудового та інтелектуального по-
тенціалу України відіграє духовний і фізичний розвиток її громадян.

У Державному бюджеті України та місцевих бюджетах перед-
бачаються видатки на духовний і фізичний розвиток населення, 
які згідно з бюджетною класифікацією містять видатки на фінан-
сування таких закладів і заходів:

1. Фізична культура і спорт.
2. Культура та мистецтво (театри, художні колективи, концертні 
та циркові організації, кінематографія, творчі спілки, бібліо-
теки, музеї і виставки, заповідники, клубні заклади, інші за-
ходи і заклади в галузі культури і мистецтва).

3. Засоби масової інформації (телебачення і радіомовлення, пре-
са, книговидання, інші засоби масової інформації).
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4. Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку.
5. Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку.
Розподіл видатків на фінансування духовного та фізичного 

розвитку населення між державним і місцевими бюджетами регла-
ментується Бюджетним кодексом України. 

До видатків на духовний та фізичний розвиток, які здійсню-
ються із Державного бюджету України, належать такі:

– на культуру і мистецтво (державні культурно-освітні про-
грами (національні та державні бібліотеки, музеї та виставки на-
ціонального значення, заповідники національного значення, між-
народні культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи), 
державні театрально-видовищні програми (національні театри, на-
ціональні філармонії, національні та державні музичні колективи 
й ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України), державну підтримку 
громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус 
національних, державні програми розвитку кінематографії, дер-
жавну архівну справу);

– на державні програми підтримки телебачення, радіомов-
лення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

– на фізичну культуру і спорт (державні програми підготовки 
резерву і складу національних команд і забезпечення їхньої участі 
у змаганнях державного і міжнародного значення (утримання цен-
тральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності згідно з 
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, формування 
національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань державного значення з визнаних видів спорту ; підготовка 
й участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту (в т. ч. Олімпійські 
ігри та Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту), фінансова під-
тримка баз олімпійської підготовки згідно з переліком, затвердже-
ним Кабінетом Міністрів України); державні програми з розвитку 
фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації ін-
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валідів (центри державного значення з фізичної культури і спорту 
інвалідів, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїн-
ських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації інвалідів, утримання національних збірних 
команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їхньої підготовки 
та участі в міжнародних змаганнях (в т. ч. Паралімпійські та Деф-
лімпійські ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз 
паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком, за-
твердженим Кабінетом Міністрів України); державні програми фіз-
культурно-спортивної спрямованості);

– на програми реставрації пам’яток архітектури, споруджен-
ня (створення) пам’ятників і монументів державного значення.

Планування видатків Державного бюджету України на фі-
зичний і духовний розвиток населення передбачає розробку бю-
джетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів, які 
спрямовуватимуться на зазначені цілі (Міністерства культури і ту-
ризму України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту) та 
бюджетних програм (програмно-цільовий метод бюджетного пла-
нування). Зазначені документи створюються на основі державних 
цільових програм і визначених урядом прогнозних показників. 

За рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та 
обласних бюджетів здійснюються видатки, які враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на: 

– культуру і мистецтво (державні культурно-освітні програ-
ми (республіканські Автономної Республіки Крим та обласні біблі-
отеки, музеї та виставки, в т. ч. заклади та установи комунальної 
власності, яким надано статус національних), державні театраль-
но-видовищні програми (філармонії, музичні колективи й ансам-
блі, театри, палаци і будинки культури республіканського Авто-
номної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та за-
ходи у галузі мистецтва, в т. ч. заклади та установи комунальної 
власності, яким надано статус національних), інші державні куль-
турно-мистецькі програми);
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– фізичну культуру і спорт (державні програми з розвитку 
фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Авто-
номної Республіки Крим та обласного значення, заходи з фізичної 
культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим 
та обласного значення), державні програми з інвалідного спорту і 
реабілітації (республіканський Автономної Республіки Крим та об-
ласні центри з інвалідного спорту і дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли інвалідів та спеціалізовані спортивні школи параолімпійського 
резерву, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з ін-
валідного спорту республіканського Автономної Республіки Крим 
та обласного значення; державні програми з розвитку фізичної куль-
тури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного зна-
чення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спор-
тивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкуль-
турно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних 
зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів)).

Із районних бюджетів, бюджетів міст республіканського Ав-
тономної Республіки Крим і міст обласного значення проводяться 
видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, на: 

– державні культурно-освітні та театрально-видовищні про-
грами (театри, районні (міські) бібліотеки або централізова-
ні бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної 
системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи 
естетичного виховання дітей, в т. ч. заклади та установи кому-
нальної власності, яким надано статус національних, зоопар-
ки загальнодержавного значення державної власності); 

– державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утри-
мання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Ав-
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тономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фі-
зичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд 
місцевого значення.
До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст ра-

йонного значення та їхніх об’єднань, враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на сільські, 
селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри доз-
вілля, інші клубні заклади та бібліотеки.

Видатки на культурно-мистецькі програми місцевого зна-
чення, в т. ч. зоопарки загальнодержавного значення комунальної 
власності; програми підтримки кінематографії та засобів масової 
інформації місцевого значення; місцеві програми з розвитку фізич-
ної культури і спорту; типове проектування, реставрацію та охоро-
ну пам’яток архітектури місцевого значення також здійснюються 
із місцевих бюджетів, але вони не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів.

Планування видатків місцевих бюджетів на фізичний і духов-
ний розвиток населення здійснюється із використанням формуль-
ного підходу, суть якого полягає у розрахунку обсягу видатків на 
основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та кори-
гувальних коефіцієнтів до них (зазначені коефіцієнти визначають-
ся з розрахунку на душу населення).

Порядок розрахунку обсягу видатків на фізичний і духовний 
розвиток населення бюджету Автономної Республіки Крим, облас-
ного бюджету, бюджету міста республіканського Автономної Рес-
публіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, 
бюджету району визначений Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних 
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюд-
жетами” № 1195 від 5. 09. 2001 р.
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Порядок розрахунку обсягу видатків на фізичний і духовний 
розвиток населення бюджету місцевого самоврядування визначе-
ний Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання вре-
гулювання міжбюджетних відносин” № 1782 від 31. 12. 2004 р.

Культурний розвиток є одним із головних чинників соціаль-
но-економічного розвитку держави. Для формування і підвищен-
ня культурного рівня особистості функціонують численні заклади 
культури та мистецтва.

Зважаючи на те, що джерелами фінансування закладів культу-
ри і мистецтва можуть бути не лише бюджетні кошти, а й кошти від 
надання платних послуг, благодійні внески тощо, формами фінан-
сового забезпечення зазначених інституцій може бути бюджетне 
фінансування, некомерційне самофінансування, благодійництво. 

Одним із найважливіших видатків закладів культури і мистец-
тва є видатки на оплату праці. 

Штат працівників закладів культури і мистецтва залежить від 
виду діяльності цих закладів. Наприклад, для бібліотек чисельність по-
сад працівників визначається відповідно до нормативу бібліотечного 
фонду на особу, для музеїв – за нормативом музейного фонду на особу.

Визначення посадових окладів та розмірів доплат і над-
бавок працівникам закладів культури і мистецтва проводиться у 
тарифікаційному списку на основі Наказу Міністерства культури 
і туризму України “Про впорядкування умов оплати праці пра-
цівників культури на підставі Єдиної тарифної сітки” № 745 від 
18. 10. 2005 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Наказом 
Міносвіти № 54 від 18. 12. 2008 р.). 

Фонд оплати праці розраховується шляхом множення кількос-
ті посад працівників на середню ставку зарплати.

Працівники закладів культури і мистецтва можуть отриму-
вати надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо 
важкої роботи, складність, напруженість у роботі, почесні звання, 
знання та використання у роботі іноземної мови) та доплати (за ви-
конання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщен-
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ня професій, за розширення зони обслуговування або збільшення 
обсягу виконуваних робіт; за роботу в нічний період; за науковий 
ступінь) до посадового окладу.

Інші видатки за економічною класифікацією закладів культу-
ри і мистецтва плануються у тому самому порядку, що й для інших 
бюджетних установ.

Фізична культура є частиною загальної культури суспільства, 
що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, мораль-
но-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гар-
монійного формування її особистості.

Заклади та заходи з фізичної культури і спорту фінансуються 
як за рахунок бюджетних коштів, так і коштів громадських органі-
зацій, професійних союзів, міжнародних організацій тощо.

На цілі фізичної культури і спорту використовуються кошти 
фонду соціального страхування, а також позабюджетні надходжен-
ня: внески підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, 
окремих осіб, кошти від фінансово-господарської діяльності закладів 
фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості, а також від продажу прав на використання спортивної 
символіки і на телевізійну трансляцію спортивних змагань, від прове-
дення фізкультурно-спортивних та інших видовищних заходів, спор-
тивних лотерей тощо. Одержання коштів з позабюджетних джерел не 
впливає на обсяги бюджетних асигнувань на фізичну культуру і спорт.

У сільській місцевості витрати на утримання всіх закладів 
фізкультурно-спортивного призначення, в т. ч. дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, а також проведення фізкультурно-спортивних 
заходів здійснюються переважно з державного бюджету та бюдже-
тів місцевого самоврядування.

Планування видатків на фізичну культуру та спорт прово-
диться з урахуванням показників, які характеризують проведення 
спортивного заходу. Витрати на утримання команд розраховують-
ся за показниками видатків минулих періодів на команду та за чи-
сельністю команд.
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Видатки на проведення змагань визначаються з урахуванням 
строку тривалості змагань, чисельності їхніх учасників та витрат 
на учасника на день.

Видатки на утримання спортивних шкіл розраховуються так 
само, як і видатки навчальних закладів, з урахуванням середньо-
річної чисельності учнів зазначених шкіл.

Фонд оплати праці працівників галузі фізичної культури і 
спорту розраховується шляхом множення кількості посад праців-
ників на середню ставку зарплати.

Визначення посадових окладів та розмірів доплат і надбавок 
працівникам галузі фізичної культури і спорту проводиться у тарифі-
каційному списку на підставі Наказу Міністерства України у справах 
молоді та спорту “Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури 
і спорту” № 2097 від 23. 09. 2005 р. (із змінами та доповненнями, вне-
сеними Наказом Міносвіти № 5073 від 29. 12. 2008 р.). Наприклад, та-
рифні розряди тренерів і працівників штатних збірних команд Укра-
їни з видів спорту встановлюються згідно з категоріями видів спорту 
(зарахування видів спорту до відповідних категорій відбувається за 
результатами виступів спортсменів), тренерів і працівників штатних 
збірних команд України зі спортивних ігор – за видами ліги, спорт-
сменам-інструкторам штатних збірних команд України – залежно від 
зайнятих місць у командних номерах програми і т. ін.

Працівники галузі фізичної культури і спорту можуть отриму-
вати надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо 
важкої роботи, складність, напруженість у роботі, почесні звання, 
спортивні звання, знання та використання у роботі іноземної мови; 
тренерам, працівникам, спортсменам-інструкторам штатних збірних 
команд може встановлюватися надбавка у межах фонду оплати праці 
за професійну майстерність) та доплати (за виконання обов’язків тим-
часово відсутніх працівників, за суміщення професій, за розширення 
зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; за 
роботу в нічний період; за науковий ступінь) до посадового окладу.



ТЕМА 10. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
НА ОБОРОНУ ТА УПРАВЛІННЯ

1. Видатки бюджету на оборону.
2. Видатки бюджету на управління.

1. Видатки бюджету на оборону
Чинним законодавством визначено, що оборона України – це 

система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, 
науково-техніч них, інформаційних, правових, організаційних, ін-
ших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її 
захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Головним завданням Міністерства оборони України та Гене-
рального штабу Збройних сил України є забезпечення оборони дер-
жави, захист її суверенітету та територіальної цілісності, а також 
збереження бойового потенціалу військ (сил), підтримання боєздат-
ності сил та засобів бойового чергування з протиповітряної оборо-
ни, а також забезпечення життєдіяльності Збройних сил України.

З метою забезпечення захищеності життєво важливих інтере-
сів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз 
у Державному бюджеті України передбачені видатки на оборону 
держави, так звані оборонні видатки. 

Відповідно до програмної класифікації видатки на оборону з 
Державного бюджету України передбачаються на:

– керівництво та військове управління Збройними силами України; 
– утримання особового складу Збройних сил України;
– забезпечення Збройних сил України зв`язком, створення та розви-
ток командних пунктів та автоматизованих систем управління;

– медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення 
особового складу Збройних сил України;
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– підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу, під-
вищення кваліфікації, перепідготовку офіцерських кадрів і дер-
жавних службовців, початкову військову підготовку молоді; 

– проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних сил 
України та інших військових формувань; 

– реформування та розвиток Збройних сил України;
– закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки для 
Збройних сил України;

– прикладні дослідження у сфері військової оборони держави;
– відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію, ремонт 
озброєння та військової техніки;

– будівництво і капітальний ремонт військових об`єктів;
– будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Збройних сил України; 

– забезпечення живучості та вибухо- і пожежобезпеки арсена-
лів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних 
сил України; 

– утилізацію звичайних видів боєприпасів і рідинних компо-
нентів ракетного палива; 

– забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях;
– забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері; 
– підготовку курсантів льотних спеціалізацій для Збройних сил 
України Харківським аероклубом Товариства сприяння обо-
роні України; 

– відшкодування ФСС на випадок безробіття додаткових ви-
трат, пов’язаних з виплатою військовослужбовцям, звільне-
ним у зв’язку з реформуванням Збройних сил України, допо-
моги внаслідок безробіття та матеріальної допомоги у період 
професійної підготовки; 

– захист важливих державних об’єктів; 
– соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, що 
звільняються в запас або відставку; 
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– здійснення заходів, пов’язаних з проведенням землевпоряд-
них робіт, оформлення правовстановлюючих документів на 
нерухоме майно та земельні ділянки.
Враховуючи поданий склад видатків на оборону, їх можна 

об’єднати у три групи: прямі, побічні та приховані. Основну част-
ку оборонних видатків становлять прямі, які охоплюють: витрати 
на утримання та навчання особово го складу Збройних сил України, 
придбання, утримання та експлуатацію озброєння, воєнної техні-
ки та майна, воєнні науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи, видатки на цивільну оборону, воєнну допомогу іноземним 
державам та ін.

Прямі оборонні видатки поділяються на поточні та капітальні. 
Поточні видатки містять витрати, пов’язані з підтримкою бойової 
могутності Збройних сил України на досягнутому рівні (грошове 
утримання військовослужбовців та заробітна плата цивільного 
вільнонайманого персоналу, витрати на медичне обслуговування, 
транспортування та інші види забезпечення діяльності особового 
складу, витрати, пов’язані з експлуатацією та ремонтом воєнної 
техніки). Видатки, які відображають процес матеріально-техніч-
ного переоснащення Збройних сил України та розвиток оборонної 
інфраструктури (витрати на воєнні НД і ДКР, купівля озброєння та 
воєнної техніки, військове будівництво), належать до капітальних. 

До побічних оборонних видатків належать витрати, пов’язані 
з утриманням Збройних сил України, гонкою озброєнь, ліквідацією 
наслідків війн (проценти та погашення державного боргу, пенсії 
та допомога ветеранам війни, інвалідам, сім’ям загиблих, витрати 
щодо відбудови руйнувань, спричинених війною, виплати репара-
цій тощо). Оборонні видатки охоплюють також приховані видатки, 
які проходять за кошторисами цивільних міністерств.

За економічною класифікацією видатки Міністерства оборони 
України містять поточні видатки на: товари і послуги; оплату працi 
працiвникiв бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; 
придбання предметів постачання i матеріалів (предмети, матеріа-
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ли, обладнання та інвентар, медикаменти та перев’язувальні мате-
ріали, продукти харчування, м’який інвентар та обмундирування, 
оплата транспортних послуг й утримання транспортних засобів, 
оренда, поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; тех-
нічне обслуговування обладнання, послуги зв’язку, оплата інших 
послуг та інші видатки); відрядження; матеріали, інвентар, будів-
ництво, капітальний ремонт і заходи спеціального призначення, 
що мають загальнодержавне значення; оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв; дослідження і розробки, видатки державного (ре-
гіонального) значення; субсидії та поточні трансферти. Відповідно 
капітальні охоплюють видатки на: придбання основного капіталу, 
придбання обладнання i предметів довгострокового користування, 
капітальне будівництво (придбання), капітальний ремонт, рекон-
струкцію та реставрацію.

Обсяг фінансування видатків на оборону визначається щоріч-
но Законом України “Про Державний бюджет України” відповід-
но до якого доходи військових організацій формуються за рахунок 
бюджетних асигнувань.

Фінансування Збройних сил України – це комплекс заходів 
із забезпечення фінансовими ресурсами утримання та розвитку 
Збройних сил України: на фінансове планування і фінансування, 
витребування, отримання, зберігання, економне і доцільне вико-
ристання коштів, контроль за їхніми витратами, облік і звітність.

Фінансування військових організацій з Державного бюджету 
України здійснюється через Державне казначейство України. Для 
цього розпорядник бюджетних коштів в органі Державного казначей-
ства України відкриває особові та реєстраційні рахунки. Головним 
розпорядникам коштів і розпорядникам коштів другого ступеня від-
криваються особові рахунки, на яких відображаються кошти, нада-
ні для використання на утримання своєї установи, на централізовані 
заходи і для перерахування підвідомчим установам. Реєстраційні ра-
хунки відкриваються розпорядникам коштів усіх ступенів для обліку 
витрат, передбачених їхніми кошторисами доходів і видатків.
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Кошти на здійснення видатків Міністерства оборони України 
перераховує Головне управління Державного казначейства України 
на рахунки обласних управлінь Державного казначейства. Розподіл 
коштів на обласному рівні здійснює розпорядник другого ступеня.

Фінансування органів і установ, які забезпечують національ-
ну оборону, проводиться на основі кошторисів.

Виконавчим органом, через який міністр оборони реалізує по-
вноваження Головного розпорядника бюджетних коштів, є Головне 
фінансово-економічне управління Міністерства оборони України як 
структурний підрозділ центрального апарату Міністерства оборони 
України. Ця структура призначена для своєчасного та повного (в меж-
ах кошторису міністерства) забезпечення потреб Збройних сил Укра-
їни в коштах, організації контролю за їхнім цільовим використанням, 
організації фінансово-економічної діяльності та методичного керів-
ництва господарчою діяльністю у Збройних силах України з метою 
забезпечення високого рівня їхньої боєздатності та боєготовності. 

Основним завданням у процесі фінансового планування і фі-
нансування видатків на оборону є правильне визначення потреби у 
коштах на утримання Збройних сил України, здійснення контролю 
щодо економного, доцільного і суворо цільового витрачання коштів.

Фінансове планування та фінансування оборонних видатків 
здійснюється шляхом:
● визначення забезпечуючими управліннями потреби в коштах Мі-
ністерства оборониУкраїни на плановий рік, складання плану роз-
поділу призначення коштів видам Збройних сил України, опера-
тивним командуванням, військовим частинам та установам; 

● своєчасного витребування асигнувань із держбюджету на фі-
нансування потреб Міністерства оборони України, а також сво-
єчасного переказу коштів видам Збройних сил України, опера-
тивним командуванням, військовим частинам та установам; 

● систематичного уточнення потреби в коштах протягом року і 
своєчасного корегування планів фінансування й анулювання 
залишкових сум; 
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● здійснення оперативного обліку та контролю за використан-
ням коштів і станом фінансування. 
Потреба в бюджетних асигнуваннях для Збройних сил Украї-

ни за відповідними бюджетними програмами визначається за стат-
тями кошторису Міністерства оборони України, які перебувають у 
віданні головних (центральних) управлінь ЦАМО – цими забезпе-
чуючими управліннями; а також за статтями кошторису Міністер-
ства оборони України, які перебувають у віданні Головного фінан-
сово-економічного управління – посадовими особами управління 
військового бюджету та фінансування Збройних сил України та 
відповідними управліннями, відділами ГФЕУ МО України.

Забезпечуючі управління в установлений строк подають до 
Головного фінансово-економічного управління Міністерства обо-
рони України кошториси витрат за статтями, які перебувають у 
їхньому віданні, а також кошториси витрат на оплату службових 
відряджень, видавницьку діяльність і перепідготовку фахівців у 
цивільних вищих навчальних закладах.

Посадові особи Головного фінансово-економічного управлін-
ня МОУ після перевірки обґрунтованості поданих від забезпечую-
чих управлінь ЦАМО кошторисів визначають загальну потребу в 
коштах на рік, що планується, складають зведений кошторис Мі-
ністерства оборони України та бюджетний запит.

Бюджетний запит Міністерства оборони України на наступ-
ний рік з відповідними розрахунками й обґрунтуваннями допові-
дається міністру оборони.

Схвалений міністром оборони бюджетний запит подається до 
Міністерства фінансів України для перевірки, узагальнення та вмі-
щення у проект державного бюджету на наступний рік.

Організація роботи урядових органів з формування Держав-
ного бюджету України, а в його складі і витрат на оборону, здій-
снюється згідно з Бюджетним кодексом України.
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Робота зі складання проекту держбюджету здійснюється па-
ралельно та у взаємозв’язку зі складанням проекту державного 
плану економічного і соціального розвитку.

Крім цього, як доповнення до закону щорічно видається по-
станова Кабінету Міністрів України та вказівки Міністерства фі-
нансів України і Міністерства економіки України, в яких деталі-
зуються порядок, строки розробки і подання міністерствам та 
відомствам фінансово-планових документів для передбачення їх у 
проектах державного плану економічного і соціального розвитку 
та держбюджету на наступний рік.

Відповідно до цих розпоряджень у Міністерстві оборони 
України видаються документи, які регламентують питання розроб-
ки і складання фінансово-планових документів, строки їхнього по-
дання для вміщення у кошторис МОУ.

Після перевірки й уточнення всіх даних, зазначених у цих 
фінансово-планових документах, Міністерство фінансів України 
складає проект бюджету з вміщенням у розділ “Витрати” сум, що 
плануються для виділення на оборону України, який подається до 
Кабінету Міністрів України. 

Схвалений Кабінетом Міністрів України проект Державного 
бюджету України подається Президенту України та у постійну ко-
місію Верховної Ради для розгляду висновків і підготовки співдо-
повідей. Надалі безпосередньо на засіданні Верховної Ради Украї-
ни розглядається і затверджується закон про держбюджет.

Після затвердження Верховною Радою Закону “Про Держав-
ний бюджет України”, а в його складі й витрат на оборону, почина-
ється процес розподілу коштів та фінансування військ.

Оскільки військові частини та установи Міністерства оборо-
ни України (крім госпрозрахункових промислових підприємств і 
будівельних організацій) фінансуються за рахунок коштів держав-
ного бюджету, вони є бюджетними організаціями та фінансуються 
у кошторисно-бюджетному порядку.
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2. Видатки бюджету на управління
В умовах розбудови в Україні демократичного суспільства не-

обхідним є формування ефективної системи державного управлін-
ня як однією з функцій держави. Органи державної влади України 
представляють державу як всередині країни, так і поза її межами і 
діють за її дорученням. 

Конституцією і відповідними законами України встановлено 
порядок утворення органів державної влади. Зокрема, Верховна 
Рада України обирається шляхом загальних виборів, Кабінет Мініс-
трів України формується Верховною Радою України за погоджен-
ням з Президентом України. Кожен з органів функціонує відпо-
відно до визначених його завдань і функцій залежно від власного 
правового статусу, в межах якого і виступає від імені держави та за 
її дорученням, є її офіційним представником. 

Відповідно до закріплених державою повноважень для здій-
снення власних завдань і функцій органів державної влади, державна 
влада може здійснюватися у трьох формах: законодавчій, виконавчій 
та судовій. При цьому в межах повноважень визначаються конкретні 
права й обов’язки цих органів, відповідно до яких вони мають право 
реалізувати надані їм права, ухвалювати відповідні акти, обов’язкові 
до виконання підпорядкованими органами, службовими особами та 
громадянами, а також здійснювати контроль за їхнім виконанням.

Фінансування видатків на державне управління здійснюється 
за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. Зокрема, із Державного 
бюджету України фінансуються видатки на функціонування за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, утримання Президента 
України та його апарату, фінансових і фіскальних органів, загальне 
планування і статистичні служби. З бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим утримуються органи влади й управління Автономної 
Республіки Крим. З обласних, районних і бюджетів місцевого са-
моврядування здійснюються видатки на утримання відповідних 
органів державної влади та місцевого самоврядування.
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До складу видатків на державне управління належать такі:
● на функціонування законодавчої влади (апарату Верховної 

Ради України, апарату Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, забезпечення діяльності народних депутатів, апарату Рахун-
кової палати Верховної Ради України, інші видатки);

● на функціонування виконавчої влади (апарату Кабінету 
Міністрів України, апарату Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим та її місцевих органів, місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування);

● на утримання Президента України та його апарату;
● на утримання фінансових і фіскальних органів (Державної 

податкової адміністрації України, місцевих державних податкових 
органів, Головного контрольно-ревізійного управління України, 
Головного управління Державного казначейства України, місцевих 
органів Головного управління Державного казначейства України, 
Митної служби України, на створення державного реєстру фізич-
них осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, ви-
трати на комп’ютеризацію Державного казначейства України та 
інших фінансових органів, витрати на виготовлення марок акциз-
ного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби);

● на загальне планування і статистичні служби (проведення 
статистичних досліджень і переписів, ведення записів щодо сімей-
них бюджетів);

● інші видатки на загальнодержавне управління (виготов-
лення орденів, медалей, документів до них; виготовлення та пере-
везення національної валюти, придбання обладнання для виробни-
цтва цінних паперів і монет; виробництво бланків цінних паперів 
і документів суворого обліку; утримання Пробірної палати Украї-
ни, утримання центру правових реформ і законопроектних робіт; 
утримання Фонду сприяння становленню місцевого та регіональ-
ного самоврядування; видатки на паспортизацію населення Укра-
їни; видатки на запровадження нового податкового і бюджетного 
законодавства);
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● на утримання судової влади (Конституційного суду Украї-
ни, Верховного суду України, обласних судів, районних (міських) 
судів, Вищого арбітражного суду України, арбітражних судів, вій-
ськових судів).

Планування видатків на утримання органів державного управ-
ління здійснюється у формі складання індивідуальних і зведених 
кошторисів. З кошторисом затверджується штатний розпис органів 
державного управління, включаючи їхні структурні підрозділи. У 
штатному розписі вказується кількість штатних одиниць за струк-
турними підрозділами, посадові оклади для кожної посади і місяч-
ний фонд оплати праці у розрахунку на посаду.

Незалежно від джерел утримання, кошториси центральних 
органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій затверджує Міністерство 
фінансів України. Кошториси і штатні розписи органів виконав-
чої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним 
органам виконавчої влади, затверджують керівники цих мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади. Кошто-
риси управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних 
державних адміністрацій затверджують відповідно обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські державні адміністрації після попе-
редньої перевірки в обласних, Київському та Севастопольському 
міських фінансових управліннях. Кошториси управлінь, відділів, 
інших підрозділів районних державних адміністрацій затверджу-
ють районні державні адміністрації після попередньої перевірки у 
районних фінансових відділах.

Планування витрат на утримання органів державного управ-
ління відповідно до груп видатків за економічною класифікацією 
здійснюється у такому самому порядку, як і в інших бюджетних 
установах.

Найбільшу питому вагу у складі видатків на державне управ-
ління становлять кошти на оплату праці (близько 75%). Працівники 
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органів державного управління мають статус державних службов-
ців, тому оплата їхньої праці здійснюється згідно із Законом України 
“Про державну службу” № 3723-ХІІ від 16. 12. 1993 р., відповідно 
до якого заробітна плата державних службовців складається з поса-
дових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років 
на державній службі та інших надбавок. Посадові оклади держав-
них службовців установлюються залежно від складності та рівня 
відповідальності виконуваних службових обов’язків відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України № 35 від 21. 01. 1993 р. “Про 
умови оплати праці працівників апарату органів державної влади та 
інших органів”. В умовах дефіциту бюджетних коштів фінансуван-
ня органів державного управління здійснюється в розмірах, необхід-
них для забезпечення поточної діяльності, яка передбачає витрати 
на оплату праці, нарахування на заробітну плату та витрати на гос-
подарське утримання установ і організацій.

Розрахунок показників обсягу видатків з місцевих бюджетів 
здійснюється за формульним підходом. Показники обсягу видатків 
обласного бюджету, бюджету міст Києва та Севастополя на утри-
мання органів управління визначаються відповідно до чисельності 
працівників цих органів; співвідношення показників обсягів ви-
датків відповідних рівнів бюджетів на цю мету встановлюють за 
даними зведення місцевих бюджетів на основі фінансового норма-
тиву бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з 
обласного бюджету та бюджету міст Києва і Севастополя. 

Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки 
Крим на утримання органів управління обчислюється за обсягом 
видатків місцевих бюджетів в Україні загалом на утримання орга-
нів управління у планованому бюджетному періоді, а також обся-
гом видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання 
органів управління, в т. ч. Міністерства фінансів Автономної Рес-
публіки Крим, у загальному обсязі видатків на цю мету з урахуван-
ням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів 
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
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значення і видатків на утримання додаткової чисельності праців-
ників сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад. 

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста рес-
публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значен-
ня на утримання органів управління визначається на основі:

● фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на утриман-
ня органів управління, в т. ч. фінансових органів, з бюджетів міст рес-
публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення; 

● додаткового обсягу видатків бюджету міста республікан-
ського Автономної Республіки Крим та обласного значення згідно із 
Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”; 

● співвідношення видатків бюджетів міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання 
органів управління та загального обсягу видатків на цю мету за 
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними 
радами з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіці-
єнта для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення, і видатків на утримання додаткової 
чисельності працівників сільських, селищних, міських (міст ра-
йонного значення) рад, що введений з 1 січня 2010 р.; 

● чисельності наявного населення міста республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення за станом на 1 
січня року, що передує планованому (без урахування населення сіл, 
селищ і міст, що належать до його складу і мають відповідну раду); 

● коригуючого коефіцієнта для бюджетів міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чи-
сельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. “Деякі питання 
віднесення областей та міст до груп за оплатою праці” належать 
до III групи міст за оплатою праці. Розмір цього коефіцієнта визна-
чається індивідуально для кожного міста. 

При визначенні зазначених видатків застосовується коригуючий 
коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Респуб-
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ліки Крим та обласного значення, що має 15 числових значень залеж-
но від кількості населення міста (без урахування населення сіл, селищ 
і міст, що належать до його складу і мають відповідну раду).

Розрахунковий показник обсягу видатків районних бюджетів 
на утримання органів управління визначається на основі фінансо-
вого нормативу бюджетної забезпеченості на утримання органів 
управління з районних бюджетів, обсягу додаткових видатків ра-
йонних бюджетів згідно із Законом України “Про статус гірських 
населених пунктів в Україні”, частки видатків районних бюджетів 
на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на 
цю мету, визначеної щодо обсягу видатків на їхнє утримання, вра-
хованих у міжбюджетному трансферті на попередній рік, з ураху-
ванням видатків на утримання додаткової чисельності працівників 
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, а та-
кож штатної чисельності працівників районних рад відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. “Про 
фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самовряду-
вання” із змінами за відповідними нормативами. 

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів сіл, се-
лищ, міст районного значення на утримання органів управління 
розраховується на основі:

● фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на утри-
мання органів управління з бюджетів сіл, селищ, міст районного 
значення залежно від штатної чисельності; 

● частки видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного зна-
чення на утримання органів управління у загальному обсязі видат-
ків на цю мету, визначеної залежно від штатної чисельності апара-
тів сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів; 
штатної чисельності працівників сільських, селищних, міських рад; 

● обсягу додаткових видатків бюджетів сіл, селищ, міст ра-
йонного значення чисельність наявного населення сіл, селищ, міст 
за станом на 1 січня року, що передує планованому.



ТЕМА 11. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
НА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

1. Державний борг як наслідок існування державного 
кредиту.

2. Класифікація державного боргу.
3. Обслуговування державного боргу за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

4. Формування та обслуговування гарантованого 
державного боргу.

1. Державний борг як наслідок існування держав-
ного кредиту 

Органи державної влади щорічно у процесі складання, обго-
ворення та затвердження державного бюджету стикаються з про-
блемою його збалансування. Оскільки сьогодні державні бюджети 
більшості країн світу є дефіцитними, проблема їхнього збалансу-
вання насамперед стосується питання покриття бюджетного дефі-
циту. Основним беземісійним методом покриття бюджетного дефі-
циту є залучення державою кредитних ресурсів.

Інакше кажучи, держава для фінансування власних потреб 
може мобілізувати фінансові ресурси, застосовуючи кредитні ін-
струменти. У цьому разі вона є позичальником, а населення, під-
приємницькі структури, іноземні держави тощо – кредиторами. 
Державні позики, як правило, пов’язані з бюджетним дефіцитом, 
будучи джерелом його покриття. 

Призначення державного кредиту виявляється в тому, що він є 
засобом мобілізації в руках держави додаткових фінансових ресур-
сів. У разі дефіцитності державного бюджету додатково одержані 
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фінансові ресурси спрямовують на покриття різниці між бюджет-
ними видатками і доходами. При позитивному бюджетному сальдо 
одержані за допомогою державного кредиту кошти прямо викорис-
товуються для фінансування економічних і соціальних програм. 
Це означає, що державний кредит, будучи засобом збільшення фі-
нансових можливостей держави, може стати важливим чинником 
пришвидшення соціально-економічного розвитку країни.

Загалом державний кредит відображає засновані на взаємних 
інтересах і зобов’язаннях боржників та кредиторів відносини, од-
ним з учасників яких є держава, з приводу надання у користування 
тимчасово вільних коштів на умовах строковості, поверненості, 
платності та забезпеченості. Держава як суб’єкт кредитних відно-
син може бути в ролі позичальника коштів, кредитора або гаранта.

Кредитні відносини, в яких держава є позичальником, суттєво 
відрізняються від тих, в яких вона кредитор чи гарант повернення 
кредитів, за цілями, методами і соціально-економічними наслідка-
ми (рис. 4).

Державний борг як наслідок кредитних відносин за участю 
держави формується у разі, коли держава є позичальником або 
гарантом повернення кредиту. При цьому, згідно із загальноприй-
нятою у світі методологією, гарантії оплати боргів підприємств, а 

Рис. 4. Систематизація державного кредиту згідно 
з критерієм ролі держави у кредитних відносинах

 Державний кредит 

Відносини, в яких 
держава відіграє 
роль позичальника 

Відносини, в яких  
держава є гарантом  
повернення кредиту 

Відносини, в яких 
держава відіграє  
роль кредитора 

Призводять  
до збільшення 

державного боргу 

Наслідком може бути 
збільшення державного 

боргу 

Реалізуються з метою 
досягнення певних 

соціально-економічних цілей 
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також інші умовні зобов’язання не враховуються при обчисленні 
загальної суми державного боргу до того моменту, поки державні 
органи не вимушені розпочати виплати з метою погашення такого 
боргу, тобто якщо безпосередній позичальник не виконав вчасно 
власні кредитні зобов’язання.

Використання державою у фінансовій політиці залучення ко-
штів на кредитній основі зумовлює утворення державного боргу і 
необхідність формування ефективної системи управління ним.

Проблема державного боргу набула особливої актуальнос-
ті у другій половині XX ст., коли держави стали неспроможними 
акумулювати у бюджеті достатні фінансові ресурси для виконання 
власних функцій і почали застосовувати боргову політику, активно 
здійснюючи запозичення на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках. Державний борг нині є об’єктивно зумовленим явищем для 
країн з ринковою економікою.

Державний борг за економічною суттю визначає економічні 
відносини держави як позичальника з її кредиторами (резидента-
ми та нерезидентами) щодо перерозподілу частини вартості вало-
вого внутрішнього продукту /або світового продукту на умовах 
строковості, платності та повернення.

Інакше кажучи, державний борг можна визначити як суму 
прямих договірних зобов’язань органів державного управління пе-
ред економічними суб’єктами інших секторів економіки (резиден-
тами) і зарубіжними кредиторами.

Державний борг виникає внаслідок здійснення державою 
запозичень у грошовій формі, випуску облігаційних боргових 
зобов’язань, прийняття боргів інших економічних суб’єктів, без-
готівкового випуску боргових зобов’язань.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величи-
на боргу характеризує становище економіки та фінансової сфери 
держави, ефективність функціонування її урядових структур. 

Згідно з Бюджетним кодексом України загальний обсяг дер-
жавного боргу (прямого) та гарантованого державою боргу на кі-
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нець бюджетного періоду не може перевищувати 60% від річного 
номінального обсягу ВВП України. Щорічно за Законом України 
“Про Державний бюджет України на відповідний рік” встановлю-
ється граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державно-
го боргу. У разі перевищення граничної величини боргу Кабінет 
Міністрів зобов’язаний вжити термінових заходів для зменшення 
суми державного боргу до 60% і нижче.

2. Класифікація державного боргу
Державний борг класифікують за рядом критеріїв. Розрізня-

ють поточний і капітальний борги. Поточний борг – це сума забор-
гованості, що підлягає погашенню в поточному році, й належних 
до сплати в цей період процентів за всіма випущеними на цей мо-
мент позиками. Капітальний борг – це загальна сума заборгованос-
ті й процентів, що мають бути сплачені за позиками. 

Державний борг також поділяють на внутрішній і зовнішній. 
Разом з тим, дискусійним залишається питання щодо визначення 
ознаки класифікації боргу на внутрішній і зовнішній. У світовій 
практиці відомі такі класифікаційні ознаки:
● резидентність кредитора;
● валюта позики;
● місце запозичення;
● тип боргового зобов’язання;
● поєднання кількох ознак.
Кожна держава має право самостійно визначити ту чи іншу 

класифікаційну ознаку і законодавчо її закріпити. Найчастіше ви-
користовують резидентність кредитора (або джерело запозичення). 
Отже, зовнішній державний борг – це зобов’язання, що виникають 
перед іноземними кредиторами /нерезидентами; тоді як внутріш-
ній державний борг – це зобов’язання, що виникають перед вну-
трішніми кредиторами (резидентами).
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За формою залучення коштів державний борг поділяється на 
державні запозичення та гарантії. Державні запозичення – це залу-
чення державою в особі Кабінету Міністрів України через Мініс-
терство фінансів України грошових коштів, іншого майна та май-
нових прав, яке передбачає прийняття зобов’язань щодо грошових 
коштів на умовах строковості, платності та повернення. Держав-
на гарантія – це зобов’язання держави в особі Кабінету Міністрів 
України, що діє через Міністерство фінансів України, повністю 
або частково виконати платежі на користь кредитора у разі неви-
конання позичальником зобов’язань щодо повернення грошових 
коштів на умовах строковості та платності.

Таким чином, в Україні борг класифікується у фінансовій і 
статистичній звітності на: державний прямий (внутрішній і зо-
внішній) та державний гарантований (внутрішній і зовнішній). 

За валютою залучення державний борг поділяється на борг 
у національній та іноземній валютах. Внутрішній борг переважно 
формується у національній валюті. Для залучення коштів еміту-
ються цінні папери, які розміщуються на внутрішньому фондово-
му ринку. Державний борг в іноземній валюті виникає внаслідок 
здійснення безпосереднього запозичення коштів в урядів зарубіж-
них країн, міжнародних фінансово-кредитних організацій, інозем-
них банків, а також розміщення державних боргових зобов’язань 
на міжнародних ринках капіталів.

Залежно від строку залучення коштів розрізняють:
● короткостроковий борг (зі строком погашення до року);
● середньостроковий (від одного до п’яти років);
● довгостроковий (від п’яти років і більше). 
У ст. 12 Бюджетного кодексу України передбачена класифі-

кація боргу, яка дає змогу систематизувати інформацію про всі 
боргові зобов’язання держави, АРК, територіальної громади міста. 
Згідно з бюджетною класифікацією державний борг класифікуєть-
ся за типами кредитора і боргового зобов’язання.
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За типом кредитора внутрішній борг охоплює: заборгова-
ність за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів і дер-
жавних фондів; заборгованість перед банківськими установами; 
заборгованість перед іншими органами управління; внутрішню 
заборгованість, не зараховану до інших категорій; коригування, 
пов’язане зі змінами обсягів депозитів, цінних паперів і різни-
цею у вартісних оцінках вищезазначених статей; зовнішній борг 
містить: заборгованість за позиками, одержаними від міжна-
родних організацій економічного розвитку; заборгованість за 
позиками, одержаними від органів управління іноземних дер-
жав; заборгованість за позиками, одержаними від іноземних 
комерційних банків; заборгованість за позиками, одержаними 
від постачальників; зовнішню заборгованість, не зараховану 
до інших категорій; коригування, пов’язане зі змінами обсягів 
депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках ви-
щезазначених статей.

За типом боргового зобов’язання до внутрішнього боргу 
належать: заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 
заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями; забор-
гованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями; 
заборгованість за іншими внутрішніми зобов’язаннями; ко-
ригування, пов’язане зі змінами обсягів депозитів, цінних па-
перів і різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей; 
до зовнішнього боргу зараховують: заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями; заборгованість за середньостро-
ковими зобов’язаннями; заборгованість за короткостроковими 
зобов’язаннями і векселями; заборгованість за іншими зовніш-
німи зобов’язаннями; коригування, пов’язане зі змінами обсягів 
депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вище-
зазначених статей.
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3. Обслуговування державного боргу за рахунок 
коштів Державного бюджету України

Обслуговування державного боргу є одним з етапів управлін-
ня ним. У широкому розумінні обслуговування державного боргу 
передбачає здійснення уповноваженими органами державної вла-
ди заходів щодо виплати процентів за борговими зобов’язаннями 
держави; та щодо реструктуризації державного боргу.

Управління державним боргом в Україні здійснює система дер-
жавних органів, які мають чітко визначені повноваження та функції 
у цій сфері: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Мі-
ністерство фінансів України (Департамент державного боргу), На-
ціональний банк України, Державне казначейство України.

Безпосередньо основні операції з обслуговування державного 
боргу здійснює Державне казначейство України. Зокрема, на каз-
начейські органи покладено виконання таких функцій:
● фінансування витрат з державного бюджету з обслуговування 
державного боргу в строки згідно з графіком;

● забезпечення фінансування витрат з державного бюджету щодо 
погашення державних цінних паперів і сплати доходу за ними;

● ведення обліку випуску та погашення державних цінних паперів 
за строками обігу згідно з вимогами бюджетної класифікації;

● нарахування процентів та здійснення обліку за кредитами, 
отриманими на покриття дефіциту бюджету;

● здійснення контролю за відшкодуванням збитків бюджету за 
юридичними особами, які отримали іноземні кредити під га-
рантії Уряду України.
На етапі погашення позик проводиться рангування всіх мож-

ливих варіантів між повним погашенням боргу й абсолютним де-
фолтом (відмова від погашення і обслуговування боргу).

З метою ефективного управління державним боргом, вирішення 
проблеми зменшення боргового навантаження та ризику невиконан-
ня боргових зобов’язань, а також забезпечення платоспроможності 
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держави використовують реструктуризацію як метод врегулювання 
проблеми державної заборгованості. Реструктуризація боргу – це 
угода кредитора з позичальником, який має труднощі з погашенням 
власних фінансових зобов’язань, про нову схему їхнього погашен-
ня. Реструктуризація боргу може проводитись за допомогою таких 
методів/схем управління державним боргом:
● пролонгації боргу;
● рефінансування;
● списання/анулювання частини боргу;
● викупу боргу з дисконтом на вторинному ринку;
● обміну боргу на акції національних підприємств чи націо-
нальну валюту;

● тимчасового мораторію на виплату процентів або частини 
основного боргу;

● конверсії боргу;
● консолідації боргу.
Пролонгація боргу – це форма добровільної згоди кредито-

рів на відтермінування виплат за зобов’язаннями боржника. Як 
правило, проводиться тоді, коли випуск нових позик є фінансово 
недоцільним, оскільки всі доходи від них використовують на об-
слуговування раніше випущених позик.

Рефінансування – погашення старої заборгованості новою 
шляхом заміни короткострокових зобов’язань довгостроковими 
або за допомогою випуску нових позик (нових цінних паперів).

Списання/анулювання частини боргу означає відмову уря-
ду від його погашення. Анулювання боргів може бути зумовлене 
фінансовою неспроможністю держави, її банкрутством або полі-
тичними мотивами. Найчастіше подібний механізм застосовується 
відносно найменш розвинутих країн, нездатних погасити власні 
зобов’язання навіть у віддаленій перспективі. За певних умов част-
кове списання боргу економічно вигідне кредиторам.

Викуп боргу з дисконтом на вторинному ринку – це зменшен-
ня розміру державного боргу через викуп власних боргів із дискон-
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том (знижкою) на відкритому ринку. Цей метод реструктуризації 
боргу можуть застосувати лише деякі країни-боржники, які мають 
у власному активі значні обсяги золотовалютних резервів.

Обмін боргу на акції національних підприємств чи націо-
нальну валюту – це одна з найбільш поширених ринкових схем ре-
структуризації державного боргу. Передбачає надання кредиторам 
права продажу боргів з дисконтом за національну валюту, на яку в 
результаті можна придбати акції національних компаній. Частіше 
використовується безпосередній обмін боргів на акції компанії, що 
перебувають у державній власності.

Тимчасовий мораторій на виплату процентів або частини 
основного боргу – це відтермінування сплати внутрішніх або зо-
внішніх боргових зобов’язань, що оголошується спеціальними ак-
тами державної влади на певний строк чи до закінчення якихось 
надзвичайних подій.

Конверсія боргу – це зміна початкових умов, зокрема, зміна 
величини позикового процента державної позики /зміна дохіднос-
ті позик. Вона здійснюється у разі зміни ситуації на фінансовому 
ринку чи погіршення фінансового стану держави, коли остання не 
в змозі виплачувати передбачуваний дохід.

Консолідація боргу – зміна умов позики щодо часу її чинності 
(тривалості) з можливою зміною величини позикового процента, зо-
крема, перетворення короткострокових державних позик у довгостро-
кові чи об’єднання кількох державних позик попередніх років в одну. 

4. Формування та обслуговування гарантованого 
державного боргу

Держава може бути гарантом повернення кредитів. За гаран-
тованими позиками уряд реально несе фінансову відповідальність 
тільки в разі неплатоспроможності боржника.

В Україні, як і в багатьох інших державах, практикується 
державне гарантування позик. Залучення зовнішніх кредитних 
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ресурсів під гарантії Уряду України є вимушеним кроком: через 
економічну нестабільність нерезиденти, як правило, не ризику-
ють мати справу з українськими підприємствами на основі пря-
мих зв’язків.

Загалом порядок надання державних гарантій із забезпечення 
боргових зобов’язань українських позичальників регламентується 
Бюджетним кодексом України. 

Кабінет Міністрів України може надавати державні гарантії 
щодо виконання боргових зобов’язань резидентів України винят-
ково у межах, визначених законом про Державний бюджет Укра-
їни. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні право-
чини вчиняє міністр фінансів.

Гарантії Кабінету Міністрів України надаються винятково 
на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зу-
стрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів. Якщо ж перед-
бачено здійснювати погашення кредитних зобов’язань за рахунок 
бюджетних коштів, гарантії не надаються. 

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рі-
шення про надання державних гарантій за їхніми борговими 
зобов’язаннями, подають зустрічні, безвідзивні та безумовні га-
рантії банків, які упродовж трьох останніх років додержуються 
встановлених Національним банком України обов’язкових еконо-
мічних нормативів, або подають інше належне забезпечення. Якщо 
суб’єкти господарювання, котрим надаються державні гарантії, во-
лодіють державним чи комунальним майном, розмір та вид майно-
вого забезпечення визначає Кабінет Міністрів України.

Ця система в разі неповернення кредиту забезпечує майже 
стопроцентне відшкодування Уряду України сум гарантій. Про-
те, з іншого боку, вона суттєво пере шкоджає організаціям мало-
го та середнього бізнесу, що можуть не мати достатньої кіль-
кості майна для застави, залу чати кредити потужних світових 
фінансових установ.
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При вкладенні у великі підприємства зовнішніх кредитних 
ресурсів, отриманих під гарантію Уряду України, суттєво уповіль-
нюється їхня окупність. До того ж механізм контролю за витрачан-
ням запозичених ресурсів недосконалий, тому досягти очікуваного 
позитивного результату доволі складно.

Сьогодні існує нагальна потреба розробки досконалого меха-
нізму використання зовнішніх запозичень під гарантії Уряду Укра-
їни для підприємств малого та середнього бізнесу. Основою такого 
механізму мають бути критерії ефективного використання позик.

Гарантії уряду надаються для забезпечення зобов’язань віт-
чизняних підприємств щодо погашення іноземних кредитів, які за-
лучаються у формі:
● кредитів (кредитних ліній), наданих Україні іноземними дер-
жавами, міжнародними фінансовими організаціями та інозем-
ними банками відповідно до міжнародних договорів України;

● міжбанківських кредитних ліній, оформлених за рішенням 
Уряду України банками – агентами Кабінету Міністрів Укра-
їни з іноземними банками та міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про 

надання юридичним особам-резидентам іноземних кредитів, за-
лучених державою або під державні гарантії, вони зобов’язані 
сплатити до Державного бюджету України плату за їхнє отри-
мання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, 
якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет 
України.

Часто виникають проблеми щодо виконання зобов’язань ві-
тчизняних позичальників перед іноземними кредиторами і дер-
жавою з приводу державних і гарантованих державою кредитів. 
Погіршення фінансового стану українських підприємств змен-
шує їхні можливості своєчасно забезпечити виконання взятих 
ними зобов’язань за іноземними кредитами, гарантованими уря-
дом. У разі виникнення простроченої заборгованості за такими 
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кредитами платежі здійснюються за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

Законодавством України передбачено відповідальність пози-
чальників, яким було надано кредит з державного бюджету чи під 
державні гарантії, у разі несвоєчасного обслуговування або повер-
нення кредиту.

Бюджетним кодексом України визначено, що в разі невико-
нання юридичними особами власних зобов’язань щодо погашення 
та обслуговування кредитів, наданих з державного бюджету або 
під державні гарантії, застосовується механізм стягнення цієї за-
боргованості в порядку, передбаченому законодавством щодо стяг-
нення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, у т. ч. 
погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників. Ор-
ганом стягнення простроченої заборгованості перед державою за 
позиками, наданими з державного бюджету або під державні га-
рантії, є Державна податкова служба. Позовна давність на вимоги 
щодо погашення такої заборгованості суб’єкта господарювання 
перед державою не поширюється.



ТЕМА 12. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

1. Бюджетний процес та його етапи.
2. Складання проектів бюджетів у контексті 
бюджетного планування.

3. Розгляд і затвердження бюджетів.
4. Виконання бюджетів як етап бюджетного процесу.
5. Підготовка та розгляд звітів про виконання бюджету.

1. Бюджетний процес та його етапи
Бюджетний процес – це регламентований бюджетним зако-

нодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів, звітування про їхнє виконання, а також контролю за до-
триманням бюджетного законодавства.

Бюджетний кодекс України визначає такі стадії бюджетного 
процесу:

1) складання проектів бюджетів; 
2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюд-

жет України (рішення про місцевий бюджет); 
3) виконання бюджету, в т. ч. внесення змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і при-

йняття рішення щодо нього. 
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль 

за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінювання 
ефективності управління бюджетними коштами відповідно до за-
конодавства. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи 
та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (права-
ми та обов’язками з управління бюджетними коштами). 
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Тривалість стадій бюджетного процесу різна в окремих кра-
їнах, але в більшості випадків весь процес триває в середньому 
близько 2 років. Бюджет складається на рік. Цей період має на-
зву бюджетного періоду, він в Україні збігається з календарним 
роком. Проте є ряд держав, в яких бюджетний рік не збігається з 
календарним. Наприклад, у США бюджетний рік триває з 1 жовтня 
по 30 вересня, у Швеції – з 1 липня по 30 червня, в Японії – з 1 
квітня по 31 березня.

2. Складання проектів бюджетів у контексті 
бюджетного планування

Складання проекту бюджету є першою стадією бюджетного 
процесу. Розробляє проект закону про Державний бюджет Украї-
ни Кабінет Міністрів. Міністерство фінансів України відповідає за 
складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає 
основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які 
використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення 
проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюд-
жету України на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

Міністерство фінансів України на підставі основних прогноз-
них макропоказників економічного і соціального розвитку Украї-
ни на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та 
аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних 
періодах визначає загальний рівень доходів, видатків і кредитуван-
ня бюджету та оцінює обсяг фінансування бюджету для складання 
проекту Державного бюджету України та індикативних прогноз-
них показників Державного бюджету України на наступні за пла-
новим два бюджетні періоди. 

 Міністерство фінансів України спільно з іншими центра-
льними органами виконавчої влади розробляє проект Основних 
напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та 
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до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд 
до Кабінету Міністрів України. 

Національний банк України до 15 березня року, що передує 
плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 
1 квітня року, що передує плановому, – проект кошторису дохо-
дів і витрат Національного банку України на наступний рік, які 
використовуються для складання проекту закону про Державний 
бюджет України.

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня розглядає та 
схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період і в триденний строк подає до Верхо-
вної Ради України. Проект Основних напрямів бюджетної політи-
ки на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних і 
програмних документах економічного та соціального розвитку і 
містить положення щодо: 

1) основних прогнозних макропоказників економічного і со-
ціального розвитку України (із зазначенням показників номіналь-
ного і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індек-
сів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу 
гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття); 

2) основних завдань бюджетної політики, зокрема, гранич-
ного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки 
прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що 
перерозподіляється через Зведений бюджет України, граничного 
обсягу державного боргу, встановлення розміру мінімальної заро-
бітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; 

3) пріоритетних завдань податкової політики; 
4) реалізації пріоритетних державних (цільових) програм; 
5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюдже-

тами, в т. ч. обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у Зве-
деному бюджеті України; 
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6) інших питань, необхідних для складання проекту закону 
про Державний бюджет України. 

Для підготовки проекту Державного бюджету України Мініс-
терство фінансів України розробляє і доводить до головних роз-
порядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних 
запитів у строки, визначені Міністерством фінансів України. Ін-
струкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати 
організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані до-
тримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі під-
готовки бюджетних запитів. 

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують скла-
дання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів Укра-
їни відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів 
з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, 
а також висновків про результати контрольних заходів, проведених 
органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриман-
ням бюджетного законодавства, у строки та порядку, встановлені 
Міністерством фінансів України. 

Міністерство фінансів України проводить аналіз бюджетного 
запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо 
його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності ви-
користання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу, в т. ч 
на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, ви-
сновків про результати контрольних заходів, проведених органами, 
уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджет-
ного законодавства, міністр фінансів приймає рішення про вміщен-
ня бюджетного запиту в проект Державного бюджету України перед 
поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів 
України для розгляду проект закону про Державний бюджет Укра-
їни та вносить пропозиції щодо строків і порядку розгляду цього 
проекту в Кабінеті Міністрів України. Кабінет Міністрів України 
до схвалення проекту закону про Державний бюджет України по-
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дає Раді національної безпеки і оборони України цей проект закону 
за статтями, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і 
оборони України. Кабінет Міністрів України приймає постанову 
про схвалення проекту закону про Державний бюджет України 
та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді 
України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що пе-
редує плановому. 

Разом з проектом закону про Державний бюджет України, 
схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються: 

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний 
бюджет України; 

2) прогнозні показники Зведеного бюджету України (в т. ч. 
оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відпо-
відно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінан-
сових ресурсів України; 

3) перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із 
розрахунком втрат доходів бюджету від їхнього надання; 

4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими про-
грамами, які головні розпорядники коштів державного бюджету 
вмістили в бюджетних програмах, передбачених у проекті закону 
про Державний бюджет України; 

5) зведення та структура державних боргових і гарантійних 
зобов’язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного 
погашення таких зобов’язань, у т. ч. обсяг видатків на обслугову-
вання державного боргу; 

6) план державних запозичень на наступний бюджетний пері-
од, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які мо-
жуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному пе-
ріоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період 
має охоплювати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредито-
рів, видів, мети, назви валюти, строку і процентної ставки держав-
них запозичень, а також стану укладання кредитних договорів; 



Тема 12. Бюджетний процес 187

7) прогноз Державного бюджету України на наступні за пла-
новим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до вимог 
ст. 21 Бюджетного кодексу України; 

8) доповідь про хід виконання Державного бюджету України 
у поточному бюджетному періоді; 

9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до 
проекту Державного бюджету України на підставі бюджетних за-
питів за формою, визначеною Міністерством фінансів України (по-
даються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету); 

10) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів 
України з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого само-
врядування; 

11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної 
безпеки і оборони України до проекту закону про Державний бю-
джет України за статтями, пов’язаними із забезпеченням національ-
ної безпеки й оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням); 

12) інформація щодо залучення довгострокових (більше року) 
кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за та-
кими зобов’язаннями державними підприємствами, в т. ч. госпо-
дарськими товариствами, у статутному фонді яких державі нале-
жить 50% та більше акцій (часток, паїв); 

13) інші матеріали.

3. Розгляд і затвердження бюджетів
Проект закону про Державний бюджет України на наступний 

рік розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу 
України та Регламенту Верховної Ради України. Кабінет Міністрів 
України щороку подає до Верховної Ради проект закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня 
поточного року. Разом з проектом закону подається доповідь про 
хід виконання Державного бюджету України поточного року. 
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Проект закону про Державний бюджет України на наступний 
рік має бути розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодек-
су України та Основних напрямів бюджетної політики на наступ-
ний бюджетний період.

Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про 
Державний бюджет України на наступний рік надається народним 
депутатам для ознайомлення не пізніше, ніж за чотири дні до його 
представлення у Верховній Раді України. Проект закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний рік Верховній Раді України 
представляє на її пленарному засіданні міністр фінансів не пізні-
ше, ніж через п’ять днів з дня подання його Кабінетом Міністрів 
України до Верховної Ради України. 

За результатами обговорення проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти 
рішення про схвалення і прийняття його до розгляду або про від-
хилення у разі: 

1) внесення проекту закону про Державний бюджет України 
на наступний рік без подання всіх документів, передбачених Бюд-
жетним кодексом України; 

2) невідповідності проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік Основним напрямам бюджетної політи-
ки на наступний бюджетний період; 

3) невідповідності проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік вимогам складання проекту Державного 
бюджету України, встановленим Бюджетним кодексом України. 

У разі відхилення Верховною Радою проекту закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний рік Кабінет Міністрів Украї-
ни зобов’язаний у 7-денний строк з дня набуття чинності рішенням 
про його відхилення подати до Верховної Ради проект закону про 
Державний бюджет України на наступний рік для його повторного 
представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або з об-
ґрунтуванням їхнього відхилення. 
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Проект закону про Державний бюджет України на наступний 
рік розглядається за процедурою трьох читань. У разі порушення 
Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради 
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, 
а також строків подання його на друге читання строки розгляду 
Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України 
на наступний рік обчислюються з дня його фактичного подання 
Кабінетом Міністрів України. 

Після прийняття Верховною Радою до розгляду проекту зако-
ну про Державний бюджет України на наступний рік народні депу-
тати, комітети не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект закону 
був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом 
Міністрів України) року, що передує плановому, формують власні 
пропозиції до проекту закону і спрямовують їх до комітету, що ві-
дає питаннями бюджету (бюджетного комітету).

Пропозиції народних депутатів, комітетів не пізніше 15 жов-
тня (20 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду 
після повторного подання Кабінетом Міністрів України) розгляда-
ються бюджетним комітетом спільно з уповноваженими представ-
никами Кабінету Міністрів України та за участі ініціаторів внесен-
ня пропозицій. Причини відхилення пропозицій обґрунтовуються 
у висновках комітету. 

За результатами розгляду проекту закону про Державний бюд-
жет України на наступний рік комітет готує висновки і пропозиції, 
порівняльну таблицю та проект відповідної постанови Верховної 
Ради. Порівняльна таблиця, проект постанови Верховної Ради, ви-
сновки і пропозиції комітету та супровідні документи надаються 
народним депутатам не пізніше, ніж за п’ять днів до розгляду Вер-
ховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на 
наступний рік у першому читанні.

Верховна Рада розглядає проект закону про Державний бюд-
жет України на наступний рік у першому читанні не пізніше 20 
жовтня (25 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду 
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після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, що 
передує плановому. У разі, якщо бюджетний період не збігається 
з календарним роком, строки розгляду встановлюються за проце-
дурним рішенням Верховної Ради. 

Розгляд у першому читанні проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови 
комітету, який відає питаннями бюджету, щодо висновків і пропо-
зицій до законопроекту та результатів його розгляду. Розгляд про-
екту закону про Державний бюджет України на наступний рік у 
першому читанні проводиться за процедурою повного обговорен-
ня з урахуванням особливостей, передбачених у цій статті. Після 
завершення розгляду законопроекту в першому читанні ставляться 
на голосування загалом висновки та пропозиції до проекту зако-
ну про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлені 
бюджетним комітетом. 

Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік вважаються прийнятими, а про-
ект закону – ухваленим у першому читанні, якщо на їхню підтрим-
ку проголосувала більшість народних депутатів від конституцій-
ного складу Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою України 
висновки та пропозиції бюджетного комітету набувають статусу 
Бюджетних висновків Верховної Ради. 

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік за основу в першому читанні Кабінет 
Міністрів України у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада 
(8 листопада, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після 
повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, що пере-
дує плановому, подає до бюджетного комітету проект закону про 
Державний бюджет України на наступний рік, доопрацьований 
відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну 
таблицю щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради.

Бюджетний комітет протягом трьох днів після дня внесення 
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, 
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підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, 
готує висновок щодо пропозицій і поправок, запропонованих до 
другого читання Кабінетом Міністрів України, з відповідним об-
ґрунтуванням щодо них. 

Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюд-
жет України на наступний рік починається з доповіді міністра фінан-
сів щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Вер-
ховної Ради проекту закону. Після закінчення виступів представників 
депутатських фракцій Верховна Рада переходить до постатейного го-
лосування поданого на друге читання Кабінетом Міністрів України 
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. 

За результатами постатейного голосування проекту закону 
про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада 
може ухвалити рішення про прийняття його в другому читанні або 
спрямування до Кабінету Міністрів України для підготовки на по-
вторне друге читання. Під час розгляду в другому читанні проекту 
закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна 
Рада затверджує загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і 
видатків Державного бюджету України, розмір мінімальної заро-
бітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на на-
ступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та 
інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів. 
Не прийняті під час голосування в другому читанні статті проекту 
закону про Державний бюджет України на наступний рік перено-
сяться на розгляд у третьому читанні. 

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік у другому читанні бюджетний комітет, 
не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до 
третього читання з урахуванням пропозицій, підтриманих Верхов-
ною Радою у другому читанні. 

Бюджетний комітет готує висновки і пропозиції щодо розбіж-
ностей у визначенні доходів, видатків, а також дефіциту Державного 
бюджету України, які виникли в результаті внесення змін до проекту 
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закону в другому читанні, і готує порівняльну таблицю. Після при-
йняття проекту закону про Державний бюджет України на наступ-
ний рік у другому читанні внесення до нього нових пропозицій та 
поправок не допускається, їхній розгляд не проводиться. 

Третє читання проекту закону про Державний бюджет Украї-
ни на наступний рік починається з доповіді голови комітету, який 
відає питаннями бюджету, та співдоповіді міністра фінансів щодо: 

1) висновків про статті законопроекту, змінені після врахування 
при підготовці до третього читання не прийнятих у другому читанні 
статей проекту закону про Державний бюджет України на наступ-
ний рік, урахування яких призвело до необхідності внесення змін до 
інших статей проекту закону, прийнятих у другому читанні; 

2) пропозицій комітету, який відає питаннями бюджету, щодо 
уточнення статей проекту закону, до яких пропонується внести змі-
ни з метою збалансування доходів і видатків для досягнення затвер-
дженого дефіциту Державного бюджету України на наступний рік. 

У разі, якщо рішення про прийняття проекту закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний рік із запропонованими 
пропозиціями комітету, який відає питаннями бюджету, загалом не 
прийнято, проводиться голосування щодо кожної пропозиції, за-
пропонованої комітетом, який відає питаннями бюджету. 

У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік загалом цей проект закону за рішенням Вер-
ховної Ради спрямовується на повторне третє читання з визначенням 
строків його наступного розгляду на пленарному засіданні Верховної 
Ради. Якщо таке рішення не прийнято, проект закону про Державний 
бюджет України на наступний рік вважається відхиленим. У цьому 
разі, а також при неприйнятті зазначеного законопроекту у повторно-
му третьому читанні Верховна Рада приймає рішення (з установлен-
ням строків) щодо підготовки Кабінетом Міністрів України нового 
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. 

Проекти відповідних місцевих бюджетів розглядають постій-
ні комісії, які готують висновки та зауваження щодо показників 
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доходів і видатків бюджету. З доповіддю про проект відповідного 
бюджету виступають:
● міністр фінансів Автономної Республіки Крим та голова комі-
сії з питань бюджету – на засіданні Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим;

● начальник фінансового управління та голова комісії з питань 
бюджету – на сесії обласної, районної та міської рад.
Розгляд і затвердження місцевих бюджетів здійснюється міс-

цевими радами.
Місцеві бюджети затверджуються на сесіях відповідних рад:

● бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні 
бюджети, міські (міст Києва і Севастополя, міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та міст обласного зна-
чення) – за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізні-
ше, ніж у двотижневий строк після офіційного опублікування 
закону про Державний бюджет України;

● міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах 
(якщо такі створено), селищні та сільські бюджети – за рішен-
нями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не 
пізніше, ніж у двотижневий строк після затвердження район-
ного чи міського бюджету.

4. Виконання бюджетів як етап бюджетного 
процесу

Третя стадія бюджетного процесу охоплює виконання бюд-
жету. Виконання Державного бюджету України забезпечується 
Кабінетом Міністрів України. Загальну організацію та управління 
виконанням державного бюджету та координацію діяльності учас-
ників бюджетного процесу з питань виконання бюджету здійснює 
Міністерство фінансів України.

При виконанні державного і місцевих бюджетів застосову-
ється казначейське обслуговування бюджетних коштів. Державне 
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казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів Укра-
їни, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на 
основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у На-
ціональному банку України. 

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: 
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержу-
вачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до 
законодавства; 

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зара-
хуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань 
розпорядниками бюджетних коштів і здійсненні платежів за 
цими зобов’язаннями; 

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про ви-
конання бюджетів з дотриманням національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку; 

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами. 
В органах Державного казначейства України бюджетним 

установам відкриваються рахунки у встановленому законодав-
ством порядку. 

Державний бюджет України виконується за розписом, який 
затверджує міністр фінансів відповідно до бюджетних призначень 
у місячний строк з дня ухвалення закону про Державний бюджет 
України. До затвердження розпису Державного бюджету України 
міністр фінансів затверджує тимчасовий розпис Державного бюд-
жету України на відповідний період. Примірник затвердженого 
розпису Державного бюджету України передається до Рахункової 
палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з 
подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені 
змінами до закону про Державний бюджет України. 

Міністерство фінансів України протягом бюджетного періо-
ду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету Укра-
їни встановленим бюджетним призначенням, а також відповід-
ність розподілу бюджетних асигнувань головним розпорядникам 
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бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету за 
визначеними цим розписом періодами року відповідному прогнозу 
надходжень загального фонду державного бюджету протягом бюд-
жетного періоду. 

У процесі виконання Державного бюджету України за дохода-
ми діяльність фінансових органів розмежована таким чином:

● Міністерство фінансів України здійснює прогнозуван-
ня та аналіз доходів бюджету, а також погодження рішень цен-
трального податкового органу про розстрочення або відстрочен-
ня податкових зобов’язань на строк, що виходить за межі одного 
бюджетного періоду, щодо загальнодержавних податків і зборів 
(обов’язкових платежів);

● Державне казначейство України веде бухгалтерський облік 
усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням орга-
нів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює по-
вернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету;

● органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, 
забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до дер-
жавного бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) та ін-
ших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі 
органи міських (міст республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення) рад координують діяльність відпо-
відних органів стягнення щодо виконання визначених для терито-
рій показників доходів бюджету. 

Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи держав-
ного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначей-
ський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком 
установ України, які функціонують за кордоном). Забороняється 
проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в т. ч. 
шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій і 
зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, 
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за винятком операцій, пов’язаних з державним боргом, і випадків, 
передбачених законом про Державний бюджет України. 

Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є: 
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюд-
жетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису 
бюджету; 

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у 
разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі), а також порядків використання бюджетних коштів; 

3) взяття бюджетних зобов’язань; 
4) отримання товарів, робіт і послуг; 
5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 
зобов’язань; 

6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів 
бюджетних програм; 

7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету). 
Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпоряд-

ники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є 
підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, роз-
гляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ встановлює Кабінет Міністрів України. Дер-
жавне казначейство України здійснює контроль за відповідністю 
кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету. 
Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюд-
жетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням 
процедур та вимог, встановлених Бюджетним кодексом України. 

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні 
зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних 
асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність 
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
органами Державного казначейства України. 

Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік 
бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і відо-
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бражає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та об-
ліку бюджетних зобов’язань здійснюється перевірка відповідності 
напрямків витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуван-
ню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програм-
но-цільового методу у бюджетному процесі). 

 Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, ро-
біт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання 
приймає рішення про їхню оплату та надає доручення на здійснен-
ня платежу органу Державного казначейства України, якщо інше 
не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 
5 частини першої ст. 4 Бюджетного кодексу України. 

Державне казначейство України здійснює платежі за доручен-
нями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності: 

1) відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгал-
терському обліку виконання бюджету; 

2) затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної 
програми (у разі застосування програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі); 

3) відповідних бюджетних асигнувань у розпорядників бюджет-
них коштів.

5. Підготовка та розгляд звітів про виконання 
бюджету

Складання і затвердження звітності про виконання бюджетів 
є завершальним етапом бюджетного процесу, тому бюджетну звіт-
ність вважають вищим етапом узагальнення інформації про вико-
нання бюджетів. За характером показників бюджетна звітність є 
сукупністю упорядкованих взаємопов’язаних даних, що характе-
ризують умови, кількісні та якісні результати виконання бюдже-
тів. Показники звітності базуються на інформації поточного бух-
галтерського обліку, тобто на таких даних, які зумовлюють їхню 
реальність і достовірність. З одного боку, за допомогою показни-
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ків бюджетної звітності можна оцінити стан виконання бюджетів з 
кількісної та якісної сторін, визначити тенденції та закономірнос-
ті, наявні у суспільстві. З іншого – у процесі аналізу показників 
виконання бюджету можна розрахувати рівень позитивного та не-
гативного впливу окремих чинників на відхилення окремих показ-
ників за доходами і видатками, а на основі цього визначити шляхи 
збільшення дохідної та економії видаткової частин бюджетів. Ре-
зультати такого аналізу використовуються при складанні проектів 
бюджетів на наступний рік. Таким чином, будучи завершальною 
стадією бюджетного процесу, складання, затвердження та аналіз 
звітності про виконання бюджетів є невід’ємною і важливою час-
тиною робіт, пов’язаних із початковою, першою стадією бюджет-
ного процесу, що надалі впливає на якість подальших його етапів.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та 
складання звітності про виконання бюджетів здійснює Міністерство 
фінансів України, яке координує діяльність Державного казначей-
ства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань. 

Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Держав-
ного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства 
України у порядку, встановленому Державним казначейством Укра-
їни. Цей облік має відображати всі активи та зобов’язання держави. 

Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно 
до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
що затверджує Міністерство фінансів України, а також інших нор-
мативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. 

Усі надходження та витрати бюджету обліковуються у валових 
показниках незалежно від того, передбачається чи ні у бюджетних 
призначеннях взаємозарахування цих показників. Усі надходжен-
ня та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хро-
нологічному порядку відповідно до встановленої законодавством 
процедури. Всі бухгалтерські записи мають підтверджуватися до-
кументально. 
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Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або 
останнього дня іншого бюджетного періоду Державне казначей-
ство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджет-
ному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків 
поточного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного 
бюджетного періоду визначає Державне казначейство України за 
погодженням з Міністерством фінансів України. За виняткових об-
ставин міністр фінансів може визначити інший строк закриття ра-
хунків, який має настати не пізніше, ніж через п’ять робочих днів 
після закінчення бюджетного періоду. Залишки коштів державного 
бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функ-
ціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських уста-
новах країн їхнього місцезнаходження, зберігаються на таких ра-
хунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді 
відповідно до кошторисів. 

Звітність про виконання Державного бюджету України (ко-
шторисів бюджетних установ) охоплює фінансову та бюджетну 
звітність. Фінансова звітність бюджетних установ складається 
згідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку та за формами, що затверджує Міністерство фінансів 
України. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, 
містить інформацію відповідно до бюджетної класифікації. 

Зведення, складання та подання звітності про виконання 
Державного бюджету України здійснює Державне казначейство 
України. Воно забезпечує достовірність інформації про виконан-
ня Державного бюджету України. Звітність про виконання Дер-
жавного бюджету України є оперативною, місячною, кварталь-
ною та річною. 

Місячний звіт про виконання Державного бюджету України 
подає Державне казначейство України Верховній Раді України, 
Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій па-
латі та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, 
наступного за звітним. 
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Квартальний звіт про виконання Державного бюджету Укра-
їни подає Державне казначейство України Верховній Раді Украї-
ни, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій 
палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після 
закінчення звітного кварталу. 

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет 
України подає Кабінет Міністрів України Верховній Раді України, 
Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, 
наступного за звітним. 

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет 
України містить: 

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 
2) звіт про виконання Державного бюджету України (в т. ч. звіти 

про виконання показників за формою додатків до закону про 
Державний бюджет України); 

3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюдже-
ту України; 

4) звіт про рух грошових коштів; 
5) звіт про власний капітал; 
6) інформацію про виконання захищених видатків Державного 

бюджету України; 
7) звіт про бюджетну заборгованість; 
8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного 

бюджету; 
9) звіт про стан державного боргу; 
10) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань; 
11) зведені показники звітів про виконання бюджетів; 
12) інформацію про виконання місцевих бюджетів, в т. ч. про стан 

місцевого боргу; 
13) інформацію про здійснені операції з державним боргом; 
14) інформацію про надані державні гарантії; 



Тема 12. Бюджетний процес 201

15) інформацію про досягнення запланованої мети, завдань і ре-
зультативних показників головними розпорядниками коштів 
державного бюджету в межах бюджетних програм; 

16) інформацію про виконання текстових статей закону про Дер-
жавний бюджет України; 

17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необ-
хідною для пояснення звіту. 
Рахункова палата України протягом двох тижнів з дня офі-

ційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про 
виконання закону про Державний бюджет України готує та подає 
до Верховної Ради України висновки про виконання закону про 
Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління 
коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення 
порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдоско-
налення бюджетного процесу загалом. Розгляд у Верховній Раді 
України річного звіту про виконання закону про Державний бюд-
жет України здійснюється за спеціальною процедурою, визначе-
ною Регламентом Верховної Ради України. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історичні аспекти виникнення бюджету.
2. Соціально-економічний зміст і значення державного бюджету.
3. Бюджет як економічна категорія.
4. Функції бюджету та особливості їхнього вияву в ринкових 

умовах господарювання.
5. Бюджетна політика та її особливості.
6. Бюджетна стратегія і тактика держави в ринкових умовах гос-

подарювання.
7. Бюджетний механізм, його суть і структура.
8. Бюджет як основний фінансовий план держави.
9. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави.
10. Бюджет як головна складова фінансової системи України.
11. Державний бюджет України – важливий засіб реалізації со-

ціально-економічних програм.
12. Правовий характер бюджету, його чинники.
13. Бюджетна політика: особливості та значення.
14. Характеристика підсистем та елементів бюджетного механізму.
15. Особливості складових частин бюджету.
16. Необхідність і зміст бюджетного планування.
17. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету.
18. Економічна природа дефіциту бюджету.
19. Причини виникнення бюджетного дефіциту.
20. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.
21. Бюджетний профіцит, його причини та напрямки використання.
22. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їхня класифікація.
23. Методи боротьби та шляхи зменшення дефіциту бюджету.
24. Бюджетна система України та характеристика її ланок.
25. Особливості бюджетного устрою України.
26. Принципи побудови бюджетної системи України.
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27. Бюджетні права в Україні: суть і характеристика.
28. Бюджетна класифікація та її складові.
29. Сутність і роль місцевих бюджетів.
30. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку 

регіонів.
31. Зміст і мета регулювання міжбюджетних відносин.
32. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.
33. Бюджетне регулювання, його сутність і методи здійснення.
34. Міжбюджетні трансферти: види, порядок і практика надання.
35. Бюджетні позики та особливості їхнього здійснення.
36. Соціально-економічний зміст доходів бюджетів.
37. Класифікація та групування доходів бюджету.
38. Склад доходів Державного бюджету України.
39. Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика.
40. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика.
41. Доходи від операцій з капіталом, їхня характеристика.
42. Офіційні трансферти, їхня характеристика.
43. Доходи державного бюджету, їхній склад і структура.
44. Доходи місцевих бюджетів, їхній склад і структура.
45. Планування доходів бюджету.
46. Економічний зміст видатків бюджетів.
47. Класифікація видатків бюджетів, їхній склад і структура.
48. Сутність, форми і методи бюджетного фінансування.
49. Розпорядники бюджетних коштів, їхні функції. Бюджетні 

призначення.
50. Кошторис бюджетної установи.
51. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису бю-

джетної установи.
52. Нормування видатків. Види норм.
53. Видатки бюджету на економічну діяльність.
54. Видатки бюджету на сільське господарство, лісове господар-

ство, мисливство, рибне господарство.
55. Видатки бюджету на паливно-енергетичний комплекс.
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56. Видатки бюджету на промисловість з видобутку рудних і не-
рудних корисних копалин, обробну промисловість, будівни-
цтво, відтворення мінерально-сировинної бази.

57. Бюджетні інвестиції та особливості їхнього здійснення.
58. Видатки бюджету на охорону навколишнього природного се-

редовища.
59. Видатки бюджету на житлово-комунальне господарство.
60. Видатки бюджету на науку.
61. Видатки бюджетів на соціальний захист.
62. Особливості фінансування установ і заходів соціального за-

безпечення.
63. Видатки бюджетів на загальну середню освіту.
64. Видатки бюджетів на утримання дитячих дошкільних закладів.
65. Роль бюджетів у духовному та фізичному розвитку. 
66. Склад видатків на підготовку кадрів, особливості їхнього пла-

нування та фінансування.
67. Штати і система оплати праці в установах підготовки кадрів.
68. Видатки бюджетів на охорону здоров’я.
69. Порядок складання і затвердження кошторисів закладів охо-

рони здоров’я.
70. Роль бюджетів у розвитку культури в Україні.
71. Склад видатків на культуру, особливості їхнього планування 

та фінансування.
72. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту.
73. Необхідність, склад і характеристика видатків на оборону.
74. Особливості планування та фінансування видатків на оборону.
75. Видатки бюджету на управління: сутність і значення.
76. Порядок складання і затвердження кошторисів органів дер-

жавної влади та управління.
77. Необхідність, суть, форми, чинники та передумови державно-

го кредиту.
78. Внутрішні запозичення, їхня характеристика.
79. Зовнішні запозичення, їхня характеристика.
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80. Управління державним кредитом.
81. Державний борг як наслідок існування державного кредиту.
82. Структура державного боргу.
83. Класифікація державного боргу.
84. Обслуговування державного боргу за рахунок коштів держав-

ного бюджету.
85. Формування та обслуговування гарантованого державного боргу.
86. Бюджетний процес в Україні: суть, особливості та етапи.
87. Суть, принципи, значення і завдання бюджетного планування.
88. Етапи і методи бюджетного планування.
89. Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний 

період. 
90. Бюджетні резерви, їхня необхідність, суть, призначення, кла-

сифікація і характеристика.
91. Порядок складання проекту Державного бюджету України.
92. Порядок розгляду і затвердження Державного бюджету України.
93. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджету Авто-

номної Республіки Крим.
94. Порядок складання, розгляду і затвердження обласних і ра-

йонних бюджетів, бюджетів районів у містах.
95. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів місце-

вого самоврядування.
96. Складання і затвердження бюджетного розпису. Покварталь-

ний і річний розподіл доходів і видатків бюджетів.
97. Організація роботи з виконання бюджетів: роль і завдання фі-

нансових органів.
98. Організація виконання дохідної частини бюджетів.
99. Бюджетні призначення та асигнування, їхня характеристика. 
100. Організація виконання видаткової частини бюджетів.
101. Порядок зміни бюджетних призначень і внесення змін до за-

тверджених бюджетів.
102. Підготовка та розгляд звітів про виконання бюджету.
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність, призначення 
і роль бюджету держави

План
1. Історичні аспекти виникнення бюджету.
2. Соціально-економічний зміст і значення державного бюджету.
3. Бюджет як економічна категорія.
4. Функції бюджету та особливості їхнього вияву в ринкових 
умовах господарювання.

5. Бюджетна політика та її особливості.
6. Бюджетний механізм, його суть і структура.
7. Бюджетна стратегія і бюджетна тактика України в ринко-
вих умовах господарювання.
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Тема 2. Бюджет як основний 
фінансовий план держави

План
1. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави.
2. Бюджет як головна складова фінансової системи України.
3. Бюджет як основний фінансовий план держави.
4. Поняття бюджетного періоду.
5. Складові бюджету.
6. Необхідність і зміст бюджетного планування.
7. Правовий характер бюджету.
8. Бюджетні резерви: необхідність, суть, призначення.
9. Класифікація бюджетних резервів.
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Тема 3. Бюджетний дефіцит 
і джерела його фінансування

План
1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету.
2. Економічна природа дефіциту бюджету.
3. Причини виникнення бюджетного дефіциту.
4. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.
5. Бюджетний профіцит.
6. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їхня класифі-
кація.

7. Методи боротьби та шляхи зменшення дефіциту бюджету.
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Тема 4. Бюджетний устрій 
і побудова бюджетної системи

План
1. Бюджетна система України та характеристика її ланок.
2. Особливості бюджетного устрою України.
3. Принципи побудови бюджетної системи України.
4. Бюджетні права в Україні: суть і характеристика.
5. Бюджетна класифікація та її складові.
6. Сутність та місце місцевих бюджетів у бюджетній системі.
7. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розви-
тку регіонів.
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Тема 5. Міжбюджетні відносини 
і система бюджетного вирівнювання

План
1. Зміст і мета регулювання міжбюджетних відносин.
2. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних 
рівнів.

3. Бюджетне регулювання, його сутність і методи здійснення.
4. Система міжбюджетних трансфертів.
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2. Класифікація та групування доходів бюджету.
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Тема 7. Видатки бюджетів та їхнє фінансування
План
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2. Класифікація видатків бюджетів.
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Тема 8. Видатки бюджету 
на економічну діяльність і науку

План
1. Роль бюджетів у розвитку та структурній перебудові 
економіки України.

2. Склад видатків на народне господарство, особливості 
їхнього планування та фінансування.

3. Бюджетні інвестиції. Капітальні вкладення, порядок 
їхнього планування та фінансування.

4. Роль бюджетів у розвитку науки і науково-технічного 
прогресу в Україні.

5. Склад видатків на науку та джерела їхнього фінансування.
6. Порядок планування та фінансування видатків на утри-
мання бюджетних науково-дослідних установ.
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С. 112–122.

20. Юрій С. І. Освіта і наука повинні стати пріоритетними на-
прямами для держави, адже від них залежить її майбутнє: 
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Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист 
населення і соціальну сферу

План
1. Видатки бюджетів на соціальний захист.
2. Особливості фінансування установ і заходів соціального за-

безпечення.
3. Видатки бюджетів на загальну середню освіту.
4. Видатки бюджетів на утримання дитячих дошкільних закладів.
5. Роль бюджетів у розвитку системи підготовки кадрів в Україні. 
6. Склад видатків на підготовку кадрів, особливості їхнього 

планування та фінансування.
7. Штати і система оплати праці в установах підготовки кадрів.
8. Видатки бюджетів на охорону здоров’я.
9. Порядок складання і затвердження кошторисів закладів охо-

рони здоров’я.
10. Роль бюджетів у розвитку культури в Україні.
11. Склад видатків на культуру, особливості їхнього плануван-

ня та фінансування.
12. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту.
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Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління
План

1. Необхідність, склад і характеристика видатків на оборону.
2. Особливості планування та фінансування видатків на обо-
рону. 

3. Видатки бюджету на управління: сутність і значення.
4. Порядок складання і затвердження кошторисів органів 
державної влади та управління.
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Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування 
державного боргу

План
1. Необхідність, суть, форми, чинники та передумови дер-
жавного кредиту.

2. Внутрішні запозичення, їхня характеристика.
3. Зовнішні запозичення, їхня характеристика.
4. Управління державним кредитом.
5. Державний борг як наслідок існування державного кредиту. 
6. Структура державного боргу.
7. Класифікація державного боргу.
8. Обслуговування державного боргу за рахунок коштів дер-
жавного бюджету.

9. Формування та обслуговування гарантованого державно-
го боргу.
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М. Я. Азарова. – К.: ЦУЛ, 2010. – 480 с.
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Тема 12. Бюджетний процес
План

1. Бюджетний процес в Україні: суть, особливості та етапи.
2. Суть, принципи, значення і завдання бюджетного планування.
3. Етапи і методи бюджетного планування.
4. Основи побудови Державного бюджету України. Бюджет-

ний період. 
5. Бюджетні резерви, їхня необхідність, суть, призначення, 

класифікація і характеристика.
6. Порядок складання проекту Державного бюджету України.
7. Порядок розгляду і затвердження Державного бюджету 

України.
8. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджету Авто-

номної Республіки Крим.
9. Порядок складання, розгляду і затвердження обласних і ра-

йонних бюджетів, бюджетів районів у містах.
10. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів міс-

цевого самоврядування.
11. Складання і затвердження бюджетного розпису. Поквар-

тальний розподіл доходів і видатків бюджетів.
12. Організація роботи з виконання бюджетів: роль і завдання 

фінансових органів.
13. Організація виконання дохідної частини бюджетів.
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14. Розпорядники бюджетних коштів, їхні види, права та 
обов’язки.

15. Бюджетні призначення та асигнування, їхня характеристика. 
16. Організація виконання дохідної і видаткової частин бюджетів.
17. Порядок зміни бюджетних призначень і внесення змін до 

затверджених бюджетів.
18. Виконання бюджетів як етап бюджетного процесу.
19. Підготовка та розгляд звітів про виконання бюджету.
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ 

З ДИСЦИПЛІНИ “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Задача 1
Визначити середньорічний контингент учнів, середньорічну 

кількість класів і кількість ставок для планування фонду зарплати 
по міській школі на підставі нижчеподаних даних.

За станом на 1 січня у школі була така кількість класів та учнів:
Таблиця 1.1

Показники Класи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кількість класів
Кількість учнів

3
110

2
74

2
68

3
98

3
96

2
80

2
70

3
84

3
90

2
60

1
25

З 1 вересня очікується:
а) випуск учнів: з 9 класів – 90 учнів;

з 11 класів – 25 учнів;
б) прийом: в 1 класи – 80 учнів;

в 9 класи – 55 учнів.
Згідно з навчальним планом визначена така кількість годин 

на тиждень:
1–4 класи – 24 год.;
5–9 класи – 36 год.;
10–11 класи – 32 год.

Задача 2
1. Визначити середньорічну кількість ліжок, кількість ліжко-

днів, загальну потребу району у ліжковому фонді.
2. Визначити витрати на опалення, поточний ремонт облад-

нання, інвентар, поточний ремонт будівель.
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3. Розрахувати видатки кошторису.
4. Провести аналіз складу і структури видатків на утримання 

лікарні.
Вихідні дані:

Таблиця 2.1
№ 
з/п

Показники
(за станом на 1.01)

Варіанти
Лікарня №1 Лікарня №2

1. Кількість ліжок на 1.01 125 130
2. Заплановано ввести ліжок +23 +25
3. Кількість днів використання ліжок в році 268 277

4. Середня тривалість перебування хворого на стаці-
онарі, днів 17 20

5. Чисельність населення району, осіб 200000 150000
6. Процент госпіталізації 15 18
7. Кількість посад медперсоналу на 1.01 95 100
8. Запланований приріст посад медперсоналу з 1.03 9 11
9. Об’єм приміщень за зовнішнім обміром, м. куб. 8700 9200
10. Балансова вартість обладнання та інвентаря, тис. грн. 58750 69350

Для розрахунку видатків кошторису необхідно врахувати:
1. Середня ставка заробітної плати на посаду на місяць стано-

вить 1200 грн.
2. Видатки на харчування на 1 ліжко-день становлять 8,5 грн.
3. Видатки на медикаменти на 1ліжко-день становлять 11,15 грн. 
4. Приміщення лікарень опалюється вугіллям, ціна якого за 

1 т дорівнює 800 грн.
5. Перевідний коефіцієнт по вугіллю встановлений на рівні 0,76.
6. Норма видатків на ремонт обладнання та інвентаря встанов-

лена 4%.
7. Видатки на поточний ремонт будівель становлять 27 тис. грн. 

50 коп.
8. Видатки на канцелярські приладдя, освітлення, прання бі-

лизни встановлені в таких розмірах:
– по лікарні № 1 – 35 тис. грн.;
– по лікарні № 2 – 57 тис. грн.
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9. Ліміт видатків на відрядження встановлений для всіх ліка-
рень у сумі 15 тис. грн. на місяць.

10. У поточному році передбачається придбати інвентар та 
обладнання, в тому числі:

Таблиця 2.2

Інвентар 
та обладнання

Лікарня № 1 Лікарня № 2

кількість ціна, 
грн.

сума, 
тис. грн. кількість ціна, 

грн.
сума,

тис. грн.

Бідони молочні 17 100 18 100
Тумбочки 34 260 30 260
Крісла-каталки 4 320 6 320
Шафа для білизни 8 450 9 450
Дивани жорсткі 9 600 10 600
Всього X X X X

Для розрахунку видатків на придбання м’якого інвентарю ви-
користовуються такі дані:

Таблиця 2.3.

№ 
з/п М’який інвентар

Лікарня №1 Лікарня №2

кількість ціна, 
грн.

сума, 
тис. грн. кількість ціна, 

грн.
сума,

тис. грн.
1. Підодіяльники 39 70 41 70
2. Наволочки 28 40 32 40
3. Рушники 43 30 45 30
4. Халати шерстяні 45 170 47 170
5. Одіяла теплі 25 240 26 240

Видатки на капітальний ремонт згідно з дефектними актами 
становлять:

– по лікарні № 1 – 25 тис. грн.;
– по лікарні № 2 – 36 тис. грн.

Задача 3
Отримавши доручення начальника бюджетного відділу, необхідно:
1. Перевірити обґрунтування розміру короткострокової пози-

ки і строку її надання.
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2. Перевірити правильність поквартального збалансування 
доходів і видатків міського бюджету і можливості використання 
для покриття касових розривів усіх внутрішніх джерел, передбаче-
них чинним законодавством.

3. Перевірити дотримання порядку погашення залучених до по-
криття касових розривів сум при перевищенні дохідної частини бю-
джету над видатковою та порядку поповнення бюджетних резервів.

4. Перевірити обґрунтування строків та обсягів повернення ко-
роткострокової позики та їхню відповідність чинному законодавству.

5. Дати вичерпну відповідь на клопотання виконкому міської 
ради з всестороннім обґрунтуванням пропозицій.

При вирішенні цього завдання використати табл. 3.1, в якій пред-
ставлені результати поквартального збалансування доходів і видатків 
міського бюджету, зробленого міським фінансовим управлінням на 
основі поквартального розподілу доходів і видатків на плановий рік.

Таблиця 3.1
Баланс доходів і видатків міського бюджету, млн. грн.

№ 
з/п Показники Всього 

за рік
У тому числі

I кв. II кв. III кв. IV кв.
І. Доходи

1. Всього доходів 51312,1 12500,0 12500,0 12700,0 13612,1
2. Бюджетні резерви 700,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3. Залучення вільних залишків 
бюджетних коштів – – – – –

4. Залучення оборотної касової 
готівки – 200,0 – – –

5. Залучення короткострокових 
позик обласного бюджету – – 800,0 – –

Баланс 52012,1 13200,0 13800,0 13200,0 14112,1
ІІ. Видатки

1. Всього видатків 51312,1 12700,0 13300,0 12400,0 12912,1

2. Вільні залишки бюджетних 
коштів 200,0 – – – 300,0

3. Оборотна касова готівка 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

4. Повернення короткосрокових 
позик обласному бюджету – – – 300,0 400,0

Баланс 52012,1 13200,0 13800,0 13200,0 14112,1
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Задача 4
Скласти тарифікаційний список учителів сільської школи і 

визначити ставку заробітної плати на кожного вчителя, викорис-
тавши дані табл. 4.1.

Таблиця 4.1

№
з/п

Прізвище 
та ініціали Посада Освіта

Стаж пе-
дагогічної 
роботи

Предмети, 
які виклада-

ють

Кількість 
годин на 
тиждень

1 Анаккієва А. В. Вчитель Вища 2 Українська 
література 25

2 Волошина І. Ж. Вчитель 
(кл. керів.) Вища 4 Географія 24

3 Калетник В. В. Директор 
школи Вища 11 Математика 22

4 Головчук І. В. Завідувач 
кабінету Вища 9 Фізика 26

5 Оліщук О. В. Вчитель 
(кл. керів.) Вища 12 Історія 22

6 Кравчук А. Р. Вчитель 
(кл. керів.)

Сер. 
спец. 8 ІІІ клас 26

7 Кулик Т. Н. Вчитель Незак. 
вища 4 Історія 25

8 Кулик В. З. Вчитель Вища 15 Хімія 25

9 Колетник І. П. Вчитель 
(кл. керів.) Вища 7 Біологія 27

10 Іваненко І. І. Вчитель Вища 22 Іноземна 
мова 28

11 Васьків В. В. Вчитель Сер. 
спец. 12 Фізична 

культура 27

12 Матняш Д. П. Вчитель Вища 5 ІІ клас 6
13 Ледченко А. Є. Вчитель Вища 2 Математика 23

14 Васкан В. В.
Завідувач 

навчального 
господарства

Вища 16 Математика 12

15 Семенюк В. О. Вчитель Вища 8 Труд. навч. 28

16 Якименко А. О. Вчитель Вища 6 Іноземна 
мова 26

17 Шпуляк Н. Л. Вчитель 
(кл. керів.) Вища 12 Математика 22

18 Янчук Я. Т. Вчитель Сер. 
спец. 9 І клас 26

19 Лисак А. Ю. Вчитель Сер. 
спец. 11 IV клас 28
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Задача 5
1. Скласти кошториси лікарень, використовуючи дані нижче-

наведених таблиць.
2. Проаналізувати склад і структуру видатків на утримання 

лікарень.

Вихідні дані:
1. Лікарні не мають права на розширення штатів до рівня 

минулого року, оскільки передбаченого зростання контингентів у 
плановому році не буде.

2. Середня ставка заробітної плати працівника на місяць, роз-
рахована на підставі тарифікаційного списку, має становити по гру-
пі лікарів – 1350 грн.; по групі середнього медичного персоналу – 
950 грн.; по групі молодшого медичного персоналу – 840 грн.; по 
групі адміністративно-господарського персоналу – 1010 грн.

Таблиця 5.1
Розрахунок фонду зарплати

Лікарня №1 Лікарня №2
Середнє чис-
ло за станом 

на рік

Середня 
ставка 

на місяць

Фонд 
з/п 

на рік

Середнє 
число за ста-
ном на рік

Середня 
ставка 

на місяць

Фонд з/п 
на рік

Лікарі 26 1350 ? 1350 200 ?
СМП 49 950 ? 950 110 ?
ММП 35 840 ? 840 90 ?
АГП 58 1010 ? 1010 95 ?
Всього ? ? ? ?

1. У зв’язку зі збереженням оперативно-мережевих показни-
ків лікарень на рівні поточного року видатки на електроенергію в 
плановому році не мають перевищувати рівня, врахованого у ко-
шторисі поточного року.

2. У плановому році працівники лікарень отримають від ра-
йонної державної адміністрації житлові будинки, що в 2 рази 
зменшують видатки порівняно з поточним роком за оплатою без-
коштовно наданих квартир і комунальних послуг.
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Таблиця 5.2
Зведення видатків

тис. грн.

Показники Розраховано 
лікарнею №1

Розраховано 
лікарнею №2

Опалення 370 375
Освітлення 150 155
Видатки по оплаті ? ?

Безкоштовне надання квартир і комунальних 
послуг 270 275

Заробітна плата нештатного персоналу 110 115
Всього 

3. Видатки на харчування на 1 ліжко-день становлять 8,5 грн.
4. Видатки на медикаменти на 1ліжко-день становлять 11,15 грн. 
5. У список обладнання, інвентарю, які необхідно придбати, 

вміщено:
● по лікарні № 1 – 15 столів для їдальні за ціною 430 грн. за 
шт.; 2 килими за ціною 750 грн. за шт.;

● по лікарні № 2 – 2 операційних столи за ціною 2150 грн. 
за шт.; 17 ліжок за ціною 820 грн. за шт.

6. Кожна лікарня передбачає у плановому році придбати 
м’який інвентар відповідно на 25000 грн.

Таблиця 5.3
Показники Лікарня №1 Лікарня №2

Кількість ліжок у лікарнях 80 90
Кількість днів функціонування ліжка на рік 330 335

Задача 6
Розрахувати річний фонд заробітної плати вчителів відповід-

но до таких даних:
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Таблиця 6.1

Показники
Класи

1–4 5–9 10–11

А) По міській школі
1. Кількість класів:
а) на 1 січня
б) на 1 вересня

2. Кількість навчальних ставок на 1 клас за тарифікацією
3. Середньомісячна ставка ЗП вчителя за тарифікацією, грн.

5
6
1

1220

15
14
1,9

1240

12
12
2,2

1260

Б) По сільській школі:
1) Кількість класів:
а) на 1 січня
б) на 1 вересня

2) Кількість навчальних ставок на 1 клас за тарифікацією
Середньомісячна ставка ЗП вчителя за тарифікацією, грн.

6
8
1

1210

12
12
1,8

1220

4
5

2,2
1250

Задача 7
Розрахувати суму видатків на опалення і освітлення середньої 

школи, використавши такі дані:
1. Загальна площа приміщення – 30650 куб. м.
2. Площа освітлення – 4560 кв. м.
3. Витрати електроносіїв для технічних вимог – 3560 кВт/год.
4. Норма видатків умовного палива на 1 куб.м. приміщення 

(на опалювальний сезон) – 5,15 кг.
5. Середній калорійний еквівалент для переводу натурального 

палива в умовне (для газу) –1,17 на 1 тис. куб. м.
6. Ціна за 1 куб. м газу – 2,68 грн., ціна за 1 кВт/год. – 0,78 грн.
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Задача 8
Визначити загальну суму видатків школи на харчування учнів, в 

яких продовжений режим денного навчання, використавши такі дані:
Кількість учнів, які переведені на продовжений режим денно-

го навчання, за станом на:
а) 1 січня – 280;
б) 1 вересня – 295.
Ціна харчування 1 учня на день – 9,8 коп.
Кількість днів харчування на рік – 210. 
За рішенням міської ради від оплати за харчування звільняються:
● повністю – 15% учнів;
● на 50% – 10% учнів;
● на 25% – 8% учнів.

Задача 9
У місті обласного підпорядкування 150000 жителів. Кількість 

хворих, направлених протягом року на лікування, становить 15000 
осіб. При використанні ліжка 320 днів на рік і тривалістю перебу-
вання протягом 16 днів оборот ліжка становить 20 днів. Розрахува-
ти загальну потребу у ліжковому фонді міста.

Задача 10
Визначити середньорічну кількість ліжок і кількість ліжко-

днів на основі таких даних:
Таблиця 10.1

Показники
Відділення лікарні

дитяче хірургія онкологія
1. Кількість лікарняних ліжок:
а) на початок року
б) на кінець року

45
60

50
65

60
80

2. Кількість днів використання ліжка на рік 310 290 315
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Задача 11.
1. Скласти кошториси лікарень.
4. Проаналізувати склад і структуру видатків на утримання 

лікарень.
Таблиця 11.1

тис. грн.

Код Найменування затрат
Розраховано установою 

на плановий рік

Лікарня № 1 Лікарня № 2
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
1120 Нарахування на заробітну плату

1130

1132
1133

Придбання предметів постачання і матеріалів, 
оплата послуг та інші видатки, всього, з них: 
– медикаменти та перев’язувальні матеріали
– продукти харчування

1140 Видатки на відрядження

1150
Матеріали, інвентар, будівництво, капіталь-
ний ремонт та заходи спеціального призначен-
ня, що мають загальнодержавне значення

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2000 Капітальні видатки

Всього ? ?

Вихідні дані:
1. Лікарні не мають права на розширення штатів до рівня 

минулого року, оскільки передбаченого зростання контингентів у 
плановому році не буде.

2. Середня ставка заробітної плати працівника на місяць, роз-
рахована на підставі тарифікаційного списку, має становити по гру-
пі лікарів – 1350 грн.; по групі середнього медичного персоналу – 
950 грн.; по групі молодшого медичного персоналу – 950 грн.; по 
групі адміністративно господарського персоналу – 1010 грн.

3. У зв’язку із збереженням оперативно-мережевих показни-
ків лікарень на рівні поточного року видатки на електроенергію у 
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плановому році не мають перевищувати рівня, врахованого у ко-
шторисі поточного року.

4. У плановому році працівники лікарень отримають від ра-
йонної державної адміністрації житлові будинки, що в 2 рази змен-
шує видатки порівняно з поточним роком з оплати безкоштовно 
наданих квартир і комунальних послуг.

5. Видатки на медикаменти і перев’язувальні матеріали на 1 
ліжко-день у плановому році становитимуть 11,15 грн.

Таблиця 11.2
Показники Лікарня № 1 Лікарня № 2

Кількість ліжок у лікарнях 64 72
Кількість днів функціонування ліжка на рік 330 335

6. Для забезпечення лікарень продуктами харчування необ-
хідно передбачити видатки на харчування з розрахунку 8,5 грн. на 
ліжко-день.

7. У список обладнання та інвентарю, які необхідно придбати, 
вміщено:

● по лікарні № 1–12 столів для їдальні за ціною 430 грн. за 
шт.; 3 килими за ціною 650 грн. за шт.;

● по лікарні № 2–3 операційних столів за ціною 2150 грн. за 
шт.; 17 ліжок за ціною 420 грн. за шт.

8. Кожна лікарня передбачає у плановому році придбати 
м’який інвентар відповідно на 74000 грн.

Таблиця 11.3
Розрахунок фонду заробітної плати

Найме-
нування 
посад

Лікарня № 1 Лікарня № 2
Середнє 

число за ста-
ном на рік

Середня 
ставка на 
місяць, грн.

Фонд 
з/п 

на рік

Середнє 
число за ста-
ном на рік

Середня 
ставка на 
місяць, грн.

Фонд 
з/п 

на рік
Лікарі 28 1350 ? 27 1350 ?
СМП 59 950 ? 51 950 ?
ММП 36 840 ? 39 840 ?
АГП 68 1010 ? 51 1010 ?
Всього – –
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Таблиця 11.4
Канцелярські та господарські видатки

тис. грн.

Показники Розраховано 
лікарнею № 1

Розраховано 
лікарнею № 2

Опалення 37 37,5
Освітлення 15 15,5
Видатки по оплаті праці
Безкоштовне надання квартир, комунальних послуг 27 27,5
Заробітна плата нештатного персоналу 11 11,5
Всього ? ?

Задача 12
1. Скласти кошторис школи, використовуючи наведені нижче дані.
2. Проаналізувати склад і структуру видатків на утримання 

школи.
Таблиця 12.1

тис. грн.
Код Затрати

1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
1120 Нарахування на заробітну плату

1130

1132
1133

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг 
та інші видатки, з них: 
– медикаменти та перев’язувальні матеріали 
– продукти харчування

1140 Видатки на відрядження

1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи 
спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2000 Капітальні видатки

Всього
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Вихідні дані:
1. Школа не має права на розширення штатів до рівня минуло-

го року, оскільки не передбачається у плановому році збільшення 
кількості класів та педагогічних ставок.

2. Середня ставка заробітної плати працівника на місяць, роз-
рахована на підставі тарифікаційного списку, має становити по 
групі вчителів – 1168 грн., по групі адмінгосподарського персона-
лу – 950 грн.

3. Видатки на харчування дітей-сиріт - 14,95 грн.
4. У зв’язку зі збереженням оперативно-мережевих показни-

ків школи на рівні поточного року видатки на електроенергію в 
плановому році не мають перевищувати рівня, врахованого у ко-
шторисі поточного року. Приміщення школи опалюється вугіллям, 
ціна якого за 1 т – 780 грн. Об’єм приміщення за зовнішнім обмі-
ром – 8700 куб. м.

5. Перевідний коефіцієнт по вугіллю становить 0,76.
Розрахунок 1 

Розрахунок фонду заробітної плати
грн.

Найменування посад Середнє число ставок 
на рік

Середня ставка 
на місяць

Фонд з/п 
на рік

Вчителі 94 1168 ?
АГП 26 950 ?
Всього ? Х ?

Розрахунок 2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

грн.
Показники Розраховано на рік

Опалення 53000
Освітлення 25000
Заробітна плата штатного персоналу 17000
Інші видатки 26000
Всього ?
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Задача 13
1. Обчислити середньорічну кількість учнів і кількість класів 

по групах класів і по школі загалом, використовуючи при цьому 
дані табл. 13.1.

2. Використовуючи дані навчального плану, обчислити кіль-
кість педагогічних ставок по школі (табл. 13.2).

3. Обчислити річний фонд заробітної плати вчителів відповід-
но до даних табл. 13.3.

Вихідні дані:
Таблиця 13.1

Класи
К-сть на 1 січня К-сть на 1 вересня
учнів класів учнів класів

1 105 3 112 4
2 108 3 101 3
3 146 4 151 5
4 – – – –
Разом по 1–4 класах 359 10 364 12
5 109 3 121 5
6 135 4 130 4
7 137 4 141 5
8 120 4 131 5
9 92 3 98 4
Разом по 5–9 класах 593 18 621 33
10 77 3 80 3
11 57 2 61 2
Разом по 10–11 класах 134 5 141 5
Всього по школі 1086 33 1126 40

У новому навчальному році у перший клас передбачається 
прийняти 105 учнів. Після закінчення 9 класу планується вибуття 
7 учнів з різних причин.
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Таблиця 13.2
№ 
з/п Навчальні предмети

Класи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Українська мова 5 5 5 5 3 3 2 2 1 1 1

2. Українська 
література 5 5 5 2 2 2 2 3 3/4 3 3

3. Зарубіжна 
література 2 2 2 2 1 2 2 2

4. Математика, основи 
інформатики 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5

5. Історія України 1 – 1 1 1 1 1 1
6. Всесвітня історія 1 2 1 1 2 2 2 2
7. Правознавство – – – – – – – – – – –
8. Географія 1 2 2 2 2 1 – –
9. Біологія – 2 2 2 2 1 1 1
10. Фізика – – 2 2 2 3 3 3
11. Хімія – – – 2 2 2 2 2

12.
Музика, образот-
ворче мистецтво, 
креслення

2 2 2 2 2 2 2 – – – –

13. Фізкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
14. Трудове навчання 1 1 1 2 2 2 1 1 – – –
15. Рідний край 1 1 1 – – – – – – – –
16. Валеологія – 1,5 1,5 – – – – – – – –
Разом 20 20,5 20,5 21 23 25 25 25 24 23 23

Цикл профільних предметів
1. Англійська мова 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6

2. Друга іноземна 
мова (нім., франц.) – – – 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

3. Література англ., 
США І/а І/а 1/С 

ША
1/С 
ША

4. Краєзнавство 2 2 2 2 2
Разом 23 24,5 24,5 28 30 32 34 35 35 34 34

Курси за вибором, факультативи

5. Охорона життя, 
здоров’я дітей 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Основи християн-
ської моралі 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Вакантні години 1 1 1 1 1
Гранично допусти-
ме навантаження 
на учня

24 25 25 31 32 34 35 37 36 35 35

Всього 24 25 25 30 32 34 36 37 36 35 35
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При цьому необхідно врахувати те, що вчителі 1–3 класів 
звільнені від уроків: фізкультури, співів, валеології, англійської 
мови. Класи поділяються на уроках англійської мови – на 2 групи, 
іноземної мови у 5–11 класах – на 3 групи, трудового навчання – 
на 2 групи. Заняття з фізичного виховання проводяться окремо з 
юнаками і дівчатами.

Таблиця 13.3
№ 
з/п

1–4 
класи

5–9 
класи

10–11 
класи

Разом 
по класах

1. Кількість педагогічних ставок на клас за 
тарифікацією

2. Середня ставка вчителя на місяць за 
тарифікацією

3. Кількість педагогічних ставок на всі кла-
си за тарифікацією

4. Фонд заробітної плати на місяць за період 
січень-серпень

5. Фонд зарплати на 8,5 міс.

6. Кількість педагогічних ставок на всі 
класи на 1.09.

7. Фонд заробітної плати на 3,5 міс.
Разом по зарплаті вчителів на рік

Задача 14
Необхідно:
● визначити загальну кількість діто-днів по дитячому садку;
● скласти кошторис дитячого садка.
Вихідні дані:
● кількість груп у дитячому садку – 12 (у т. ч. ясельних – 5);
● кількість дітей – 300 (у тому числі ясельного віку – 125);
● середня кількість днів на рік перебування дитини у дитя-
чому садку – 285;

● норма харчування на день на дитину: дошкільника – 10,5 
грн., ясельника – 10,25 грн.;
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● додаткове харчування влітку – з розрахунку 6,35 грн. на 1 
діто-день (усього діто-днів – 13500);

● норма навчальних видатків (іграшок, посібників і т. д.) на 
дитину на рік: у дошкільних групах – 12,4 грн., у ясельних 
групах – 5,1 грн.;

● передбачено такі річні видатки по КЕКВ:
Таблиця 14.1

1110 Оплата праці 115000 грн.
1120 Нарахування на заробітну плату ?
1140 Видатки на відрядження 4500 грн.
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4800 грн.
1134 Придбання м’якого інвентарю та обмундирування 1200 грн.
1137 Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання 1720 грн.
1137 Поточний ремонт будівель 3260 грн.
1138 Оплата послуг зв’язку 1000 грн.
1139 Інші поточні видатки 2800 грн.
1161 Оплата теплопостачання 9500 грн.
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 7200 грн.
1163 Оплата електроенергії 5320 грн.

2110 Придбання предметів та обладнання довгострокового 
користування 8500 грн.

Середній розмір оплати батьків за перебування дитини у ди-
тячому садку становить 6 грн. на день. 

На закупівлю продуктів харчування для дітей спрямовується 
50% коштів спеціального фонду кошторису, 15% – на закупівлю 
навчальних матеріалів, 35% – на придбання предметів та облад-
нання довгострокового користування.

Задача 15
Визначити видатки за кодом 1120 “Нарахування на заробітну 

плату” середньої загальноосвітньої школи та вказати суму плате-
жів, які перераховуються у Пенсійний фонд України і Фонд дер-
жавного соціального страхування.
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Таблиця 15.1
№ 
з/п Показники

Варіанти
І II

1.

Кількість педагогічних ставок 
за тарифікацією по групах класів

І–ІV 6 10
V–IX 12 20
Х–ХІ 8 14

2.

Середня ставка на місяць по групах класів
І–ІV 396 384
V–IX 423 425
Х–ХІ 465 466

3.

Середньорічна кількість класів
І–ІV 6,5 12
V–ІХ 10 16
Х–ХІ 6 12

4. Доплата за класне керівництво, перевірку зошитів 
та інші види педагогічної роботи, всього (грн.) 2,000 3,800

5. Заробітна плата адміністративно-господарського 
персоналу (грн.) 14,000 17,000

6. Фонд матеріального заохочення 
(в % до фонду заробітної плати) 4 6

7. Виплати по тимчасовій втраті працездатності (грн.) 2,000 5,000
8. Вихідна допомога при звільненні (гри.) 1,500 -

9.

Одноразова допомога при народженні дитини Визначити Визначити
● кількість дітей 2 3

● розмір допомоги За діючими 
нормами За нормами

10.

Допомога матерям на дітей віком до 10 років 
(учням до 18 років): Визначити Визначити

● кількість дітей 10 12

● розмір допомоги За діючими 
нормами

За діючими 
нормами

11. Видатки на відрядження (грн.) 500 600
12. Тарифи відрахувань на рівні діючих нормативів
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Задача 16
Необхідно визначити суми витрат на оплату праці, нарахуван-

ня на заробітну плату і стипендії по кошторису академії, зокрема:
1. Визначити середньорічну кількість посад професорсько-

викладацького складу академії.
2. Визначити середню місячну ставку професорсько-викла-

дацького складу.
3. Розрахувати річний фонд заробітної плати професорсько-

викладацького складу.
4. Визначити розмір страхових внесків на соціальне страхування.
5. Визначити середньорічну кількість студентів, які навчають-

ся на денному відділенні академії.
Розрахувати суму бюджетних асигнувань на виплату стипен-

дій студентам академії на рік.
Таблиця 16.1

№ 
з/п Показники Варіанти

І II

1.

Кількість посад професорсько-викладацького складу на початок року:
● професор 37 45
● доцент 250 283
● ст. викладач 120 109
● викладач (асистент) 203 240

2.

Кількість посад професорсько-викладацького складу на початок року:
● професор 40 46
● доцент 248 285
● ст. викладач 119 114
● викладач (асистент) 203 231

3.

Місячні ставки професорсько-викладацького складу, грн.
● професор 3000 3000
● доцент 1864 1864
● ст. викладач 1600 1600
● викладач (асистент) 1510 1510

4. Тариф страхових внесків 
на соціальне страхування

За діючими 
нормами

5. Кількість студентів на початок року 6400 6850
6. Прийнято з 1 вересня 1200 1300
7. Випущено з 1 липня 1170 1200
8. Відраховано студентів 69 55
9. Поновлено студентів 40 28
10. Забезпечено стипендіями студентів за рахунок коштів бюджету 70,0 73,0

11. Середні витрати по стипендіях за місяць на стипендіата 
за рахунок коштів бюджету, грн. 530,0 530,0
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Задача 17
1. На підставі даних таблиці визначити:
а) загальну суму видатків;
б) питому вагу видатків на окрему функцію держави у за-
гальних видатках;

в) темп зростання видатків.
2. Складіть довідку про стан видатків Зведеного бюджету України.

Таблиця 17.1
Динаміка та структура видатків 

Зведеного бюджету України у 2007–2008 рр.
млн. грн.

Показники
2007 р. 2008 р.

Сума Питома 
вага, % Сума Питома 

вага, %
Загальнодержавні функції 24270,9 30829,2

Оборона 9416,5 11733

Громадський порядок, безпека та судова влада 18445,7 27080,9

Економічна діяльність 40523,4 51322,4
Охорона навколишнього природного серед-
овища 2241,3 2764,7

Житлово-комунальне господарство 5900,3 8968,5

Охорона здоров’я 26717,6 33559,9

Духовний та фізичний розвиток 5687,8 7916,1

Освіта 44333,6 60959,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення 48517,3 74069,7

Всього 226054,4 309203,8

Задача 18
На підставі даних табл. 18.1 проаналізувати інвестиційні ви-

трати місцевих бюджетів України. 
Зробити відповідні висновки. Результати розрахунків офор-

мити у вигляді таблиці.
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Таблиця 18.1

Показники
Періоди

1-й 2-й 3-й
Валовий внутрішній продукт (ВВП) 152263 2301254 7625111
Загальний обсяг інвестицій у народне господар-
ство України, млрд. грн. 31270 329521 987254

Централізовані державні інвестиції, млрд. грн. 7420 63012 211300
У тому числі: інвестиції за рахунок місцевих 
бюджетів, млрд. грн. 1321 9612 33255

Обчислити вихідні показники, якщо частка інвестиційних 
витрат визначається як співвідношення інвестиційних витрат міс-
цевих бюджетів до відповідного показника у процентах до ВВП, 
загального обсягу інвестицій у народне господарство України, 
централізованих державних інвестицій.

Задача 19
Чисельність дітей у дитячому дошкільному закладі становила 

в липні:
з 1.06–10.06 – 132 чол.
з 10.06–15.06 – 121чол.
з 15.06–20.06 – 113чол.
з 20.06–25.06 – 89 чол.
з 25.06–30.06 – 78 чол.

У травні середньоспискова чисельність дітей становила 118 
чол. У середньому на утримання дитини з місцевого бюджету ви-
плачено 190 умовних грошових одиниць (у липні – 204). 

Визначити:
1. На скільки умовних грошових одиниць збільшились бю-

джетні видатки:
а) загалом;
б) за рахунок зміни чисельності дітей;
в) за рахунок рівня витрат на їхнє утримання.
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Методичні вказівки до виконання завдання:
Середньоспискова чисельність дітей за липень 

( ∑+++= d/)dr...drdr(r si21рс ), витрати на утримання дітей 
( BBr iрс == ), приріст обсягу бюджетних видатків за рахунок рівня 
витрат на їх утримання (Врв=(В2–В1) х rср), приріст обсягу бюджет них 
видатків за рахунок змін чисельності дітей (Br.g. = (r2–r1) х В2), де:

r1, r2, r3,.ri – чисельність дітей по періодах;
d1, d2, d3, di; – чисельність днів по періодах;
d – дні місяця;
Вi – витрати на дитину у відповідному періоді;
В1, В2 – витрати відповідних періодів;
r1, r2 – чисельність дітей відповідного періоду.

Задача 20
На основі даних табл. 20.1:
1. Визначити питому вагу податкових надходжень по регіонах.
2. Визначити надходження на душу населення у % до серед-

нього рівня надходжень по регіонах.
3. Згрупувати регіони за показниками надходження податко-

вих доходів на душу населення.
4. Зробити відповідні висновки про надходження податкових 

доходів на душу населення.
Таблиця 20.1

Регіон
Сукупні надходження Надходження на душу населення

млн. грн. % до загальн. 
маси

млн. 
грн.

% до середн. 
рівня

місце 
регіону

1 2 3 4 5 6
Республіка Крим 14752275 6684
Область
Вінницька 8938998 4722
Волинська 3856423 3578
Дніпропетровська 37417217 9564
Донецька 45163864 8504
Житомирська 7120777 4753
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Продовження табл. 20.1
1 2 3 4 5 6

Закарпатська 4389808 3430
Запорізька 21072728 10023
Івано-Франківська 7708069 5297
Київська 11376370 5919
Кіровоградська 5563564 4505
Луганська 18310463 6399
Львівська 19277148 6990
Миколаївська 8114693 5973
Одеська 17936394 6874
Полтавська 18532164 10522
Рівненська 5782158 4863
Сумська 9926444 6993
Тернопільська 4466837 3800
Харківська 25372351 8086
Херсонська 5866565 4586
Хмельницька 7036729 4630
Черкаська 9533726 6248
Чернівецька 3944178 4154
Чернігівська 7780028 5631
м. Київ 49585555 18904
м. Севастополь 2862752 6875
Всього 381688278 7360

Задача 21
На основі даних табл. 21.1 зробити порівняльний аналіз обся-

гів доходів і видатків зведеного та державного бюджету, структури 
доходів і видатків, внести пропозиції щодо вдосконалення струк-
тури доходів і видатків.

Визначити:
а) суму доходів зведеного та державного бюджетів;
б) суму видатків зведеного та державного бюджетів;
в) питому вагу кожного виду доходів і видатків бюджетів;
г) дефіцит зведеного та державного бюджетів.



Бюджетна система. Вишкіл студії256

Таблиця 21.1

Показники

Зведений бюджет 
України

У тому числі 
Державний бюджет 

України
2008 p., 
млн. грн.

Питома 
вага, %

2008 p., 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Доходи – всього ? 100,0 ? 100,0

Податкові надходження 227164,8 ? 167883,4 ?
податок з доходів фізичних осіб 
підприємств 45895,8 ? – -

податок на прибуток підприємств 47856,8 ? 47456,3 ?

податок на додану вартість 92082,6 ? 92082,6 ?
акцизний збір із вироблених 
в Україні товарів 10230,1 ? 10125,0 ?

акцизний збір із ввезених на терито-
рію України товарів 2553,0 ? 2553,0 ?

ввізне мито 11932,8 ? 11932,8 ?

Неподаткові надходження 60495,2 ? 52817,6 ?

Доходи від операцій з капіталом 6702,4 ? 2125,3 ?
Від урядів зарубіжних країн 
та міжнародних організацій 135,2 ? 135,2 ?

Цільові фонди 3347,0 ? 1022,7 ?

Офіційні трансферти – – 7702,0 ?

Видатки – всього ? 100,0 ? 100,0

Поточні видатки, в т. ч. 268036,7 ? 215855,1 ?
оплата праці працівників бюджетних 
установ 72969,1 ? 32929,5 ?

нарахування на заробітну плату 24733,1 ? 10450,5 ?
медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 4078,7 ? 1875,0 ?

продукти харчування 5516,0 ? 1668,8 ?
оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 8760,4 ? 2632,7 ?

поточні трансферти населенню 71406,5 ? 51010,2 ?

Капітальні видатки, в т. ч. 41179,5 ? 25599,4 ?

придбання основного капіталу 21363,5 ? 7119,5 ?
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Задача 22
На основі даних табл. 22.1 проаналізувати видатки державно-

го бюджету на виконання загальнодержавних функцій за поточний 
і попередній роки та їхню структуру. 

Таблиця 22.1
Видатки Державного бюджету України 
на виконання загальнодержавних функцій

Бюджет 2008 р. порівняно 
з бюджетом 2007 р.

Структура 
видатків, %

Бюджет 
2008 р., 
млн. грн.

Бюджет 
2007 р., 
млн. грн.

Номінальна 
зміна, 

млн. грн.

Зміна, 
%

Бюджет 
2007 р.

Бюджет 
2008 р.

Видатки бюджету 241490,1 174254,3 ? ? 100 100

Видатки бюджету на за-
гальнодержавні функції ? ? ? ? ? ?

Вищі органи державного 
управління, органи міс-
цевої влади та місцевого 
самоврядування, фінансо-
ва та зовнішньополітична 
діяльність

14283,9 10269,7 ? ? ? ?

Економічна допомога 
зарубіжним країнам 136,1 139,6 ? ? ? ?

Інші загальні функції 
державного управління 955,1 664,9 ? ? ? ?

Фундаментальні 
дослідження 2230,1 1733,4 ? ? ? ?

Дослідження і розроб-
ки у сфері державного 
управління 

320,4 246,5 ? ? ? ?

Проведення виборів та 
референдумів 69,3 502,6 ? ? ? ?

Обслуговування боргу 3774,7 3349,9 ? ? ? ?
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Задача 23
На основі даних табл. 23.1, що характеризують видатки дер-

жавного бюджету на соціально-культурні потреби, проаналізувати 
динаміку та структуру зазначених видатків бюджету. 

Скласти довідку про стан фінансування соціально-культур-
них потреб держави.

Таблиця 23.1
Видатки Державного бюджету України 

на соціально-культурні потреби
тис. грн.

Бюджет 2008 р. порівняно 
з бюджетом 2007 р.

Структура 
видатків, %

Бюджет 
2008 р., 
млн. грн.

Бюджет 
2007 р., 
млн. грн.

Номіналь-
на зміна, 
млн. грн.

Зміна, 
%

Бюджет 
2007 р.

Бюджет 
2008 р.

1 2 3 4 5 6 7
Видатки бюджету 241490,1 174254,3 ? ? 100 100

Видатки бюджету на соці-
ально-культурні потреби ? ? ? ? ? ?

Охорона здоров’я ? ? ? ? ? ?

Поліклініки та амбулаторії, 
швидка і невідкладна 
допомога

585,7 498,2 ? ? ? ?

Лікарні та санаторно-
курортні заклади 3346,9 2669,2 ? ? ? ?

Санітарно-профілактичні 
та протиепідемічні заходи 
і заклади

1545,4 1230,9 ? ? ? ?

Дослідження і розробки 
у сфері охорони здоров’я 231,5 180,4 ? ? ? ?

Інша діяльність у сфері 
охорони здоров’я 1656,04 1742,4 ? ? ? ?

Освіта ? ? ? ? ? ?
Дошкільна освіта 36,6 32,5 ? ? ? ?

Загальна середня освіта 179,8 122,4 ? ? ? ?

Професійно-технічна освіта 3031,9 2147,3 ? ? ? ?

Вища освіта 17002,2 11789,8 ? ? ? ?

Післядипломна освіта 394,2 299,7 ? ? ? ?
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Продовження табл. 23.1
1 2 3 4 5 6 7

Позашкільна освіта та заходи 
із позашкільної роботи з дітьми 103,7 85,1 ? ? ? ?

Програми матеріального забез-
печення навчальних закладів 184,9 179,1 ? ? ? ?

Дослідження і розробки 
у сфері освіти 331,01 219,3 ? ? ? ?

Інші заклади та заходи 
у сфері освіти 289,98 274,5 ? ? ? ?

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення ? ? ? ? ? ?

Соціальний захист на випадок 
непрацездатності 928,1 845,4 ? ? ? ?

Соціальний захист 
пенсіонерів 40256,6 24238,9 ? ? ? ?

Соціальний захист 
ветеранів війни та праці 412,5 380,4 ? ? ? ?

Соціальний захист сім’ї, 
дітей та молоді 77,007 51,99 ? ? ? ?

Соціальний захист 
безробітних 9,5 100,02 ? ? ? ?

Допомога у вирішенні 
житлового питання 857,98 950,8 ? ? ? ?

Соціальний захист інших 
категорій населення 8148,4 2459,97 ? ? ? ?

Дослідження і розробки 
у сфері соціального захисту 23,2 19,5 ? ? ? ?

Інша діяльність у сфері 
соціального захисту 85 173,5 ? ? ? ?

Духовний та фізичний розвиток ? ? ? ? ? ?

Фізична культура і спорт 836,9 518,0 ? ? ? ?

Культура та мистецтво 1250,98 768,2 ? ? ? ?

Засоби масової інформації 791,7 669,1 ? ? ? ?

Дослідження і розробки 
у сфері духовного та фізичного 
розвитку

24,4 18328,7 ? ? ? ?

Інша діяльність у сфері 
духовного та фізичного розвитку 13,7 14,1 ? ? ? ?
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Задача 24
На основі даних табл. 24.1 проаналізувати динаміку та струк-

туру доходів державного бюджету.
Таблиця 24.1

Доходи Державного бюджету України за 2007–2008 рр.

2007 р., 
млн. 
грн.

Струк-
тура 

доходів, 
%

2008 р., 
млн. 
грн.

Струк-
тура 

доходів, 
%

Темп 
приросту 

2008 р. 
до 2007 р., 
млн. грн.

Темп 
приросту 
2008 р. до 
2007 р., у 
процентах

Доходи ? 100 ? 100 ?
Податкові надходження ? ? ? ? ? ?
Податки на доходи, податки 
на прибуток, податки на збіль-
шення ринкової вартості

33963,97 ? 47456,3 ? ? ?

Збори за спеціальне викорис-
тання природних ресурсів 1941,4 ? 2369,9 ? ? ?

Внутрішні податки на товари 
і послуги 70364,4 ? 105335,8 ? ? ?

Податки на міжнародну тор-
гівлю та зовнішні операції 10037,6 ? 12302,6 ? ? ?

Інші податки 363,4 ? 418,7 ? ? ?
Неподаткові надходження ? ? ? ? ? ?
Доходи від власності та під-
приємницької діяльності 12547,03 ? 21410,8 ? ? ?

Адміністративні збори та пла-
тежі, доходи від некомерційно-
го та побічного продажу

2180,7 ? 1987,4 ? ? ?

Інші неподаткові надходження 10859,9 ? 14254,7 ? ? ?
Власні надходження 
бюджетних установ 16524,2 ? 15201,2 ? ? ?

Доходи від операцій 
з капіталом ? ? ? ? ? ?

Надходження від продажу 
основного капіталу 62,8 ? 51,6 ? ? ?

Надходження від реалізації 
державних запасів 1392,5 ? 1795,6 ? ? ?

Надходження від продажу 
землі і нематеріальних активів 314,5 ? 278,1 ? ? ?

Надходження від урядів зару-
біжних країн та міжнародних 
організацій

104,5 ? 135,2 ? ? ?

Цільові фонди 930,5 ? 1022,7 ? ? ?
Офіційні трансферти 4951,7 ? 7701,98 ? ? ?
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Задача 25
На підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування та 

кредитування на 2009 р. скласти кошторис Головного управління 
охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування 
та кредитування на 2009 р.

Видана Головним фінансовим управлінням Тернопільської ОДА 
Головному управлінню охорони здоров’я Тернопільської ОДА
Підстава: рішення обласної ради № 478 від 21 січня 2009 р.

1) З обласного бюджету за КФК 080000 “Охорона здоров’я”, 
КФК 070601 “Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації”, КФК 
070702 “Інші заклади та заходи післядипломної освіти”, КФК 
070809 та КФК 110201 “Бібліотеки” виділено 222907500 (Двісті 
двадцять два мільйони дев’ятсот сім тисяч п’ятсот) гривень, 
у тому числі на:
Назва видатків за економічною класифікацією 

та класифікацією кредитування Разом Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Видатки споживання – разом, з них: 215469500 209015400 6454100

оплата праці працівників бюджетних установ 94802400 94050200 752200

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16332039 15977139 354900

Видатки розвитку 7438000 6326000 1112000

Усього 222907500 215341400 7566100

2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано 
витрати на утримання: установ охорони здоров’я, медичних учи-
лищ, закладів післядипломної освіти, медичної бібліотеки, а також 
субвенція на погашення боргів згідно зі ст. 57 Закону України “Про 
освіту” в сумі 90400 грн.

3) Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету 
встановлено такі:

січень лютий березень квітень травень червень

15471000 19671271 19147557 18128614 17823676 17808606

липень серпень вересень жовтень листопад грудень

17913147 18002902 18134899 17502754 17920994 17815980
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4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального 
фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету 
на 2009 р. із зведеними даними та розрахунками мають бути 
подані на затвердження до 10 лютого 2009 р.

Керівник               ____________            І. М. Пиріг

М.П.                    24 січня 2009 р.

Задача 26
Визначити показники виконання бюджетної програми (затрат, 

продукту, ефективності, якості) за загальним і спеціальним фондах.
Програма: Підготовка кадрів для фінансової системи України.
Вихідні дані: 
● кількість навчальних закладів – 3;
● середньорічна кількість професорсько-викладацького скла-
ду – 1030 шт. од. (в т. ч. за спеціальним фондом – 450 шт. од.);

● середньорічна кількість робітників – 460 шт. од.;
● середньорічна кількість спеціалістів – 475 шт. од.;
● кількість студентів на 1. 01. 2009 р. – 11060 чол. 

(в т. ч. за державним замовленням 6020 чол.);
● прийом у 2009 р. – 1700 чол. (у т. ч. за рахунок фізичних 
і юридичних осіб 700 чол.);

● випуск – 2300 чол. (у т. ч. за державним замовленням 
1300 чол.);

● поновлено студентів – 18 чол.;
● відраховано за неуспішність – 33 чол.;
● переведено до інших навчальних закладів – 4 чол.;
● відраховано за власним бажанням – 3 чол.;
● річне педагогічне навантаження – 853000 год.;
● затрати на підготовку кадрів: за спеціальним фондом – 

16000 млн. грн., за загальним фондом – 18500 млн. грн.; 
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● кількість студентів, які отримали диплом, становить 
2250 чол.;

● кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, 
становить 1020 чол.

Задача 27
На основі наведених даних розрахувати надходження податку 

на прибуток до місцевого бюджету:
● прибуток, отриманий підприємствами комунальної влас-
ності, – 860 тис. грн.;

● пільги, які згідно з чинним законодавством враховуються 
у зменшення прибутку, – 45 тис. грн.;

● ставка податку на прибуток – 25%.
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ДІЛОВІ ІГРИ
Ділова гра найбільшою мірою відповідає завданням сучасної 

освіти: сприяє розвитку уміння вирішувати проблеми з урахуван-
ням конкретних умов і за наявності фактичної інформації, розвиває 
здібності проведення аналізу і діагностики проблем, уміння чітко 
формулювати і висловлювати свою позицію, уміння спілкуватися, 
дискутувати, сприймати і оцінювати інформацію, яка надходить у 
довільній формі.

При розгляді конкретної ситуації студенти займають активну 
позицію. Вони не тільки генерують ідеї, а й фактично створюють 
процес навчання. При цьому студенти перебувають у ситуації ак-
тивної взаємодії один з одним, що імітує реальні комунікаційні за-
лежності, які виникають між людьми у процесі спільної діяльнос-
ті. Навчальний процес здійснюється у формі творчого пошуку. У 
ході розгляду конкретної ситуації студенти самі створюють деяке 
узагальнене знання концептуального характеру.

Під час підготовки заняття кожний викладач ставить собі за-
питання, які методи навчання найбільш доцільно застосувати для 
досягнення найкращого результату. Разом з цим, очевидно, що та 
чи інша методика навчання є не самоціллю, а лише інструментом 
для досягнення цілей навчального процесу.

Знання можуть бути:
● теоретичними, що описують загальні закономірності іс-
нування та розвитку природи й суспільства; до них, зо-
крема, належать класифікації, визначення, формулюван-
ня законів природи, законів економічного та суспільного 
життя тощо;

● прикладними, до яких належать формули, методики, ал-
горитми, що дають змогу проводити обчислювання, ви-
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конувати розрахунки, а отже, одержати кількісну оцінку, 
яка є необхідною для аналізу та ухвалення обґрунтова-
них рішень1.

Наприклад, теоретичне вивчення методів застосування про-
грами Excel не дає змоги використати ці знання, якщо відсутні 
практичні навички роботи з клавіатурою комп’ютера. Отже, метою 
навчального процесу є формування навичок і вмінь.

Одним із методів ділових ігор є кейс-метод (англ. “case” – 
“випадок, справа”) або практична ситуація, яка дає змогу описати 
реальний чи вигаданий (однак який моделює реальний) випадки 
схвалюваних рішень, їхніх передумов і наслідків. Класична дефі-
ніція “кейс-метод” означає опис ділової ситуації, яка реально ви-
никла перед відповідальними менеджерами, опис, який вміщує 
факти, що відображають цю ситуацію, думки, судження, на яких 
практично базується рішення менеджерів2.

У тій чи іншій формі ділові ігри доволі давно використовува-
лися у навчанні студентів медичних та юридичних спеціальнос-
тей. Студенти отримували у письмовому вигляді, наприклад, опис 
хвороби або ситуації, що розглядається у суді, і мали відповідно 
до запропонованих симптомів чи обставин визначити діагноз або 
сформулювати судове рішення. 

У бізнес-освіті ділові ігри вперше почали використовувати в 
1909–1910 рр. у Гарвардській школі бізнесу, відомій новаторськи-
ми підходами до навчання. Спочатку ділові ігри не готувалися у 
письмовому вигляді, а їх представляли аудиторії менеджери-прак-
тики на прохання викладачів. Відповідно студенти мали проаналі-
зувати управлінську проблему та розробити власні рекомендації. 
І лише протягом наступного десятиліття у Гарвардській школі 
бізнесу почали накопичуватися матеріали у письмовому вигляді. 

1 Руководство по консультированию промышленных предприятий в странах Восточной 
Европы / Шимански-Гайер Г., Ильинкова Е., Сучкова А. и др. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 416 с.
2 Глухов В. В., Кобышев А. Н; Козлов А. В. Ситуационный анализ (Деловые игры для ме-
неджмента): Уч. пособ. – СПб.: Спец. л-ра, 1999. – 223 с.
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Перша письмова збірка кейсів була видана в 1921 р. у Гарварді за 
редакцією доктора Коупленда (Copeland)3.

Отже, ділова гра зорієнтована здебільшого на розвиток ана-
літичних здібностей і здатності ухвалювати правильні рішення, 
ніж на розширення кола теоретичних знань і прийомів. Це метод 
інтенсивного навчання, на відміну від екстенсивних традиційних 
лекцій, семінарів і практичних занять. Однак це не означає, що 
останні мають бути замінені на ділову гру. Навпаки, лекції є голов-
ною формою отримання фундаментальних знань, а ділові ігри – 
інструментом інтенсифікації засвоєння матеріалу, демонстрацією 
того, як теорія застосовується на практиці. 

ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ

Етап підготовки до проведення заняття
На цьому етапі викладач залежно від навчальних цілей занят-

тя підбирає ділову гру, “вбудовує” аналіз ділової ситуації у струк-
туру цього заняття, формує план роботи. Рекомендується скласти 
робочий план заняття, враховуючи час на аналіз ділової гри, з точ-
ністю до 5 хв. Більш висока точність (до хвилини) практично недо-
сяжна у ході проведення заняття.

Етапи проведення заняття:
а) початкове ознайомлення з матеріалом (до 30 хвилин за-

лежно від обсягу ділової гри). У деяких випадках початково озна-
йомитись з матеріалом можна заздалегідь, якщо його опрацювати 
вдома. Це дає змогу заощадити аудиторний час і врахувати осо-
бливості індивідуального сприйняття (швидкість читання та засво-
єння матеріалу). Однак у тому разі, якщо аудиторія складається з 
діючих практиків, котрі навчаються без відриву від виробництва, 
здебільшого подібний підхід не спрацьовує. Через зайнятість біль-

3 Christensen C. R., Hansen A. l., Moor I. F. Teaching and the case method. – Harvard: Harvard 
Business School, 1990. – 315 p.
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ша частина студентів (близько 80%) матеріал прочитати не всти-
гає. У цьому разі викладач потрапляє у скрутне становище, не ма-
ючи можливості розпочати заняття, оскільки частина аудиторії не 
готова до обговорення, і викладач мусить виділяти час на те, щоб 
студенти “освіжили” матеріал.

б) попереднє обговорення в аудиторії. Попереднє обговорення 
ділової гри після першого обговорення в аудиторії здійснюється для 
того, щоб викладач переконався у належному засвоєнні матеріалу та 
правильному розумінні студентами визначених проблем. Викладач 
відповідає на запитання, які виникають у студентів. При цьому до-
пускаються запитання лише щодо тлумачення подій чи фактів, але 
не для пояснення причин або варіантів управлінських рішень. Разом 
з цим, викладач може в усній формі подати додаткові факти, деталі 
та подробиці ситуації у перебігу презентації ділової гри;

в) аналіз ситуації у підгрупах. Для аналізу ситуації групу слід 
поділити на підгрупи (техніку, прийоми поділу та особливості по-
ведінки учасників малих груп описали О. Сидоренко, П. Редько4). 
Аналіз практичної ситуації у підгрупі є етапом самостійної роботи 
студентів. Рекомендована чисельність осіб у підгрупі – 3–5 студен-
тів. Якщо у підгрупі працює лише два учасники, то організувати 
повноцінну дискусію, з одного боку, доволі складно. З іншого боку, 
як засвідчує практика застосування інтерактивних методів навчан-
ня, більша чисельність учасників підгрупи, ніж п’ять осіб, призво-
дить до “випадання” щонайменше одного з них з процесу творчої 
дискусії та вироблення рішень.

Обговорення ділової гри у підгрупах дає змогу досягти таких 
цілей:

● забезпечується для кожного учасника можливість взяти 
участь в обговоренні, висловити власну точку зору та по-
чути думки інших членів підгрупи;

4 Менеджмент: методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб. / О. І. Сидоренко, 
П. С. Редько та ін. – К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в 
Україні”, 2004. – 600 с.
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● у студентів виробляються навички роботи у команді, вмін-
ня вислуховувати та враховувати думки інших осіб;

● кожен учасник мусить бути підготовлений до роботи, 
оскільки у малій групі неможливо приховати власну не-
компетентність. 

Головне завдання підгрупи на цьому етапі полягає у тому, щоб 
сформулювати результати своїх роздумів перед членами групи.

Важливими допоміжними матеріалами студентів під час про-
ведення аналізу є інструменти систематизованого аналізу ситуації – 
чек-аркуші та запитальники;

г) підготовка презентації. Вивчаючи практичну ситуацію, 
підгрупа може відповідно до визначених запитань підготувати:

● перелік головних подій у часі;
● таблицю завдань і схвалених рішень;
● діаграму наслідків;
● графіки зміни техніко-економічних показників;
● перелік чинників, які визначили у діловій грі, та хід розви-
тку подій;

● план заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей;
● класифікаційні групи дій і подій, таблиці та графіки.
Важливе правило: результати аналізу мають бути візуалізовані. 

Техніка й інструменти презентації та візуалізації результатів аналізу, 
а також умови, за яких доцільно використовувати різні інструменти 
презентації, детально описали В. Глухов, А. Кобишев, А. Козлов5;

д) презентація результатів аналізу перед групою. Повідо-
млення підгрупи передбачає:

● аналіз динаміки подій;
● оцінювання впливу конкретних дій або схвалених рішень 
на події;

● пропозиції щодо корегування ухвалених рішень;

5 Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ (Деловые игры для ме-
неджмента): Уч. пособ. – СПб.: Спец. л-ра, 1999. – 223 с.
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● оцінювання наслідків можливих варіантів управлінських 
рішень;

● припущення щодо можливого подальшого розвитку подій.
Вибір форми презентації може бути інструментом управлін-

ня тривалістю процесу аналізу ділової гри. Якщо часу вистачає та 
необхідно докладно вивчити кожне питання, то слід організувати 
презентацію кожного питання всіма групами. У цьому разі диску-
сія відбувається після кожної презентації. Це дає змогу всебічно 
обговорити відповіді на всі запитання. Якщо час, яким розпоря-
джається викладач, обмежений, то можна, наприклад, організувати 
презентацію кожного питання лише членами однієї підгрупи, тоді 
як інші можуть взяти участь в обговоренні;

е) дискусія у групі (між студентами). Дискусія у кожній 
групі організовується на підставі повідомлень учасників підгруп. 
Представники кожної з підгруп оголошують результати аналізу, 
причому студенти з інших підгруп відіграють роль опонентів сто-
совно доповідача. Викладач є координатором і керівником диску-
сії, а якщо виникає потреба, то й опонентом, активізуючи і спрямо-
вуючи дискусію в необхідному напрямку. Запитання до доповідача 
можуть бути такими:

● Що вважаєте головним?
● Що Ви думаєте про це явище?
● Які існують приклади цього?
● Що можна назвати управлінням?
● Як би Ви зробили це?
● Якими виявилися наслідки?
● Хто розкриє задану тему?
● Чи не пропустили Ви чогось?
● Яку позицію Ви відстоюєте?
Найбільш доцільно організувати дискусію між студентами, 

тому їм можна переадресувати вищеподані запитання. Ступінь за-
лучення студентів до дискусії залежить від:

● зручності ситуації для дискусії;
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● зручності приміщення навчального закладу;
● розташування студентів;
● знання керівником імен студентів;
● знання керівником матеріалу;
● наявності у керівника особисто розроблених навчальних 
ситуацій;

● наявності певної системи в описі практичної ситуації;
● ступеня підготовленості керівника;
● знання студентами етапів процесу обговорення;
● рівня теоретичної підготовленості студентів;
● ступеня ускладнення викладу та розміру опису;
● спроможності керівника не висловлювати власні висновки 
та вислуховувати версії аудиторії;

● використання матеріалу як бази для обговорення намірів;
● налаштованості студентів на готовність до навчання та 
розвитку.

ж) підбиття підсумків. Підбиття підсумків здійснює викла-
дач, який аналізує висновки підгруп загалом та окремих студентів. 
Водночас необхідно сформулювати та обґрунтувати варіанти дій, 
які не були запропоновані студентами. Інколи при підбитті під-
сумків викладач пропонує студентам оцінити ефективність ділової 
гри, тобто наскільки отримані у ході аналізу та дискусії результати 
відповідають очікуваним. При цьому використовуються спеціаль-
но розроблені анкети;

з) аналіз проведеного заняття та висновки. Необхідно оці-
нити результати за досягненими навчальними цілями (що вдалося? 
що не вдалося? чому? що необхідно змінити та вдосконалити?), 
тобто визначити ступінь участі студентів у дискусії (їхню актив-
ність, якість розробок та презентацій тощо).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ ГРИ

1. Загальна чисельність членів групи може суттєво варіювати. 
Відповідно до досвіду застосування ділової гри як методу у Гарвард-
ській школі бізнесу та інших бізнес-школах ця чисельність не має 
перевищувати 100 осіб та не може бути меншою, ніж 10. В іншому 
разі або складно забезпечити дискусію, або група є такою не керо-
ваною. Ідеальною за кількісним складом є група з 15–30 студентів.

2. При поділі групи на підгрупи можна використати такі критерії:
● належність до функціональної групи (маркетологи, мене-
джери, фінансисти, фахівці з логістики тощо);

● належність до рівня управління;
● свідоме змішування у кожній підгрупі представників різ-
них категорій;

● довільне (за рішенням викладача) об’єднання у підгрупи6. 
 Для зручності спілкування викладача з групою, якщо він не 

знайомий з усіма її членами, доцільно поставити на стіл перед 
кожним учасником табличку з його ім’ям. В іншому разі викладач 
змушений під час обговорення звертатися до студентів таким чи-
ном: “Гей, юначе в окулярах у третьому ряду” або “Дівчино поряд 
з бородатим хлопцем” і т. ін., що є небажаним.

 Велике значення для проведення ефективної дискусії має роз-
ташування столів в аудиторії. Найменш зручною є традиційна розста-
новка, коли столи поставлено рядами, один за іншим. У цьому разі ви-
никають незручності під час виступів студентів з останніх рядів, що 
ускладнює спілкування. Найбільш вдалим є розташування навколо 
круглого столу, оскільки забезпечується зона видимості для всіх учас-
ників обговорення, психологічно комфортна обстановка для дискусії. У 
групах середньої чисельності доцільно використовувати розташування 
у вигляді літери “П”, збільшуючи кількість рядів відповідно до зростан-

6 Интерактивные методы подготовки менеджеров. – М.: Димитрзйд график групп, 2002. – 304 с.
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ня кількості членів групи. Якщо столи, за якими сидітимуть учасники 
дискусії, формують два-три ряди, слід використати “шаховий” спосіб 
їхнього розташування, щоб студенти першого ряду не закривали тих, 
які знаходяться у другому. Однією з компромісних форм розташуван-
ня студентів сконцентрованими малими групами. Різноманітні підходи 
до формування підгруп і розстановки столів в аудиторії описали В. Би-
стров, А. Кобишев, А. Козлов та ін.7 Для організації роботи у малих 
групах рекомендується розміщувати столи для кожної групи у вигляді 
окремих “острівців”, коли учасники групи сидять навколо свого столу 
або кількох столів, що поставлені разом. У цьому разі досягається ізо-
льованість груп, яка сприяє успішному проведенню дискусії.

5. Методичні прийоми для інтенсифікації засвоєння матеріалу 
при застосуванні ділової гри:

● розвінчання міфів: контраст між міфом і реальністю;
● змагання між групами;
● прогнозування шляхів розвитку подій у майбутньому;
● прогнозування життєвого шляху героя;
● визначення “правильного” рішення;
● оцінювання якості розробки відповідей на запитання (у цьому 
разі необхідно визначити критерії оцінювання та організувати 
цей процес відповідно до обраних критеріїв на основі принци-
пу, що кожна підгрупа оцінює інші підгрупи, крім своєї).

Отже, ділова гра зорієнтована здебільшого на розвиток ана-
літичних здібностей і здатності ухвалювати правильні рішення, 
ніж на розширення кола теоретичних знань і прийомів. Це метод 
інтенсивного навчання, на відміну від екстенсивних традиційних 
лекцій, семінарів і практичних занять. Однак це не означає, що 
останні мають бути відкинуті та замінені на ділову гру. Навпаки, 
лекції є головною формою отримання базових знань, а ділові ігри – 
інструментом інтенсифікації засвоєння матеріалу, демонстрацією 
того, як теорія застосовується на практиці. 

7 Руководство по проведению деловых презентаций на стажировках в Германии / 
Быстров В. Ф., Кобышев А. Н., Козлов А. В. и др. – М: МАКС Пресе, 2001. – 180 с.
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ДІЛОВА ГРА 1

“Що важливіше: екологія чи бізнес?”
Основна мета гри – це пошук фінансових ресурсів для подо-

лання екологічної проблеми, що виникла у місті “А”.
І етап ділової гри. Підприємство приватної форми власнос-

ті пивзавод “Лаванда” розташоване біля міського озера. Основна 
виробнича діяльність підприємства “Лаванда” – це виробництво і 
реалізація пива та інших слабоалкогольних напоїв. Підприємство 
створене у 1975 р. Продукція цього підприємства є конкуренто-
спроможною та рентабельною. На підприємстві працює 250 осіб. 
Середня заробітна плата працівника становить 800 грн.

Проте за останній період на підприємстві спостерігалися не-
значні спади виробництва та виникли проблеми з виплатою заро-
бітної плати робітникам і адмінперсоналу (є кредиторська забор-
гованість із заробітної плати). Існує також заборгованість перед 
Пенсійним фондом України та кредиторська заборгованість за 
отриману сировину.

Підприємство “Лаванда” сплачує до бюджетів усіх рівнів такі 
податки та збори:

● податок на прибуток;
● податок на додану вартість;
● акцизний збір;
● плата за землю; 
● податок з власників транспортних засобів;
● місцеві податки і збори (комунальний податок, податок з 
реклами тощо);

● інші податки.
Протягом останніх п’яти років підприємство “Лаванда” спла-

чувало всі податкові надходження до бюджетів різних рівнів. При 
аналізі надходжень до дохідної частини бюджету міста виявлено, 
що вказане підприємство сплачувало близько 22% від усіх надхо-
джень по контингенту в цьому регіоні (за даними ДПІ).
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Проблема. Однак протягом останнього періоду спостерігалися 
суттєві негаразди з очисними спорудами цього підприємства, які сис-
темно пов’язані з міським озером (через очисні споруди потрапляли 
викиди в озеро, оскільки перші реконструйовані приблизно 30 років 
тому). Отже, в місті виникла надзвичайна екологічна проблема.

Міський водоканал подав матеріали керівництву (постійній 
комісії) щодо погіршення стану води в озері (рішення санепідем-
станції району та положення екологічної служби про екологічно 
непридатну воду й отруєну рибу), що може призвести до леталь-
них випадків.

ІІ етап ділової гри. Створення команд, мікрогруп, розподіл 
ролей. Для цього можна використати експрес-анкетування, запро-
понувавши учасникам відповісти на такі запитання: “Яку посаду в 
діловій грі Ви б хотіли займати?” “З ким Ви хотіли б працювати в 
групі?” “Кого б хотіли бачити в ролі керівника” тощо.

Розподіл функцій між учасниками ділової гри:
1. Створюється постійна комісія для вирішення вищеназваної 

проблеми, яка керуватиме цим процесом та затверджуватиме мате-
ріали для подання вищому керівництву. 

Дії постійної комісії (3–4 студенти – обирають голову і за-
ступника постійної комісії):

● голова постійної комісії веде засідання і складає його регла-
мент;

● подає запити в письмовій формі в усі керівні інстанції про 
наслідки цієї проблеми;

● постійна комісія працює з поданими документами підпри-
ємств та організацій;

● затверджує рішення щодо визначеної проблеми і подає 
його керівництву міста;

● вирішує питання щодо закриття (ліквідації) або незакрит-
тя підприємства;

● розробляє відповідне рішення (вибір найбільш оптимальної 
пропозиції), затверджує і виголошує його в кінці ділової гри.
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2. Керівництво заводу “Лаванда” (3–4 студенти – обирають 
керівника).

Підприємство прагне вирішити зазначену проблему шляхом 
виділення коштів з державного фонду:

● слід переконати постійну комісію, що коштів для ліквіда-
ції наслідків немає (оскільки існує заборгованість Пенсій-
ному фонду України, кредиторська заборгованість праців-
никам тощо);

● представити постійній комісії: бізнес-план, суми креди-
торської та дебіторської заборгованості, залишків готової 
продукції тощо;

● відстоювати інтереси підприємства і переконати постійну 
комісію в тому, щоб завод не закрили навіть тимчасово.

3. Державна податкова інспекція в районі (3–4 студенти – 
обирають керівника).

ДПІ зацікавлена в збереженні підприємства “Лаванда”, 
оскільки воно забезпечує найбільші надходження в бюджети всіх 
рівнів. ДПІ має переконати постійну комісію в тому, що не можна 
закривати підприємство і слід вирішити ці питання іншими спосо-
бами (на розсуд студентів). ДПІ має проаналізувати всі податкові 
надходження цього підприємства і зробити необхідні висновки, 
охарактеризувати фінансово-податкову політику регіону тощо.

4. Фінансове управління району (3–4 студенти – вибирають ке-
рівника).

Як і податкова інспекція, фінансові органи мають переконати 
постійну комісію, що закривати підприємство немає сенсу, оскіль-
ки воно забезпечує найбільше надходжень у місцевий бюджет 
(додається перелік доходів місцевого бюджету). Після закриття 
підприємства зменшиться обсяг надходжень у місцевий бюджет 
і бракуватиме коштів для фінансування соціальної сфери району: 
лікарні, відділу культури, відділу освіти та ін. І основне: кошти в 
поточному році на такі цілі не закладені в бюджеті міста, а резерв-
ний фонд місцевого бюджету вичерпаний.
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Вказана установа робить необхідні висновки і пропозиції з 
визначеної проблеми і звітується перед постійною комісією. 

5. Санітарно-епідеміологічна станція (2–3 студенти – обира-
ють керівника).

У доповідях ця служба після проведення кількох перевірок на 
аналізованому підприємстві має намагатись переконати постійну 
комісію в необхідності закриття заводу, оскільки є відповідний ви-
сновок фахівців санітарно-епідеміологічної станції, а також скарги 
людей на погіршення здоров’я у зв’язку з екологічною ситуацією.

6. Екологічна служба (2–3 студенти – обирають керівника).
Працює екологічна служба разом із санітарно-епідеміологіч-

ною станцією, складає свій висновок і передає постійній комісії. 
Наполягає на закритті пивзаводу, оскільки виникає екологічна не-
безпека для міста. Ця служба проводить відповідні перевірки на 
підприємстві “Лаванда”, накладає штрафні санкції і вказує це у ви-
сновках для постійної комісії.

7. Керівництво водоканалу (2–3 студенти – вибирають керів-
ника). 

Одна зі станцій водоканалу працює на міському озері. Очисні 
фільтри водоканалу не в змозі очистити воду. Керівництво водока-
налу також переконує постійну комісію про необхідність тимчасо-
вого закриття цього підприємства (поки не будуть реконструйовані 
очисні споруди на заводі).

8. Міський голова.
Студент, який виконуватиме цю роль, має відстоювати дво-

яку позицію, оскільки він представник влади і обранець людей. 
Він робить відповідні висновки і подає пропозиції для вирішення 
екологічної проблеми та питання про фінансову підтримку рекон-
струкції очисних споруд пивзаводу “Лаванда”.

9. Головний редактор газети “Слово правди”.
Студент має описати в статті вказану проблему і представити 

її для оцінювання керівникові оцінювальної групи.
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10. Інші учасники гри (інтелігенція міста, журналісти, інозем-
ці, експерти) – визначає викладач, який проводитиме ділову гру.

Викладач займає місце голови оцінювальної групи.
ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-

боти мікрогруп для розв’язання визначеної проблеми чи окремих 
її аспектів.

Завдання. Запобігти екологічній катастрофі у місті.
Яким чином:
а) закрити пивзавод?
але тоді:
● зменшиться обсяг надходжень податків і зборів до бюджетів;
● збільшиться недоїмка з платежів і зборів, оскільки пивза-
вод забезпечував значні надходження у бюджет;

● зменшиться рівень виробництва, хоча пивзавод мав доволі 
високі економічні результати (згідно з даними управління 
економіки міськдержадміністрації);

б) реконструювати очисні споруди?
проте в цьому разі потрібні фінансові ресурси:
● кошти на відновлення очисних споруд підприємство не 
виділяє (оскільки на ньому почалась фінансова криза); 

● керівництво пивзаводу клопоче перед керівництвом міста 
(постійною комісією) про вирішення цієї проблеми, зо-
крема, про виділення для цього коштів (або часткове виді-
лення коштів) з бюджету.

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після ово-
лодіння теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і се-
мінарських занять. Ділову гру проводить викладач, який є її ад-
міністратором. Функціями адміністратора є такі: розподіл ролей 
між учасниками гри, їхнє консультування, розгляд конфліктних 
ситуацій та оцінювання студентів за відповідними вимогами. Біль-
шість конкретних ситуацій, що використовуються у навчальному 
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процесі, має базуватися на вітчизняному матеріалі, який відомий і 
викладачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів і прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти під керівництвом викладача) 
має оцінити всіх студентів за 100-бальною шкалою. Викладач оці-
нює також тих студентів, які працюють в оцінювальній групі, за 
об’єктивне оцінювання товаришів.

ДІЛОВА ГРА 2 

Оцінювання соціально-економічного стану 
адміністративно-територіальної одиниці

Мета ділової гри: вироблення навичок для здійснення за-
гального оцінювання фінансового стану місцевого бюджету, що за 
змістом відображає підсумки фінансової діяльності адміністратив-
но-територіальної одиниці (наприклад, міста).

І етап ділової гри. Початкове ознайомлення з матеріалом.
Оцінювання соціально-економічного стану адміністративно-

територіальної одиниці необхідне для:
● виявлення змін у показниках фінансової звітності;
● визначення чинників, які вплинули на ці показники;
● аналізу кількісних і якісних змін фінансового стану;
● виявлення тенденцій у змінах фінансового стану.
Довідковий матеріал для виконання завдання містить табл. 2.1:
Для оцінювання соціально-економічного стану адміністра-

тивно-територіальної одиниці використовуються певні методи та 
інструментарій. Найбільш розповсюджений метод – це метод зі-
ставлення, коли фінансові показники на кінець періоду порівню-
ються з показниками на початок періоду або з плановими. При ви-
користанні цього методу слід уточнити ці показники з урахуванням 
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Таблиця 2.1
Соціально-економічний стан 

адміністративно-територіальних одиниць

Показники
Адміністративно-територіальні 

одиниці
А Б В Г

Кількість населення, тис. осіб 163,5 198,9 171,8 149,7
Кількість службовців, осіб 180,0 192,0 195,0 187,5
Контингент надходжень, тис. грн. 65370,0 176817,0 135099,0 54354,0
Обсяг бюджету, тис. грн. 52296,0 58350,0 60795,0 39135,0
● процент виконання бюджету, % 102,0 99,0 107,0 141,2
● в т. ч. загальний фонд, тис. грн. 34627,5 35760,0 44580,0 30285,0
● в т. ч. дотація вирівнювання/вилучення, тис. грн. 3517,5 1905,0 3675,0 2475,0
Доходи, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, тис. грн. 8920,5 17895,0 11442,0 19284,0

● в т. ч. власні надходження бюджетних 
установ, тис. грн. 976,5 2079,0 133,5 1003,5

● в т. ч. надходження бюджету розвитку, тис. грн. 1722,0 2653,5 4525,5 1783,5
● з них кошти від продажу земельних ділянок, 

тис. грн. 745,5 574,5 4393,5 780,0

Втрати доходів від надання пільг місцевою 
радою, тис. грн. 975,0 510,0 315,0 142,5

Залишок коштів на початок року, тис. грн. 360,0 1140,0 1530,0 495,0
Недоїмка з платежів до місцевого бюджету, 
тис. грн. 3060,0 1470,0 690,0 2400,0

Кредиторська заборгованість бюджету, тис. грн. 6538,5 7108,5 7272,0 5275,5
● в т. ч. із заробітної плати, тис. грн. 1914,0 1635,0 645,0
Місячний фонд оплати праці, тис. грн. 1335,0 1650,0 1350,0 1290,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 270,0 75,0 555,0 30,0
Прибуток комунальних підприємств, тис. грн. 915,0 2100,0 1260,0 699,0

Управління місцевими фінансами
Якість планування (кількість дохідних джерел 
із 32, що виконані) 27 31 32 32

Економія від заходів щодо енергозбереження, 
тис. грн. – 480,0 – 150,0

Проведення тендерних процедур щодо закупі-
вель і підрядів + + – +

Випуск облігацій місцевої позики – + – –
Порушення термінів погашення боргу – – – +
Проведення бюджетних слухань + + + +
Залучення короткострокових кредитів + – – +
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інфляційних процесів та їхньої структурної однорідності. Фактич-
ні показники можна порівнювати з прогнозними або очікуваними 
для виявлення відхилень від прогнозу.

Іншим методом є групування, коли показники групуються для 
проведення аналітичних розрахунків, з’ясування тенденцій та їх-
нього взаємозв’язку. При застосуванні цього методу визначаються 
такі показники: частка виду доходів або видатків бюджету в за-
гальному обсязі бюджету, частка міжбюджетних трансфертів у до-
хідній частині бюджету, співвідношення показників бюджету між 
загальним і спеціальним фондом.

Крім того, як інструментарій оцінювання соціально-економічно-
го стану адміністративно-територіальної одиниці можуть використо-
вуватися фінансові коефіцієнти – відносні показники, які відобража-
ють співвідношення абсолютних фінансових показників. Фінансові 
коефіцієнти використовуються для зіставлення показників конкрет-
ного місцевого бюджету з відповідними місцевими показниками ін-
ших місцевих бюджетів з порівняльною чисельністю населення.

Таким чином, оцінка соціально-економічного стану адмі-
ністративно-територіальної одиниці є основою для розуміння 
поточної фінансової ситуації, показником уміння ефективного 
управління бюджетними ресурсами та індикатором інвестиційної 
привабливості для потенційних інвесторів/кредиторів.

Значення питання платоспроможності з розвитком системи 
місцевих фінансів дедалі зростає. Від того, наскільки фінансово 
забезпеченими будуть місцеві органи влади, залежатиме втілення 
проектів розвитку інфраструктури.

Місцеві органи влади з прийняттям Бюджетного кодексу Укра-
їни отримали можливість позичати та погашати власні борги. Біль-
шість місцевих органів влади надає послуги, які потребують значних 
інвестицій. Залучення інвестицій дасть змогу, з одного боку, надавати 
послуги на якісно вищому рівні та впродовж тривалого періоду, тому 
для їхнього фінансування варто здійснювати запозичення. З іншого 
боку, це дасть можливість рівномірно розподілити тягар погашення, 
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залучивши до оплати майбутні покоління. В умовах недостатнього 
фінансового забезпечення видатків місцевих бюджетів фінансування 
за рахунок позик набуває особливої актуальності. Одним із заходів 
здійснення запозичень має бути оцінювання платоспроможності. Пе-
реважно місцевий орган влади є платоспроможним, якщо його вимо-
ги до запозичень на фінансування проекту відповідають вимогам кре-
дитування фінансового посередника або інвестора. Кредитний ризик 
і платоспроможність боргових зобов’язань здебільшого вимірюються 
шляхом порівняння з ризиком і перевіреною платоспроможністю ін-
ших боргових зобов’язань щодо погашення та обслуговування. Оці-
нювання платоспроможності органу місцевого самоврядування здій-
снюється за 4 основними напрямками:

● аналіз боргового навантаження;
● стан управління бюджетними ресурсами;
● оцінювання змін у показниках міжбюджетних відносин;
● оцінювання змін податкової бази.
Фінансовими коефіцієнтами для оцінювання боргового на-

вантаження є такі показники:
● співвідношення обсягу боргу органу місцевого самовря-
дування до суми податкових і неподаткових надходжень;

● сума платежів з обслуговування боргу в поточному році як 
частка доходів бюджету;

● частка зовнішнього боргу в структурі боргу загалом;
● співвідношення між обсягами кредиторської заборгова-
ності та сукупних доходів бюджету.

Для оцінювання стану управління бюджетними ресурсами 
використовується показник співвідношення дефіциту бюджету з 
урахуванням кредиторської заборгованості щодо сукупних видат-
ків місцевого бюджету. Додатковими показниками оцінювання мо-
жуть бути співвідношення показників загального та спеціального 
фондів за доходами і видатками та їхнє порівняння за результатами 
виконання бюджету, зокрема частка капітальних видатків у розви-
ток місцевої інфраструктури.
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При оцінюванні платоспроможності за міжбюджетних відно-
син використовуються такі показники:

● частка доходів, що не враховуються при визначенні транс-
фертів, у структурі доходів місцевого бюджету без ураху-
вання трансфертів;

● частка доходів, що враховуються при визначенні транс-
фертів, у структурі доходів місцевого бюджету без ураху-
вання трансфертів;

● частка дотації та цільових субвенцій у структурі місцево-
го бюджету.

Для оцінювання стану податкової бази можна використовува-
ти показники частки податкових надходжень від найбільших плат-
ників податків у структурі податкових доходів бюджету, резуль-
тати порівняльного аналізу кількості видів надходжень (місцевих 
податків і зборів) та дані про зміни у структурі надходжень про-
тягом кількох бюджетних періодів. Для оцінювання тенденцій у 
податковій базі слід застосовувати показники касових надходжень, 
нарахованих податкових зобов’язань і податкової заборгованості 
(недоїмки) до бюджету.

З метою оцінювання платоспроможності адміністративно-те-
риторіальних одиниць у вищерозглянутому завданні рекоменду-
ється використовувати такі показники:

● питома вага бюджету в загальних надходженнях;
● процент виконання бюджету;
● доходи на душу населення (всього);
● питома вага доходів, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів;

● питома вага доходів, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, на душу населення;

● питома вага бюджету розвитку;
● питома вага бюджету розвитку на душу населення;
● питома вага загального фонду;
● питома вага дотації вирівнювання;
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● втрати доходів від надання пільг місцевою радою;
● питома вага недоїмки;
● залишок коштів на початок року;
● питома вага кредиторської заборгованості;
● питома вага кредиторської заборгованості на душу насе-
лення;

● прибуток комунальних підприємств на душу населення.

ІІ етап ділової гри. Під керівництвом викладача в аудитор-
ній групі проводиться розподіл студентів на п’ять підгруп, де вони 
мають проаналізувати запропоновані завдання. Однак чотири під-
групи аналізуватимуть запропоновані розрахунки, а п’ята прово-
дитиме рецензування цих проектів (оцінювальна група). Студенти 
мають захищати свої проекти (доповідь, розрахунки тощо).

При виконанні цього завдання можна використати табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Управління місцевими фінансами

Показники

Адміністративно-
територіальні 

одиниці
А Б В Г

Рейтинг
Якість планування 
Економія від заходів щодо енергозбереження, тис. грн.

Проведення тендерних процедур 
щодо закупівель і підрядів

Випуск облігацій місцевої позики
Порушення строків погашення боргу
Проведення бюджетних слухань
Залучення короткострокових кредитів
Рейтинг
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ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-
боти для розв’язання визначеної проблеми чи окремих її аспектів.

Завдання:
1. Визначте показники, на основі яких здійснюється оціню-

вання соціально-економічного стану адміністративно-територіаль-
ної одиниці.

2. Проведіть необхідні розрахунки та визначте рейтингове 
місце кожної адміністративно-територіальної одиниці.

● Проект “А” – аналізує І підгрупа студентів.
● Проект “Б” – аналізує ІІ підгрупа студентів.
● Проект “В” – аналізує ІІІ підгрупа студентів.
● Проект “Г” – аналізує ІV підгрупа студентів.

Примітка. Студенти обирають керівника підгрупи (мера міста), який очолюва-
тиме певну адміністративно-територіальну одиницю. Він надалі розподілятиме 
посади і обов’язки (в мерії) відповідно до власної компетенції і потреб.

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання проблеми в процесі 
дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після ово-
лодіння теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і се-
мінарських занять. Ділову гру проводить викладач, який є її адмі-
ністратором. До функцій адміністратора належать: розподіл ролей 
між учасниками гри, їхнє консультування, розгляд конфліктних 
ситуацій та оцінювання студентів за відповідними вимогами. Кон-
кретні ситуації, що використовуються у навчальному процесі, ма-
ють базуватися на вітчизняному матеріалі, який є відомим і викла-
дачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів і прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти на чолі з викладачем) має оці-
нити всіх студентів за 100-бальною шкалою. 
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ДІЛОВА ГРА 3
Затвердження районного бюджету

У цій діловій грі студенти виробляють практичні навички 
управління бюджетним процесом на регіональному рівні. 

І етап ділової гри. Початкове ознайомлення з матеріалом.
Дані для проведення ділової гри містить табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Показники виконання та прогнозування районного бюджету 

(тис. грн.)

Найменування показників

Аналіз 
виконання 
районного 
бюджету 

за минулий рік

Прогнозні 
дані 

на плано-
вий рік

1 2 3
Доходи
Податкові надходження 1606 1649
Податки на доходи 1193,4 1279
Податок на доходи з фізичних осіб 961,9 1029
Фіксований податок 231,5 250
Податки на власність 64,8 65
Податок з власників транспортних засобів (спец. фонд) 64,8 65
Збори за використання природних ресурсів 23,8 25
Збори за спеціальне використання водних ресурсів 3,9 5
Платежі за користування надрами 19,9 20
Внутрішні податки на товари та послуги 185,4 205
Податок на промисел 16,1 18
Плата за ліцензії і сертифікати 27,2 30
Плата за державну реєстрацію суб’єктів 
підприємницької діяльності 11 12

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами 30 35

Плата за патент 101,1 110
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 138,6 140
Неподаткові надходження 288,2 306
Надходження коштів від приватизації державного майна 50,9 51
Адміністративні збори та платежі 88,3 95
Плата за оренду державного та комунального майна 26,5 30
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Продовження табл. 3.1
1 2 3

Державне мито 61,8 65
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 98,8 100
Інші неподаткові надходження 50,2 60
Державні цільові фонди 9 10
Збір за забруднення навколишнього середовища 9 10
Разом доходів 1903,2 1965
Міжбюджетні трансферти 850 1200
Дотації вирівнювання 550 850
Субвенції 300 350
Всього доходів 2753,2 3165
Видатки
Фінансування освіти 936 1075
Фінансування охорони здоров’я 826 965
Фінансування культури і мистецтва 303 365
Фінансування фізичної культури і спорту 193 220
Редакція газети “Слово правди” 138 160
Державне управління 357,2 380
Всього видатків 2753,2 3165

ІІ етап ділової гри. Для проведення ділової гри студенти під 
керівництвом викладача вибирають посади:

Виконавча влада:
● голова районної державної адміністрації
● начальник фінансового управління 

райдержадміністрації
● начальник відділу доходів фінансового 

управління райдержадміністрації
● начальник бюджетного відділу фінансового 

управління райдержадміністрації
● завідувач відділу освіти
● завідувач відділу культури
● завідувач відділу фізичної культури та спорту
● головний редактор газети “Слово правди”
● головний лікар районної лікарні
● начальник управління економіки райдер-

жадміністрації
● начальник Державної податкової інспекції 

в районі

Законодавча влада:

● голова районної ради
● заступник голови районної ради
● головний бухгалтер районної ради
● депутат Верховної Ради України
● депутат обласної ради
● бюджетна комісія 

(в складі 3–4 осіб)
● голова бюджетної комісії
● інші депутати районної ради 

(3–4 студенти)
Журналіст
Експерти
Інтелігенція району
Інші особи
Оцінювальна група
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Виконавча влада:
1. Фінансове управління районної державної адміністрації (в осо-

бі керівника, начальника відділу доходів, начальника бюджетного відді-
лу) розробляє бюджетний запит (пояснювальну записку) таким чином:

● керівник відділу доходів здійснює прогнозний розрахунок 
дохідної частини районного бюджету на основі: фактич-
них надходжень дохідної частини районного бюджету за 
минулий рік, прогнозних даних Мінфіну (індекс віднос-
ної податкоспроможності, дотація вирівнювання тощо); 
спільно з податковою інспекцією проводить розрахунок 
прогнозного плану надходжень за кожним видом податків 
і зборів на наступний бюджетний рік згідно з планом со-
ціально-економічного розвитку району;

● керівник бюджетного відділу розробляє прогнозні розра-
хунки видаткової частини районного бюджету на основі: 
затверджених кошторисів бюджетних установ, розробленої 
дохідної бази прогнозу за податками та зборами на наступ-
ний бюджетний рік та обсягів офіційних трансфертів; за-
тверджує кошториси бюджетних установ району;

● начальник фінансового управління районної державної ад-
міністрації виступає з доповіддю про проект районного бю-
джету на поточний бюджетний рік (пояснююча записка).

2. Бюджетні установи мають скласти кошториси, відповідно 
до прогнозної суми.

Таблиця 3.2
Прогнозні показники для бюджетних установ

(тис. грн.)

Бюджетні установи Прогнозна сума
● відділ освіти 1500
● охорона здоров’я 1450
● відділ культури 500
● спорт і фізкультура 400
● редакція газети 200
● державне управління 390
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Вищеназвані бюджетні установи мають скласти кошториси і 
затвердити їх у бюджетному відділі, а також намагатись перекона-
ти фінансове управління районної державної адміністрації в тому, 
що розроблений кошторис відповідає вимогам. Усім керівникам 
бюджетних установ слід відстоювати суми, визначені на основі 
проведених розрахунків.
Примітка. Сума, потрібна для розробки прогнозу бюджету до його затвердження 
за цими бюджетними установами, буде врахована при бюджетному плануванні 
тільки після затвердження кошторису цієї бюджетної установи.

3. Управління економіки райдержадміністрації (в особі керів-
ника) – аналізує соціально-економічний стан району (аналіз за ми-
нулий рік і прогноз на наступний, в тому числі в промисловості, 
сільському господарстві тощо).

4. Державна податкова інспекція в районі (в особі керівника) 
звітує про виконання дохідної частини бюджетів усіх рівнів. ДПІ 
разом з відділом доходів фінансового управління районної держав-
ної адміністрації проводить прогнозні розрахунки за окремими по-
датками і зборами, які надходять у районний бюджет. 
Примітка. Для того, щоб скласти звіт про виконання надходжень податків та збо-
рів по контингенту, слід опрацювати дані щодо соціально-економічного стану ра-
йону, подані управлінням економіки районної державної адміністрації. 

5. Голова райдержадміністрації веде засідання разом із головою 
районної ради. 
Примітка. В діловій грі голова райдержадміністрації керує і надає слово своїм 
підлеглим для виступу з доповіддю. Захищає вищерозроблений проект районного 
бюджету і, якщо він повернутий на доопрацювання, також приймає участь у до-
опрацюванні (надається ліміт – 8 хв.). 

Законодавча влада:
● голова районної ради веде засідання щодо затвердження 
районного бюджету;

● заступник голови стежить за дотриманням регламенту;
● бюджетна комісія вивчає, розглядає і пропонує затвердити 
депутатам проект бюджету або заперечує і повертає про-
ект виконавчій владі на доопрацювання;
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● депутати, які відповідають за освіту регіону;
● депутати, які відповідають за охорону здоров’я регіону;
● депутати, які відповідають за культуру в регіоні;
● депутати, які відповідають за фізкультуру і спорт у регіоні;
● інші учасники.
Журналіст підготовляє статтю у районну газету про перебіг бю-

джетного процесу. Інші учасники (інтелігенція міста, експерти тощо) 
можуть задавати запитання щодо бюджетного процесу загалом.

ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-
боти над вирішенням визначеної проблеми чи окремих її аспектів.

Завдання. Згідно з аналізом виконання районного бюджету 
за минулий бюджетний рік і прогнозними показниками та розра-
хунками індексу відносної податкоспроможності регіону потрібно 
розробити і затвердити відповідне рішення про районний бюджет.

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після ово-
лодіння теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і се-
мінарських занять. Ділову гру проводить викладач, який є її ад-
міністратором. Функціями адміністратора є такі: розподіл ролей 
між учасниками гри, консультування учасників, розгляд конфлік-
тних ситуацій та оцінювання студентів за відповідними вимогами. 
Конкретні ситуації, що використовуються у навчальному процесі, 
мають базуватися на вітчизняному матеріалі, який є відомим і ви-
кладачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів і прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти на чолі з викладачем) має оці-
нити всіх студентів за 100-бальною шкалою. 

Викладач оцінює також тих студентів, які працюють в оціню-
вальній групі.
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ДІЛОВА ГРА 4

Механізм планування місцевих бюджетів України

Ситуаційна інформація для розв’язання заданої задачі

Значення, якими оперують у цій задачі, перегукаються з ни-
нішніми реаліями в Україні. В нашому прикладі розглядається 
гіпотетична область “А”, до якої належать два міста: (місто “а” і 
місто “б”) і два райони (район “а” і район “б”). 

Демографічну структуру гіпотетичної області “А” і загалом 
по Україні відображають дані табл. 4.1.

Крім цієї демографічної інформації, учасникам ділової гри 
для обчислення видаткових потреб бюджетної сфери необхідно 
оцінити відносні потреби в охороні здоров’я і отримати дані про 
відмінності у рівні витрат на освіту учнів, які навчаються в на-
вчальних закладах різних типів. На основі зіставлення даних за 
різними областями про використання різних типів закладів охо-
рони здоров’я, припустимо, що область “А” має коефіцієнт по 
охороні здоров’я 0,98. Це означає, що потреба в заходах і закла-
дах охорони здоров’я в області “А” на 0,2% нижча від середнього 
рівня по Україні.

Водночас припустимо, що аналіз витрат на надання освітніх 
послуг у різних регіонах і різних навчальних закладах дав змогу 
виявити, що витрати на навчання учня в спеціалізованих освіт-
ніх закладах удвічі перевищують витрати на навчання учнів у за-
гальноосвітніх школах і навчання в загальноосвітній школі в гір-
ському районі коштує на 50% більше в розрахунку на учня, ніж 
у місті. В нашому завданні припустимо, що на навчання учнів 
загальноосвітніх шкіл у районах необхідно на 30% більше коштів 
у розрахунку на учня, ніж у містах.
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Таблиця 4.1
Демографічний профіль області “А” і України загалом 

(млн. чол.)

Населення
Загальна 
кількість 
учнів

Кількість учнів 
спеціалізованих 
навчальних 
закладів

Кількість 
одержувачів 
спеціального 
забезпечення

Область “А”
В тому числі:
Обласний бюджет
Місто “а”
Місто “б”
Район “а”
Район “б”

5

–
2
1

0,5
1,5

1,0

–
0,4
0,2
0,1
0,3

0,2

0,2
–
–
–
–

1,05

0,15
0,35
0,25
0,1
0,2

Україна
В тому числі:
Міста
Райони
Області

46

23
23
–

9

4,5
4,5
–

1,6

–
–

1,6

9

4,6
3,3
1,1

На основі цих припущень обласний рівень, на якому перебу-
ває утримання спеціалізованих шкіл, матиме ваговий коефіцієнт 2, 
гірські райони (таким у нашому прикладі є район “б”) − 1,5; райо-
ни, де переважають загальноосвітні школи – 1,3; міста − 1. Як по-
казано нижче, ці вагові коефіцієнти використовуються для обчис-
лення зваженої кількості учнів, що фінансуються з кожного рівня 
бюджету, і по Україні загалом.

Ділова гра дає можливість вивчити бюджетне планування в 
сучасних умовах. Оскільки у Бюджетному кодексі України запро-
поновано велику кількість одночасних змін у механізмі визначення 
і фінансування місцевих бюджетів та в їхніх відносинах із держав-
ним бюджетом, саме ця ділова гра дасть змогу роз’яснити хід цього 
процесу, окреслити, яка інформація необхідна для підготовки міс-
цевих бюджетів, а також з’ясувати, як це відбувається на практиці.
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Отже, під керівництвом викладача група ділиться на дві або 
кілька підгруп (вибирають голову підгрупи), які розробляють і 
конкурують між собою щодо правильності ведення розрахунків, 
згідно зі сутністю та методикою розв’язання. В підсумку можна 
отримати такі бали:

● перший етап оцінюється “до 30 балів”;
● другий етап оцінюється “до 50 балів”;
● третій етап оцінюється “до 20 балів”;
Потім ці бали сумують і виводиться кінцевий результат. Голо-

ва підгрупи має об’єктивно оцінити всіх студентів цієї підгрупи 
згідно з їхніми ініціативністю, розробками, розрахунками, пропо-
зиціями, а надалі надати викладачу інформацію щодо оцінювання 
студентів.

І етап ділової гри. Визначення середньодушових потреб міст, 
районів і областей.

Етап 1: визначення функціонального розподілу місцевих ви-
датків у державному бюджеті.

Припустимо, що в державному бюджеті передбачено такий 
функціональний розподіл місцевих видатків (табл. 4.2).

Таблиця 4.2.
Категорія Сума (млн. грн.) Частка видатків (%)

Державне управління ? 2,5 ?
Освіта ? 30 ?
Охорона здоров’я ? 30 ?
Соціальний захист ? 33 ?
Культура і спорт ? 4,5 ?
Всього 134900 100

Етап 2: розрахунок місцевих видатків на душу населення.
Знаючи, що населення України становить близько 46 млн. 

осіб, а місцеві видатки − 134,9 млрд. грн., одержуємо місцеві ви-
датки на душу населення в розмірі приблизно 3000 грн. 
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Отже, обсяг видатків місцевих бюджетів України за 2009 р. 
становив 134,9 млрд. грн., що практично відповідає аналогічному 
показнику 2008 р. Рівень виконання плану, затвердженого місцеви-
ми радами, становить 92,0% порівняно з 94,3% у 2008 р. У звітному 
періоді сукупна частка видатків місцевих бюджетів, що спрямову-
ється на соціально-культурну сферу, становила 77,3% , що більше 
за аналогічний показник 2008 р. на 7,5 в. п. У структурі видатків 
місцевих бюджетів за функціональною класифікацією порівняно з 
даними 2008 р. найбільші зміни відбулися за видатками на соціаль-
ний захист, частка яких зросла на 2,9 в. п. і становить 20,2%, та 
видатками на освіту, де спостерігається зменшення питомої ваги 
на 4,6 в. п. до 4,8%. Частка видатків місцевих бюджетів на куль-
туру та спорт зменшилась на 1,0 в. п. щодо показника попередньо-
го року і становила 5,3%. Відбулось зростання часток видатків на 
охорону здоров’я (на 2,0 в. п. до 21,5%), на освіту (на 2,5 в. п. до 
31,8%), а також на 1% на державне управління.

Етап 3: обчислення розрахункової суми середньодушових 
видатків для кожного міста, району та області на основі відповід-
них формул.

Для здійснення цього розрахунку, необхідно:
– по-перше, обчислити зважену кількість учнів у області “А” і 

по Україні загалом. Для області “А” розрахунок матиме такий вигляд:

Ваговий коефіцієнт х загальна кількість учнів міста “а” + 
+ ….Аналогічно місто “б”… + райони = (? учнів).

Аналогічний розрахунок по Україні загалом дає змогу отри-
мати значення (?) учнів.

− по-друге, необхідно врахувати параметри розподілу потре-
би у функціональних видатках серед і в межах місцевих бюджетів 
усіх рівнів. Відповідні параметри для кожного міста, району та об-
ласного бюджету узагальнено в табл. 3.1, 3.2, 3.3.
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Таблиця 4.3
Область Місто “а” Місто “б” Район “а” Район “б”

A
Jϕ 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9

H
Jϕ 0,35 0,65 0,65 0,65 0,65

E
Jϕ 0,4/1,58=0,25 – – – –

SC
Jϕ 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

S
Jϕ 0,15/1,05=0,14 – – – –

Розрахунок середньодушових видаткових потреб здійснюєть-
ся на основі такої формули: 

,])P/R/P/R

)P/S/P/S(K[P/VPV
s
jUUiiS

SC
jSC

E
jUUiiE

H
jiH

A
jAujj

ϕϕϕϕ

ϕϕϕϕϕϕ

++

+++×=

де V – загальний обсяг місцевих видатків, який враховується 
при затвердженні державного бюджету;

Vi − розрахунковий обсяг видаткових потреб в і-й області, ін-
декс “і” застосовується щодо всієї області, індекс “j” – щодо облас-
ного бюджету, бюджетів міст та районів у межах області;

Рі − населення і-ї області;
Рu − населення України;
Kі − коефіцієнт, що дає змогу визначити ступінь відмінності в 

потребах з охорони здоров’я і-ї області від середнього рівня потреб;
Sі − зважена чисельність учнів у “і-й” області;
Su − зважена чисельність учнів в Україні;
Ru − чисельність одержувачів соціальної допомоги в Україні;
Rі − чисельність одержувачів соціальної допомоги в і-й області;

kϕ  − частка загального обсягу видатків “s”, спрямована на 
кількісну видаткову функцію.

Наприклад, розрахуємо середньодушові видаткові потреби 
для міста “а” за формулою таким чином:
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3000 х [0,025 х 0,9 + 0,3 х 0,98 х 0,65 + 0,3 х ((0,4 х 1) / 2 / 
/ 13,5 / 46) + 0,045 х 0,6 + 0,33 х (0,35 / 2 / 9 / 46)].
Відповідно розрахуємо:

– середньодушові видаткові потреби для міста “б”;
– середньодушові видаткові потреби для району “а”;
– середньодушові видаткові потреби для району “б”;
– середньодушові видаткові потреби для рівня державного 
управління в області “А”.

За розрахунками випливає, що середньодушові видаткові по-
треби в області загалом можна розрахувати так:

(235 х 0,4) + (? х 0,2) + (? х 0,1) + (? х 0,3) + ?.
Після закінчення І етапу ділової гри слід зробити висновки.

ІІ етап ділової гри. Потрібно розрахувати доходи місцевих 
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів (кошик № 1).

До доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визна-
ченні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: податок з до-
ходів фізичних осіб; плата за землю; державне мито; плата за лі-
цензії; плата за державну реєстрацію підприємницької діяльності; 
плата за торговий патент; єдиний податок на підприємницьку ді-
яльність; штрафи та фінансові санкції; інші платежі згідно з чин-
ним бюджетним законодавством. 

При здійсненні розрахунків та планування показників доходів 
місцевих бюджетів, визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 
Міністерство фінансів України керується положеннями Конститу-
ції України, Бюджетного кодексу України, Постановами Кабінету 
Міністрів України “Про схвалення проекту Основних напрямів 
бюджетної політики на плановий бюджетний рік” та Верховної 
Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на пла-
новий бюджетний рік”, іншими законами України та нормативно-
правовими актами, що не суперечать бюджетному законодавству. 
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Розрахунки здійснюються на основі макроекономічних показників 
загалом по державі, а при розподілі бюджетних ресурсів між тери-
торіями враховуються удосконалені підходи за більш об’єктивними 
критеріями як щодо дохідної, так і видаткової частин бюджету.

Обчислення прогнозного показника обсягу доходів за коши-
ком № 1 здійснюється шляхом прямого розрахунку із застосуван-
ням індексу відносної податкоспроможності відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці, що обраховується на основі 
звітних даних про фактичні надходження відповідних податків 
та зборів до цих бюджетів за три останні бюджетні періоди перед 
тим роком, у якому формуються показники бюджету на плановий 
бюджетний період. Формулу розрахунків індексу відносної подат-
коспроможності відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці затверджує Кабінет Міністрів України. При обчисленні об-
сягу доходів кошика № 1 також враховуються втрати закріплених 
доходів відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг 
платникам податків згідно з рішеннями відповідних рад. Разом з 
цим, розрахунок обсягу доходів, закріплених за місцевими бюдже-
тами, здійснюється і на підставі прогнозу обсягу доходів бюджету, 
визначеного на базі прогнозних основних макропоказників еконо-
мічного і соціального розвитку на плановий бюджетний період.

Розрахунок обсягу доходів кошика № 1, закріплених за від-
повідними бюджетами, здійснюється на підставі прогнозного об-
сягу доходів Зведеного бюджету України, визначеного з основних 
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 
плановий рік, а також шляхом застосування індексу відносної по-
даткоспроможності. 

Індекс відносної податкоспроможності району є коефіцієнтом 
(Ki), що дає змогу визначити рівень податкоспроможності адміні-
стративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним серед-
нім показником по Україні у розрахунку на мешканця, для визначен-
ня якого використовувався обсяг кошику доходів бюджету місцевого 
самоврядування, визначеного відповідно до Бюджетного кодексу 
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України. Індекс відносної податкоспроможності відповідно до чин-
ного бюджетного законодавства вираховується за такою формулою:

Ki = [((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1) х Nu1 х 0,299) + ((Di2 + Li2) / 
/ (Du2 + Lu2) х Nu2 х 0,332) + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3) х Nu3 х

х 0,369)] / (Ni1 х 0,299 + Ni2 х 0,332 + Ni3 х 0,369), 
де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 – обсяг доходів (кошика доходів), 

закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом 
міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого са-
моврядування за звітними даними про їхні фактичні надходження 
за відповідні роки базового періоду; 

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 – сума пільг, наданих органами місцевого 
самоврядування з податків і зборів, що належать до доходів (кошика 
доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бю-
джетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місце-
вого самоврядування за відповідні роки базового періоду; 

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 – чисельність наявного населення ра-
йону (міста) та адміністративно-територіальної одиниці за відповід-
ний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим); 

0,299; 0,332; 0,369 – вагові коефіцієнти;
Du4 – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного 

бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час 
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бю-
джетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), 
на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з 
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослуж-
бовцями та особами рядового і начальницького складу.

Отже, для визначення прогнозних обсягів надходжень бюдже-
ту міста “а”, міста “б”, району “а” і району “б” на плановий бю-
джетний рік необхідно:

1) визначити фактичні надходження за кожним видом дохо-
дів бюджетів за три попередні до планового року;
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2) проаналізувати економічні чинники, що впливають на обся-
ги надходжень, і визначити їхні тенденції на наступний рік;

3) встановити прозору базу надходжень, вилучивши пере-
плати, пільги, погашення заборгованостей за минулі роки, 
недоїмку на кінець року тощо;

4) вивчити динаміку надходження доходів за кожним ви-
дом, визначити сталі тенденції, які, збережуться наступ-
ного року;

5) проаналізувати дані щодо податкової спроможності адмі-
ністративно-територіальних одиниць, визначити рейтин-
ги власної території відносно надходжень до бюджету та 
порівняти з територіями, які мають кращі результати за 
однакових умов, зробити висновки щодо причин недови-
конання;

6) зібрати необхідну статистичну інформацію щодо фінансо-
во-економічної діяльності підприємств та організацій;

7) вивчити зміни в законодавстві, що впливатимуть на обся-
ги надходжень до місцевих бюджетів наступного року;

8) проаналізувати власні рішення щодо ставок податків і збо-
рів, податкових пільг, податкової бази і обґрунтувати необ-
хідність внесених змін до них тощо.

Розрахунок доходів кошика № 1 в бюджеті району “а” показа-
но в табл. 4.4 і 4.5. 

На прикладі вищерозглянутих розрахунків доходів місцевих 
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів району “а”, студенти підгрупи вираховують контин-
гент кошика № 1 доходів міста “а”, міста “б” та району “б” за на-
явності такої інформації (табл. 4.6).

Після закінчення ІІ етапу ділової гри слід зробити висновки.
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Таблиця 4.4
Розрахунок доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів на 2009 р. району “а”
тис. грн.
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Таблиця 4.5
Етапи планування доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів (кошика № 1) для району “а”

Назва етапу Розрахунок
Перший етап розрахунку

Проводиться розрахунок індексу відносної 
податкоспроможності на 2009 р. з використан-

ням методу ковзної середньої (Ki)

((5205/86) х 86 х 0,299)) + ((5638,3/85,5) х 
х 85,5 х 0,332)) + ((351,8/84,8) х 84,8 х 0,369))/

/(86 х 0,299 + 85,5 х 0,332 + 84,8 х 0,369)
Другий етап розрахунку

Розраховується попередній прогнозний обсяг 
доходів кошика № 1 на 2009 р. (RDizak)

RDizak = Ki х (86 х 0,299+85,5 х 0,332+84,8 х 
х 0,369) х 11855,9/(86 х 0,299 + 85,5 х 0,332 + 

+ 84,8 х 0,369)
Третій етап розрахунку

Наступним етапом розрахунку є коефіцієнт 
актуалізації індексів відносної податкоспромож-
ності (λi). Цей показник визначається на базі 
порівняння індексу відносної податкоспромож-
ності адміністративно-територіальної одиниці 
за 2007 р. (Кі07) та індексу відносної податко-
спроможності адміністративно-територіальної 

одиниці за 2006 р. (Кі06)

λi = Кі07 / Кі06

Четвертий етап розрахунку

Розраховується сума доходів кошика № 1 на 
2009 р. із застосуванням коефіцієнта зміни 
індексів відносної податкоспроможності

(Dr) Dr = RDizak х λi = (5205/86) х 
х 86 х 0,299))+((5638,3/85,5) х85,5 х 0,332))+

+((351,8/84,8) х 84,8 х 0,369))/(86 х 0,299+
+85,5 х 0,332+84,8 х 0,369) х (86х0,299 +

+ 85,5 х 0,332+84,8 х 0,369) х 
х 11855,9/(86 х 0,299+85,5 х 0,332 + 

+84,8 х 0,369) х λi = 11 871,4
П’ятий етап розрахунку

Розраховуємо індекс відносної податкоспромож-
ності на 2009 р. (Ki09) відповідно до розрахунко-
вої величини доходів кошика № 1 місцевих бю-
джетів, вирахуваної із застосуванням коефіцієнта 
зміни індексів відносної податкоспроможності

Ki09= (Drі/Nі3)/(11871,4/84,7)= 11855,9

Шостий етап розрахунку
Розраховується обсяг доходів кошика № 1 на 

2009 р. без податку з доходів фізичних осіб, що 
утримується з грошового забезпечення, гро-
шових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу (Dw)

Dw= (Ki09х84,8)/ (11 855,9х84,8)=198,6

Сьомий етап розрахунку
Обсяг доходів кошика № 1 на 2009 р. Dizak = 11855,9+198,6=12054,5
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Таблиця 4.6
Вихідні дані для розрахунку доходів кошика № 1 міста

Показники Місто “а” Місто “б” Район “б”
Чисельність населення 
за останні три роки (тис. чол.) 230; 229; 225 325; 323; 320 75; 74; 73,5

Фактичне надходження 
доходів, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних 
трансфертів за останні три роки 
(тис. грн.)

36231; 37251; 
40050

48325; 49025; 
50236

7253; 7520; 
8025

ІІІ етап ділової гри. Обчислення дотацій вирівнювання для 
кожного міста та району.

Для наочності розрахунку міжбюджетних трансфертів при-
пустимо, що цільових субвенцій місцевим бюджетам не передба-
чено і що фіскальний їхній параметр називають ступенем вирівню-
вання. Будь-яке з цих припущень можна легко змінити, і ця зміна 
ніяк не позначиться на суті обчислень міжбюджетних трансфертів. 
Наприклад, якщо передбачено цільові трансферти з державного 
бюджету для підтримання видатків місцевих бюджетів і на соці-
альний захист, ці цільові трансферти треба відняти від сум транс-
фертів вирівнювання, виділених для кожного місцевого бюджету.

З урахуванням вищесказаного потрібно обчислити обсяги до-
тацій вирівнювання на основі попередніх розрахунків доходів і ви-
датків за формулоюTI = ai (VI – DI).

Розрахуємо:
● дотацію вирівнювання міста “а”;
● дотацію вирівнювання міста “б”;
● дотацію вирівнювання району “a”;
● дотацію вирівнювання району “б”.
Після завершення цієї ділової гри можна зробити висновки, 

що “багаті” міста роблять доволі значні відрахування, (як видно 
із розрахунків у разі з містом “а”) до державного бюджету, звідки 
відповідно здійснюються трансфертні виплати відносно “бідним” 
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районам. Зрозуміло, що міста не бажатимуть ділитися власними 
доходами. Отже, для забезпечення цілісності системи трансфертів 
потрібні схеми автоматичних відрахувань, окреслені в Бюджетному 
кодексі України. При цьому треба усвідомити, що бюджетне пла-
нування має вагоме значення, оскільки від правильного визначен-
ня планових показників бюджету залежить рівень його виконання. 
Вирішення проблем бюджетного планування частково може бути 
забезпечене за умови розробки і застосування відповідних нових 
підходів у сфері планування фінансових ресурсів адміністративно-
територіальних утворень в Україні, які дадуть змогу забезпечити 
ефективний розподіл та використання бюджетних коштів, оскіль-
ки проблема неефективного використання коштів та поліпшення 
якості надання державних послуг є назрілою, особливо в період 
нестачі бюджетних ресурсів.
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ДІЛОВА ГРА 5

Суперечливість рішень

Мета гри: напрацювання механізмів і набуття навичок вирішен-
ня проблемних питань у процесі формування місцевих бюджетів.

Завдання. У процесі підготовки до самостійної роботи озна-
йомитися з матеріалами вправи “Суперечливість рішень”.

І етап ділової гри. Зведений бюджет “А” району охоплює 
кілька бюджетів сіл та бюджет міста районного значення.

Рішенням районної ради про бюджет на відповідний плано-
вий рік передбачено передання коштів з бюджету міста районного 
значення до районного бюджету в сумі 200 тис. грн. та дотації ви-
рівнювання бюджетам сіл у сумі 400 тис. грн. При цьому рішенням 
районної ради не затверджений норматив щоденних відрахувань 
від загального фонду доходів бюджету міста, які враховуються при 
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, що перешкоджає 
перерахуванню зазначених коштів до районного бюджету в авто-
матичному режимі. Отже, у районному бюджеті виникає проблема 
з коштами, які є джерелом дотації вирівнювання для бюджетів сіл, 
що адміністративно підпорядковані районній владі.

Не погоджуючись з розрахунками обсягу міжбюджетного 
трансферту (вилучення), міська рада міста районного значення 
прийняла бюджет міста без урахування обсягу коштів, що переда-
ються до районного бюджету в сумі 200 тис. грн.

Таким чином, унаслідок спільного порушення бюджетного 
планування виконавчими та представницькими органами району 
та міста районного значення у бюджетному процесі на наступний 
бюджетний період (рік) виникла ситуація, що ускладнює процес 
виконання як районного бюджету, так і бюджету міста. Фактично у 
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процесі виконання цих бюджетів наявна їхня незбалансованість за 
доходами та видатками.

Проблеми районного бюджету: внаслідок незатвердження 
нормативу щоденних відрахувань від доходів бюджету міста до 
районного бюджету не зараховуються кошти, що передаються з 
бюджету міста (вилучення), і дотація вирівнювання для бюдже-
тів сіл району має перераховуватись за рахунок доходів район-
ного бюджету. Оскільки видатки щодо трансфертних розрахун-
ків мають належати до захищених статей, вони не підлягають 
обмеженню.

У процесі виконання районного бюджету потрібно виявити 
додаткові бюджетні ресурси або ввести обмеження на повнова-
ження головних розпорядників коштів районного бюджету щодо 
бюджетних асигнувань.

Проблеми бюджету міста районного значення: у разі внесення 
відповідних змін до рішення про районний бюджет і його реалі-
зацію (затвердження щоденного нормативу перерахування коштів, 
що передаються до районного бюджету (вилучення)) буде поруше-
но збалансованість у процесі виконання бюджету міста. Як наслі-
док, не буде забезпечена коштами частина взятих міською владою 
зобов’язань щодо надання послуг населенню.

Ресурси бюджету міста розподілені за рішенням міської ради 
про бюджет на наступний бюджетний період (рік) за такими на-
прямками (табл. 5.1).

ІІ етап ділової гри. Створення команд, мікрогруп, розподіл 
ролей.

Під керівництвом викладача в аудиторній групі проводиться 
розподіл студентів на п’ять підгруп, де студенти мають проаналі-
зувати запропоноване завдання. Однак чотири підгрупи аналізува-
тимуть нижчерозглянуті розрахунки, а п’ята рецензуватиме ці про-
екти (оцінювальна група). Студенти мають захищати свої проекти 
(доповідь, розрахунки тощо).
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Таблиця 5.1
Бюджетні видатки

(тис. грн.)
Групи видатків Плановий показник

Соцкультсфера 509,3
Освіта
Дитячі садки 482,7
Культура та мистецтво
Централізовані бухгалтерії 26,6
Соціальний захист 15
Поховання 3
Видавництво міської газети 4
Молодіжні програми 7
Інші витрати на соцзахист 1
Капітальні вкладення 15
Житлово-комунальне господарство 152,6
Благоустрій 151,6
Капремонт житлового фонду 1
Передання об’єктів соцкультури
Виконавча влада 93,1
Газифікація 66
Інші видатки 51,6
Всього видатків 902,6

ІІІ етап ділової гри. Рішення міської ради про бюджет супер-
ечить рішенню районної ради щодо вилучення коштів з міського 
бюджету до районного бюджету та подальшого перерозподілу їх 
між сільськими та селищними бюджетами.

Підгрупа студентів має акцентувати увагу на таких питаннях:
1. Які норми чинного законодавства порушені у процесі фор-

мування та затвердження районного бюджету та бюджету міста?
2. Які зміни необхідно внести до рішень районної та міської 

рад про бюджет на відповідний плановий рік?
3. Які можливі варіанти вирішення проблеми щодо районно-

го бюджету та бюджету міста?
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4. Які висновки мають зробити фінансові органи?
5. Як слід організувати самостійну пошукову роботу у складі 

мікрогруп над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її ас-
пектів?

При виконанні цього завдання  слід використати дані табл. 5.2, 
де визначено послідовність дій районного фінансового управління 
та виконавчого комітету міської ради районного значення у про-
цесі виконання бюджету (з посиланнями на статтю Бюджетного 
кодексу України).

Таблиця 5.2
Дії щодо врегулювання ситуації Учасники бюджетного процесу

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після ово-
лодіння теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і се-
мінарських занять. Ділову гру проводить викладач, який є її адмі-
ністратором. Функціями адміністратора є такі: розподіл ролей між 
учасниками гри, консультування учасників, розгляд конфліктних 
ситуацій та оцінювання студентів за відповідними вимогами. Кон-
кретні ситуації, що використовуються у навчальному процесі, ма-
ють базуватися на вітчизняному матеріалі, який є добре відомим і 
викладачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів та прийняття рішення.

Оцінювальна група (3–4 студенти) на чолі з викладачем має 
оцінити всіх студентів за 100-бальною системою. Викладач оці-
нює також тих студентів, які працюють в оцінювальній групі, за 
об’єктивне оцінювання товаришів.
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ДІЛОВА ГРА 6

Внесення змін до бюджетних призначень
Мета: напрацювання можливих варіантів внесення змін до 

бюджетних призначень.
І етап ділової гри. Початкове ознайомлення з матеріалом.
Фінансове управління райдержадміністрації за наслідками ви-

конання місцевого бюджету в 1 кварталі констатувало невиконання 
визначеного розписом плану доходів на суму 995 тис. грн., з яких 
недонадходження дотації вирівнювання становить 420 тис. грн. Не-
донадходження у запланованих обсягах доходів не позначилось на 
виконанні зобов’язань головних розпорядників коштів, оскільки на 
фінансування запланованих видатків місцевого бюджету спрямову-
вались залишки коштів на початок року у сумі 520 тис. грн., були 
внесені зміни до плану асигнувань та перенесені на другий квартал 
видатки, що не належать до першочергових (375 тис. грн.), здійсне-
но запозичення коштів з банківських установ (100 тис. грн.).

Таблиця 6.1
Звітні дані про виконання місцевого бюджету за доходами

Доходи
1 квартал Січень Лютий Березень

план факт відх. план факт відх. план факт відх. план факт відх.
Всього доходів, 
у т. ч.: 7615 5620 -995 2195 1650 -545 2195 1820 -375 2225 2150 -75

Дотація 
вирівнювання 1260 840 -420 420 250 -170 420 270 -150 420 320 -100

Всього доходів 
(без трансфертів) 5355 4780 -575 1775 1400 -375 1775 1550 -225 1805 1830 +25

Як свідчать наведені вище дані, дохідна частина місцевого 
бюджету менша ніж було закладено в бюджеті, через недонадхо-
дження доходів місцевого бюджету (575 тис. грн.) і меншу дотацію 
вирівнювання (420 тис. грн.).

При цьому слід зазначити, що рівень надходження доходів 
у березні вищий проти січня на 30,7% (лютий щодо січня – на 
10,7%), що свідчить про постійне покращення ситуації.
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Пропозиції головних розпорядників коштів щодо помісячного роз-
поділу асигнувань характеризуються такими показниками (табл. 6.2).

Таблиця 6.2
Бюджетні призначення за напрямками

Бюджетні призначення за галузями 1 
квартал Січень Лютий Березень

Освіта – всього, в тому числі: 2835 943 943 949
Заробітна плата (1110) 1134 378 378 378
Нарахування на з/п (1120) 425 141 141 143
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 410 136 136 138
Поточні трансферти населенню (1340) 148 49 49 50
Інші видатки (5000) 718 239 239 239
Охорона здоров’я 2205 729 729 747
Заробітна плата (1110) 770 256 256 258
Нарахування на з/п (1120) 288 96 96 96
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 305 100 100 105
Поточні трансферти населенню (1340) 100 30 30 40
Інші видатки (5000) 742 247 247 248
Інші галузі 1575 523 523 529
Заробітна плата (1110) 472 157 157 158
Нарахування на з/п (1120) 177 58 58 61
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 150 50 50 50
Поточні трансферти населенню (1340) 145 48 48 49
Інші видатки (5000) 631 210 210 211
Разом доходів 6615 2195 2195 2225
Разом видатків 6615 2195 2195 2225
Внесення змін у план асигнувань за кодом 5000 -375
Разом видатків з урахуванням внесених змін 6240
Дані щодо фактичного виконання місцевих 
бюджетів за доходами 5620 1650 1820 2150

Відхилення між плановим та фактичним 
обсягами доходів 995 545 375 75

Залишки коштів на початок року 520
Позики з банків 100
Разом доходів із залишками і запозиченими коштами 6240

ІІ етап ділової гри. Під керівництвом викладача кожен студент 
у групі аналізує ситуацію, що склалася, та пропонує можливі варіан-
ти її вирішення. Варіанти виходу із проблематичної ситуації студент 
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опрацьовує в спеціальній доповіді, яку він захищатиме перед оціню-
вальною групою та викладачем. Оцінювальна група (3–4 студенти) 
на чолі з викладачем має оцінити всіх студентів за 100-бальною сис-
темою. Викладач оцінює також тих студентів, які працюють в оці-
нювальній групі, за об’єктивне оцінювання товаришів.

ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-
боти над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її аспектів.

Завдання:
● місцевому фінансовому органу, враховуючи необхідність 

збалансування наявних ресурсів, потрібно рекомендувати можливі 
зміни до рішення про місцевий бюджет;

● проаналізуйте показники виконання місцевого бюджету в 1 
кварталі поточного року та визначте необхідність внесення змін до рі-
шення про бюджет, якщо потреба головних розпорядників коштів райо-
ну перевищувала обсяг доходів, що надійшли до місцевого бюджету;

● запропонуйте варіанти можливого виконання місцевого 
бюджету в умовах недонадходження доходів у 1 кварталі;

● підготуйте пропозиції про внесення змін до рішення про міс-
цевий бюджет або запропонуйте інші варіанти вирішення проблеми.

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після оволодіння 
теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і семінарських за-
нять. Ділову гру проводить викладач, який є її адміністратором. Функ-
ціями адміністратора є такі: розподіл ролей між учасниками гри, кон-
сультування учасників, розгляд конфліктних ситуацій та оцінювання 
студентів за відповідними вимогами. Конкретні ситуації, що викорис-
товуються у навчальному процесі, мають базуватися на вітчизняному 
матеріалі, який є добре відомим і викладачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів і прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти на чолі з викладачем) має оці-
нити всіх студентів за 100-бальною шкалою. 
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ДІЛОВА ГРА 7

Збалансування розпису місцевих бюджетів
Мета ділової гри: збалансування розпису доходів загального 

фонду місцевого бюджету.
І етап ділової гри. Початкове ознайомлення з матеріалом.
Фінансове управління району після затвердження відповідно-

го бюджету має в місячний термін скласти розпис бюджету згідно 
з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням відповід-
ної ради про бюджет. Працівники фінансового органу помісячний 
розпис доходів загального фонду місцевого бюджету склали за 
умови обсягу помісячного надходження кожного дохідного джере-
ла в однаковому розмірі.

Таблиця 7.1
Доходи місцевого бюджету

Доходи
1 

квар-
тал

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Обсяг 
на рік

Питома 
вага 1 

кварталу
Всього доходів, у тому числі: 6300 2100 2100 2100 35000 18%
Податку з доходів фізичних осіб 5563 1854 1854 1855 30900
Державне мито 107 35 35 37 595
Єдиний податок 227 75 76 76 1261
Інші платежі 403 136 135 132 2244

Враховуючи, що помісячний розпис доходів загального фонду 
місцевого бюджету складається згідно із термінами внесення пла-
тежів, визначеними відповідними законодавчими та нормативно-
правовими актами, традиціями економічної активності суб’єктів 
підприємницької діяльності адміністративно-територіальної оди-
ниці, динамікою надходження платежів у попередні роки тощо, не-
обхідно внести зміни до показників помісячного розпису доходів 
місцевого бюджету, складеного працівниками фінансового органу. 

Дані про фактичні надходження доходів у 1 кварталі попере-
днього року містить табл. 7.2.
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Таблиця 7.2
Фактичні надходження доходів у 1 кварталі попереднього року

Доходи 1 квар-
тал

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Обсяг 
на рік

Питома вага 
1 кварталу

Всього доходів, у тому числі: 5040 1568 1685 1787 25200 20%
Податок з доходів фізичних осіб 4450 1390 1483 1577 22250
Державне мито 86 22 30 34 430
Єдиний податок 182 56 62 64 910
Інші платежі 322 100 110 112 1610

На початок планового року місцевий бюджет має залишки 
коштів в обсязі 500 тис. грн. Пропозиції головних розпорядників 
коштів щодо помісячного розподілу асигнувань характеризуються 
такими показниками (табл. 7.3).

Таблиця 7.3
Пропозиції головних розпорядників коштів 
щодо помісячного розподілу асигнувань

Бюджетні призначення за галузями 1 квар-
тал

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Освіта – всього, в тому числі: 3735 1244 1244 1247
Заробітна плата (1110) 1434 478 478 478
Нарахування на з/п (1120) 537 179 179 179
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 410 136 136 138
Поточні трансферти населенню (1340) 148 49 49 50
Інші видатки (5000) 1206 402 402 402
Охорона здоров’я 2505 835 835 835
Заробітна плата (1110) 970 323 323 324
Нарахування на з/п (1120) 363 121 121 121
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 305 100 100 105
Поточні трансферти населенню (1340) 100 30 30 40
Інші видатки (5000) 767 261 261 245
Інші галузі 1575 523 523 529
Заробітна плата (1110) 472 157 157 158
Нарахування на з/п (1120) 177 58 58 61
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 150 50 50 50
Поточні трансферти населенню (1340) 145 48 48 49
Інші видатки (5000) 631 210 210 211
Разом доходів 6300 2100 2100 2100
Разом видатків 7815 2602 2602 2611
Відхилення між доходами та видатками 1515 502 502 511
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ІІ етап ділової гри. Під керівництвом викладача кожен сту-
дент у групі аналізує ситуацію, що склалася, та пропонує мож-
ливі варіанти її вирішення. Варіанти виходу із проблематичної 
ситуації студент опрацьовує в спеціальній доповіді, яку він захи-
щатиме перед оцінювальною групою та викладачем. Оцінюваль-
на група (3–4 студенти) на чолі з викладачем має оцінити всіх 
студентів за 100-бальною системою. Викладач оцінює також тих 
студентів, які працюють в оцінювальній групі, за об’єктивне оці-
нювання товаришів.

ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-
боти над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її аспектів.

Завдання:
● проаналізуйте показники кошторисів і планів асигнувань 

кожного головного розпорядника коштів. Визначте, наскільки 
оптимально розподілені асигнування за економічною ознакою між 
кварталами та місяцями для ефективної роботи установ (див. до-
даток до завдання);

● потреба головних розпорядників у коштах на 1 квартал 
перевищує очікуваний обсяг ресурсів місцевих бюджету у цьому 
кварталі. Місцевому фінансовому органу, враховуючи необхідність 
збалансування доходів та потреби місцевого бюджету у 1 кварталі, 
необхідно запропонувати варіанти вирішення цієї проблеми;

● проаналізуйте помісячний розпис доходів загального фон-
ду місцевого бюджету відповідно до затверджених термінів вне-
сення платежів, динаміки надходжень тощо;

● розробіть варіант помісячного розпису асигнувань загаль-
ного фонду місцевого бюджету, що є оптимальним для виконання;

● дайте відповіді на запитання, що зазначені в кінці додатку 
до завдання.

У процесі виконання можна використовувати такі критерії:
● збалансованість – діяти в межах наявних доходів;
● пріоритетність – контролювати тенденції поточних затрат, 

витісняючи капітальні інвестиції та обслуговування капіталу;
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● фінансова дисципліна – виявити фіскальні та програмні на-
слідки альтернатив та оптимізувати результати в межах бюджету;

● виконання програми – забезпечити майбутні програми до-
статньою кількістю ресурсів шляхом планування затрат.

ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-
тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.

Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після ово-
лодіння теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і се-
мінарських занять. Ділову гру проводить викладач, який є її адмі-
ністратором. До функцій адміністратора належать: розподіл ролей 
між учасниками гри, консультування учасників, розгляд конфлік-
тних ситуацій та оцінювання студентів за відповідними вимогами. 
Конкретні ситуації, що використовуються у навчальному процесі, 
мають базуватися на вітчизняному матеріалі, який є відомим і ви-
кладачам, і студентам.

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів та прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти на чолі з викладачем) має оці-
нити всіх студентів за 100-бальною шкалою. 
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ДІЛОВА ГРА 8

Управління залишком бюджетних коштів
Мета ділової гри: напрацювання механізмів і набуття нави-

чок вирішення проблемних питань у процесі виконання місцевих 
бюджетів (управління залишком бюджетних коштів).

І етап ділової гри. Початкове ознайомлення з матеріалом.
Бюджет міста “А” за минулий рік виконано на 108% без ура-

хування міжбюджетних трансфертів. Відповідно до затвердженого 
звіту до дохідної частини загального фонду міського бюджету на-
дійшло 22346,1 тис. грн. при уточненому плані 20690,8 тис. грн. 
Перевищення доходів над видатками становить 1680,2 тис. грн.

За станом на 1. 01 поточного року розрахунки з належної до 
бюджету міста дотації вирівнювання здійснено в повному обсязі 
(2450,0 тис. грн.). У тому числі з метою погашення заборгованості 
соціальних виплат у рахунок дотації вирівнювання державним каз-
начейством перераховано 540,0 тис. грн. За станом на 1. 01 поточно-
го року заборгованість міського бюджету становить 6589,0 тис. грн., 
у тому числі за захищеними статтями – 1580,0 тис. грн.

Залишки коштів на рахунку міського бюджету та розпоряд-
ників бюджетних коштів за станом на 1. 01 поточного року дорів-
нювали 2080 тис. грн. Залишок коштів на рахунку міського бю-
джету збільшився порівняно з попереднім роком на 1250 тис. грн. 
У розпорядників бюджетних коштів цей показник збільшився на 
300 тис. грн., або утричі. Крім цього, область за результатами ро-
боти за минулий рік отримала 20 млн. грн. додаткової дотації з дер-
жавного бюджету. З них місту 31 грудня перераховано 2,5 млн. грн., 
які також осіли в залишку бюджетних коштів на початок року.

За станом на 15. 01 у місті складається напружена ситуація 
щодо фінансування дошкільних закладів освіти, які з 1. 01 поточ-
ного року в кількості 9 установ були передані в комунальну влас-
ність міської громади від ВП НАЕК “Енергоатом”.
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Коштів, що передбачені розрахунками Міністерства фінансів Укра-
їни в сумі 5660 тис. грн., не вистачає навіть на заробітну плату працівни-
кам дошкільних закладів. Коштів на оплату енергоносіїв та інших кому-
нальних послуг, на оплату зв’язку, харчування не передбачається зовсім.

У процесі формування бюджету на плановий період (рік) 
міська рада зверталася до Міністерства фінансів України та Комі-
тету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням виді-
лити додатково кошти на утримання дошкільних закладів освіти 
міста (лист міськради від 14 вересня ___ року № 12/21-980 та лист 
облдержадміністрації від 02.10.___ року № 01/12-3040). Однак до-
даткових коштів виділено не було.

Міська рада та її відповідні служби виконали та перевиконали 
планові показники щодо доходів державного та міського бюджетів 
за минулий рік. Міськвиконком оцінив землю, що збільшило над-
ходження до бюджету в сумі 500 тис. грн. Недоїмка за станом на 
1. 01 поточного року зменшилась порівняно з попереднім роком 
на 1200,3 тис. грн. Загалом по місту зменшено заборгованість із 
заробітної плати та повністю її ліквідовано у бюджетній сфері. В 
результаті цього в бюджет додатково надійшло 900,2 тис. грн.

Таким чином, завдяки зусиллям міської влади було створено 
фінансовий резерв бюджетних коштів, який перейшов на початок 
поточного року як залишок коштів на початок бюджетного періоду. 
Цей залишок бюджетних коштів за рішенням міської ради від 22. 01 
поточного року № 200 “Про направлення вільного залишку бюджет-
них коштів на початок бюджетного періоду” був спрямований на 
утримання бюджетних установ міста в поточному році переважно 
на заробітну плату працівникам дошкільних закладів освіти.

У бюджеті міста залишок коштів на початок бюджетного періоду 
становить значну суму, якої вистачає і на покриття тимчасових касових 
розривів, і на спрямування цих коштів на додаткові асигнування для 
утримання бюджетних установ, насамперед на захищені статті бюджету.

Нині не має чіткого роз’яснення, яким чином відобразити в бю-
джеті та звітності спрямування та використання відповідно до ст. 65 За-
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кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” вільних залиш-
ків бюджетних коштів, що утворилися на початок бюджетного року.

Невизначеність з цього питання не дає змоги проводити безпере-
бійне фінансування бюджетних установ, у тому числі захищених ста-
тей бюджету та енергоносіїв, що створює напружену ситуацію в місті.

Зазначене питання потребує негайного вирішення, оскільки 
порушує право територіальної громади міста на доходи місцевих 
бюджетів, яке закріплене ст. 142 Конституції України та ст. 60 За-
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

ІІ етап ділової гри. Під керівництвом викладача кожен студент 
у групі аналізує ситуацію, що склалася, та пропонує можливі варіан-
ти його вирішення. Варіанти виходу із проблематичної ситуації сту-
дент опрацьовує в спеціальній доповіді, яку він захищатиме перед 
оцінювальною групою та викладачем. Оцінювальна група (3–4 сту-
денти) на чолі з викладачем має оцінити всіх студентів за 100-баль-
ною системою. Викладач оцінює також тих студентів, які працюють 
в оцінювальній групі, за об’єктивне оцінювання товаришів.

ІІІ етап ділової гри. Організація самостійної пошукової ро-
боти над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її аспектів.

Завдання. Вказати можливі шляхи використання залишку бю-
джетних коштів на початок бюджетного періоду. При цьому слід 
зосередити увагу на:

а) правових основах;
б) оптимальному шляху використання залишку в ситуації, що 

сформувалася.
ІV етап ділової гри. Міжгрупова дискусія, захист ідей, проек-

тів, пошук оптимальних варіантів розв’язання в процесі дискусії.
Студенти, як правило, беруть участь у діловій грі після оволодін-

ня теоретичним курсом та відпрацювання теоретичних і семінарських 
занять. Ділову гру проводить викладач, який є її адміністратором. 

V етап ділової гри. Підбиття підсумків, узагальнення резуль-
татів, виступ експертів та прийняття рішення.

Оцінювальна група (2 студенти на чолі з викладачем) має оці-
нити всіх студентів за 100-бальною шкалою. 
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ТЕСТИ

Тема 1. Сутність, призначення 
і роль бюджету держави

1. Термін “бюджет ” у перекладі означає:
а) книга;
б) шкіряний мішок;
в) шкіряні рукавиці;
г) коробка.

2. Термін “бюджет” з’явився у:
а) ХV ст.;
б) XVI ст.;
в) XVIII ст.;
г) ХІХ ст.

3. Термін “бюджет” застосовано в юридичних документах:
а) на початку ХХ ст.;
б) на початку ХІХ ст.;
в) на початку ХVІІІ ст.;
г) на початку ХVІ ст.

4. Процес затвердження бюджету започатковано у:
а) Франції;
б) Англії;
в) Німеччині;
г) Італії.

5. Велику хартію вольностей було прийнято у:
а) 1315 р.;
б) 1215 р.;
в) 1615 р.;
г) 1415 р.

6. У Великій хартії вольностей закріплено, що:
а) податки має встановлювати лише уряд;
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б) податки можна встановлювати лише за згодою представників 
суспільства;

в) податки слід встановлювати без згоди представників суспільства;
г) податки мають встановлювати учасники бюджетних відносин.

7. У період Київської Русі бюджет мав вигляд:
а) князівської казни;
б) державної скарбниці;
в) державного бюджету;
г) не було взагалі.

8. Державні доходи Київської Русі складалися з:
а) податків;
б) данин населення;
в) добровільних внесків;
г) не були взагалі.

9. З якого року починається складання бюджету в Російській імперії:
а) 1812 р.;
б) 1813 р.;
в) 1811 р.;
г) 1810 р.

10. Державний бюджет Російської імперії:
а) публікувався і був доступний суспільству;
б) не публікувався і дотримувався в таємниці;
в) публікувався і був доступний членам Державної ради;
г) публікувався обмеженими тиражами.

11. Більшість вчених визначають такі функції бюджету:
а) регулюючу, стимулюючу;
б) розподільчу, контрольну;
в) контрольну, регулюючу;
г) головну, стимулюючу.

12. Розподільча функція бюджету:
а) сприяє формуванню уявлень про те, наскільки своєчасно і по-
вно фінансові ресурси надходять у розпорядження держави, як 
фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів 
та чи ефективно вони використовуються;
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б) відображає процес концентрації грошових коштів у державі та їхнє 
використання з метою задоволення загальнодержавних потреб;

в) відображає процес концентрації та розподілу грошових коштів 
у державі;

г) сприяє формуванню уявлень про те, як фактично складаються 
пропорції в розподілі бюджетних коштів та чи ефективно вони 
використовуються.

13. Контрольна функція бюджету:
а) сприяє формуванню уявлень про те, наскільки своєчасно і по-
вно фінансові ресурси надходять у розпорядження держави, як 
фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів 
та чи ефективно вони використовуються;

б) відображає процес концентрації грошових коштів у державі та їхнє 
використання з метою задоволення загальнодержавних потреб;

в) відображає процес концентрації та розподілу грошових коштів 
у державі;

г) сприяє формуванню уявлень про те, як фактично складаються 
пропорції в розподілі бюджетних коштів та чи ефективно вони 
використовуються.

14. Бюджетний механізм – це:
а) налагоджена економічна структура, яка відображає послідов-
ність і способи дій відповідних державних органів у процесі 
мобілізації бюджетних коштів;

б) налагоджена економічна структура, яка відображає послідов-
ність і способи дій відповідних державних органів у процесі 
мобілізації і використання бюджетних коштів;

в) налагоджена економічна структура, яка відображає послідов-
ність і способи дій відповідних державних органів у процесі 
використання бюджетних коштів;

г) налагоджена економічна структура, яка відображає послідов-
ність і способи дій відповідних державних органів у процесі мо-
білізації і використання фінансових ресурсів держави.

15. Бюджетна політика держави – це:
а) практичне використання бюджету для здійснення фінансової 
політики держави;
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б) діяльність органів державної влади, державного управління та 
місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, на-
прямків, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, 
засобів бюджетної тактики для їхнього досягнення, а також за-
стосування цих засобів;

в) діяльність органів державної влади, державного управління та міс-
цевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямків, 
завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин;

г) діяльність органів державної влади, державного управління та 
місцевого самоврядування з визначення засобів бюджетної так-
тики для їхнього досягнення, а також застосування цих засобів.

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий 
план держави

1. За формою бюджет є:
а) планом доходів держави;
б) фінансовим планом;
в) планом видатків держави;
г) державним планом.

2. Бюджет як фінансовий план відображає:
а) результати розподільчих процесів, що здійснюються за допомо-
гою бюджетних відносин, передбачені джерела та обсяги над-
ходжень, напрямки розподілу та використання коштів централі-
зованого грошового фонду держави;

б) результати розподільчих процесів, що здійснюються за допомо-
гою бюджетних відносин, передбачені джерела та обсяги над-
ходжень;

в) джерела та обсяги надходжень централізованого грошового 
фонду держави;

г) напрямки розподілу та використання коштів централізованого 
грошового фонду держави.

3. За організаційною будовою бюджет держави – це:
а) централізований фонд грошових коштів;
б) центральна ланка фінансової системи;
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в) юридичний акт;
г) план доходів і видатків.

4. За матеріальним змістом бюджет держави – це:
а) централізований фонд грошових коштів;
б) центральна ланка фінансової системи;
в) юридичний акт;
г) план доходів і видатків.

5. За правовим характером бюджет держави – це:
а) централізований фонд грошових коштів;
б) центральна ланка фінансової системи;
в) юридичний акт;
г) план доходів і видатків.

6. Бюджетний період в Україні триває:
а) 5 років;
б) 3 роки;
в) 1 рік;
г) 2 роки.

7. Бюджетний період в Україні триває:
а) з 1 грудня по 30 листопада;
б) з 1 січня по 31 грудня;
в) з 1 вересня по 31 серпня;
г) з 1 квітня по 31 березня.

8. Бюджет складається із:
а) загального і капітального фондів;
б) спеціального і поточного фондів;
в) загального і спеціального фондів;
г) поточного фонду і фонду розвитку.

9. Загальний фонд бюджету містить:
а) доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 
спеціального фонду, видатки бюджету за рахунок надходжень 
до загального фонду бюджету, фінансування загального фонду 
бюджету;

б) доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 
спеціального фонду;
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в) видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду 
бюджету;

г) доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 
спеціального фонду, та видатки бюджету за рахунок надхо-
джень до загального фонду бюджету.

10. Спеціальний фонд бюджету охоплює:
а) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпо-
рядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 

б) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визна-
чених джерел надходжень та різницю між доходами і видатка-
ми спеціального фонду бюджету;

в) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визна-
чених джерел надходжень, гранти або дарунки (у вартісному 
обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на 
конкретну мету та різницю між доходами і видатками спеціаль-
ного фонду бюджету;

г) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визна-
чених джерел надходжень та гранти або дарунки (у вартісному 
обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на 
конкретну мету.

11. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеці-
ального фонду у складі місцевого бюджету може бути:

а) рішення про місцевий бюджет;
б) закон про Державний бюджет України;
в) Бюджетний кодекс України;
г) наказ Міністерства фінансів України.

12. Бюджетне планування охоплює:
а) складання проектів бюджетів;
б) розгляд і затвердження бюджетів;
в) складання проектів бюджетів, їхній розгляд і затвердження з 
метою отримання якісного бюджетного плану;

г) затвердження проектів бюджетів з метою отримання якісного 
бюджетного плану.
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13. За економічною сутністю бюджетне планування – це:
а) процес складання, розгляду і затвердження основного фінансо-
вого плану держави;

б) особлива сфера фінансової діяльності держави, пов’язана з об-
ґрунтуванням певних управлінських рішень у сфері економіки 
щодо фінансового забезпечення держави, тобто специфічна 
сфера управління;

в) науково обґрунтований процес визначення обсягів і джерел 
формування та напрямків використання централізованого фон-
ду грошових коштів держави;

г) процес складання основного фінансового плану держави.

14. За змістом бюджетне планування – це:
а) особлива сфера фінансової діяльності держави, пов’язана з об-
ґрунтуванням певних управлінських рішень у сфері економіки 
щодо фінансового забезпечення держави, тобто специфічна 
сфера управління;

б) процес складання, розгляду і затвердження основного фінансо-
вого плану держави;

в) науково обґрунтований процес визначення обсягів і джерел 
формування та напрямків використання централізованого фон-
ду грошових коштів держави;

г) процес складання основного фінансового плану держави.

15. За формою бюджетне планування – це:
а) науково обґрунтований процес визначення обсягів і джерел 
формування та напрямків використання централізованого фон-
ду грошових коштів держави;

б) процес складання, розгляду і затвердження основного фінансо-
вого плану держави;

в) особлива сфера фінансової діяльності держави, пов’язана з об-
ґрунтуванням певних управлінських рішень у сфері економіки 
щодо фінансового забезпечення держави, тобто специфічна 
сфера управління;

г) процес складання основного фінансового плану держави.
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Тема 3. Бюджетний дефіцит 
і джерела його фінансування

1. Бюджетний дефіцит – це:
а) перевищення доходів над видатками бюджету;
б) перевищення видатків над доходами бюджету;
в) баланс доходів і видатків бюджету;
г) перевищення витрат над надходженнями бюджету.

2. Бюджетний профіцит – це:
а) перевищення надходжень над витратами бюджету;
б) перевищення доходів над видатками бюджету;
в) баланс доходів і видатків бюджету;
г) перевищення видатків над доходами бюджету.

3. Збалансованість бюджету – це:
а) перевищення доходів над видатками бюджету;
б) перевищення надходжень над витратами бюджету;
в) перевищення видатків над доходами бюджету;
г) баланс доходів і видатків бюджету.

4. За строком виникнення бюджетний дефіцит є:
а) вимушений і невимушений;
б) плановий і звітний;
в) активний і пасивний;
г) номінальний і реальний.

5. За причинами виникнення бюджетний дефіцит є:
а) активний і пасивний;
б) плановий і звітний;
в) номінальний і реальний;
г) вимушений і невимушений.

6. За напрямками дефіцитного фінансування бюджетний дефіцит є:
а) вимушений і невимушений;
б) активний і пасивний;
в) плановий і звітний;
г) номінальний і реальний.

7. За якими ознаками класифікується фінансування бюджету:
а) за типом кредитора та за строком боргового зобов’язання;
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б) за типом позичальника та за типом боргового зобов’язання;
в) за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання;
г) за типом позичальника та за типом кредитора.

8. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є:
а) продаж державних активів, державні запозичення, монетизація 
дефіциту;

б) продаж державних активів, державні запозичення;
в) продаж державних активів, монетизація дефіциту;
г) державні запозичення, монетизація дефіциту.

9. Державні запозичення здійснюються у вигляді:
а) внутрішнього фінансування;
б) зовнішнього та внутрішнього фінансування;
в) зовнішнього фінансування;
г) емісійного фінансування.

10. Монетизація дефіциту відбувається:
а) при купівлі центральним банком державних цінних паперів та 
додатковій емісії грошей;

б) при наданні урядові позик центральним банком та додатковій 
емісії грошей;

в) при наданні урядові позик центральним банком та купівлі цен-
тральним банком державних цінних паперів;

г) при наданні урядові позик центральним банком, купівлі цен-
тральним банком державних цінних паперів та додатковій емі-
сії грошей.

11. Запозичення до місцевих бюджетів можуть бути здійснені:
а) до бюджету розвитку;
б) до поточного бюджету;
в) до поточного бюджету та до бюджету розвитку;
г) не дозволяється здійснювати запозичення до місцевих бюджетів.

12. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок коштів:
а) спеціального фонду бюджету;
б) загального фонду бюджету;
в) загального і спеціального фондів бюджету;
г) резервного фонду бюджету.
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13. Яка частина загального фонду місцевих бюджетів може стано-
вити видатки на обслуговування боргу цих бюджетів:

а) 15%;
б) 10%;
в) 5%;
г) 3%.

14. Відповідно до Маастрихтського договору бюджетний дефіцит 
не має перевищувати:

а) 4% ВВП;
б) 5% ВВП;
в) 3% ВВП;
г) 2% ВВП.

15. Відповідно до Маастрихтського договору державний борг не 
має перевищувати:

а) 50% ВВП;
б) 40% ВВП;
в) 60% ВВП;
г) 30% ВВП.

Тема 4. Бюджетний устрій 
та побудова бюджетної системи

1. Бюджетна система України – це:
а) сукупність місцевих бюджетів;
б) сукупність державного та місцевих бюджетів;
в) сукупність бюджетів місцевого самоврядування;
г) сукупність державного бюджету та бюджетів місцевого само-
врядування.

2. Кількість місцевих бюджетів в Україні становить:
а) більше 5 тис.;
б) більше 15 тис.;
в) більше 12 тис.;
г) більше 20 тис.

3. Бюджетна система України складається з:
а) 1 рівня;
б) 3 рівнів;
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в) 2 рівнів;
г) 4 рівнів.

4. Бюджетний кодекс України зі змінами і доповненнями був при-
йнятий:

а) 21 травня 2008 р.;
б) 8 липня 2010 р.;
в) 21 червня 2001 р;
г) 21 травня 2009 р.

5. Місцеві бюджети України – це:
а) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст 

(у тому числі районів у містах);
б) бюджет АРК, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого 
самоврядування;

в) сукупність державного та місцевих бюджетів;
г) бюджет АРК, обласні, районні бюджети.

6. Бюджети місцевого самоврядування України – це:
а) бюджет АРК, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого 
самоврядування;

б) сукупність державного та місцевих бюджетів;
в) бюджет АРК, обласні, районні бюджети;
г) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст 

(у тому числі районів у містах).
7. Зведений бюджет України містить:
а) показники місцевих бюджетів;
б) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету 
Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, 
міст Києва та Севастополя;

в) показники Державного бюджету України;
г) державний бюджет і бюджети місцевого самоврядування; 

8. Бюджетний устрій – це:
а) принципи побудови бюджетної системи;
б) спосіб організації і принципи побудови бюджетної системи;
в) характер взаємозв’язку між ланками бюджетної системи;
г) спосіб організації і принципи побудови бюджетної системи, її 
структури та характер взаємозв’язку між окремими її ланками.
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9. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
а) повноти, обґрунтованості, ефективності, субсидіарності;
б) єдності бюджетної системи, збалансованості, самостійності, 
повноти, відповідальності учасників бюджетного процесу;

в) єдності бюджетної системи, збалансованості, самостійності, 
повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, 
субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, 
справедливості і неупередженості, публічності та прозорості;

г) єдності бюджетної системи, трансфертності, самостійності, 
повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, 
субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, 
справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, 
відповідальності учасників бюджетного процесу.

10. Бюджетне право – це:
а) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при складанні бюджету;

б) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при складанні, розгляді, затвер-
дженні та виконанні бюджету;

в) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при розгляді бюджету;

г) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при затвердженні бюджету.

11. Бюджетна ініціатива – це:
а) право членів законодавчого органу вносити зміни в представле-
ний виконавчою владою проект бюджету;

б) право членів виконавчого органу вносити зміни в представле-
ний виконавчою владою проект бюджету;

в) право членів законодавчого органу вносити зміни протягом 1 
місяця в представлений виконавчою владою проект бюджету;

г) право членів законодавчого органу вносити зміни протягом 1 
тижня в представлений виконавчою владою проект бюджету.

12. Найвищим органом законодавчої влади є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство фінансів України;
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г) Президент України.
13. Найвищим органом виконавчої влади є:
а) Міністерство фінансів України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Президент України;
г) Верховна Рада України.

14. Бюджетна класифікація – це:
а) обов’язкове групування доходів і видатків бюджету за однорідними 
ознаками з чіткою системою розташування і присвоєння окремим 
підрозділам бюджету певних найменувань й порядкових номерів;

б) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при складанні, розгляді, затвер-
дженні та виконанні бюджету;

в) сукупність державного та місцевих бюджетів;
г) спосіб організації і принципи побудови бюджетної системи, її 
структури та характер взаємозв’язку між окремими її ланками.

15. Бюджетна система – це:
а) сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з ура-
хуванням економічних відносин, державного й адміністратив-
но-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

б) бюджет АРК, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого 
самоврядування;

в) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету 
Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, 
міст Києва та Севастополя;

г) сукупність юридичних норм, що регулюють діяльність органів 
державної влади і управління при складанні, розгляді, затвер-
дженні та виконанні бюджету.

Тема 5. Міжбюджетні відносини 
і система бюджетного вирівнювання

1. Міжбюджетні відносини – це:
а) відносини між Автономною Республікою Крим і територіаль-
ними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фі-
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нансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, 
передбачених Конституцією та законами України;

б) відносини між державою, Автономною Республікою Крим і 
територіальними громадами щодо забезпечення відповідних 
бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання 
функцій, передбачених Конституцією та законами України;

в) відносини між державою та територіальними громадами щодо 
забезпечення відповідних бюджетів доходами;

г) відносини між державами щодо забезпечення відповідних бю-
джетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання 
функцій, передбачених законодавствами цих країн.

2. Основною метою міжбюджетних відносин є:
а) розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи;
б) розмежування видатків між рівнями бюджетної системи;
в) розмежування доходів між рівнями бюджетної системи;
г) розмежування доходів між місцевими бюджетами.

3. Бюджетне регулювання – це:
а) забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення 
видатків, закріплених законодавчо за бюджетами, та бюджетними 
ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих повноважень;

б) забезпечення здійснення видатків, закріплених законодавчо за 
бюджетами, за рахунок бюджетних ресурсів відповідних бю-
джетів;

в) забезпечення прозорості між повноваженнями на здійснення 
видатків, закріплених законодавчо за бюджетами, та бюджет-
ними ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих по-
вноважень;

г) забезпечення невідповідності між повноваженнями на здій-
снення видатків, закріплених законодавчо за бюджетами, та бю-
джетними ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих 
повноважень.

4. В Україні поняття “міжбюджетні трансферти” було вперше за-
конодавчо запроваджено у:

а) 1991 р.;
б) 1996 р.;
в) 2001 р.;
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г) 2003 р.
5. Міжбюджетні трансферти згідно з Бюджетним кодексом поділя-

ються на:
а) три види;
б) чотири види;
в) п’ять видів;
г) два види.

6. Міжбюджетні трансферти згідно з Бюджетним кодексом поділя-
ються на:

а) дотації вирівнювання, субвенції, субсидії;
б) субвенції, субсидії;
в) дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до 
державного та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, 
додаткові дотації;

г) кошти, що передаються до державного та місцевих бюджетів з 
інших місцевих бюджетів.

7. Бюджетне регулювання здійснюється за такими основними на-
прямками:

а) вертикальне бюджетне регулювання;
б) горизонтальне бюджетне регулювання;
в) стандартне бюджетне регулювання;
г) вертикальне і горизонтальне бюджетне регулювання.

8. Вертикальне бюджетне регулювання:
а) здійснюється за допомогою вирівнювання доходів і видатків 
однотипних видів місцевих бюджетів з метою ліквідації відмін-
ностей у рівнях бюджетної забезпеченості щодо бюджетів міс-
цевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних 
і сільських), тобто фінансове вирівнювання;

б) досягається шляхом розподілу видатків між бюджетами і надання 
їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків з метою 
забезпечення необхідними дохідними джерелами бюджетів різних 
рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень 
між органами державної влади та місцевого самоврядування;

в) досягається шляхом розподілу доходів між бюджетами, достатніх 
для фінансування визначених видатків з метою забезпечення необ-
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хідними доходними джерелами місцевих бюджетів різних рівнів 
відповідно до діючого порядку розмежування повноважень;

г) здійснюється за допомогою вирівнювання доходів і видатків 
видів державного бюджету з метою ліквідації відмінностей у 
рівнях бюджетної забезпеченості щодо бюджетів.

9. Горизонтальне бюджетне регулювання:
а) досягається шляхом розподілу доходів між бюджетами, достатніх 
для фінансування визначених видатків з метою забезпечення необ-
хідними дохідними джерелами місцевих бюджетів різних рівнів 
відповідно до діючого порядку розмежування повноважень;

б) здійснюється за допомогою вирівнювання доходів і видатків 
видів державного бюджету з метою ліквідації відмінностей у 
рівнях бюджетної забезпеченості щодо бюджетів;

в) здійснюється за допомогою вирівнювання доходів і видатків 
однотипних видів місцевих бюджетів з метою ліквідації відмін-
ностей у рівнях бюджетної забезпеченості щодо бюджетів міс-
цевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних 
і сільських), тобто фінансове вирівнювання;

г) досягається шляхом розподілу видатків між бюджетами і надання 
їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків з метою 
забезпечення необхідними дохідними джерелами бюджетів різних 
рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень 
між органами державної влади та місцевого самоврядування.

10. Фінансове вирівнювання – це:
а) приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та 
функціональною класифікацією) до гарантованого державою міні-
мального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідація зна-
чних диспропорцій у здійсненні видатків щодо окремих територій;

б) приведення у відповідність доходів бюджетів до гарантованого 
державою мінімального рівня соціальних послуг на душу на-
селення, ліквідація значних диспропорцій в отриманні доходів 
щодо окремих територій;

в) приведення у відповідність витрат державного бюджету (за еко-
номічною та функціональною класифікацією) до гарантованого 
державою мінімального рівня соціальних послуг на душу насе-
лення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків;
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г) приведення у відповідність витрат бюджетів місцевого само-
врядування (за економічною та функціональною класифікаці-
єю) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних 
послуг на душу населення, ліквідація значних диспропорцій у 
здійсненні видатків щодо окремих територій.

11. Методи бюджетного регулювання:
а) надання фінансової допомоги бюджетам у визначеній сумі (бю-
джетні трансферти);

б) метод процентних відрахувань від загальнодержавних податків 
і доходів;

в) метод процентних відрахувань від загальнодержавних податків 
і доходів та надання фінансової допомоги бюджетам у визна-
ченій сумі (бюджетні трансферти);

г) метод процентних відрахувань від місцевих податків і доходів, 
надання фінансової допомоги бюджетам у визначеній сумі (бю-
джетні трансферти).

12. Дотація вирівнювання:
а) передбачає цільове використання одержаних коштів у встанов-
лений строк і в разі порушення умов її цільового використання 
у відповідний строк підлягає поверненню;

б) це сума коштів, що передається з державного бюджету місце-
вим або з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня 
нижчим за рівнем місцевим бюджетам на безплатній та безпо-
воротній основі для збалансування доходів і видатків бюджету;

в) передбачає передання коштів до державного та місцевих бю-
джетів, коли прогнозні показники доходів бюджету перевищу-
ють розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету;

г) передбачає передання коштів на рівні місцевих бюджетів, коли 
прогнозні показники доходів бюджету перевищують розрахун-
ковий обсяг видатків відповідного бюджету.

13. Субвенція – це:
а) сума коштів, що передається з державного бюджету місцевим 
або з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня ниж-
чим за рівнем місцевим бюджетам на безплатній та безповорот-
ній основі для збалансування доходів і видатків бюджету;



Бюджетна система. Вишкіл студії334

б) передання коштів на рівні місцевих бюджетів, коли прогнозні 
показники доходів бюджету перевищують розрахунковий обсяг 
видатків відповідного бюджету;

в) передання коштів до державного та місцевих бюджетів, коли 
прогнозні показники доходів бюджету перевищують розрахун-
ковий обсяг видатків відповідного бюджету;

г) цільове використання одержаних коштів у встановлений строк і 
в разі порушення умов її цільового використання у відповідний 
строк підлягає поверненню;

14. Формула розподілу обсягу дотації вирівнювання та коштів, що 
передаються до державного та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів, має враховувати такі параметри:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі 
коефіцієнти до них; кількість населення та кількість спожива-
чів гарантованих послуг; індекс відносної податкоспроможнос-
ті відповідного бюджету; розрахунковий обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів; коефіцієнт вирівнювання; норматив кіль-
кості працівників органів місцевого самоврядування в розра-
хунку до кількості населення;

б) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі 
коефіцієнти до них; розрахунковий обсяг кошика доходів міс-
цевих бюджетів;

в) кількість населення та кількість споживачів гарантованих по-
слуг; індекс відносної податкоспроможності відповідного бю-
джету; коефіцієнт вирівнювання;

г) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі 
коефіцієнти до них; кількість населення та кількість спожива-
чів гарантованих послуг; індекс відносної податкоспроможнос-
ті відповідного бюджету; розрахунковий обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів; коефіцієнт вирівнювання.

15. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
а) органи влади, що мають повноваження щодо складання бюджетів;
б) органи влади, що мають повноваження щодо розгляду бюджетів;
в) органи влади, що мають повноваження щодо затвердження бю-
джетів;

г) органи влади, що мають повноваження щодо складання, роз-
гляду, затвердження і виконання бюджетів.
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Тема 6. Система доходів бюджету
1. Відповідно до Бюджетного кодексу України доходи бюджету міс-

тять:
а) доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття борго-
вих зобов’язань органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим або органами місцевого самовря-
дування;

б) усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповорот-
ній основі, справляння яких передбачено законодавством Укра-
їни (в т. ч. трансферти, плата за адміністративні послуги, власні 
надходження бюджетних установ); 

в) податки і збори (обов’язкові платежі), закріплені Бюджетним 
кодексом України на постійній основі за бюджетами місцевого 
самоврядування, які враховуються при визначенні обсягів між-
бюджетних трансфертів;

г) усі податкові та неподаткові надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України 
(за винятком трансфертів, дарунків, грантів). 

2. Відповідно до Бюджетного кодексу України надходження бюдже-
ту охоплюють:

а) доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від 
державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації дер-
жавного майна (щодо державного бюджету), повернення бю-
джетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ 
пред’явлення цінних паперів;

б) усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповорот-
ній основі, справляння яких передбачено законодавством Укра-
їни (в т. ч. трансферти, дарунки, гранти); 

в) податки і збори (обов’язкові платежі), закріплені Бюджетним 
кодексом України на постійній основі за бюджетами місцевого 
самоврядування, які враховуються при визначенні обсягів між-
бюджетних трансфертів; 

г) усі податкові і неподаткові надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України 
(за винятком трансфертів, дарунків, грантів). 
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3. Відповідно до Бюджетного кодексу України кошик доходів міс-
цевих бюджетів містить:

а) усі податкові і неподаткові надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України 
(за винятком трансфертів, дарунків, грантів); 

б) доходи загального фонду, закріплені Бюджетним кодексом 
України на постійній основі за місцевими бюджетами, що вра-
ховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

в) доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових 
зобов’язань органами державної влади, органами влади Автоном-
ної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування;

г) усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповорот-
ній основі, справляння яких передбачено законодавством Укра-
їни (в т. ч. трансферти, дарунки, гранти). 

4. Склад та форми мобілізації доходів бюджету залежать від:
а) бюджетної політики;
б) системи і методів господарювання;
в) економічних завдань, що вирішує суспільство;
г) організації бюджетного процесу.

5. Доходи бюджету утворюються за рахунок:
а) неподаткових надходжень;
б) податкових надходжень, справляння яких передбачене законо-
давством;

в) надходжень на безповоротній основі, справляння яких перед-
бачене законодавством;

г) надходжень на поворотній основі, справляння яких передбаче-
не законодавством.

6. Доходи бюджету класифікуються за такими ознаками:
а) за призначенням територіального формування, за джерелами 
сплати, за методами стягнення, за суб’єктами оподаткування;

б) за відношенням до бюджетної системи, за групами і видами, 
за призначенням територіального формування, за джерелами 
сплати, за методами стягнення, залежно від методів акумулю-
вання, за суб’єктами оподаткування, за змістом, за значенням, 
за періодичністю зарахування, за повнотою зарахування до бю-
джету;
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в) за відношенням до бюджетної системи, за групами і видами, 
за призначенням територіального формування, за джерелами 
сплати, за методами стягнення, залежно від методів акумулю-
вання, за суб’єктами оподаткування, за змістом, за значенням;

г) за відношенням до бюджетної системи, за групами і видами, за 
призначенням територіального формування, за джерелами спла-
ти, за методами стягнення, за змістом, за значенням, за періодич-
ністю зарахування, за повнотою зарахування до бюджету.

7. До доходів Державного бюджету України належать:
а) податкові надходження, неподаткові надходження та міжбю-
джетні трансферти;

б) податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від 
операцій з капіталом і трансферти;

в) податкові та неподаткові надходження;
г) податкові надходження, неподаткові надходження та доходи від 
операцій з капіталом.

8. Міжбюджетні трансферти – це:
а) кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного 
бюджету до іншого;

б) кошти, які безоплатно та безповоротно передаються від юри-
дичних осіб до бюджету;

в) кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з бюджету 
юридичним і фізичним особам;

г) кошти, які передаються з одного бюджету до іншого на засадах 
платності та строковості.

9. Доходи місцевих бюджетів, згідно з чинним законодавством, по-
діляються на:

а) доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні 
офіційних трансфертів;

б) доходи, які не враховуються при визначенні офіційних транс-
фертів;

в) доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні 
офіційних трансфертів, та на доходи, які не враховуються при 
визначенні офіційних трансфертів;
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г) податкові доходи місцевих бюджетів, які враховуються при ви-
значенні офіційних трансфертів, та на неподаткові доходи, які 
не враховуються при визначенні офіційних трансфертів.

10. Закріпленими доходами бюджету вважаються:
а) доходи, які за чинним законодавством належать до місцевих по-
датків і зборів, а також виникають у результаті рішень, що при-
ймають органи місцевого самоврядування;

б) доходи, які на стабільній основі повністю передаються до міс-
цевих бюджетів;

в) податкові доходи, які за чинним законодавством належать до 
місцевих податків і зборів, а також виникають у результаті рі-
шень, що приймають органи місцевого самоврядування;

г) неподаткові доходи, які за чинним законодавством належать до 
місцевих податків і зборів, а також виникають у результаті рі-
шень, що приймають органи місцевого самоврядування.

11. Власними доходами бюджету вважаються:
а) податкові доходи, які за чинним законодавством належать до 
місцевих податків і зборів, а також виникають у результаті рі-
шень, що приймають органи місцевого самоврядування;

б) неподаткові доходи, які за чинним законодавством належать до 
місцевих податків і зборів, а також виникають у результаті рі-
шень, що приймають органи місцевого самоврядування;

в) доходи, які на стабільній основі повністю передаються до міс-
цевих бюджетів;

г) доходи, які за чинним законодавством належать до місцевих по-
датків і зборів, а також виникають у результаті рішень, що при-
ймають органи місцевого самоврядування.

12. Планування доходів бюджету здійснюється за допомогою таких 
методів: 

а) прямого розрахунку, нормативного, коефіцієнтів, аналітичного, 
екстраполяції;

б) прямого та непрямого розрахунку, нормативного, коефіцієнтів, 
аналітичного, екстраполяції;

в) нормативного, коефіцієнтів, аналітичного, екстраполяції;
г) прямого розрахунку, аналітичного, екстраполяції.
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13. Основними чинниками, які впливають на можливості форму-
вання доходів бюджетів і безпосередньо враховуються при їхньому 
плануванні, є такі:

а) номінальний розмір ВВП і прогнозні рівні його зростання, саль-
до торговельного балансу та валютний курс, доходи населення;

б) номінальний розмір ВВП і прогнозні рівні його зростання, ін-
декс споживчих цін та індекс цін виробників, середньомісяч-
на заробітна плата, сальдо торговельного балансу та валютний 
курс, доходи населення;

в) номінальний розмір ВВП і прогнозні рівні його зростання, ін-
декс споживчих цін та індекс цін виробників, сальдо торговель-
ного балансу та валютний курс;

г) номінальний розмір ВВП, індекс споживчих цін та індекс цін 
виробників, середньомісячна заробітна плата, сальдо торго-
вельного балансу та валютний курс.

14. Що є основним джерелом наповнення державного бюджету:
а) національний дохід;
б) непрямі податки;
в) прямі податки;
г) прибуток.

15. Як розподіляються доходи бюджету за методом стягнення:
а) власні, закріплені та регулюючі;
б) прямі та непрямі податки;
в) державні та місцеві;
г) систематичні та разові.

Тема 7. Видатки бюджетів та їхнє фінансування
1. Видатки бюджету – це:
а) кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, пе-
редбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на по-
гашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених 
до бюджету сум;

б) видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу;
в) кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, передбаче-
них відповідним бюджетом;
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г) видатки бюджету та повернення надміру сплачених до бюдже-
ту сум.

2. Витрати бюджету – це:
а) кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, пе-
редбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на по-
гашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених 
до бюджету сум;

б) видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу;
в) кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, пе-
редбачених відповідним бюджетом;

г) видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення бор-
гу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання 
цінних паперів.

3. За роллю у відтворюючих процесах видатки бюджетів поділя-
ються на:

а) поточні, капітальні;
б) видатки розвитку, кредитування за вирахуванням погашення;
в) капітальні, кредитування за вирахуванням погашення;
г) кредитування за вирахуванням погашення, поточні.

4. При визначенні обсягів видатків бюджетів, їхнього розподілу та 
використання необхідно керуватися:

а) формами і методами бюджетного планування;
б) функціями держави;
в) рівнем соціально-економічного розвитку;
г) формами бюджетного фінансування.

5. За рівнями бюджетної системи можна визначити такі видатки:
а) поточні і капітальні;
б) державного та місцевих бюджетів; 
в) бюджетів місцевого самоврядування;
г) загального та спеціального фондів бюджету.

6. Згідно з Бюджетним кодексом України видатки бюджету класифі-
куються за такими ознаками:

а) економічною, відомчою;
б) економічною, функціональною;
в) економічною, програмною;
г) економічною, функціональною,  відомчою, програмною.
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7. Відомча класифікація видатків бюджету дає змогу визначити:
а) перелік видатків бюджету;
б) перелік головних розпорядників бюджетних коштів;
в) перелік бюджетних програм;
г) перелік функцій органів державної влади.

8. Функціональна класифікація видатків містить видатки на:
а) загальнодержавні функції; оборону; громадський порядок; без-
пеку та судову владу; економічну діяльність; охорону навко-
лишнього природного середовища; житлово-комунальне гос-
подарство; охорону здоров’я; духовний та фізичний розвиток; 
освіту; соціальний захист і соціальне забезпечення;

б) охорону здоров’я; духовний та фізичний розвиток; освіту; со-
ціальний захист і соціальне забезпечення;

в) загальнодержавні функції; оборону; громадський порядок; без-
пеку та судову владу;

г) загальнодержавні функції; оборону; громадський порядок; безпе-
ку та судову владу; економічну діяльність; охорону навколишньо-
го природного середовища; житлово-комунальне господарство.

9. Поточні видатки – це:
а) видатки бюджетів, спрямовані на забезпечення простого від-
творення, які стосуються фінансування поточної діяльності ме-
режі підприємств, організацій та установ;

б) видатки бюджетів, пов’язані з розширеним відтворенням, які сто-
суються фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності;

в) видатки на здійснення власних повноважень;
г) видатки на здійснення делегованих повноважень.

10. Капітальні видатки – це:
а) видатки бюджетів, спрямовані на забезпечення простого від-
творення, які стосуються фінансування поточної діяльності ме-
режі підприємств, організацій та установ;

б) видатки бюджетів, пов’язані з розширеним відтворенням, які сто-
суються фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності;

в) видатки на здійснення власних повноважень;
г) видатки на здійснення делегованих повноважень.

11. Форми бюджетного фінансування:
а) кошторисне фінансування;
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б) державне фінансування інвестицій;
в) позики з бюджету юридичним особам;
г) державні дотації.

12. Кошторис бюджетної установи має такі складові:
а) загальний і спеціальний фонди;
б) загальний і резервний фонди;
в) загальний та інвестиційний фонди;
г) загальний та фонд економічного стимулювання.

13. Залежно від одиниць вимірювання визначають такі групи норм 
видатків:

а) матеріальні та грошові;
б) матеріальні та фінансові;
в) індивідуальні, комбіновані та укрупнені;
г) розрахункові.

14. Що є підставою для призупинення бюджетних асигнувань:
а) нецільове використання бюджетних коштів;
б) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо 
прийняття бюджетних зобов’язань;

в) нецільове використання бюджетних коштів, порушення розпо-
рядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття бюджет-
них зобов’язань;

г) неприйняття Закону про Державний бюджет України на відпо-
відний рік.

15. Бюджетні призначення – це:
а) повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, на-
дане Бюджетним кодексом України, законом України про Дер-
жавний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке 
має кількісні, часові і цільові обмеження та дає змогу надавати 
бюджетні асигнування;

б) помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі для за-
гального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, 
який регламентує взяття установою зобов’язань протягом року;

в) визначення обсягу витрат на розрахункову планову одиницю, 
яка характеризує обсяг діяльності відповідної бюджетної уста-
нови, наприклад, на клас у школі, на дитину або діто-день у 
дошкільній дитячій установі;

г) помісячний розподіл видатків за функціональною класифікацією.
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Тема 8. Видатки бюджету 
на економічну діяльність та науку

1. З метою забезпечення функціонування та розвитку місцевої інф-
раструктури і комунальної власності використовуються:

а) кошти місцевих бюджетів;
б) кошти державного та місцевих бюджетів;
в) кошти підприємств та організацій;
г) кошти підприємств та організацій, а також кошти місцевих бю-
джетів.

2. Обсяг видатків на розвиток місцевої інфраструктури та кому-
нальної власності визначається на основі:

а) фінансових планів підприємств і організацій комунального 
сектору;

б) спеціальних розрахунків;
в) фінансових планів підприємств і організацій комунального сек-
тору та спеціальних розрахунків;

г) фінансових планів підприємств і організацій усіх форм влас-
ності.

3. Фундаментальними дослідженнями є:
а) наукові дослідження, актуальні для конкретного напрямку ді-
яльності;

б) пошукові практичні напрямки науки;
в) дослідження, пов’язані з визначенням форм і методів упрова-
дження в практику результатів фундаментальних досліджень, 
які завершились певними винаходами;

г) пошукові теоретичні напрямки науки.
4. Прикладні дослідження – це:
а) пошукові теоретичні напрямки науки;
б) дослідження, пов’язані з визначенням форм і методів упрова-
дження в практику результатів фундаментальних досліджень, 
які завершились певними винаходами;

в) пошукові практичні напрямки науки;
г) наукові дослідження, актуальні для конкретного напрямку ді-
яльності.



Бюджетна система. Вишкіл студії344

5. Видатки на економічну діяльність охоплюють:
а) видатки на загальну економічну, торговельну та трудову діяль-
ність, сільське господарство, лісове господарство та мислив-
ство, рибне господарство;

б) видатки на паливно-енергетичний комплекс, іншу промисло-
вість і будівництво, транспорт, зв’язок, телекомунікації та ін-
форматику, інші галузі економіки;

в) видатки на дослідження і розробки в галузях економіки;
г) видатки на загальну економічну, торговельну та трудову ді-
яльність, сільське господарство, лісове господарство та мис-
ливство, рибне господарство, паливно-енергетичний комплекс, 
іншу промисловість і будівництво, транспорт, зв’язок, телеко-
мунікації та інформатику, інші галузі економіки, а також дослі-
дження і розробки в галузях економіки.

6. Планування видатків на розвиток промисловості та енергетики 
здійснюється на основі:

а) зведених балансів доходів і видатків міністерств і відомств, від-
ділів та управлінь місцевих державних адміністрацій і виконав-
чих комітетів місцевих рад, у підпорядкуванні яких перебува-
ють підприємства та організації державної форми власності;

б) зведених балансів доходів і видатків міністерств і відомств;
в) зведених балансів доходів і видатків відділів та управлінь міс-
цевих державних адміністрацій і виконавчих комітетів місце-
вих рад, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства та 
організації державної форми власності;

г) зведених балансів доходів і видатків підприємств.
7. В Україні комунальний сектор економіки охоплює такі галузі:
а) торгівлю та громадське харчування, постачання і збут;
б) промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, бу-
дівництво, торгівлю та громадське харчування, постачання і 
збут, житлово-комунальне господарство, побутове обслугову-
вання населення та ін.;

в) житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування 
населення та ін.;

г) промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, бу-
дівництво.
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8. Фінансування науки з Державного бюджету України здійснюєть-
ся за такими рівнями:

а) заклади Академії наук України, відомчі заклади, заклади, під-
порядковані Міністерству освіти і науки України;

б) заклади Академії наук України, відомчі заклади;
в) заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України;
г) заклади Академії наук України, заклади, підпорядковані Мініс-
терству освіти і науки України.

9. Виокремлюють такі напрямки наукових досліджень: 
а) фундаментальні;
б) прикладні;
в) фундаментальні, прикладні;
г) теоретико-прикладні.

10. Бюджетне фінансування науки здійснюється такими способами:
а) фінансування наукових закладів; 
б) фінансування наукової тематики;
в) фінансування наукових закладів, наукової тематики;
г) фінансування професорсько-викладацького складу.

11. Обсяг фінансування наукових закладів визначається:
а) штатним розписом;
б) місцевими бюджетами;
в) Державним бюджетом України;
г) кошторисом.

12. Сума витрат на зарплату працівникам у наукових закладах роз-
раховується шляхом:

а) діленням кількості посад на середню ставку зарплати, яка ви-
значена у цьому закладі;

б) множення кількості посад на середню ставку зарплати, яка ви-
значена у цьому закладі; 

в) діленням середньої ставки зарплати, яка визначена у цьому за-
кладі на кількість посад;

г) додаванням витрат на оплату праці всіх працівників.
13. Ставка зарплати працівників у наукових закладах залежить від:
а) наукового ступеня (кандидат, доктор наук) та вченого звання 

(старший науковий співробітник);
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б) посади (лаборант, інженер, науковий співробітник);
в) посади (ла борант, інженер, науковий співробітник) і наукового 
ступеня (кандидат, доктор наук) та вченого звання (старший на-
уковий співробітник);

г) наукового ступеня (кандидат, доктор наук).
14. Штатний розпис наукового закладу затверджує:
а) його керівник;
б) головний розпорядник бюджетних коштів;
в) фінансовий орган;
г) міністр освіти України.

15. Обсяг видатків на розвиток місцевої інфраструктури та кому-
нальної власності визначається на основі:

а) спеціальних розрахунків;
б) фінансових планів підприємств і організацій комунального сек-
тору та спеціальних розрахунків;

в) фінансових планів підприємств і організацій комунального сек-
тору;

г) кошторису.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний 
захист населення і соціальну сферу

1. Соціальний захист є:
а) складовою соціальних гарантій населення, які має забезпечу-
вати держава за ринкових умов відповідно до засад соціальної 
політики;

б) складовою соціальних гарантій населення, які мають забезпе-
чувати юридичні особи за ринкових умов відповідно до засад 
соціальної політики;

в) складовою соціальних гарантій населення, які має забезпечува-
ти держава за ринкових умов відповідно до засад міжнародної 
політики;

г) складовою соціальних гарантій населення, які має забезпечу-
вати бюджетні установи за ринкових умов відповідно до засад 
соціальної політики держави.
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2. Основними функціями соціального захисту населення є:
а) розподільча і контрольна;
б) захисна і соціальна;
в) превентивна і реабілітаційна;
г) соціальна і розподільчо-регулююча;

3. Які заклади належать до системи соціального забезпечення:
а) дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями у 
здоров’ї), дитячі заклади-інтернати профільні (спортивні, мов-
ні), будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів; дитячі до-
шкільні заклади, притулки для неповнолітніх;

б) будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки для 
неповнолітніх, дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними 
відхиленнями у здоров’ї);

в) санаторії та профілакторії;
г) заклади охорони здоров’я;

4. Основними джерелами фінансування соціального забезпечення і 
соціального захисту населення є:

а) соціальні та благодійні фонди;
б) бюджетні фонди;
в) резервні фонди;
г) стабілізаційні фонди.

5. Кількість педагогічних ставок визначається:
а) шляхом ділення загальної кількості годин навчальних занять на 
тиждень з кожної групи класів на норму навчального наванта-
ження вчителя;

б) шляхом ділення норми навчального навантаження вчителя на 
загальну кількість годин навчальних занять на тиждень з кож-
ної групи класів;

в) шляхом множення загальної кількості годин навчальних занять 
на тиждень з кожної групи класів на норму навчального наван-
таження вчителя;

г) на основі кількості педагогічних працівників.
6. Кількість ставок на клас визначається:
а) шляхом ділення педагогічних ставок на кількість класів;
б) шляхом множення педагогічних ставок на кількість класів;
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в) шляхом ділення педагогічних ставок на кількість учителів;
г) шляхом ділення кількості класів на кількість педагогічних ста-
вок.

7. Видатки на утримання дошкільних виховних закладів залежать від:
а) кількості працівників дошкільних виховних закладів;
б) кількості груп дошкільних виховних закладів;
в) кількості дітей дошкільних виховних закладів;
г) кількість днів перебування дитини в дошкільному виховному 
закладі.

8. При плануванні видатків на охорону здоров’я використовують 
такі основні показники:

а) чисельність населення;
б) кількість ліжок;
в) кількість лікарів амбулаторно-поліклінічного обслуговування;
г) процент госпіталізації.

9. Кількість ліжко-днів при плануванні видатків на охорону здоров’я 
визначається:

а) множенням середньорічної кількості ліжок на кількість днів ви-
користання ліжка в році;

б) діленням середньорічної кількості ліжок на кількість днів ви-
користання ліжка в році;

в) діленням кількості днів використання ліжка в році на середньо-
річну кількість ліжок;

г) на основі чисельності хворих.
10. Які показники використовуються для визначення обсягу бю-

джетних коштів на утримання лікарняного закладу:
а) структура штатного персоналу;
б) кількість ліжок і ліжко-днів;
в) кількість днів функціонування ліжка кожного профілю;
г) кількість лікарських посад.

11. Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні:
а) як сума кількості ліжок на початок планового року і середньо-
річної кількості наново введених ліжок (обчислюється ділен-
ням на 12 кількості введених нових ліжок, помножених на кіль-
кість місяців їхнього функціонування);
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б) як сума кількості ліжок на початок і кінець планового року, по-
ділена на два;

в) з суми кількості ліжок на початок планового року і середньо-
річної кількості наново введених ліжок віднімається середньо-
річна кількість ліжок, що вибувають;

г) до кількості ліжок на початок року, помножених на кількість 
місяців їхнього функціонування, додається кількість ліжок на 
кінець року, помножених на кількість місяців їхнього функціо-
нування, і отримана сума ділиться на 12.

12. Який показник використовується у плануванні амбулаторно-по-
ліклінічної мережі:

а) забезпеченість лікарями на 1000 осіб населення;
б) кількість лікарських посад;
в) лікарське відвідування;
г) норма прийому лікарем хворих на годину.

13. Як визначити розмір видатків на харчування за кошторисом лі-
карні:

а) кількість ліжок помножити на дні функціонування ліжка в році;
б) середньорічну кількість ліжко-днів помножити на норму витрат 
на харчування на хворого на день;

в) кількість ліжок помножити на норму витрат на харчування на 
хворого на день;

г) на основі чисельності хворих.
14. Як обчислити обсяг витрат на медикаменти за кошторисом по-

ліклініки:
а) норму витрат на медикаменти помножити на кількість хворих;
б) норму витрат на медикаменти помножити на середньорічну 
кількість ліжок;

в) норму витрат на медикаменти помножити на кількість лікар-
ських відвідувань;

г) кількість хворих поділити на норму витрат на медикаменти.
15. Як розраховується середня ставка заробітної плати лікаря:
а) місячний фонд заробітної плати по закладу ділиться на кіль-
кість лікарів;

б) місячний фонд заробітної плати по закладу ділиться на кіль-
кість лікарських посад;
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в) місячний фонд заробітної плати (з урахуванням усіх доплат) за 
групою лікарів ділиться на кількість лікарів;

г) місячний фонд заробітної плати за групою лікарів ділиться на 
кількість лікарських посад.

Тема 10. Видатки бюджету 
на оборону та управління

1. Оборонні видатки забезпечують:
а) умови виживання держави;
б) експорт озброєнь, який дає можливість збільшити потенціал 
держави;

в) розвиток вітчизняних науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт;

г) співробітництво у військово-політичній сфері.
2. Оборонні видатки поділяються на:
а) поточні, капітальні;
б) прямі, побічні, приховані;
в) поточні, побічні, приховані;
г) поточні, приховані.

3. Прямі оборонні видатки поділяються на:
а) поточні і відомчі;
б) поточні і програмні;
в) капітальні і відомчі;
г) поточні і капітальні.

4. Фінансування видатків на оборону здійснюється за рахунок:
а) коштів Державного бюджету України;
б) коштів місцевих бюджетів України;
в) коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів України;
г) за рахунок коштів Національного банку України.

5. Розмір видатків на оборону визначається:
а) Бюджетним кодексом України;
б) Конституцією України;
в) щорічно Законом України “Про Державний бюджет України”;
г) Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.



Тести 351

6. Фінансування органів і установ, які забезпечують національну 
оборону, проводиться на підставі: 

а) кошторисів;
б) Закону України “Про Державний бюджет України”;
в) рішень про місцеві бюджети;
г) лімітних довідок.

7. На державне управління спрямовуються кошти:
а) Національного банку України;
б) місцевих бюджетів України;
в) Державного бюджету України;
г) бюджетів усіх рівнів.

8. З Державного бюджету України фінансуються видатки:
а) на функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади;
б) на утримання Президента України та його апарату;
в) фінансових і фіскальних органів;
г) на загальне планування і статистичні служби.

9. З місцевих бюджетів України фінансуються видатки на:
а) відповідні органи державної влади та місцевого самовряду-
вання;

б) загальне планування і статистичні служби;
в) функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади;
г) утримання Президента України та його апарату.

10. Кошториси центральних органів виконавчої влади незалежно 
від джерел утримання, обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій затверджуються:

а) Державним казначейством України;
б) Верховною Радою України;
в) Міністерством фінансів України;
г) Кабінетом Міністрів України.

11. Кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади, підпо-
рядкованих міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 
влади, затверджуються:

а) Міністерством фінансів України;
б) керівниками міністерств та інших центральних органів вико-
навчої влади;
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в) місцевими фінансовими органами;
г) Державним казначейством України.

12. Фінансове планування та фінансування видатків на оборону 
здійснюється шляхом:

а) визначення потреби в коштах Міністерства оборони України на 
плановий рік, складання плану розподілу призначення коштів 
видам Збройних сил України, оперативним командуванням, 
військовим частинам та установам; 

б) своєчасного витребування асигнувань із Держбюджету на фі-
нансування потреб Міністерства оборони України, а також сво-
єчасного переказу коштів видам Збройних сил України, опера-
тивним командуванням, військовим частинам та установам; 

в) систематичного уточнення потреби в коштах протягом року і 
своєчасного корегування планів фінансування та анулювання 
залишкових сум; 

г) здійснення оперативного обліку і контролю за використанням 
коштів і за станом фінансування.

13. Потреба в бюджетних асигнуваннях для Збройних сил України 
за відповідними бюджетними програмами визначається:

а) за статтями кошторису Міністерства оборони України, які пере-
бувають у віданні головних (центральних) управлінь ЦАМО;

б) за статтями кошторису Міністерства оборони України, які пере-
бувають у віданні Головного фінансово-економічного управління;

в) посадовими особами управління військового бюджету та фі-
нансування Збройних сил України та відповідними управління-
ми, відділами ГФЕУ МО України;

г) головними розпорядниками бюджетних коштів.
14. Планування видатків військових організацій здійснюється та-

ким чином:
а) кількість посад множиться на середній розмір грошового утри-
мання чи ставку;

б) кількість посад ділиться на середній розмір грошового утри-
мання чи ставку;

в) середній розмір грошового утримання чи ставка ділиться на 
кількість посад;
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г) сума всіх видатків військових організацій ділиться на кількість 
посад.

15. Планування видатків на утримання органів державного уп-
равління здійснюється у формі складання:

а) індивідуальних кошторисів;
б) індивідуальних і зве дених кошторисів;
в) зве дених кошторисів;
г) спеціальних кошторисів.

Тема 11. Видатки бюджету 
на обслуговування державного боргу

1. Державний борг – це:
а) сукупність економічних відносин між державою в особі органів 
влади і управління, з одного боку, і резидентами та нерезиден-
тами – з іншого, при яких держава виступає в ролі позичальни-
ка, рідше кредитора і гаранта;

б) сума прямих договірних зобов’язань органів державного управ-
ління перед економічними суб’єктами інших секторів економі-
ки і зарубіжними кредиторами;

в) урегульований нормами права механізм залучення додаткових 
коштів державою;

г) сукупність економічних відносин між державою в особі органів 
влади і управління, з одного боку, та нерезидентами – з іншого, 
при яких держава виступає в ролі позичальника, рідше креди-
тора і гаранта. 

2. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок ко-
штів:

а) спеціального фонду бюджету;
б) загального фонду бюджету;
в) загального і спеціального фондів бюджету;
г) Резервного фонду КМУ.

3. Яка частина загального фонду місцевих бюджетів може станови-
ти видатки на обслуговування боргу цих бюджетів:

а) 15%;
б) 10%;
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в) 5%;
г) 25%.

4. За якими ознаками здійснюється класифікація боргу:
а) фінансування за типом позичальника;
б) фінансування за типом кредитора;
в) фінансування за типом боргового зобов’язання;
г) фінансування за типом позичальника; фінансування за типом 
кредитора; фінансування за типом боргового зобов’язання.

5. За рахунок яких коштів здійснюються видатки на обслуговуван-
ня боргу бюджету АРК та міських бюджетів:

а) за рахунок коштів бюджету розвитку;
б) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;
в) за рахунок коштів загального фонду бюджету;
г) за рахунок Резервного фонду КМУ.

6. Погашення боргу – це:
а) виконання боргових зобов’язань перед кредиторами щодо осно-
вної суми боргу;

б) державні позики, що надаються на підставі угод;
в) комплекс заходів, що здійснює держава в особі уповноважених 
органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, 
їхнього розміщення і погашення, а також забезпечення плато-
спроможності держави;

г) комплекс заходів, що здійснює держава в особі уповноважених 
органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів.

7. Управління державним боргом – це:
а) боргові зобов’язання, що є одним із видів цінних паперів, котрі 
випускають позичальники з метою отримання довгострокових 
кредитів на євроринку;

б) комплекс заходів, що здійснює держава в особі уповноважених 
органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, 
їхнього розміщення і погашення, а також забезпечення плато-
спроможності держави;

в) державні позики, що надаються на підставі угод;
г) комплекс заходів, що здійснює держава в особі уповноважених 
органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів.
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8. Обслуговування боргу – це:
а) виконання боргових зобов’язань перед кредиторами щодо осно-
вної суми боргу;

б) державні позики, що надаються на підставі угод;
в) виплата процентів за позиками;
г) розміщення та погашення основної суми боргу.

9. Зобов’язання, що виникають перед внутрішніми кредиторами, – це:
а) зовнішній борг;
б) внутрішній борг;
в) первинний борг;
г) вторинний борг.

10. Зобов’язання, що виникають перед іноземними кредиторами, – це:
а) зовнішній борг;
б) внутрішній борг;
в) первинний борг;
г) вторинний борг.

11. Борг у фінансовій та статистичній звітності в Україні класифі-
кується як:

а) зовнішній;
б) внутрішній;
в) первинний;
г) державний прямий, державний гарантований.

12. Кому належить право здійснювати зовнішні запозичення:
а) державі в особі міністра фінансів України за дорученням КМУ;
б) Верховній Раді АРК;
в) міським радам;
г) міським радам міст з чисельністю понад 800 тис. мешканців.

13. Кому належить право здійснювати місцеві внутрішні запозичення:
а) Верховній Раді Автономної Республіки Крим;
б) міським радам;
в) Кабінету Міністрів України;
г) місцевим фінансовим органам.

14. Форма добровільної згоди кредиторів на відстрочення виплат за 
зобов’язаннями боржника – це:

а) пролонгація боргу;
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б) рефінансування;
в) конверсія боргу;
г) консолідація боргу.

15. Державний кредит забезпечує:
а) формування централізованих грошових фондів держави;
б) розподіл централізованих грошових фондів держави;
в) формування і використання централізованих грошових фондів 
держави;

г) використання централізованих грошових фондів держави.

Тема 12. Бюджетний процес
1. Бюджетний процес – це:
а) регламентований бюджетним законодавством процес розгляду, за-
твердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а 
також контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 

б) регламентований бюджетним законодавством процес складан-
ня, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 
про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджет-
ного законодавства;

в) регламентований бюджетним законодавством процес складан-
ня, розгляду, затвердження, звітування про їх виконання, а та-
кож контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

г) регламентований бюджетним законодавством процес складан-
ня, розгляду, затвердження, виконання бюджетів.

2. Бюджетний процес складається з:
а) трьох стадій;
б) чотирьох стадій;
в) п’яти стадій;
г) двох стадій.

3. Складання проекту закону про Державний бюджет України ор-
ганізовує:

а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) Державне казначейство України.
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4. Відповідальність за складання проекту Державного бюджету 
України несе:

а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) Державне казначейство України.

5. Проект закону про Державний бюджет України розглядає і при-
ймає:

а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) Президент України.

6. Закон про Державний бюджет України на наступний рік має бути 
прийнятий:

а) до 1 грудня року, що передує плановому;
б) до 31 грудня року, що передує плановому;
в) до 1січня поточного року;
г) до 1вересня року, що передує плановому.

7. Проекти місцевих бюджетів України розглядає і приймає:
а) Верховна Рада України;
б) місцеві ради;
в) Міністерство фінансів України;
г) Верховна Рада України.

8. Виконання Державного бюджету України забезпечує:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) Державне казначейство України.

9. Бюджетний розпис бюджету – це:
а) документ, в якому встановлюється розподіл бюджетних 
зобов’язань головним розпорядникам бюджетних коштів;

б) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансу-
вання бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядни-
кам бюджетних коштів за певними періодами року;
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в) документ, що містить розподіл доходів головним розпорядни-
кам бюджетних коштів за певними періодами року;

г) документ, в якому встановлюється фінансування бюджету, бю-
джетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних ко-
штів за певними періодами року.

10. Виконання місцевих бюджетів України забезпечують:
а) територіальні органи Державного казначейства України;
б) територіальні органи Міністерства фінансів України;
в) Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі 
органи відповідних рад;

г) територіальні органи Державної податкової служби України.
11. Ініціювати внесення змін до закону про Державний бюджет 

України мають право:
а) Міністерство фінансів України через Кабінет Міністрів України;
б) Державне казначейство України через Кабінет Міністрів України;
в) Президент України через Кабінет Міністрів України;
г) Верховна Рада України через Кабінет Міністрів України.

12. Виконання бюджету – це:
а) забезпечення повного і своєчасного надходження доходів по-
кожному джерелу та безперебійне фінансування усіх передба-
чених бюджетом заходів;

б) забезпечення повного і своєчасного надходження доходів по-
кожному джерелу;

в) безперебійне фінансування усіх передбачених бюджетом заходів;
г) мобілізація резервів, контроль за законністю, правильністю та 
цільовим використанням бюджетних коштів.

13. Протягом бюджетного періоду складається:
а) місячна звітність;
б) квартальна звітність;
в) річна звітність;
г) місячна та квартальна звітність.

14. На яких стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий 
контроль і оцінювання ефективності використання бюджетних коштів:

а) на стадії формування бюджету; 
б) на стадії виконання бюджету; 
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в) на стадії підготовки звіту про виконання бюджету;
г) на всіх стадіях бюджетного процесу.

15. Програмно-цільовий метод – це:
а) метод управління бюджетними коштами для досягнення конкрет-
них результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцін-
ки ефективності використання бюджетних коштів на стадії фор-
мування бюджету;

б) метод управління бюджетними коштами для досягнення конкрет-
них результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцін-
ки ефективності використання бюджетних коштів на стадії вико-
нання бюджету;

в) метод управління бюджетними коштами для досягнення конкрет-
них результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцін-
ки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу;

г) метод управління коштами бюджетних установ для досягнення 
конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуван-
ням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Згідно з навчальним планом студенти 4-го курсу спеціальнос-
ті “Фінанси” виконують курсову роботу з дисципліни “Бюджетна 
система”. Курсова робота є важливою формою вивчення курсу. В 
процесі її виконання студенти вдосконалюють знання, набувають 
навичок самостійної роботи з літературними джерелами і логічно-
го викладу матеріалу. Курсова робота свідчить про рівень засво-
єння студентом матеріалу курсу, його вміння самостійно викла-
дати суть питання, творчо використовувати літературні джерела 
та узагальнювати практичний матеріал фінансових, податкових і 
контрольно-ревізійних органів. Вона є не тільки засобом перевірки 
знань за базовою методологічною дисципліною, формою активно-
го засвоєння предмета, а й засобом залучення студентів до осмис-
лення й аналізу актуальних проблем функціонування бюджету та 
бюджетної системи в умовах ринкових трансформацій.

Виконання курсової роботи передбачає певні етапи.
1. Вибір теми. Студент ознайомлюється з тематикою курсо-

вих робіт й самостійно обирає будь-яку тему із затвердженої те-
матики, керуючись такими мотивами: уподобаннями та інтереса-
ми, ознайомленістю з проблематикою та її актуальністю, рівнем 
підготовки, обраним фахом, напрямками майбутньої наукової та 
практичної діяльності. Відповідно до цього студент може запро-
понувати власну тему курсової роботи, обґрунтувавши її актуаль-
ність, погодивши з науковим керівником чи керівником курсу та 
отримавши дозвіл завідувача кафедри фінансів.

2. Підбір та опрацювання літератури. На основі обраної те-
матики студент самостійно вивчає необхідну літературу. Для цього 
потрібно ознайомитися із систематичним та алфавітним каталога-
ми наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виокреми-
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ти наукові доробки тих авторів, які працюють над науковими про-
блемами, пов’язаними з темою обраної курсової роботи.

Разом з тим, студент обов’язково має ознайомитися з публі-
каціями за темою впродовж останніх 2–3 років, опрацювавши такі 
часописи: “Фінанси України”, “Економіка України”, “Актуальні 
проблеми економіки”, “Вісник податкової служби України”, “Ві-
сник Тернопільського національного університету”, “Світ фінан-
сів”. Обов’язковим є вивчення і відображення в курсовій роботі 
законів, ухвалених Верховною Радою України, указів Президента 
України та постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансо-
вої, бюджетної, податкової та контрольно-ревізійної політики.

Студент у курсовій роботі має використовувати досягнення 
розвинутих зарубіжних країн, а також подати власні обґрунтовані 
пропозиції та висновки.

Не допускається виконання курсової роботи винятково на ма-
теріалах навчальних підручників і посібників. Основними літера-
турними джерелами мають бути наукові видання та публікації.

На основі опрацьованої літератури складається список ви-
користаних джерел. Вивчення літератури супроводжується її кон-
спектуванням, зняттям ксерокопій. При опрацюванні літератури її 
перелік поповнюється за рахунок нових публікацій, які постійно 
з’являються в офіційних і періодичних виданнях.

3. Складання плану курсової роботи. План є необхід-
ною складовою будь-якої наукової роботи. Він дає змогу логічно 
пов’язати між собою окремі важливі питання теми. Потрібно по-
чинати із загальних теоретичних положень, а потім переходити до 
аналізу конкретних явищ і розподільчих процесів з використанням 
статистичних даних і даних бухгалтерської звітності. У плані кур-
сової роботи виділяють: вступ, основний зміст (3–4 питання), ви-
сновки, список використаної літератури, додатки.

Пункти плану потрібно формулювати лаконічно, вони мають 
складатися з одного невеликого речення, об’єднуватися єдиними 
логікою і стилем, а також повною мірою відображати зміст теми. 
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План курсової роботи складає студент самостійно після опрацю-
вання літератури, погоджує з науковим керівником, коригує за по-
треби і затверджує. Затверджений план додається до курсової ро-
боти після титульної сторінки.

4. Вивчення літературних джерел, збір і аналіз цифрового 
матеріалу;

5. Написання тексту курсової роботи та її оформлення. 
Текст курсової роботи має відповідати плану. Загальний обсяг кур-
сової роботи не може перевищувати 30 сторінок рукописного тек-
сту. При цьому на вступ і висновки відводиться по 2–3 сторінки, на 
основну частину – 25 сторінок.

У вступі слід відобразити: актуальність теми і мотивацію її 
вибору, мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження, теоретич-
ну і методологічну базу (назвати вчених, що вивчають цю пробле-
му, ступінь її висвітлення в навчальній і науковій літературі), оха-
рактеризувати структуру курсової роботи, її обсяг. Курсова робота 
починається із вступу, однак його доцільно писати після підготов-
ки основної частини.

В основному змісті курсової роботи рекомендується виділяти 
3–4 питання. Перше питання, як правило, присвячене розкриттю 
теоретичних аспектів теми і є результатом опрацювання наукової 
літератури.

У другому питанні розкривається діюча практика функціо-
нування бюджету та бюджетної системи. При висвітленні цього 
питання доцільно використовувати статистичні матеріали та дані, 
опубліковані в часописах і періодичних виданнях, а також прак-
тичні матеріали фінансових, податкових, митних, контрольно-ре-
візійних органів. Якість роботи підвищується, якщо цифровий ма-
теріал представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм і детально 
проаналізований.

У третьому питанні висвітлюються проблеми, які потребують 
вдосконалення в умовах трансформації економіки, та зарубіжний 
досвід, а також можливості його застосування в Україні.
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Висновки є завершальним етапом роботи. У висновках стис-
ло і лаконічно відображаються результати дослідження за кожним 
питанням курсової роботи.

У списку використаних джерел потрібно наводити тільки ті 
джерела, які автор використовував при написанні курсової робо-
ти. Перелік використаної літератури необхідно подавати в алфа-
вітному порядку, за першою буквою прізвища автора, назви нор-
мативно-правового акта чи іншого джерела. Іншомовні джерела 
наводяться в кінці списку використаної літератури. Назви джерел, 
виданих неукраїнською мовою, подаються мовою оригіналу і не 
перекладаються на українську мову.

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на 
останніх сторінках роботи відповідно до посиланнь на них. До-
даток мусить мати заголовок і нумеруватися великими літерами 
українського алфавіту (крім літер Ґ, Є, І, Й, О, Ч, Ь).

Курсова робота виконується державною (українською) мовою 
на стандартному папері формату А4 (210x297) білого кольору. Сту-
дент виконує роботу власноручно і представляє на кафедру її руко-
пис. На сторінці залишають поля таких розмірів: лівий – не менше 
25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній і нижній – не менше 20 мм.

Всі сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані 
арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки проставляють 
у правому верхньому куті без крапки в кінці. Першою сторінкою 
курсової роботи є титульний лист, який передбачається у загальній 
нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не ставиться. На 
2 сторінці розміщують план курсової роботи. Із 3 сторінки розпо-
чинається виклад основного змісту. Кожне питання починають з 
нової сторінки і обов’язково виділяють заголовок (назву питання).

Опрацювавши цифрові матеріали, студент подає їх у ви-
гляді таблиць та ілюстрацій (схем, діаграм, графіків). Таблиці та 
ілюстрації мають бути логічним продовженням, обґрунтуванням 
теоретичних положень і слугувати основою для відповідних ви-
сновків і пропозицій. Заголовки (назви) таблиць, графіків, діаграм 
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мають відображати зміст ілюстрованого матеріалу і подаватися в 
курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані впер-
ше, або на наступній сторінці. Окремі сторінки курсової роботи, 
де розміщені лише таблиці та ілюстрації, нумерують за загальною 
нумерацією. Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно. 
В правому верхньому куті над заголовком розміщують надпис “Та-
блиця” із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці 
на наступну сторінку над нею слід зазначити “Продовження табл.” 
і вказати номер.

Ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) позначають у тексті 
словом “Рис.” і нумерують послідовно. Номер ілюстрації, назва і 
пояснювальні дані розміщують послідовно під ілюстрацією.

При написанні курсової роботи студент має робити посилан-
ня на використані літературні джерела. Посилання робляться тоді, 
коли в тексті використовують цитати, переповідають своїми сло-
вами думки того чи іншого автора, наводять цифровий матеріал, 
таблиці або ілюстрації з певних джерел.

Можливі два варіанти посилань на використані джерела:
1) після закінчення цитати у тексті зверху ставиться відповід-

на цифра, що означає порядковий номер цитати на певній сторінці, 
а внизу сторінки за цим номером вказується відповідне джерело;

2) посилання на використані літературні джерела наводяться 
прямо по тексту в дужках квадратної форми, вказавши порядковий 
номер джерела у списку використаної літератури та сторінку, з якої 
взято цитату, наприклад [3, 57]. Студент може обирати будь-який 
варіант посилання на літературні джерела.

6. Здавання курсової роботи на кафедру. Підготовлений 
останній варіант курсової роботи подається на рецензування на ка-
федру фінансів у строки, передбачені графіком навчального проце-
су. Студент здає курсову роботу на кафедру старшому лаборанту, 
який її реєструє і передає на рецензування науковому керівнику. 
Студенти заочно-дистанційної форми навчання подають курсову 
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роботу методисту факультету фінансів. Під час екзаменаційної се-
сії курсові роботи не рецензуються.

7. Перевірка курсової роботи науковим керівником. На-
уковий керівник у рецензії вказує як на позитивні сторони робо-
ти, так і на недоліки, робить висновок про доцільність чи недо-
цільність допуску курсової роботи до захисту. Студент, отримавши 
свою роботу на кафедрі з рецензією наукового керівника, готується 
до її захисту. Якщо робота до захисту не допущена, студент до-
опрацьовує її відповідно до висловлених у рецензії зауважень і 
представляє на кафедру для повторного рецензування.

8. Захист курсової роботи. Захист курсової роботи прово-
диться на кафедрі комісією у складі двох викладачів. На захисті 
студент має логічно викласти зміст теми, відповісти на запитання 
членів комісії. Комісія за результатами захисту виставляє оцінку. 
При цьому враховується як оцінка письмового варіанта роботи, так 
і відповіді студента на захисті.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за чотирибальною 
системою і рейтингом знань (60–100 балів):

● “відмінно” (90–100 балів) виставляється, якщо: студент 
повністю розкрив зміст курсової роботи, використав і опрацював 
необхідну наукову літературу, виклав точки зору представників 
різних наукових шкіл, вміло оперує статистичними даними, прак-
тичним матеріалом, вміє робити узагальнення і висновки, поєдну-
вати теоретичні знання з практикою, робота оформлена з дотри-
манням встановлених вимог;

● “добре” (75–89 балів) виставляється за таких умов: ґрун-
товно виконаний письмовий варіант курсової роботи, студент 
виявив знання матеріалу, однак на захисті допускав неточності в 
трактуванні окремих положень, відчував труднощі в їхньому тео-
ретичному узагальненні, не використав усіх можливих літератур-
них джерел;

● “задовільно” (60–74 бали) виставляється, коли: студент 
орієнтується в окресленій темі, але не може без сторонньої допо-
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моги зробити відповідні висновки, пов’язати теоретичні положен-
ня з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі ма-
теріалу, письмовий варіант курсової роботи задовільний;

● “незадовільно” (менше 60 балів) виставляється у разі, якщо 
студент: виконав письмовий варіант роботи, але не володіє темою, 
не може розкрити суть окремих фінансових категорій, процесів, 
не володіє понятійним апаратом, не опрацював мінімуму наукової 
літератури, не знає змісту курсової роботи.

У разі отримання на захисті незадовільної оцінки студент 
обирає іншу тему і виконує нову курсову роботу.
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ВЗІРЦЕВІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ
Тема: “Бюджет як основний фінансовий план держави”

План
Вступ
1. Сутність та функціональне призначення державного бюджету
2. Практика планування доходів і видатків державного бюджету
3. Проблеми забезпечення збалансованості державного бюджету
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний бюджет та його роль 
у бюджетній системі країни”

План
Вступ
1. Сутність, призначення та роль державного бюджету
2. Аналіз практики формування та виконання державного бюджету 

в умовах ринкової економіки
3. Проблеми міжбюджетних відносин та напрямки їхнього вирішення
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний бюджет України та його вплив 
на соціально-економічний розвиток країни”

План
Вступ
1. Соціально-економічна роль Державного бюджету України
2. Практика здійснення видатків Державного бюджету України на 

соціально-економічний розвиток
3. Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку сус-

пільства за допомогою державного бюджету та шляхи їхнього вирі-
шення у сучасних умовах
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Бюджет як інструмент реалізації 
соціальної політики держави”

План
Вступ
1. Сутність соціальної політики держави та інструменти її реалізації 
2. Практика здійснення видатків бюджету на соціальний захист і 

соціальне забезпечення населення 
3. Напрямки вдосконалення системи державних соціальних виплат 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Правові й організаційні основи бюджетного устрою 
в Україні та зарубіжних країнах”

План
Вступ
1. Теоретико-організаційні засади бюджетного устрою
2. Бюджетний устрій в Україні: правові та організаційні основи по-

будови
3. Правові та організаційні аспекти побудови бюджетного устрою 

у зарубіжних країнах
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетна система України: еволюція і сьогодення”
План

Вступ
1. Історичні аспекти становлення та розвитку бюджетної системи 

України 
2. Складові та принципи побудови бюджетної системи України
3. Шляхи підвищення ефективності функціонування бюджетної 

системи України
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Бюджетна система України: засади побудови 
й ефективного функціонування”

План
Вступ
1. Сутність, призначення та принципи побудови бюджетної систе-

ми України
2. Засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної сис-

теми
3. Перспективи розвитку вітчизняної бюджетної системи 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний процес в Україні: практика і проблематика”
План

Вступ
1. Теоретичні основи бюджетного процесу в Україні
2. Практика складання, розгляду, затвердження й виконання бю-

джету, а також складання, розгляду і затвердження звіту про його ви-
конання

3. Напрямки вдосконалення бюджетних процедур і технологій 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний процес на місцевому рівні: 
реалії та перспективи вдосконалення”

План
Вступ
1. Теоретично-організаційні засади бюджетного процесу на місце-

вому рівні
2. Практичні аспекти реалізації бюджетного процесу на місцевому 

рівні 
3. Перспективи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому 

рівні
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Бюджетне планування в Україні”
План

Вступ
1. Сутність і значення бюджетного планування
2. Практика бюджетного планування в Україні
3. Шляхи вдосконалення бюджетного планування як складової бю-

джетного менеджменту
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Оптимізація структури бюджетних видатків 
у контексті забезпечення економічного зростання”

План
Вступ
1. Бюджетні видатки: сутність, структура та призначення
2. Оцінювання ролі бюджетних видатків щодо забезпечення еконо-

мічного зростання
3. Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Доходи Державного бюджету України”
План

Вступ
1. Теоретична сутність доходів бюджету
2. Склад, структура і динаміка доходів Державного бюджету України 
3. Оптимізація наповнення Державного бюджету України
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Податкові надходження в системі доходів 
Державного бюджету України”

План
Вступ
1. Теоретичні основи формування податкових надходжень Держав-

ного бюджету України
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2. Аналіз вітчизняної практики формування податкових надхо-
джень державного бюджету

3. Реформування системи оподаткування відповідно до наповне-
ння державного бюджету
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Видатки Державного бюджету України”
План

Вступ
1. Теоретична сутність державних видатків 
2. Склад, структура і динаміка видатків Державного бюджету 

України
3. Оцінювання ефективності використання коштів Державного бю-

джету України
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний механізм і його вплив 
на соціально-економічні процеси в державі”

План
Вступ
1. Сутність і складові елементи бюджетного механізму
2. Роль бюджетного механізму в регулюванні соціально-економіч-

них процесів
3. Основні напрямки реформування бюджетного механізму відпо-

відно до соціально-економічного розвитку суспільства
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Програмно-цільовий метод планування 
бюджетних видатків”

План
Вступ
1. Сутність, значення та нормативно-правове регулювання про-

грамно-цільового методу планування бюджетних видатків
2. Характеристика етапів програмно-цільового планування 
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3. Зарубіжний досвід програмно-цільового планування бюджетних 
видатків та можливості його застосування в Україні
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Особливості бюджетного інвестування в Україні”
План

Вступ
1. Сутність і значення бюджетних інвестицій 
2. Практика та проблематика бюджетного інвестування в Україні
3. Перспективи розвитку бюджетного інвестування в Україні
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Видатки Державного бюджету України 
на економічну діяльність”

План
Вступ
1. Концептуальні основи бюджетних видатків на економічну діяль-

ність
2. Аналіз діючої практики фінансування видатків Державного бю-

джету України на економічну діяльність
3. Проблемні аспекти та перспективні напрямки використання ко-

штів державного бюджету на економічну діяльність
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетні видатки на соціальний захист 
і соціальне забезпечення”

План
Вступ
1. Теоретична концептуалізація бюджетних видатків на соціальний 

захист і соціальне забезпечення 
2. Аналіз практики бюджетного фінансування соціального захисту 

і соціального забезпечення населення
3. Оптимізація механізму використання бюджетних коштів на со-

ціальний захист і соціальне забезпечення 
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Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний дефіцит: фінансові 
та соціально-економічні аспекти”

План
Вступ
1. Сутність бюджетного дефіциту та його соціально-економічні на-

слідки
2. Аналіз джерел фінансування бюджетного дефіциту
3. Оптимізація управління бюджетним дефіцитом з урахуванням 

зарубіжного досвіду 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Проблема дефіцитності державного бюджету 
та шляхи її розв’язання”

План
Вступ
1. Бюджетний дефіцит, його види та причини виникнення
2. Аналіз дефіциту Державного бюджету України
3. Шляхи подолання бюджетного дефіциту
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний кредит: передумови виникнення 
та шляхи оптимізації”

План
Вступ
1. Економічна природа, розвиток і значення державного кредиту
2. Практика державного кредитування в Україні
3. Оптимізація державного кредиту в Україні
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Державний борг: структура та механізм формування”
План

Вступ
1. Сутність державного боргу, його склад і структура
2. Механізм формування та джерела погашення державного боргу 

в Україні
3. Напрямки вдосконалення процесу управління державним бор-

гом у сучасних умовах
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний борг: управління та обслуговування”
План

Вступ
1. Сутність і причини виникнення державного боргу
2. Аналіз динаміки та структури державного боргу України
3. Управління та обслуговування державного боргу
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Боргова політика України в період трансформації 
фінансової системи”

План
Вступ
1. Теоретичне обґрунтування сутності боргової політики держави
2. Оцінювання боргової політики України
3. Напрямки вдосконалення державної боргової політики в умовах 

трансформації фінансової системи
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Внутрішні та зовнішні запозичення: роль 
у формуванні фінансових ресурсів держави”

План
Вступ
1. Сутність внутрішніх і зовнішніх запозичень
2. Вітчизняний портфель запозичень: склад, структура та динаміка
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3. Оптимізація внутрішніх і зовнішніх запозичень України щодо 
фінансових ресурсів держави
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державні запозичення та фінансова безпека держави”
План

Вступ
1. Концептуальні засади державних запозичень 
2. Вплив державних запозичень на фінансову безпеку країни
3. Перспективи формування ефективної боргової стратегії держави
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Місцеві запозичення та їхній розвиток в Україні”
План

Вступ
1. Економічна сутність і розвиток місцевих запозичень
2. Практика здійснення місцевих запозичень в Україні
3. Перспективи розвитку вітчизняного ринку муніципальних позик 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний борг і його вплив 
на фінансову безпеку держави”

План
Вступ
1. Державний борг як потенційна загроза фінансовій безпеці дер-

жави
2. Аналіз державного боргу України
3. Напрямки вдосконалення управління державним боргом щодо 

забезпечення фінансової безпеки держави
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Місцеві бюджети як фінансова основа 
органів місцевого самоврядування”

План
Вступ
1. Економічна природа місцевих бюджетів та їхня роль у забезпе-

ченні фінансової незалежності місцевого самоврядування 
2. Вітчизняна практика функціонування місцевих бюджетів
3. Перспективи розвитку місцевих бюджетів як основи фінансових 

ресурсів місцевого самоврядування
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Роль місцевих бюджетів в економічному 
і соціальному розвитку територій”

План
Вступ
1. Теоретично-організаційні засади функціонування місцевих бюджетів
2. Аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів у контексті соціаль-

но-економічного розвитку територій
3. Перспективи наповнення місцевих бюджетів України
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Доходи місцевих бюджетів”
План

Вступ
1. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів
2. Склад, структура і динаміка доходів місцевих бюджетів України
3. Перспективи реформування вітчизняної системи місцевого опо-

даткування
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Шляхи зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого 
самоврядування”

План
Вступ
1. Доходи місцевих бюджетів: сутність, склад і характеристика



Взірцеві плани курсових робіт 377

2. Оцінювання діючої практики формування дохідної частини бю-
джетів місцевого самоврядування

3. Напрямки зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого са-
моврядування
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць”
План

Вступ
1. Економічний зміст і структура доходів бюджетів адміністратив-

но-територіальних одиниць
2. Практика формування доходів бюджетів адміністративно-тери-

торіальних одиниць
3. Шляхи зміцнення дохідної бази бюджетів адміністративно-тери-

торіальних одиниць
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів”
План

Вступ
1. Теоретична концептуалізація видатків місцевих бюджетів
2. Склад, структура та динаміка видатків місцевих бюджетів 
3. Роль видатків місцевих бюджетів у забезпеченні соціального 

розвитку території
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Видатки місцевих бюджетів України”
План

Вступ
1. Теоретично-організаційні засади видатків місцевих бюджетів
2. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів України
3. Шляхи підвищення ефективності використання коштів місцевих 

бюджетів України в сучасних умовах 
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні”
План

Вступ
1. Теоретичні та нормативно-правові засади функціонування міс-

цевих бюджетів України
2. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів 

України
3. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні та шля-

хи їхнього вирішення
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Міжбюджетні відносини в Україні 
та шляхи їхнього вдосконалення”

План
Вступ
1. Теоретичні та організаційно-правові засади міжбюджетних від-

носин
2. Практичні аспекти організації міжбюджетних відносин в Украї-

ні
3. Шляхи реформування міжбюджетних відносин у сучасних умо-

вах 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Вдосконалення системи міжбюджетних 
трансфертів в Україні”

План
Вступ
1. Міжбюджетні трансферти: сутність, склад і роль у формуванні 

місцевих бюджетів
2. Практичні аспекти функціонування вітчизняної системи міжбю-

джетних трансфертів 
3. Напрямки вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в 

Україні
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Бюджетне регулювання 
в системі міжбюджетних відносин”

План
Вступ
1. Сутність та необхідність бюджетного регулювання
2. Механізм розмежування доходів і видатків між бюджетами різ-

них рівнів 
3. Проблеми бюджетного регулювання та шляхи їхнього вирішен-

ня відповідно до здійснення міжбюджетної реформи
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Проблеми здійснення місцевих позик в Україні”
План

Вступ
1. Сутність та значення місцевих позик
2. Проблематика здійснення місцевих позик в Україні
3. Зарубіжний досвід здійснення місцевих позик і можливості його 

застосування у вітчизняній практиці 
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетна політика ЄС”
План

Вступ
1. Особливості організації фінансів Європейського Союзу
2. Бюджетна політика ЄС 
3. Гармонізація бюджетної політики в межах Європейського Союзу
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний дефіцит і державний борг 
у розвинених країнах”

План
Вступ
1. Причини виникнення бюджетного дефіциту у розвинених країнах
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2. Джерела фінансування та соціально-економічні наслідки бю-
джетного дефіциту у розвинених країнах

3. Проблеми врегулювання бюджетної заборгованості у розвине-
них країнах
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджет як інструмент регулювання економіки 
та  забезпечення добробуту населення”

План
Вступ
1. Концептуалізація бюджету
2. Оцінювання бюджету як інструменту регулювання економіки 

України
3. Підвищення ролі бюджету у забезпеченні добробуту населення
Висновки
Список використаних джерел

Тема: “Бюджетна система України в умовах ринкових 
і демократичних трансформацій”

План
Вступ
1. Сутність і складові бюджетної системи України
2. Засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної сис-

теми України
3. Перспективи розвитку бюджетної системи України
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний дефіцит: українська реальність 
і досвід країн ринкової орієнтації”

План
Вступ
1. Концептуалізація бюджетного дефіциту
2. Аналіз причин виникнення та соціально-економічних наслідків 

бюджетного дефіциту України
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3. Досвід регулювання бюджетного дефіциту в країнах з ринковою 
економікою та можливості його застосування в Україні
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Доходи бюджету як домінанта фінансової 
стабільності держави”

План
Вступ
1. Економічна сутність доходів бюджету та їхня роль у перерозпо-

ділі ВВП
2. Аналіз складу, структури і динаміки доходів бюджетів України
3. Перспективи підвищення ролі доходів бюджету у забезпеченні 

фінансової стабільності держави
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Видатки бюджету як інструмент 
забезпечення суспільних благ”

План
Вступ
1. Теоретична концептуалізація видатків бюджету
2. Аналіз складу, структури та динаміки видатків бюджетів України
3. Перспективи підвищення ролі видатків бюджетів у забезпеченні 

суспільних благ
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Міжбюджетні відносини та їхній вплив 
на економічний розвиток регіонів”

План
Вступ
1. Соціально-економічний зміст і призначення міжбюджетних від-

носин
2. Прагматизм міжбюджетних відносин в Україні
3. Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин і можливості його 

використання в Україні
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Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Місцеві бюджети України: еволюція 
і соціально-економічне призначення”

План
Вступ
1. Економічна сутність, склад та еволюція місцевих бюджетів 

України
2. Аналіз сучасного стану формування і виконання місцевих бю-

джетів України
3. Шляхи підвищення ролі місцевих бюджетів у соціально-еконо-

мічному розвитку України
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний кредит як суспільна позикова система”
План

Вступ
1. Теоретичні основи державного кредиту
2. Аналіз сучасної практики існування державного кредиту в Україні
3. Перспективи використання державного кредиту в Україні
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний борг: українська реальність 
і зарубіжний досвід”

План
Вступ
1. Сутнісно-теоретичні основи державного боргу
2. Проблеми оптимізації формування та обслуговування державно-

го боргу
3. Удосконалення механізму управління державним боргом з ура-

хуванням зарубіжного досвіду
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 
та особливості його запровадження в Україні”

План
Вступ
1. Теоретико-організаційні засади програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі
2. Особливості формування Державного бюджету України за про-

грамно-цільовим методом
3. Проблеми та перспективи запровадження програмно-цільового 

методу бюджетного планування
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Бюджетний процес в умовах демократії”
План

Вступ
1. Сутність бюджетного процесу, його етапи
2. Аналіз організації бюджетного процесу в Україні на сучасному 

етапі
3. Перспективи удосконалення бюджетного процесу з урахуванням 

вимог демократичного суспільства
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Виконання Державного бюджету України: 
теорія, практика, проблематика”

План
Вступ
1. Теоретико-організаційні засади виконання Державного бюджету 

України
2. Аналіз сучасних особливостей виконання Державного бюджету 

України
3. Перспективи удосконалення процесу виконання Державного 

бюджету України
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Державна контрольно-ревізійна служба України 
як спеціальний орган державного фінансового контролю”

План
Вступ
1. Історичні аспекти становлення та розвитку Державної контроль-

но-ревізійної служби України
2. Функціональне призначення Державної контрольно-ревізійної 

служби України
3. Проблеми діяльності Державної контрольно-ревізійної служби 

України та можливі шляхи їхнього подолання
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний фінансовий контроль, його сутність 
та організація в умовах ринкової економіки”

План
Вступ
1. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю
2. Практика та проблематика організації державного фінансового 

контролю в Україні
3. Шляхи удосконалення організації державного фінансового 

контролю в умовах ринкової економіки
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Державний фінансовий контроль виконання 
Державного бюджету України”

План
Вступ
1. Сутність державного фінансового контролю виконання Держав-

ного бюджету
2. Оцінювання методики і практики контролю виконання Держав-

ного бюджету України
3. Проблеми контролю виконання Державного бюджету України та 

шляхи їхнього подолання
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Державний фінансовий контроль виконання 
місцевих бюджетів України”

План
Вступ
1. Теоретичні основи державного фінансового контролю виконан-

ня місцевих бюджетів
2. Оцінювання ефективності контролю виконання місцевих бю-

джетів України
3. Напрямки вдосконалення державного фінансового контролю ви-

конання місцевих бюджетів
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Управління бюджетною системою України”
План

Вступ
1. Теоретико-організаційні засади управління бюджетною систе-

мою України
2. Оцінювання організації загальнодержавного та оперативного 

управління в Україні
3. Проблеми координації дій між органами управління бюджетною 

системою та можливості їхнього подолання
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Роль місцевих бюджетів у фінансовому 
забезпеченні освіти в Україні”

План
Вступ
1. Необхідність здійснення та склад видатків місцевих бюджетів на 

освіту
2. Особливості фінансування освіти на місцевому рівні
3. Напрямки покращення фінансового забезпечення освіти з місце-

вих бюджетів
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів”
План

Вступ
1. Теоретико-організаційні засади фінансового забезпечення ви-

щих навчальних закладів
2. Сучасні тенденції формування та використання фінансових ре-

сурсів вищих навчальних закладів
3. Напрямки удосконалення фінансового забезпечення вищих на-

вчальних закладів
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Роль місцевих бюджетів у фінансовому 
забезпеченні культури і мистецтва”

План
Вступ
1. Необхідність здійснення та склад видатків місцевих бюджетів на 

культуру і мистецтво
2. Особливості фінансування культури і мистецтва на регіонально-

му (місцевому) рівні
3. Напрямки покращення фінансового забезпечення культури і 

мистецтва з місцевих бюджетів
Висновки
Список використаних джерел 

Тема: “Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я”
План

Вступ
1. Теоретико-організаційні засади фінансового забезпечення закла-

дів охорони здоров’я
2. Сучасні тенденції формування та використання фінансових ре-

сурсів закладів охорони здоров’я
3. Напрямки удосконалення фінансового забезпечення закладів 

охорони здоров’я
Висновки
Список використаних джерел 
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Тема: “Роль місцевих бюджетів у фінансовому 
забезпеченні охорони здоров’я”

План
Вступ
1. Необхідність здійснення та склад видатків місцевих бюджетів на 

охорону здоров’я
2. Особливості фінансування охорони здоров’я на місцевому рівні
3. Напрямки покращення фінансового забезпечення охорони 

здоров’я з місцевих бюджетів
Висновки
Список використаних джерел 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Бюджетна політика України: стан, оцінювання, перспективи.
2. Бюджетна політика держави: сутність і завдання.
3. Бюджет як основний фінансовий план держави.
4. Бюджет як інструмент регулювання економіки та забезпечення 

добробуту населення.
5. Державний бюджет України та його роль у бюджетній системі 

країни.
6. Державний бюджет України та його вплив на соціально-еконо-

мічний розвиток країни.
7. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в Україні 

та зарубіжних країнах.
8. Бюджетна система України: еволюція і сьогодення.
9. Бюджетна система України: засади побудови й ефективного 

функціонування.
10. Бюджетна система України в умовах ринкових і демократичних 

трансформацій. 
11. Бюджетний процес в умовах демократії.
12. Бюджетний процес в Україні: практика і проблематика.
13. Бюджетний процес на локальному рівні: реалії та перспективи 

вдосконалення.
14. Бюджетне планування в Україні.
15. Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забез-

печення економічного зростання.
16. Доходи Державного бюджету України.
17. Податкові надходження у системі доходів Державного бюджету 

України.
18. Видатки Державного бюджету України.
19. Бюджетний механізм і його вплив на соціально-економічні про-

цеси в державі.
20. Програмно-цільовий метод планування бюджетних видатків в 

Україні.
21. Особливості бюджетного інвестування в Україні.
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22. Видатки Державного бюджету України на економічну діяль-
ність.

23. Бюджетні видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення.
24. Бюджетний дефіцит: фінансові та соціально-економічні аспекти.
25. Проблема дефіцитності державного бюджету та шляхи її 

розв’язання.
26. Бюджетний дефіцит і державний борг у розвинених країнах.
27. Бюджетний дефіцит: українська реальність і досвід країн рин-

кової орієнтації.
28. Державний кредит: передумови виникнення та шляхи оптимі-

зації.
29. Державний борг: структура та механізм формування.
30. Державний борг в Україні: управління та обслуговування.
31. Боргова політика України в період трансформації фінансової 

системи.
32. Внутрішні та зовнішні запозичення: роль у формуванні фінан-

сових ресурсів держави.
33. Державні запозичення та фінансова безпека держави.
34. Місцеві запозичення та їхній розвиток в Україні.
35. Державний борг і його вплив на фінансову безпеку держави.
36. Становлення та розвиток місцевих бюджетів України.
37. Місцеві бюджети – фінансова основа органів місцевого само-

врядування.
38. Міжбюджетні відносини та їхній вплив на економічний розви-

ток регіонів.
39. Місцеві бюджети України: еволюція і соціально-економічне 

призначення.
40. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розви-

тку територій.
41. Доходи місцевих бюджетів України.
42. Шляхи зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого само-

врядування.
43. Доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
44. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів.
45. Видатки місцевих бюджетів України.
46. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.
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47. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та 
шляхи її забезпечення.

48. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їхнього вдоскона-
лення.

49. Вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.
50. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.
51. Проблеми здійснення місцевих позик в Україні.
52. Фінансове забезпечення бюджетних установ.
53. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я в Україні.
54. Бюджетна політика ЄС.
55. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави.
56. Видатки бюджету як інструмент забезпечення суспільних благ.
57. Державний кредит як суспільна позикова система.
58. Державний борг: українська реальність і зарубіжний досвід.
59. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особли-

вості його запровадження в Україні. 
60. Виконання Державного бюджету України: теорія, практика, 

проблематика.
61. Державна контрольно-ревізійна служба України – спеціальний 

орган державного фінансового контролю.
62. Державний фінансовий контроль, його сутність та організація в 

умовах ринкової економіки.
63. Державний фінансовий контроль виконання Державного бю-

джету України.
64. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів 

України.
65. Управління бюджетною системою України.
66. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні освіти в 

Україні.
67. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів.
68. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні культури 

і мистецтва.
69. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я.
70. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні охорони 

здоров’я.
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СЛОВНИК

Бюджет: 1) як економічна категорія – це сукупність грошових від-
носин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом ВВП і національного 
багатства, з метою формування і використання основного централі-
зованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення ви-
конання державою її функцій; 2) за формою – це план формування та 
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
які здійснюють відповідно органи державної влади, органи влади Авто-
номної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду; 3) за матеріальним змістом – це основний центра-
лізований фонд грошових коштів держави; 4) за організаційною будо-
вою – це центральна ланка фінансової системи суспільства та основна 
ланка державних фінансів, яка має власну структуру, відображену у 
бюджетній системі.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів – це складова частина 
спеціального фонду місцевих бюджетів, призначеного для проведен-
ня інвестиційної та інноваційної діяльності.

Бюджетне інвестування – це надання бюджетних коштів на ін-
вестиційну чи інноваційну діяльність.

Бюджетна ініціатива – це право членів законодавчого органу 
вносити зміни в представлений виконавчою владою проект бюджету.

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування 
доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відпо-
відно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна політика – це діяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямків, 
завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, засобів бюджет-
ної тактики для їхнього досягнення, а також застосування цих засобів.

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на до-
сягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення 
та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відпо-
відно до покладених на нього функцій.
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Бюджетна система – це сукупність державного бюджету та міс-
цевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, 
державного і адміністративно-територіального устроїв і врегульована 
нормами права.

Бюджетна стратегія – це цілісна система дій держави, спрямо-
вана на реалізацію мети, завдань і пріоритетів довготривалого кур-
су бюджетної політики, розрахованого на тривалу перспективу, що 
передбачає вирішення глобальних завдань, визначених економічною 
стратегією.

Бюджетна тактика – це форма реалізації бюджетної стратегії, 
комплекс адаптивних заходів впливу держави на стан функціонування 
конкретних бюджетних взаємовідносин з метою надання їм параме-
трів, визначених завданнями бюджетної стратегії.

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджет-
них коштів, надане відповідно до бюджетного призначення на взяття 
бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, 
часові та цільові обмеження.

Бюджетне зобов’язання – будь-яке здійснене відповідно до бю-
джетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, 
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних опера-
цій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити 
платежі протягом цього самого періоду або у майбутньому.

Бюджетне планування – 1) за економічною сутністю – це на-
уково-обґрунтований процес визначення обсягів і джерел формування 
та напрямків використання централізованих фондів грошових коштів; 
2) за змістом – це особлива сфера фінансової діяльності держави, 
пов’язана з обґрунтуванням певних управлінських рішень у сфері 
економіки щодо фінансового забезпечення держави, тобто специфіч-
на сфера управління; 3) за формою – це процес складання, розгляду і 
затвердження основного фінансового плану державного бюджету.

Бюджетне право – це сукупність юридичних норм, що регулю-
ють діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування 
щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядни-
ка бюджетних коштів, надане Бюджетним кодексом України, законом 
про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), 
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яке має кількісні, часові та цільові обмеження та дає змогу надавати 
бюджетні асигнування.

Бюджетне регулювання – це надання коштів з державного бю-
джету місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків 
усіх бюджетів.

Бюджетне фінансування – це безповоротне, безвідплатне на-
дання коштів з бюджету.

Бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до за-
конодавства надходження та витрати бюджету.

Бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому 
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державно-
го чи місцевого бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетний дефіцит – це перевищення видатків бюджету над 
його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бю-
джету та поверненням кредитів до бюджету).

Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпо-
рядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними 
обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для 
його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Бюджетний механізм – це налагоджена економічна структура, 
яка відображає послідовність і способи дій відповідних державних 
органів у процесі мобілізації і використання бюджетних коштів.

Бюджетний профіцит – це перевищення доходів бюджету над 
його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до 
бюджету та наданням кредитів з бюджету).

Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законо-
давством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бю-
джетів, звітування про їхнє виконання, а також контролю за дотриман-
ням бюджетного законодавства.

Бюджетний регламент – документ, у якому встановлюються по-
рядок, строки складання, розгляду та затвердження бюджету, а також 
організація його виконання.

Бюджетний розпис – документ, у якому встановлюється розпо-
діл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, 
бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів 
за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.



Бюджетна система. Вишкіл студії394

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бю-
джетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окре-
мими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встанов-
лення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між 
окремими ланками бюджетної системи.

Видатки бюджету – 1) за сутністю – сукупність грошових від-
носин, пов’язаних з розподілом і цільовим спрямуванням коштів 
основного централізованого грошового фонду держави; 2) за змістом 
– кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, перед-
бачених бюджетом.

Витрати бюджету – це видатки бюджету, надання кредитів з бю-
джету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депози-
тах, придбання цінних паперів.

Власні доходи місцевих бюджетів – це доходи, які формуються 
в результаті дій і рішень, що приймають органи місцевого самовря-
дування. Власними є лише такі доходи місцевих бюджетів, які одно-
часно відповідають вимогам: вони є територіально локалізованими, 
безпосередньо залежними від діяльності місцевої влади, яка повністю 
їх контролює і використовує на власний розсуд.

Власні надходження бюджетних установ – це кошти, отримані 
в установленому порядку бюджетними установами як плата за надан-
ня послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а та-
кож кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна 
та іншої діяльності.

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територі-
альною громадою міста борг – загальна сума боргових зобов’язань 
суб’єктів господарювання – резидентів України щодо отриманих і не-
погашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпече-
но місцевими гарантіями.

Гарантований державою борг – загальна сума боргових 
зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України щодо 
отриманих і непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання 
яких забезпечено державними гарантіями.

Державний борг – загальна сума боргових зобов’язань держави 
з повернення отриманих і непогашених кредитів (позик) за станом на 
звітну дату, що виникають унаслідок державного запозичення. 
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Дотація вирівнювання – це вид міжбюджетного трансферту, 
що є сумою коштів, яка передається з державного бюджету місцевим 
або з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня нижчим за 
рівнем місцевим бюджетам на безоплатній і безповоротній основі для 
збалансування доходів і видатків бюджету з метою вирівнювання до-
хідної спроможності бюджету, який її отримує.

Доходи бюджету: 1) за сутністю – об’єктивне економічне явище, 
пов’язане з сукупністю економічних відносин щодо розподілу та пере-
розподілу ВВП з метою формування основного централізованого фонду 
грошових коштів держави; 2) за змістом – усі надходження відповідно-
го бюджету на безповоротній основі у вигляді податкових і неподатко-
вих платежів, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів і 
доходів державних цільових фондів, що належать до бюджету.

Загальний фонд бюджету – це складова бюджету, яка концен-
трує загальні доходи та загальні видатки держави та органів місцевого 
самоврядування, які переважно не мають чіткого зв’язку між собою, 
оскільки окреме джерело ресурсів не прив’язане до конкретного на-
прямку витрачання коштів.

Закріплені доходи місцевих бюджетів – це доходи, які на довго-
тривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному розмірі 
або у визначеній, єдиній для всіх бюджетів частині; за сутністю - це 
загальнодержавні податки, збори або доходи, що традиційно форму-
ють дохідну частину місцевих бюджетів.

Коефіцієнт вирівнювання – показник, який використовується 
для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного з міс-
цевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місце-
вих бюджетів у процесі бюджетного планування.

Конверсія боргу – зміна початкових умов, зокрема зміна величи-
ни позичкового процента державної позики (зміна дохідності позик).

Консолідація боргу – зміна умов позики щодо часу її чинності 
(тривалості) з можливою зміною величини позикового процента, зо-
крема, перетворення короткострокових державних позик у довгостро-
кові чи об’єднання кількох державних позик попередніх років в одну.

Кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджет-
них трансфертів – доходи загального фонду державного бюджету, за 
рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання міс-
цевим бюджетам.
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Кошик доходів місцевих бюджетів – доходи загального фонду, 
закріплені БКУ на постійній основі за місцевими бюджетами, що вра-
ховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кошторис – це основний плановий документ бюджетної устано-
ви, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів і здій-
снення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання 
нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно 
до бюджетних призначень.

Кошторисне фінансування – це надання державою бюджетних 
коштів відповідно до затверджених бюджетів і бюджетних розписів 
суб’єктам господарювання (бюджетним установам) на цілі, передба-
чені їхніми основними фінансовими планами – кошторисами.

Кредитування бюджету – операції з надання коштів з бюджету 
на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого вини-
кають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та 
операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів 
до бюджету). 

Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, Авто-
номною Республікою Крим і місцевим самоврядуванням щодо забез-
печення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідни-
ми для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами 
України.

Місцеві бюджети – бюджет Автономної Республіки Крим, об-
ласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Надходження до бюджету – доходи бюджету, повернення кре-
дитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти 
від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), по-
вернення бюджетних коштів з депозитів, надходження в результаті 
продажу/пред’явлення цінних паперів.

Неподаткові надходження – це доходи від власності та підпри-
ємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, доходи від не-
комерційного та побічного продажу; надходження від штрафів і фі-
нансових санкцій; інші неподаткові надходження.

Норма видатків – це величина затрат на планову розрахункову 
одиницю.
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Нормування видатків – це визначення обсягу витрат на роз-
рахункову планову одиницю, яка характеризує обсяг діяльності відпо-
відної бюджетної установи.

Податки – обов’язкові платежі, які законодавчо встановлює дер-
жава, сплачують юридичні та фізичні особи в процесі розподілу та 
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й 
акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового 
забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Податкові надходження – це передбачені податковими законами 
України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові 
платежі.

Погашення боргу – виконання боргових зобов’язань перед 
кредиторами щодо сплати основної суми боргу, тобто суми позики, 
визначеної угодою про позики, або номінальної вартості державних 
цінних паперів.

Пролонгація боргу – це форма добровільної згоди кредиторів на 
відстрочення виплат за зобов’язаннями боржника.

Рефінансування боргу – погашення старої заборгованості но-
вою шляхом заміни короткострокових зобов’язань довгостроковими 
або за допомогою випуску нових позик (нових цінних паперів).

Розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її 
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття 
бюджетних зобов’язань і здійснення витрат бюджету.

Списання боргу – це відмова уряду від його погашення (част-
ково або повністю) внаслідок фінансової неспроможності держави, її 
банкрутства або через політичні мотиви.

Спеціальний фонд бюджету – це складова бюджету, яка містить 
надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні 
заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів.

Субвенція – це вид міжбюджетних трансфертів, що використо-
вуються для певної мети в порядку, визначеному тим органом, який 
прийняв рішення про надання субвенції.

Трансферти – це кошти, одержані від органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплат-
ній та безповоротній основі. 
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Управління бюджетними коштами – сукупність дій учасни-
ка бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних 
з формуванням і використанням бюджетних коштів, здійсненням 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані 
на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльнос-
ті та забезпечення ефективного, результативного і цільового викорис-
тання бюджетних коштів.

Управління державним боргом – комплекс заходів, що здій-
снює держава в особі уповноважених органів щодо визначення об-
сягів та умов залучення коштів, їхнього розміщення і погашення, а 
також забезпечення платоспроможності держави.

Фінансове вирівнювання – приведення у відповідність витрат 
бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до 
гаранто ваного державою мінімального рівня соціальних послуг на 
душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видат-
ків щодо окремих територій.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – гарантова-
ний державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансо-
вого забезпечення завдань і функцій, які здійснюють відповідно Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністра-
ції, виконавчі органи місцевого самоврядування, що використовуєть-
ся для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансування бюджету – надходження та витрати бюджету, 
пов’язані із зміною обсягів боргу, депозитів і цінних паперів, кошти 
від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), змі-
на залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття 
дефіциту бюджету або визначення його профіциту.
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Д
ох
од
и 
ві
д 
вл
ас
но
ст
і т
а 
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дп
ри
єм
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ко
ї д
ія
ль
но
ст
і 

з н
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4,

0
1,

7
5,

1
6,

3
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,7
12

,3
12

,5
21

,4
16

,1

Н
ад
хо
дж

ен
ня

 в
ід

 п
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ищ

ен
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 в
ал
ов
их

 д
ох
од
ів

 н
ад

 в
и-

да
тк
ам
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Н
ац
іо
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ль
но
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ан
ку
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кр
аї
ни
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дх
од
же
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д 

пе
ре
ви
щ
ен
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ш
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сн
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 д
ох
од
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 н
ад
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ш
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им
и 
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-
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Н
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іо
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ль
но
го

 б
ан
ку

 У
кр
аї
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0,
5

0,
2

0,
6

1,
3
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0
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2

1,
9

8,
3

5,
1
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7

0,
7
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0
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5
6
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8
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ін
іс
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ди
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по
бі
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о 
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7

0,
7
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0

1,
2

1,
6

1,
8
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2
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0

1,
6

П
ла
та

 за
 о
ре
нд
у 
ці
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 м
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 ін
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де
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ав
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 м
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на

0,
1

0,
1

0,
2

0,
2
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3
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3
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5

0,
7

0,
7

Д
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ж
ав
не

 м
ит
о

0,
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0,
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0,
1

0,
1

0,
3

0,
3

0,
4

0,
4

0,
5

М
ит
ні

 зб
ор
и

0,
5

0,
5

0,
6

0,
8

0,
9

1,
0

1,
1

0,
5
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3

Н
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хо
дж

ен
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тр
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а 
фі
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ов
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 с
ан
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1
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0,
4

0,
4
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4
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–

–
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ш
і н
еп
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ат
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хо
дж

ен
ня
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х:
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7
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7,
4
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4

10
,9
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,3
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Н
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хо
дж

ен
ня
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ш
ті
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ал
іза
ці
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ад
ли
ш
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во
го

 о
зб
ро
єн

-
ня
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ій
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во
ї т
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пе
ці
ал
ьн
ої

 те
хн
ік
и,

 ін
ш
ог
о 
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бр
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-
ни
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їн
и 
та
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ш
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тв
ор
ен
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 з 
за
ко
но
да
в-

ст
во
м 
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ьк
ов
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ва
нь
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ав
оо
хо
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ів

0,
7
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3

0,
7
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4
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4

0,
6

0,
2

0,
4

0,
3

Д
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ві
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и 
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сі
й

–
–

1,
8

2,
6

3,
6

4,
9
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1
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5

3,
7

В
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сн
і н
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хо
дж

ен
ня
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ю
дж
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х 
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в

4,
6

6,
1

5,
8

9,
4

8,
2
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,8
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,5
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,2
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,6

Д
ох
од
и 
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д 
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ер
ац
ій

 з 
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пі
та
ло
м

у 
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му
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лі
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0,
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6
1,

8
2,

1
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1
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хо
дж
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ж
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3
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4
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7
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6
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4
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4
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9
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хо
дж

ен
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 п
ро
да
ж
у 
зе
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і і
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іа
ль
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х 
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ві
в
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0,
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0,
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0,
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1
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1
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2
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ці
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і т
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фе
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и 
ві
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 за
ру
бі
ж
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2
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3
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4
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2
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1

0,
1
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Ц
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6
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ж
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оц
іа
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1
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1
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1
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1
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1
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2
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2
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о 
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1
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1
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0,

4
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,2
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,5
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,7

68
,7

10
3,

9
13

1,
9

16
1,

6
22
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0
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1,

9
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ці
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ис
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:
2,

5
2,

9
2,

4
1,

6
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5
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6
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3
7,

7
7,
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ш
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о 
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од
ят
ь 
до

 Д
ер
ж
ав
но
го

 б
ю
дж

ет
у 
Ук
ра
їн
и 
з 

ін
ш
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ет
ів

2,
2

2,
9

2,
4

1,
6

1,
5

1,
6
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3

7,
7

7,
6

Ус
ьо
го
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ох
од
ів

 Д
ер
ж
ав
но
го

 б
ю
дж

ет
у 
Ук
ра
їн
и
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,7

45
,5
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,1

70
,3
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5,

3
13

3,
5

16
5,

9
23

1,
7

20
9,

7
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зо
м 
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хо
ді
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ед
ен
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о 
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дж
ет
у 
Ук
ра
їн
и 
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,9
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,0

75
,3
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,5
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4,

2
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1,
8
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9,

9
29

7,
8

27
2,
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и ц
я 

2
Д
ин

ам
ік
а 
ви
да
тк
ів

 Д
ер
ж
ав
но
го
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ю
дж

ет
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ра
їн
и 
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 ф
ун
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іо
на
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ю
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ф
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00
1–

20
09

 р
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 (м
лр
д.
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рн
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П
ок
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ни

ки

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

За
га
ль
но
де
рж

ав
ні

 ф
ун
кц
ії 

з н
их

:
7,

9
6,

9
7,

9
9,

7
12

,0
14

,2
16

,9
21

,8
24

,9

В
ищ

і о
рг
ан
и 
де
рж

ав
но
го

 у
пр
ав
лі
нн
я,
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рг
ан
и 
мі
сц
ев
ої
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ад
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та
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іс
це
во
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ов
ря
ду
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нн
я,

 ф
ін
ан
со
ва

 
та

 зо
вн
іш
нь
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ол
іт
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 д
ія
ль
ні
ст
ь

з н
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:

2,
9

3,
0

3,
8

4,
9

7,
1

8,
4

10
,3

14
,3

12
,4

Ф
ін
ан
со
ва

 т
а 
фі
ск
ал
ьн
а 

 д
ія
ль
ні
ст
ь

1,
4

1,
6

2,
1

2,
9

4,
7

5,
6

6,
8

9,
6

8,
1

Зо
вн
іш
нь
оп
ол
іт
ич
на

 д
ія
ль
ні
ст
ь

0,
5

0,
5

0,
7

0,
6

0,
7

0,
6

0,
7

0,
9

0,
9

Ін
ш
і з
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ал
ьн
і ф

ун
кц
ії 
де
рж

ав
но
го

 у
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ав
лі
нн
я

з н
их

:
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5
0,

2
0,

7
0,

3
0,

4
0,

5
0,

7
1,

0
0,

8
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га
ль
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де
рж

ав
не
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ла
ну
ва
нн
я 
та
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та
ти
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а

0,
2

0,
1

0,
2

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
7

0,
6

Ф
ун
да
ме
нт
ал
ьн
і д
ос
лі
дж

ен
ня

0,
4

0,
5

0,
6

0,
8

1,
1

1,
4

1,
7

2,
2

2,
2

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 і 
ро
зр
об
ки

 у
 с
фе
рі

 д
ер
ж
ав
но
го

 у
пр
ав
лі
нн
я

0,
1

0,
1

0,
1

0,
2

0,
2

0,
3

0,
2

0,
3

0,
2

П
ро
ве
де
нн
я 
ви
бо
рі
в 
та

 р
еф
ер
ен
ду
мі
в

0,
01

0,
2

0,
01

0,
5

0,
1

0,
5

0,
5
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1

0,
2

О
бс
лу
го
ву
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нн
я 
бо
рг
у

у 
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ис
лі

:
4,

1
2,

9
2,

6
3,

1
3,

1
3,

1
3,

3
3,

8
9,

0

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
бо
рг
у

1,
7

0,
6

0,
3

1,
0

1,
0

0,
9

0,
7

0,
9

4,
6

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
зо
вн
іш
нь
ог
о 
бо
рг
у

2,
4

2,
3

2,
3

2,
1

2,
1

2,
2

2,
6

2,
9

4,
4
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

О
бо
ро
на

3,
4

3,
5

5,
3

6,
2

5,
9

6,
4

9,
6

11
,7

9,
7

Гр
ом
ад
сь
ки
й 
по
ря
до
к,

 б
ез
пе
ка

 т
а 
су
до
ва

 в
ла
да

з н
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:
3,

9
4,

7
5,

7
7,

7
10

,1
12

,6
18

,3
24

,9
24

,2

Д
ія
ль
ні
ст
ь 
із

 за
бе
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еч
ен
ня

 г
ро
ма
дс
ьк
ог
о 
по
ря
дк
у, 
бо
ро
ть
би

 
із

 зл
оч
ин
ні
ст
ю

 т
а 
ох
ор
он
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де
рж

ав
но
го

 к
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до
ну

1,
9

2,
1

2,
6

3,
7

4,
4

5,
3

8,
2

10
,8

11
,3

П
ро
ти
по
ж
еж

ни
й 
за
хи
ст

 і 
ря
ту
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нн
я

0,
3

0,
5

0,
7

0,
8

1,
3

1,
6

2,
6

4,
1

3,
3

Су
до
ва

 в
ла
да

0,
2

0,
3

0,
5

0,
7

1,
2

1,
6

2,
0

2,
8

2,
5

К
ри
мі
на
ль
но

-в
ик
он
ав
ча

 с
ис
те
ма

 т
а 
ви
пр
ав
ні

 за
хо
ди

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
9

1,
2

1,
6

2,
1

2,
1

Н
аг
ля
д 
за

 д
од
ер
ж
ан
ня
м 
за
ко
ні
в 
та

 п
ре
дс
та
вн
иц
ьк
і ф

ун
кц
ії 

в 
су
ді

0,
1

0,
2

0,
2

0,
3

0,
4

0,
6
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8

1,
2

0,
9

Ін
ш
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ді
ял
ьн
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ть

 у
 с
фе
рі

 г
ро
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дс
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ог
о 
по
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дк
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ек
и 
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2

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
7

1,
2
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1,
5
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он
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іч
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ль
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ст
ь

у 
то
му

 ч
ис
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:
5,

2
5,

6
9,

2
15

,2
14

,3
20

,6
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,0
38

,7
33

,3
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га
ль
на

 е
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мі
чн
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 і 
тр
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3

0,
4

0,
5

0,
3

0,
4

0,
4
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5

0,
7

0,
6

С
іл
ьс
ьк
е 
го
сп
од
ар
ст
во

, л
іс
ов
е 
го
сп
од
ар
ст
во

 
та

 м
ис
ли
вс
тв
о,

 р
иб
не

 го
сп
од
ар
ст
во

1,
1

1,
4

2,
8

3,
3

5,
1

6,
5

8,
4

9,
5

6,
2

П
ал
ив
но

-е
не
рг
ет
ич
ни
й 
ко
мп

ле
кс

з н
их

:
1,

9
2,

2
3,

3
4,

5
3,

8
5,

0
7,

2
15

,4
11

,9

Ву
гі
ль
на

 г
ал
уз
ь 
та

 ін
ш
і г
ал
уз
і з

 в
ид
об
ут
ку

 т
ве
рд
ог
о 
па
ли
ва

1,
9

2,
1

2,
6

2,
9

3,
1

4,
0

5,
5

7,
2

6,
3

Ін
ш
а 
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ом
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ві
ст
ь 
та

 б
уд
ів
ни
цт
во

0,
3

0,
3

0,
3
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4

0,
4

0,
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1
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7
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7
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т
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6
1,

1
1,

9
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5
3,

7
6,

9
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,9
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Д
ор
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нє
 го

сп
од
ар
ст
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0,
4

1,
0

1,
8

5,
4

3,
6

6,
7

11
,2

8,
5

10
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Ін
ш
і г
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уз
і е
ко
но
мі
ки

0,
1

0,
07

0,
2

0,
2

0,
2

0,
3

0,
9
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4
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1

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 і 
ро
зр
об
ки

 в
 г
ал
уз
ях

 е
ко
но
мі
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0,
2
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2

0,
3

0,
5

0,
6
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0

1,
3
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1
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ро
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ав
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ли
ш
нь
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од
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о 

пр
ир
од
но
го

 с
ер
ед
ов
ищ

а
0,

4
0,

4
0,

6
0,

7
0,

8
1,

0
1,

4
1,

7
1,

4

Ін
ш
а 
ді
ял
ьн
іс
ть
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0,
07

0,
04

0,
07

0,
08
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1
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0,
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3
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е 
го
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0,
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1
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1

0,
2
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7
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4
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3

О
хо
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на

 зд
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 ч
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лі

:
1,

3
1,

6
2,

4
3,

4
3,

5
4,

0
6,

3
7,

4
7,

5

П
ол
ік
лі
ні
ки

 і 
ам
бу
ла
то
рі
ї, 
ш
ви
дк
а 
і н
ев
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кл
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 д
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а
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0,
06
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2
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4
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5
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6
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5

Л
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а 
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рн
о-
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ро
рт
ні
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кл
ад
и
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:
0,

7
0,

9
1,

1
1,

3
1,

5
1,

9
2,

7
3,

3
3,

2

Л
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рн
і з
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ог
о 
пр
оф

іл
ю

0,
2

0,
3

0,
4

0,
4

0,
4
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5

0,
7

0,
8

0,
9

С
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ат
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-к
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2
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ю
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0,
01

0,
1

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6

0,
6

0,
6

П
ла
та

 за
 то

рг
ов
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 п
ат
ен
т 
на

 д
ея
кі
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и 
пі
дп
ри
єм
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ць
ко
ї д
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ль
но
ст
і

0,
3

0,
3

0,
4

0,
5

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

0,
4

Ін
ш
і п
од
ат
ки

 
з н

их
:

1,
1

1,
3

1,
6

1,
7

2,
1

2,
1

2,
5

2,
8

2,
7

М
іс
це
ві

 п
од
ат
ки

 і 
зб
ор
и

0,
5

0,
5

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
7

0,
8

0,
8

Ф
ік
со
ва
ни
й 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
й 
по
да
то
к

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
2

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

Є
ди
ни
й 
по
да
то
к 
дл
я 
су
б’
єк
ті
в 
ма
ло
го

 п
ід
пр
иє
мн

иц
тв
а

0,
5

0,
6

0,
9

1,
0

1,
4

1,
3

1,
6

1,
9

1,
8

Н
еп
од
ат
ко
ві

 н
ад
хо
дж

ен
ня

 
у 
то
му

 ч
ис
лі

:
2,

2
2,

1
2,

4
2,

2
3,

5
4,

8
6,

4
7,

7
7,

8

Д
ох
од
и 
ві
д 
вл
ас
но
ст
і т
а 
пі
дп
ри
єм
ни
ць
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і

з н
их

:
0,

4
0,

1
0,

1
0,

2
0,

2
0,

4
0,

7
1,

1
0,

9

Н
ад
хо
дж

ен
ня

 в
ід

 р
оз
мі
щ
ен
ня

 в
 у
ст
ан
ов
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 б
ан
кі
в 
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ов
о 

 
ві
ль
ни
х 
бю

дж
ет
ни
х 
ко
ш
ті
в

0,
06

0,
04

0,
03

0,
03

0,
09

0,
2

0,
3

0,
5

0,
2

А
дм

ін
іс
тр
ат
ив
ні

 зб
ор
и 
та

 п
ла
те
ж
і, 
до
хо
ди

 в
ід

 н
ек
ом
ер
ці
йн
ог
о 

та
 п
об
іч
но
го

 п
ро
да
ж
у

з н
их

:
0,

3
0,

3
0,

3
0,

4
0,

4
0,

5
0,

8
1,

1
1,

1

П
ла
та

 за
 о
ре
нд
у 
ці
лі
сн
их

 м
ай
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ви
х 
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мп

ле
кс
ів

 
та

 ін
ш
ог
о 
де
рж

ав
но
го

 м
ай
на

0,
08

0,
09

0,
1

0,
2

0,
3

0,
3

0,
5

0,
8

0,
7

Д
ер
ж
ав
не

 м
ит
о

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
3

0,
3

Ін
ш
і н
еп
од
ат
ко
ві

 н
ад
хо
дж

ен
ня

0,
1

0,
1

0,
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-0
,7

0,
1

0,
4

0,
5

0,
5

0,
2

П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
л.

 4
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П
ро
до
вж
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1
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5
6

7
8

9
10

В
ла
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і н
ад
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дж

ен
ня

 б
ю
дж

ет
ни
х 
ус
та
но
в

1,
3

1,
6

1,
9

2,
3

2,
7

3,
4

4,
5

5,
2

5,
5

Д
ох
од
и 
ві
д 
оп
ер
ац
ій

 з 
ка
пі
та
ло
м 

у 
то
му

 ч
ис
лі

:
0,

1
0,

6
1,

0
1,

7
2,

1
2,

7
4,

6
4,

6
2,

6

Н
ад
хо
дж

ен
ня

 в
ід

 п
ро
да
ж
у 
ос
но
вн
ог
о 
ка
пі
та
лу

-
0,

5
0,

7
1,

1
1,

1
1,

5
1,

7
2,

0
1,

3
Н
ад
хо
дж

ен
ня

 в
ід

 п
ро
да
ж
у 
зе
мл

і і
 н
ем
ат
ер
іа
ль
ни
х 
ак
ти
ві
в

0,
1

0,
1

0,
3

0,
6

1,
0

1,
2

2,
9

2,
6

1,
3

Ц
іл
ьо
ві

 ф
он
ди

 
у 
то
му

 ч
ис
лі

:
0,

7
0,

3
0,

5
0,

6
1,

1
1,

5
2,

7
2,

3
1,

5

Зб
ір

 за
 за
бр
уд
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нн
я 
на
вк
ол
иш

нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го

 с
ер
ед
ов
ищ

а
0,

1
0,

2
0,

2
0,

2
0,

3
0,

3
0,

4
0,

4
0,

8
Ц
іл
ьо
ві

 ф
он
ди

, у
тв
ор
ен
і В

ер
хо
вн
ою

 Р
ад
ою

 А
вт
он
ом
но
ї 

Ре
сп
уб
лі
ки

 К
ри
м,

 о
рг
ан
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и 
мі
сц
ев
ог
о 
са
мо

вр
яд
ув
ан
ня

 т
а 

мі
сц
ев
им

и 
ор
га
на
ми

 в
ик
он
ав
чо
ї в
ла
ди

0,
4

0,
2

0,
3

0,
4

0,
8

1,
2

2,
3

1,
9

0,
7

Ра
зо
м 

 д
ох
од
ів

17
,7

19
,4

22
,6

22
,8

30
,3

39
,9

58
,3

73
,9

71
,0

О
фі
ці
йн
і т
ра
нс
фе
рт
и 
ві
д 
ор
га
ні
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рж
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 у
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ав
лі
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я
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му
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ис
лі
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2
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8
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,7
16

,8
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,4
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,7
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,1
62

,2

Ко
ш
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, щ
о 
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дх
од
ят
ь 
з і
нш

их
 б
ю
дж

ет
ів

–
–

0,
03

0,
2

–
–

–
–

–
Д
от
ац
ії

4,
2

4,
7

6,
5

9,
3

14
,4

18
,1

23
,3

30
,4

36
,1

Су
бв
ен
ці
ї

3,
0

4,
1

5,
2

7,
3

8,
9

16
,0

21
,3

28
,7

26
,1

Ко
ш
ти

, щ
о 
пе
ре
да
ю
ть
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 д
о 
бю

дж
ет
у 
ро
зв
ит
ку

 
–

–
–

–
–

1,
9

4,
0

4,
5

1,
3

Ус
ьо
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 д
ох
од
ів
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іс
це
ви
х 
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дж
ет
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25
,0

28
,2

34
,3

39
,6

53
,7

75
,9
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7,

1
13

7,
4
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4,

6
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ьо
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ох
од
ів
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ед
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о 
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у 
Ук
ра
їн
и 
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,9

62
,0

75
,0
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,5
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4,

2
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1,
8

21
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9
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Та
бл
иц
я 
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Д
ин

ам
ік
а 
ви
да
тк
ів

 м
іс
це
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бю

дж
ет
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 У
кр
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 за
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ун
кц

іо
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ю
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ф
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іє
ю
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00
1–

20
09

 р
р.

 (м
лр
д.
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рн
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П
ок
аз
ни

ки

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

За
га
ль
но
де
рж

ав
ні

 ф
ун
кц
ії

1,
5

1,
7

2,
2

2,
7

3,
5

5,
7

7,
4

9,
1

8,
3

Гр
ом
ад
сь
ки
й 
по
ря
до
к,

 б
ез
пе
ка

 т
а 
су
до
ва

 в
ла
да

з н
их

:
0,

3
0,

3
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
2,

2
0,

2

Ек
он
ом
іч
на

 д
ія
ль
ні
ст
ь

у 
то
му

 ч
ис
лі

:
1,

8
1,

6
3,

0
4,

4
5,

0
6,

9
10

,8
12

,7
6,

5

За
га
ль
на

 е
ко
но
мі
чн
а,

 т
ор
го
ве
ль
на

 і 
тр
уд
ов
а 
ді
ял
ьн
іс
ть
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1

0,
1

0,
2

0,
2
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1

0,
2

0,
3

0,
3

0,
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С
іл
ьс
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го
сп
од
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ст
во
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ш
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во
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0,
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0,
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0,
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0,

01
0,

02
0,
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0,

02
0,

03
0,

02

Бу
ді
вн
иц
тв
о

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
02

0,
01

0,
02

0,
03

0,
02

Тр
ан
сп
ор
т

0,
8

0,
7

0,
8

1,
1

1,
7
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3

3,
0
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–
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1,
4
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2

О
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2
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9
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7
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,4
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0
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3
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2
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5
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те
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іч
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 о
св
іт
а

0,
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0,
03

0,
04

0,
05

0,
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0,
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0,
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0,
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В
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0,
2

0,
3
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3

0,
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ди
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П
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2
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2
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6
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1
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1
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6
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іа
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ст
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 ч
ис
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1
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4
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27
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С
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іа
ль
ни
й 
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хи
ст

 н
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1
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1
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2
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7

С
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іа
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 п
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4

0,
5

0,
6

0,
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1

1,
4
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8

2,
4

2,
6

С
оц
іа
ль
ни
й 
за
хи
ст

 в
ет
ер
ан
ів
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 т
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і

1,
1

1,
2

1,
5

1,
7

1,
6

2,
4
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5

3,
5

3,
6

С
оц
іа
ль
ни
й 
за
хи
ст

 с
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 д
іт
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 і 
мо
ло
ді
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2

1,
4

1,
7

1,
9

3,
2

4,
1

8,
7
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,5
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,9

Д
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а 
у 
ви
рі
ш
ен
ні
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го

 п
ит
ан
ня

1,
0

1,
1

1,
3

1,
5

0,
8
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6

1,
5
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2

1,
0

С
оц
іа
ль
ни
й 
за
хи
ст
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ш
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4
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5
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7
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1
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7
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Ін
ш
а 
ді
ял
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 у
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фе
рі

 с
оц
іа
ль
но
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 за
хи
ст
у

0,
1

0,
1
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3
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3
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3

0,
4
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5

0,
6

0,
5

Ра
зо
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ви
да
тк
ів
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,4

24
,8

31
,4

38
,8

52
,1
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,4
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,5
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8
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1

М
іж
бю

дж
ет
ні

 т
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нс
фе
рт
и
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5

2,
9

2,
4
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6

1,
5
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5
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4

7,
7

7,
8
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ьо
го

 в
ид
ат
кі
в 
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сц
ев
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 б
ю
дж

ет
ів
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,9
27

,7
33

,8
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,4
53

,6
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,8
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9
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0
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6,
3

Ус
ьо
го

 в
ид
ат
кі
в 
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ед
ен
ог
о 
бю

дж
ет
у

55
,5

60
,3
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,8

19
2,

5
14

2,
0

17
5,

5
22

7,
6

30
9,

2
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7,
4

П
ер
ев
ищ

ен
ня

 в
ид
ат
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д 
до
хо
да
ми

 (д
еф
іц
ит

)
–

–
–

0,
8

–
–

–
1,

7
1,

7
П
ер
ев
ищ

ен
ня

 д
ох
од
ів

 н
ад
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ат
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ро
фі
ци
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0,
1

0,
5
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5

–
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1
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–

–
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ен
ня
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Та
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я 

 6
Д
ин

ам
ік
а 
ви
да
тк
ів

 м
іс
це
ви
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дж
ет
ів

 У
кр
аї
ни

 за
 е
ко
но
м
іч
но
ю

 к
ла
си
ф
ік
ац
іє
ю

 за
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00
1–

20
09

 р
р.

 (м
лр
д.

 г
рн
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П
ок
аз
ни

ки

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

П
от
оч
ні

 в
ид
ат
ки

21
,7

25
,0

28
,8

32
,8

45
,2

61
,5

82
,4

11
3,

1
12

4,
8

В
ид
ат
ки

 н
а 
то
ва
ри

 і 
по
сл
уг
и

13
,5

15
,8

19
,3

23
,3

33
,1

43
,3

56
,5

75
,3

84
,4

О
пл
ат
а 
пр
ац
і п
ра
ці
вн
ик
ів

 б
ю
дж

ет
ни
х 
ус
та
но
в

6,
0

7,
4

9,
1

11
,4

17
,0

22
,3

29
,5

40
,0

44
,7

Н
ар
ах
ув
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ня

 н
а 
за
ро
бі
тн
у 
пл
ат
у

2,
2
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6

3,
2

4,
2

6,
3

8,
0
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,3
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П
ри
дб
ан
ня

 п
ре
дм

ет
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 п
ос
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нн
я 
і м

ат
ер
іа
лі
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оп
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 п
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лу
г 
та

 ін
ш
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ат
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7

3,
1

3,
7
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4

5,
8

7,
6
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5
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,1

М
ед
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ен
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 т
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пе
ре
в’
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ув
ал
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і м

ат
ер
іа
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6
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7
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