
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

85%

15%

БЮДЖЕТНА 
ПОЛІТИКА:

ПРАГМАТИЧНІ 
ПІДХОДИ

ДО СТРАТЕГІЧНИХ 
РІШЕНЬ

Серія «ЕКОНОМІЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ»



Київ
СТ-ДРУК

2016

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:
ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Серія «ЕКОНОМІЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ»





5БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

ВСТУП 
1. СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ЗАНЕПАД  
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. ..................................................................................8

1.1. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЛАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 
ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. .....................................................8
1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ .................................................15
1.3. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ..................................22
1.4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЛАНУВАННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ 
БЮДЖЕТУ ТА ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ «РУЧНОГО КЕРУВАННЯ». ..................38
1.5. СУПЕРЕЧНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. ........................................48
1.6. ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ .....................................53
1.7. ВПЛИВ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТУ  
НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ. ................................................61
1.8. ВИКЛИКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ. ......................................................66

2. НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ....................................................................70

2.1. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ. .........................................................70
2.2. ОРІЄНТИРИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ............................................................75
2.3. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТОЧНИХ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ. .................................80
2.4. РОЗШИРЕННЯ ВИДАТКІВ РОЗВИТКУ  
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ. .....................................................................85
2.5. ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ..............................................................................92
2.6. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА РОЗШИРЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. .........................................................96
2.7. УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ .....................................100
2.8. ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО ДЕРЖАВИ  
ТА ГОТОВНІСТЬ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ...................................................................104

РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................106

ЗМІСТ



6 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

ВСТУП

Питанню удосконалення системи управління державними фінансами в останні 
роки приділялось чимало уваги як українськими урядами, так і іноземними до-
норами й кредиторами України, такими як МВФ, Світовий банк чи Європейський 
Союз. Саме під тиском останніх проводились основні реформи, незалежно від 
того, включались вони в програми реформування, підготовлені українською вла-
дою, чи містились у документах, розроблених самими донорами чи кредитора-
ми. Цілями змін законодавства, що рекомендувалися іноземними партнерами, 
були досягнення прозорості бюджетного процесу, бюджетної консолідації (змен-
шення обсягу бюджетних операцій в економічній системі з метою скорочення 
бюджетного дефіциту), посилення фінансового контролю та запровадження ба-
гаторічного бюджетного планування, формування державної боргової політики.

Важливою подією з точки зору вдосконалення бюджетного законодавства стало 
прийняття в 2010 р. нової редакції Бюджетного кодексу України. Проте відсут-
ність стратегії реформування призвела  до того, що до цього документу почали 
вноситись численні поправки, які часто взагалі не стосувались бюджетного за-
конодавства, проте були процедурно необхідними для реалізації інших рішень. 
Це призвело до хаотичних змін кодексу й дезорганізації  самої бюджетної систе-
ми. Відтоді до Бюджетного кодексу було внесено близько 65 поправок. До того ж, 
застосування самого Бюджетного кодексу наштовхується на загальну проблему 
українського законодавства — його слабке виконання.

З метою систематизації процесу реформування бюджетної системи Урядом 
спільно з експертами Європейської комісії у 2013 р. було підготовлено і схвалено 
«Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» та план захо-
дів щодо її реалізації, які виконуються й тепер, і є певною дорожньою картою ре-
формування бюджетної системи загалом і бюджетного законодавства зокрема. 
Департамент з бюджетних питань МВФ у січні 2016 р. оприлюднив Звіт про на-
дання технічної допомоги — огляд управління державними фінансами, в якому 
викладено бачення ключового кредитора України  на подальше реформування 
системи державних фінансів і, зокрема, бюджетної системи.

Проте, ані прийняття нового Бюджетного кодексу, ні затвердження Стратегії роз-
витку системи управління державними фінансами, ні згаданий звіт кардинально 
не вирішили ключової проблеми державних фінансів України — їх розбалансо-
ваності та гальмівного впливу фіскальних інструментів на економічний розви-
ток. Величина державного боргу на кінець 2015 р. майже досягла 80% ВВП, а 
сам ВВП драматично падає два роки поспіль. Через неспроможність сплачувати 
борг Україна була вимушена провести реструктуризацію його комерційної час-
тини, умови якої є дуже спірними з точки зору їхнього впливу на перспективи 
розвитку країни. В 2016 р. Україна втратила доступ до ринкових інструментів 
запозичень й може отримувати зовнішнє фінансування лише від міжнародних 
фінансових організацій та від інших державних утворень на двосторонній або 
багатосторонній основі. Це суттєво послаблює і без того обмежену незалежність 
країни у формуванні її власної економічної політики, дій державних інститутів, 
зокрема — у реалізації стратегії розвитку. 
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В представленому дослідженні, в розвиток розробленої Інститутом суспільно-
економічних досліджень Політики економічного прагматизму1, проаналізовано 
сучасну ситуацію в бюджетній системі України, практику та ефективність засто-
сування державного бюджету як найпотужнішого інструменту урядової політики, 
взаємозв’язок проблем бюджетної політики з проблемами розвитку національної 
економіки в цілому. На основі виявлених проблем та суперечностей автори про-
понують системний підхід до змін у бюджетних відносинах на засадах ідеології 
економічного прагматизму з метою забезпечення дієвості бюджетної політики як 
важеля стратегії економічного зростання та структурної модернізації економіки.

1 Політика економічного прагматизму [Електронний ресурс].— К.: Ін-т. сусп.-екон.досліджень, 
2015. — Режим доступу: http://ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf.
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1. СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ЗАНЕПАД  
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

1.1. Етапи і особливості розвитку власної  
бюджетної системи після  

здобуття Україною незалежності

Розвиток бюджетної системи незалежної України відбувався у три етапи. Пер-
ший розпочався одразу після здобуття незалежності і тривав до 2002 р. Протя-
гом цього етапу відбулась бюджетна стабілізація, був ухвалений Бюджетний ко-
декс та створено основні інституції. Другому етапу — з 2003 по 2008 рр. — були 
притаманні уповільнення й згортання реформ бюджетної сфери під впливом 
динамічного економічного зростання та відчутних надходжень від приватизації 
державного майна. Загалом цей етап можна охарактеризувати як період розба-
лансування бюджетної системи і втрати можливостей для її реформування. Тре-
тій етап почався під час кризи 2008-2009 рр. і триває дотепер. Йому притаманні 
перетворення бюджетної системи на засіб обслуговування політичних інтересів 
основних олігархічних груп та її поступова деградація. Етап відзначений стрім-
ким зростанням державного боргу і приведенням державних фінансів до фак-
тичного банкрутства.

На початку першого етапу українська фінансова система являла собою штуч-
но відокремлену частину радянської системи без власних цілей, методології, 
дієздатних інституцій та інтеграції до міжнародної системи управління держав-
ними фінансами. Складання бюджету здійснювалось за радянськими норма-
тивними документами та інструкціями, налаштованими на управління одер-
жавленою фінансовою системою. В такій системі державні фінанси виконували 
другорядну функцію, похідну від функції державного планування. 

Ставши самостійною, українська держава постала перед необхідністю вирішу-
вати одночасно декілька складних завдань побудови власної фінансової систе-
ми. Серед цих завдань були наступні:

• збалансувати фінансову систему. Потрібно було створити і узгодити між со-
бою основні загальнодержавні баланси, зокрема: бюджетний, або фіскаль-
ний (внутрішній), платіжний (зовнішній), фінансових ресурсів (охоплює усі 
фінансові ресурси із визначенням джерел утворення та напрямів викорис-
тання);

• створити систему бюджетних відносин між Центром і територіями (міжбю-
джетних відносин), які б стимулювали розвиток регіонів, забезпечували 
приблизно однаковий рівень надання публічних послуг та не допускали де-
зінтеграції держави та проявів «фінансового сепаратизму»;

• провести інвентаризацію державного і комунального майна та узяти його 
на облік, визначивши вартість та стратегію управління цим майном;
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• створити власну банківську систему та ринок фінансових ресурсів, які б не 
лише забезпечували розрахунково-касове і депозитне обслуговування дер-
жави, бізнесу і громадян, але й виконували функції акумулювання і перероз-
поділу фінансових ресурсів та їх інвестування у розвиток економіки.

Практично жодне із цих завдань до сьогодні не виконано повною мірою. Проте побу-
дова бюджетної системи на першому етапі, все ж, може слугувати прикладом успіш-
них реформ в інтересах країни і ефективного використання донорської допомоги. 

Ускладнювало завдання те, що економічна ситуація в цей період стрімко погір-
шувалась. Падіння економіки вимірювалось двозначними показниками, а ін-
фляція — чотиризначними. В цих умовах бюджетне планування було практично 
неможливим через непередбачуваність ситуації. Наприклад, у 1994 р. Уряд по-
дав на затвердження, а Верховна Рада схвалила бюджет з нульовим дефіцитом. 
Проте фактичний дефіцит бюджету у цьому році склав 10% ВВП і був профінан-
сований емісійними коштами Національного банку. Отже, одночасно необхідно 
було як вирішувати економічні проблеми, так і стабілізувати фінансову систе-
му держави, без чого неможливо було розраховувати на кредити міжнародних 
фінансових організацій, тим більше на вихід на ринок приватних запозичень, 
яких Україна конче потребувала для формування власних валютних резервів та 
управління платіжним балансом і державним боргом.

Виходячи із таких завдань, Міністерством фінансів України у співпраці із Адмі-
ністрацією Президента України та бюджетним комітетом Верховної Ради було 
організовано роботу щодо створення нового бюджетного законодавства та ін-
ституцій, які б його впроваджували. Значну допомогу було отримано від зовніш-
ніх донорів: Агентства міжнародного розвитку США (USAID), Казначейства США, 
британського та шведського урядів, французького державного агентства міжна-
родного технічного співробітництва АДЕТЕФ та низки інших партнерів. Коорди-
націю співпраці з донорами здійснювали Світовий банк та МВФ.

Характерною рисою згаданого періоду була наявність одночасно усіх необхід-
них умов для успішного реформування:

• реальної стратегії реформування бюджетної системи;

• команди кваліфікованих українських фахівців, які були як авторами реформ, 
так і їх виконавцями;

• масованої зовнішньої допомоги, яка мала характер не «місіонерської», а 
«дорадчої», якою вона і має бути;

• наявної політичної волі до реформ, коли політичні інтереси співпали із по-
розумінням щодо конкретних кроків і дій.

Можливо, найсуттєвішим чинником того, що усі учасники процесу реформу-
вання змогли об’єднатись, була ситуація «гірше вже бути не може». Фактична 
некерованість бюджетним процесом призводила до загрозливих макроеко-
номічних наслідків, падіння рівня життя, загрози відцентрового руху регіонів, 
окремі з яких періодично відмовлялись перераховувати кошти в центральний 
бюджет, мотивуючи тим, що вони не можуть забезпечити виконання повно-
важень, які їм делегувала держава. Через намагання Національного банку 
України боротись з інфляцією шляхом обмеження грошей в обігу, економіка 
країни руйнувалася неплатежами та масованим застосуванням різного виду 
взаємозаліків, клірингових та бартерних розрахунків, в тому числі з держав-
ним і місцевими бюджетами. Значне дисконтування вартості активів під час 
проведення бартерних операцій сприяло процесу первісного нагромадження 
капіталу та утворення перших фінансово-промислових груп, які згодом сфор-
мували основу олігархічної системи. 
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В той же час, сфера державного управління і соціально-гуманітарна сфера 
деградували внаслідок стрімкого скорочення фінансування без реформуван-
ня. В цей період Україна втратила значну частину наукового потенціалу, фак-
тично були зруйновані цілісні системи охорони здоров’я та освіти. Не маючи 
державного фінансування, вони стихійним чином «комерціалізувались» за 
рахунок неупорядкованих і непрозорих приватних внесків та платежів, вико-
ристовуючи при цьому державні основні фонди, включно із вартісним облад-
нанням. Стрімке зубожіння державних управлінців з одночасним збагачен-
ням фінансово-промислових груп заклало підвалини виникнення системної 
корупції в Україні.

Починаючи із 1996 року, відбулись значні зміни як в бюджетному законодавстві, 
так і в організації бюджетного процесу. Цього року відбулась низка ключових 
подій в історії незалежної України, серед яких — прийняття Конституції та прове-
дення грошової реформи із введенням національної валюти — гривні. Це дало 
можливість почати структуризацію бюджетної системи, виходячи із закладених 
в Конституції України положень щодо державного та адміністративно-територі-
ального устрою. А введення національної валюти забезпечило наведення пев-
ного порядку у системі грошового обігу. Проте основні проблеми економічного 
спаду і розбалансованості державних фінансів усе ще зберігались і потребували 
розв’язання.

Завданнями реформи бюджетної системи в цей період були:

• привести бюджетну систему і бюджетний процес в Україні у відповідність із 
кращим світовим досвідом та українською Конституцією;

• змінити бюджетну класифікацію, привівши її до міжнародних стандартів по-
рівняння бюджетних показників, що мало зробити як планові, так і звітні 
дані зрозумілими для міжнародних організацій і інвесторів;

• визначити систему відносин між державним бюджетом і місцевими бюдже-
тами, яка б наближала Україну до європейських принципів побудови цих 
взаємовідносин та вирівнювання економічного потенціалу регіонів;

• упорядкувати взаємовідносини між різними органами влади у процесі скла-
дання, затвердження, виконання бюджету та оцінки результатів виконання;

• перетворити бюджет на інструмент досягнення цілей реформування держа-
ви та економічного зростання.

Міністерство фінансів почало створювати власну українську методологію бю-
джетного процесу на основі рекомендацій міжнародних партнерів та власних 
ініціатив команди фахівців міністерства, що тісно співпрацювала з іноземни-
ми радниками. Було кардинально змінено класифікацію доходів і видатків, що 
було украй важливо як для планування, так і для виконання бюджету. Замість 
радянської, важко зрозумілої і надто узагальненої, була запроваджена сучасна 
детальна класифікація з кодифікацією, що давала змогу аналізувати доходи за 
їхнім походженням і економічною природою, а видатки — за відомчою належ-
ністю, функціональним призначенням та економічною сутністю. Бюджет поча-
ли затверджувати за головними розпорядниками коштів замість узагальнених 
функцій, як це було раніше. 

Це змінило філософію бюджетного процесу. Якщо, наприклад, до того часу  в 
державному бюджеті затверджувались видатки на функцію «освіта», яка викону-
валась низкою головних розпорядників (міністерств), тепер бюджет затверджу-
вався Міністерству освіти, у якого була низка функцій. Тобто, відповідальність 
за складання і виконання бюджету була персоніфікована на головному розпо-
ряднику, бюджет якого міг включати функції державного управління, освіти, 
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охорони здоров’я, оборони тощо. Такий підхід дав можливість головним роз-
порядникам гнучкіше підходити до фінансового забезпечення реалізації своєї 
політики, управляючи коштами і перерозподіляючи їх між різними функціями 
в межах одного міністерства та, відповідно, складати бюджетні запити до Мініс-
терства фінансів. 

Секторальні міністерства в новій системі мали самі складати свої бюджети в 
межах доведених Мінфіном лімітів і потім відповідати перед Урядом і Верховною 
Радою не за обсяг освоєних коштів, як це було раніше, а за досягнуті результати. 
Міністерство фінансів при цьому мало стати центром збалансованої фінансової 
політики держави, який забезпечував фінансову стабільність та методологічний 
супровід бюджетного процесу. 

На жаль, така методика не здобула повного втілення і була певною мірою дис-
кредитована на другому і третьому етапах розвитку бюджетної системи України.

На першому етапі були реалізовані наступні важливі структурні, методич-
ні і законодавчі заходи:

1. Було прийнято Бюджетний кодекс як органічний закон про бюджетну сис-
тему. Насправді цей закон не був класичним кодексом, оскільки зберігалося 
чимало паралельних нормативних актів, які також регулювали бюджетні від-
носини, а був так названий лише з метою надання йому певних юридичних 
переваг перед іншими актами законодавства. Цей документ, що ґрунтувався 
на модельному законі про бюджетну систему, рекомендованому МВФ, вирі-
шив декілька важливих проблем. Він систематизував процес складання, ви-
конання бюджету та звітності, унормував відносини між законодавчою і ви-
конавчою гілками влади щодо процедурних аспектів бюджетного процесу, 
закріпив розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи.

2. Було сформовано нову систему міжбюджетних відносин. Замість радян-
ської «матрьошки», коли нижні рівні бюджетів входили як складова до ви-
щих рівнів, була сформована нова система, що передбачала розмежування 
доходів і повноважень на здійснення видатків, запровадження трансфертів 
вирівнювання (дотацій) та цільових трансфертів (субвенцій), які розрахову-
вались за спеціальними формулами, що мало на меті зробити міжбюджетні 
відносини прозорими і незалежними. За умови повної реалізації цієї концеп-
ції, місцевим бюджетам не потрібно було б чекати, доки буде затверджено 
державний бюджет, і вони могли б самостійно розраховувати свої бюджети і 
їх затверджувати. Для цього в основу формул вирівнювання був закладений 
розрахунок коефіцієнта податкоспроможності. Цей коефіцієнт віддзерка-
лював рівень надходження податків на території певного органу місцевого 
самоврядування у співвідношенні з іншими такими самими органами. Пе-
редбачалось, що він буде стабільним протягом трьох років, а усе зростання 
доходів внаслідок поліпшення цього індексу залишатиметься в місцевому 
бюджеті і буде спрямовано на розвиток відповідної громади чи території. 
Проте Уряд не дотримався принципу трирічної стабільності і почав зміню-
вати цей коефіцієнт щороку. Це перекреслило стимули, що закладались для 
місцевого розвитку.

3. Було створено Державне казначейство як систему управління єдиним 
казначейським рахунком (ЄКР), що об’єднав у собі усі рахунки бюджетної 
системи (як державного, так і місцевих бюджетів). Це дало змогу значно 
покращити управління коштами державного і місцевих бюджетів, усуну-
ти їх розпорошеність по окремих бюджетних рахунках і зменшити ризики 
неефективного «зависання» коштів на рахунках головних розпорядників 
у комерційних банках. Другою основною функцією Державного казначей-
ства стала оплата рахунків замість проведення видатків. Тобто функції утво-
рення бюджетних зобов’язань та їх оплати або погашення були розділені 
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(раніше обидві функції виконував розпорядник коштів), що передбачало 
посилення поточного контролю за видатками та ефективніше управління 
ресурсами ЄКР. На жаль, створена система не змогла реалізувати усі кон-
цепції, що закладались під час її розроблення. Замість створення ЄКР як од-
ного рахунку, з якого управляється уся система, було створено множину ра-
хунків, об’єднаних під одним управлінням. Це значно забюрократизувало 
процес проходження платежів зі значною їх затримкою. Замість безумовної 
оплати бюджетних зобов’язань, узятих у відповідності із законодавством, 
казначейська система почала оплачувати «в межах наявних коштів на ра-
хунку». Окрім того, на ситуацію, що склалася, мало вплив недостатньо ра-
ціональне (в останні роки) застосування механізму надання кредитів з ЄКР, 
в першу чергу — Пенсійному фонду. Це зруйнувало ідею казначейського 
виконання бюджету як частини бюджетного управління. По своїй суті по-
передня система бюджетних рахунків залишилась, проте в рамках єдиного 
казначейського рахунку, а розпорядники коштів так само не могли вчасно 
оплатити свої рахунки. 

4. Українська бюджетна система інтегрувалась у міжнародну систему зби-
рання і поширення інформації. Перейшовши на міжнародну класифікацію, 
вона могла «читатися і розумітися» інвесторами, що значно спростило про-
ведення зовнішніх запозичень та співробітництво із міжнародними фінансо-
вими організаціями.

Таким чином, на першому етапі були сформовані засади і основний методичний 
фундамент, на якому бюджетна система базується дотепер. Передбачалось, що 
створення цього фундаменту дасть змогу застосовувати бюджет і бюджетну сис-
тему як дієвий інструмент економічного і суспільного розвитку. Проте подаль-
ша історія розвитку бюджетної системи не лише не підтвердила ці сподівання, а 
значною мірою зруйнувала досягнення  першого етапу.

На другому етапі (2003-2008 рр.) Україна перебувала на економічному підйомі 
(в середньому майже 7% реального приросту ВВП щороку), що створило умови 
для збільшення надходжень до бюджету, які могли би бути спрямовані на сти-
мулювання економічного розвитку. Проте була обрана споживацька модель 
розвитку замість інвестиційної. Лише у 2004 р. завдяки пом’якшенню монетар-
ної політики НБУ та реалізації програм підтримки економіки темпи зростання 
інвестицій перевищували темпи приросту споживання, що дало зростання ре-
ального ВВП на 12%. Вже з 2005 р. почала реалізовуватись модель, яка перед-
бачала стимулювання приросту доходів населення і споживчого кредитування 
із одночасним скасуванням стимулів для інвестицій і лібералізацією імпорту 
споживчих товарів. 

Поряд із тим, що на цей період були створені необхідні бюджетні інструменти 
для економічного зростання і ефективного використання бюджетних коштів — 
програмно-цільовий метод, формування бюджету розвитку в державному і міс-
цевих бюджетах, передбачення низки бюджетних програм із підтримки сіль-
ськогосподарського виробництва, промисловості, вони належним чином не 
застосовувались. Навпаки, у результаті політичних рішень ці дієві інструменти 
були зведені до формальних процедур, які створювали значно більше паперів і 
звітності, проте не впливали на ефективність бюджетного процесу і не були за-
безпечені реальними ресурсами.

Приклад запровадження програмно-цільового методу бюджетування (далі — 
ПЦМ) є показовим. Питання доцільності запровадження цього методу постало 
на початку 2000-х рр., коли були вже проведені основні реформи, які приве-
ли бюджетну систему України до міжнародних стандартів. Міжнародні донори 
це відзначили і готові були далі підтримувати реформи. Виникло питання: які 
саме реформи потрібно робити? Тоді керівництвом бюджетного напрямку Мі-
ністерства фінансів у співпраці із USAID та іншими партнерами було прийнято 
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рішення запроваджувати в Україні ПЦМ. Ця пропозиція була підтримана по-
літичним керівництвом країни, і відповідне положення було включене до Бю-
джетного кодексу (стаття 10)2.

Довідка. Програмно-цільовий метод бюджетування притаманний англосаксонській моделі по-
будови державних фінансів. Вперше він був запроваджений у США в середині 60-х рр. у Мініс-
терстві оборони. Метод заснований на запозиченні стратегічного підходу, що застосовується у 
бізнесі великих корпорацій. Широко впроваджений у таких країнах як Великобританія, Австралія, 
Нова Зеландія та інших країнах Британської співдружності. З утворенням Європейського Союзу 
принципи ПЦМ лягли в основу реформи бюджетних систем країн-членів. Суть методу полягає 
у плануванні, виконанні і оцінці виконання бюджету на основі програм, що включають цілі, 
завдання, показники виконання. На відміну від традиційного континентального методу, який 
виходив із функцій держави і необхідності їх фінансового забезпечення, цей підхід орієнтується 
на результат, що вимірюється критеріями досягнення цілі та ефективністю витрачених на це 
коштів. Тому англійською цей метод називається Performance-based budgeting, а складений на 
такому підході бюджет — Performance Budget (або «program performance budget»). В Україні ПЦМ 
був уперше впроваджений при складанні бюджету на 2002 р. та офіційно закріплений на основі 
Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, затвердженої роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р.

Запровадження ПЦМ було, по суті, ще одним кроком щодо зміни філософії бю-
джетного процесу з витрачання коштів на досягнення результату. Міністерством 
фінансів разом із галузевими міністерствами було проведено колосальну робо-
ту щодо визначення місій міністерств, переліку цілей, завдань та показників 
виконання, складання і затвердження програмної класифікації видатків. Було 
унормовано порядок складання та виконання кошторисів бюджетних установ, 
визначено статус відповідальних виконавців бюджетних програм, впровадже-
но правила складання паспортів бюджетних програм та аналізу результатив-
ності виконання їхніх показників. Це був рух до осмисленості бюджетування, 
з’ясування, для чого витрачаються кошти і яка суспільна корисність досягається 
під час цього процесу. Проте, аби цей метод реально запрацював, потрібна була 
низка обов’язкових умов: наявність довгострокової стратегії розвитку України, 
запровадження середньострокового економічного і бюджетного планування 
(затвердження середньострокових бюджетів), затвердження програм діяльності 
урядів на основі цілей, які випливають із цих стратегій і планів. На жаль, цього 
не створено дотепер. А отже, ПЦМ без цих умов використовується лише фор-
мально. Міністри продовжують звітувати за принципом «скільки нас недофінан-
сували», а не «що ми зробили за виділені кошти», головні розпорядники коштів 
витрачають багато часу і паперу на складання паспортів бюджетних програм та 
звіти про їх виконання, проте ці програми не розв’язують проблем, що стоять 
перед країною.

Приклад запровадження ПЦМ є характерним для другого етапу розвитку бю-
джетної системи, який можна охарактеризувати як період невикористаних ін-
струментів в умовах сприятливої макроекономічної ситуації і зростання світової 
економіки. Він закінчився світовою економічною і фінансовою кризою, критич-
ним падінням ВВП України і початком стрімкого накопичення державного боргу.

Третій означений нами етап розпочався у період згаданої кризи і триває доте-
пер. Він характеризується деградацією фінансової системи в цілому і бюджетної 
системи України зокрема, а також відтворенням проблем минулого, які вже були 
вирішені завдяки реформам, проведеним на попередніх етапах.

2 Згідно Бюджетного кодексу України, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі — це 
метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок 
коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 
всіх стадіях бюджетного процесу.
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Фіскальна політика (в розумінні формування доходів, видатків і дефіциту бю-
джету) стала засобом виключно політики фінансової стабілізації, а не розвитку. 
Надмірно жорстке обмеження видатків стало однією із причин продовження 
економічного спаду, скорочення експортних надходжень, інвестицій і спожи-
вання. Як наслідок, процедура і правила прийняття державного бюджету сис-
тематично і грубо порушуються. Структура як дохідної, так і видаткової частин 
бюджету є наслідком випадкових політичних рішень, а не результатом політики 
реформ, довіра як пересічних громадян, так і підприємців до бюджетної полі-
тики як основного інструменту політики Уряду залишається на низькому рівні. 
Практично втрачений контроль за обґрунтованістю складання кошторисів бю-
джетних установ, які є підставою для взяття бюджетних зобов’язань. Змішуван-
ня функціонального і програмно-цільового методів бюджетування призвело до 
безконтрольності планування і виконання бюджету. Якщо поточний (на стадії 
оплати рахунків) і наступний (перевірка вже проведеної фінансової операції) 
види фінансового контролю погано, але  працюють, то попередній контроль 
(оцінка доцільності і обґрунтованості на стадії формування бюджету, підготовки 
бюджетних програм і кошторисів) — практично відсутній.

Як буде показано у подальших параграфах, в цей період бюджетний механізм 
практично втратив свою функцію інструменту економічного розвитку. Постійні 
«експерименти» із податковою системою та невдалі спроби децентралізації дер-
жавних фінансів, зростання корупції у сфері витрачання бюджетних, в тому числі 
інвестиційних, коштів, нереформованість бюджетної сфери та системи соціаль-
них трансфертів призвели до розбалансованості фіскальної системи загалом і 
загрозливого зростання державного боргу. Намагання іноземних партнерів 
через програми допомоги відновити збалансованість і стійкість державних фі-
нансів наражаються на ослаблену інституційну і кадрову спроможність бюджет-
ної системи. Остання поступово відривається від реального сектору і стає «вір-
туальною» з акцентом на отримання фінансування замість доходів бюджету, а 
проблема збалансування вирішується не за рахунок економічного зростання, а 
шляхом скорочення усе ще не реформованої бюджетної сфери. Це, у свою чергу, 
ще більше підриває інституційну спроможність і здатність системи до відновлен-
ня. Кульмінацією деградації стає нехтування процедурами розробки і прийняття 
проекту державного бюджету.

Таким чином, початково потужна, створена для реформ і економічного 
зростання, система державних фінансів України поступово перетворилась 
на пасивний додаток до політично не урегульованої і економічно слабкої 
системи державного управління. 
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1.2. Еволюція дохідної частини бюджету

Характер впливу бюджетної системи на ситуацію в економіці країни, зокре-
ма — рівень сприятливості бюджетної політики щодо економічного зростання, 
значною мірою визначається перерозподілом суспільного продукту через бю-
джет, що характеризується величиною та структурою дохідної частини держав-
ного та зведеного бюджетів. 

Загалом, частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет України коливаєть-
ся навколо 30% з деяким зниженням у кризові періоди 2009 та 2013 рр. Дина-
міка рівня фіскального перерозподілу демонструє спроби його антициклічного 
застосування, про що свідчить зростання перевищення видатків над доходами 
бюджету у депресивні та кризові періоди (Рис. 1.1). Утім, дієвість антициклічних 
заходів значною мірою залежить від структури бюджетних видатків, що буде 
розглянуто в наступному параграфі. 

Для коректного порівняння рівня фіскального перерозподілу з практиками 
інших країн світу, слід зауважити, що у європейській практиці до зведеного 
бюджету зазвичай включаються також доходи соціальних фондів. За даними 
Євростату, в ЄС-28 цей показник сягав у 2014 р. 45,2 % ВВП (зокрема, у європей-
ських країнах-сусідах: Чеській Республіці — 40,1%, Польщі — 38,6%, Словаччи-
ні — 38,9%, Угорщині — 47,4%). Найбільшим цей показник є у Норвегії, Швеції, 
Фінляндії, Данії, Франції та Бельгії — понад 50% ВВП. В Україні у 2014 р. доходи 
сектору загальнодержавного управління з урахуванням власних доходів Пен-
сійного фонду України та фондів соціального страхування становили 40,3% ВВП, 
а в 2015 р. — близько 42%. Отже, загалом рівень фіскального перерозподілу  
в Україні наразі близький до середньоєвропейського.

РИС. 1.1. ДИНАМІКА РІВНЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВВП ЧЕРЕЗ ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ 
УКРАЇНИ У 2003-2015 РР.
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РИС. 1.2. ДОХОДИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2005-2016 РР. 

Поширеною є думка, що в розвинених країнах показник фіскального перероз-
поділу, як правило, має бути більшим, ніж в країнах, що розвиваються3. Такий 
висновок базується на припущенні, що розвинені країни завдяки досконалим 
інститутам бюджетної політики спроможні ефективно перерозподіляти консолі-
довані через фіскальні механізми ресурси, тоді як менш розвинені країни не ма-
ють належних інституцій для цього. За розрахунками вітчизняних дослідників,  
в умовах недосконалості ринкових інститутів, за низьких показників ефектив-
ності Уряду зростання частки перерозподілу ВВП через публічний сектор еконо-
міки призводить до зменшення темпів приросту ВВП на 6%4. 

Утім, така позиція дещо контраверсійна. Адже розвинена інституційна структу-
ра, притаманна передовим країнам, водночас дозволяє вирішувати низку за-
вдань, що належать до сфери відповідальності держави (внутрішня безпека, ви-
конання законодавства, соціальна допомога тощо), без витрачання бюджетних 
коштів, за рахунок інституційної самоорганізації. Водночас, слаборозвинені кра-
їни потребують особливих дій держави щодо підвищення рівня освіти населен-
ня, охорони здоров’я, зниження нерівності та подолання бідності, гуманітарного 
розвитку, розвитку інфраструктури тощо, без яких у сучасному світі відбувається 
консервування відсталості їхніх економік. Отже, класичне бачення справджуєть-
ся, насамперед, для усталеного поділу країн на високо— та слаборозвинені, а 
для країн, які орієнтовані на зміну свого статусу у глобальному розподілі, прин-
циповими стають не так сам рівень фіскального перерозподілу, як структура фіс-
кальних вилучень (дохідної частини бюджету) та ефективність і орієнтованість 
на зростання й структурні зрушення видаткової частини.

Предметом дослідження впливу дохідної частини бюджету на економічну актив-
ність в країні є насамперед податкові надходження. В структурі дохідної частини 
державного бюджету України їхня частка коливалася на рівні 63-76% у 2000-2010 
рр. та у подальшому різко збільшилася (до 81-84%) як внаслідок змін у оподатку-
ванні, пов’язаних з прийняттям Податкового кодексу України (наприклад, зрос-
тання ставок акцизного податку, удосконалення адміністрування тощо), так і з 
суто статистичних причин, коли в рамках Податкового кодексу частина непо-
даткових платежів (в першу чергу рента та цільові надбавки до тарифів — до 
2011 р.) стали обліковуватися як податкові (Рис. 1.2).

3 Длугопольський О. В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформа-
ції світової економіки // Фінанси України. — 2012. —  №8. — С. 106-121. 

4 Серебрянський Д.М. Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Оцінювання рівня та ефективності пе-
рерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України // Фінанси України. — 2013. —  № 4.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Інші доходи

73,1% 73,2% 73,3% 76,3% 76,2% 74,5% 84,0% 80,9% 79,9% 80,6% 77,9% 84,0%

134 183
171 812

219 937

297 893 272 967
314 506

398 554
445 525 134 183442 789 456 067

651 966
703 899



17БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Слід наголосити, що загальна тенденція до зниження величини податкового 
навантаження на реальну економіку та спрощення процедур податкового адмі-
ністрування, яка простежувалася у 1997-2001 рр., розглядається експертами як 
одна з передумов відновлення в Україні економічного зростання після транс-
формаційної кризи5. Вплив пом’якшення податкового навантаження на запо-
чаткування тенденцій економічного зростання в Україні підтверджується емпі-
ричними розрахунками6. 

Значними позитивними на той час зрушеннями у сфері податкової політики стали 
зниження з 1 січня 2004 р. ставок податків на прибуток та ПДВ, а також перехід до єди-
ної ставки прибуткового податку з громадян на рівні 13%. Таке зниження обумовило 
зменшення частки фіскального перерозподілу ВВП у 2004 р. (Табл. 1.1), позитивно 
відобразилося на обсягах коштів, які залишаються в розпорядженні суб’єктів госпо-
дарювання та населення, що сприяло розширенню внутрішнього попиту, розвитку 
суб’єктів господарювання, послабило стимули до тінізації економічної діяльності. 

5 Податки в Україні: від фіскальної до стимулюючої функції (Жаліло Я.А., Комаров В.А.,  
Романенко С.І. та ін.) / Податки в Україні: від фіскальної до стимулюючої функції : Зб. наук. 
ст. — К.: Альтерпрес, 2003.— С. 36.

6 Див., зокрема: Link between tax pressure and economic growth. Model Analysis —  
case of Ukraine.// Economist.— 2002.— № 1.

ТАБЛ. 1.1. ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ВИЛУЧЕННЯ У СПІВВІДНОШЕННІ З ВВП 
В ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, У %

Проте подальшого розвитку процес зниження податкового навантаження не 
набув через впровадження у 2005 р. пакету поправок до низки законодавчих 
актів у сфері оподаткування, прийнятого Верховною Радою разом зі змінами до 
Бюджету-2005 (загалом, зміни було внесено до понад 90 законодавчих актів та 
скасовано існуючі податкові пільги для суб’єктів підприємницької діяльності, за-
реєстрованих у СЕЗ, ТПР та технологічних парках, та для галузей літако-, автомо-
білебудування, космічного машинобудування, виробництва бронетехніки тощо; 
збільшено ставки акцизного збору тощо).

Внаслідок зазначених заходів, рівень податкового навантаження відновив зрос-
тання, досягши у 2006 р. рекордного показника 23,1% ВВП. У 2007 р. відбулося 
відновлення деяких податкових пільг, наданих до 2002 р. в рамках інвестицій-
них програм в секторі автомобілебудування, що, зрештою, відбилося незначним 
зменшенням фіскального навантаження. Значне збільшення вилучень за по-
датком на прибуток підприємств у 2005 р. досить чітко корелює з різким падін-
ням інвестиційної динаміки у цей період, так само, як послаблення податкового 
навантаження на прибуток у 2006-2007 рр. може бути пов’язане з відновленням 
активної інвестиційної динаміки. 

Чергову спробу удосконалення податкової системи було здійснено у 2010 р.,  
з ухваленням Податкового кодексу. Документ раціоналізував податкову систему, 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Податок на прибу-
ток підприємств 4,50% 4,10% 4,20% 5,00% 4,70% 5,30% 4,80% 4,80%

Податок на доходи 
фізичних осіб 3,80% 4,30% 4,80% 5,10% 3,80% 3,90% 4,20% 4,80%

ПДВ 5,60% 5,10% 6,00% 4,70% 4,80% 7,70% 9,30% 8,20%

Акцизний збір 1,30% 1,30% 1,80% 2,00% 1,90% 1,80% 1,60% 1,50%

Разом податкових 
вилучень 18,40% 18,00% 20,10% 20,30% 18,30% 22,20% 23,10% 22,40%
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встановив засади зниження фіскального навантаження, врегулював стимулюю-
чі функції податків. Передбачалося, що поетапне зниження ставки податку на 
прибуток з 25 до 16% (у 2011 р. — 23%, у 2012 р. — 21%, у 2013 р. — 19%, у 2014 
р. — 16%) мало забезпечити стимули для інвестиційного спрямування прибутків. 
З 2014 р. було передбачено також зменшення ставки ПДВ до 17%.

Цінною особливістю Кодексу були передбачені пільги, спрямовані на заохочення 
енергозбереження, зокрема: звільнення від оподаткування частини прибутку під-
приємств, отриманого від виробництва та реалізації деяких енергозберігаючих то-
варів промислового призначення та частини прибутку, отриманого від здійснення 
енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, 
які займаються розробленням та використанням енергозберігаючих заходів та 
енергоефективних проектів; тимчасове звільнення від оподаткування прибутку 
виробників біопалива для виробництва електричної та теплової енергії, а також 
прибутку підприємств з видобування та використання газу вугільних родовищ. За-
охоченню підприємницької активності мала сприяти низка нововведень щодо удо-
сконалення адміністрування податків, податкової звітності, механізмів сплати тощо.

Між тим, на заваді повноцінній реалізації податкових новацій стали коротко-
строкові пріоритети фіскального збалансування за невпинного зростання видат-
кової частини в умовах поширення тенденцій економічної депресії, а потім — і 
кризи 2014 р. Підвищення рівня фіскального перерозподілу у післякризовий пе-
ріод було забезпечено зростанням ваги непрямих податків (Табл. 1.2). 

ТАБЛ. 1.2. ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ВИЛУЧЕННЯ У СПІВВІДНОШЕННІ З ВВП В 
ПЕРІОД 2010-2015 РР., У %

* Зміна обсягу податкових вилучень у 2011 р. пов’язана також зі зміною бюджетної класифікації за до-
ходами — надходження від рентної плати почали обліковуватися у складі податкових надходжень.

Податкові зміни 2014 р. полягали в зменшенні кількості податків та деякому спрощенні 
адміністрування. Реформа продовжила тренд зменшення кількості податків (Табл. 1.3). 
Водночас, будучи ухваленими в період жорсткого підвищення потреби в наповненні 
бюджету, зміни, насамперед, орієнтувалися на збільшення фіскального навантаження: 
було запроваджено нові платежі для фінансування потреб оборони (воєнний збір), за-
проваджено оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, а також підвищених пен-
сій, збільшено ставки акцизів, платежів за користування надрами та радіочастотним 
ресурсом. Зменшення числа податків як і у 2011, так і у 2015 рр., суттєво не відобра-
зилося на забезпеченні надходжень до бюджету, оскільки відбувалося в першу чергу 
шляхом їх об’єднання, а не скасування. Скасування торкнулося лише малоефективних 
податків та зборів, які не мали суттєвого впливу ні на показники бюджетів, ні на веден-
ня бізнесу. Так, до переліку підакцизних товарів включено електричну енергію, внаслі-
док скасування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію; встановлено єдиний платіж за користування природними ресурсами, 
тобто  було сконцентровано 4 податки і збори у складі рентної плати (плата за користу-
вання надрами, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеці-
альне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів); місцевий 
податок на майно тепер складається з: податку на майно відмінне від земельної ділян-

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Податок на прибу-
ток підприємств 5 3,6 3,7 4,2 4 3,8 2,5 2

Податок на доходи 
фізичних осіб 4,8 4,9 4,7 4,6 5,1 5 4,7 5,1

ПДВ (сальдо) 9,7 9,3 8 10 9,8 8,8 8,8 9

Акцизний збір 1,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,5 2,8 3,6

Разом податкових 
вилучень 24 22,8 21,7 25,7* 25,7 24,2 23,2 25,6
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ки; транспортного податку; плати за землю (останню передано з державного бюдже-
ту). Суттєвими для приросту бюджетних надходжень у 2015 р. стали запровадження 
імпортного збору, воєнного збору, підвищення рентних та акцизних платежів.

ТАБЛ. 1.3. ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ 
РЕФОРМУВАННЯ

ЗАКОН УКРАЇНИ  
«ПРО СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ» ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

До 2010 року 2011 рік З 2015 року
Всього податків та зборів Всього податків та зборів Всього податків та зборів

40 23 11
Державні 25 Державні 18 Державні 7
Місцеві 15 Місцеві 5 Місцеві 4

Незважаючи на тривалий період реформування, податкова система України 
зберігає суттєві вади, пов’язані як з недосконалістю та надмірною обтяжливістю 
адміністрування, так і з продовженням практики вибіркового застосування зако-
нодавства фіскальними органами. Представники вітчизняного бізнесу констату-
ють збереження пригнічуючого впливу фіскальних процедур на підприємниць-
кий клімат, практики авансових стягнень та невідшкодування ПДВ7. Так, у 2014 
році авансове перерахування податку на прибуток підприємств склало 26,5 млрд 
грн. Суттєвою перешкодою розвитку бізнесу є постійна мінливість податкового 
законодавства, що не дає змогу суб’єктам господарювання чітко прогнозувати 
напрями своєї діяльності.

Динаміка структури податкових надходжень до бюджету демонструє стійку тен-
денцію до зростання частки надходжень від непрямих податків, якими є ПДВ, 
акцизи та мита. Переважно за рахунок цієї складової, починаючи з 2002 р., вста-
новилася загальна тенденція до збільшення сумарного податкового наванта-
ження на ВВП. Зокрема, за рахунок ПДВ та акцизів у 2002 р. було профінансовано 
28,3% доходів Зведеного бюджету, у 2005 р. цей показник сягнув 34,3%, у 2008 р., 
в умовах, які передували фінансово-економічній кризі, зріс до 35%, у 2010 р. — до 
36,4%, 2015 р. — 38,2%, а у 2016 р. може скласти 45,5%

За своєю природою непрямий податок залежить від ціни об’єкта оподаткування 
і не має прямого відношення до рівня доходу, а отже до ефективності діяльності 
платника податку. Тому така структура оподаткування спрощує процес стягнен-
ня податків, проте робить фіскальні органи об’єктивно не зацікавленими у під-
вищенні ефективності національної економіки. Відповідним чином і податкова 
політика не розглядає зазначене завдання у складі пріоритетних. 

Потреба в наповненні дохідної частини бюджету також традиційно конфліктує із ці-
лями активізації підприємницької діяльності шляхом зниження податкового наван-
таження та застосування податкових стимулів розвитку. Саме цим обумовлюються 
періодичні наміри фіскальної влади щодо скасування спрощеної системи оподат-
кування та спротив пропозиціям застосування міжнародно випробуваних подат-
кових стимулів, зокрема для інвестиційної діяльності. Головною причиною негатив-
ного ставлення до інструментарію пільгового оподаткування є відсутність ефективних 
механізмів контролю за цільовим використанням податкових пільг  та методичного 
забезпечення аналізу їх ефективності8. Переважання непрямих податків у податкових 

7 13 грудня у Києві відбувся позачерговий IX З’їзд Всеукраїнської громадської організації  
«Асоціація платників податків України» (другий етап). — [Електронний ресурс]. — Режим  
доступу: http://www.appu.org.ua/news/13-IX-/.
8 Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання  
в Україні. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: (http://eupublicprocurement.org.ua/ 
wp-content/uploads/2015/04/STATE-SUPPORT-STUDY_UKR_20.04.2015.pdf. 
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надходженнях до бюджету обумовлює домінування пільг з ПДВ у загальній структурі по-
даткових витрат. Проте у цьому разі розмір коштів, які суб’єкт господарювання отримує 
завдяки такій пільзі, практично не залежить від результативності його діяльності, що 
не сприяє цільовій дії цього стимулу. Отримання пільг зі сплати ПДВ досить часто є на-
слідком лобіювання групових інтересів та способом отримання виграшу в ціновій кон-
куренції. Водночас пільги з ПДВ є безпосередніми втратами бюджету недоотриманих 
«живих» коштів, наявність яких у платника податку не залежить від наявності пільги. 
Прямі податки (в основному це податок на прибуток підприємств та податок на дохо-
ди фізичних осіб), зменшуючи доходи їх платників, безпосередньо впливають на об-
сяги інвестиційного та споживчого попиту. З фіскальної точки зору вони поступаються 
непрямим податкам в частині рівномірності їх надходжень, проте займають відчутну 
частку в податкових надходженнях до бюджету (у 2014 р., наприклад, частка подат-
ків та зборів на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях зведеного бюджету 
склала 16,5%, податку на прибуток підприємств — 8,8%, у 2015 р. відповідно 15,3% та 
6,0%). Пільги зі сплати прямих податків, насамперед, щодо податку на прибуток, за-
охочують до підвищення рентабельності та ефективності використання ресурсів під-
приємств9. 

Отже, структура податкових надходжень в Україні склалась під впливом пріоритетнос-
ті  фіскальних стягнень, що створює суперечність з цілями структурних перетворень, 
необхідних для зміцнення конкурентоспроможності національної економіки. Податко-
ва політика не застосовується як важіль стимулювання економічного зростання та по-
зитивних структурних зрушень. 

Серед неподаткових бюджетних надходжень першість належить коштам Національ-
ного банку України. З 1999 р. Законом України «Про Національний банк України» було 
закріплено норму щодо перерахування до державного бюджету суми перевищення 
доходів Національного банку над його видатками та відповідного фінансування НБУ 
з державного бюджету у разі, якщо той матиме збитки. Частка перерахованих НБУ ко-
штів в доходах державного бюджету коливалася в межах 0,5% (у 2002 р.) — 1,8% (2004 
р.) в перші роки економічного зростання, з 2008 р. почала активно зростати й у 2015 р. 
склала 11,6%. 

Джерелами прибутків НБУ в цей період стали курсові доходи, пов’язані з девальвацією 
гривні, та доходи від операцій з державними цінними паперами, обумовлені активним 
кредитуванням бюджету через опосередковану купівлю Нацбанком облігацій внутріш-
ньої державної позики.

Фактично наявність відповідної норми та існуюче право закріплювати Законом про 
бюджет джерела надходжень і їх обсяги дали змогу обійти закріплену статтями 15 Бю-
джетного кодексу та 54  Закону України «Про Національний банк України» норму щодо 
заборони кредитування бюджету за рахунок емісійних коштів. Тобто, наповнення ко-
штами державного бюджету за рахунок Національного банку здійснювалося практич-
но в ручному режимі, а прибуток НБУ став «стабільним та прогнозованим» джерелом 
надходжень до бюджету. 

Міжнародні фінансові організації неодноразово звертали увагу на зазначену пробле-
му. Наслідком цього стали ініційовані зміни до Закону України «Про Національний банк 
України», якими закріплювалася необхідність відрахування частки прибутку НБУ до ре-
зервів  НБУ та державного бюджету на паритетних умовах. Проте Законами про Дер-
жавний бюджет України на відповідний рік такі норми вчергове призупинялися, або 
змінювалися «антикризовими» законами. Востаннє, за наполяганням МВФ та СБ, у 2015 
р. Законом України № 541-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України» в черговий 

 9 Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Украї-
ні. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: (http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/
uploads/2015/04/STATE-SUPPORT-STUDY_UKR_20.04.2015.pdf.
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раз було підтверджено перерахування прибутку до державного бюджету за результата-
ми року, а не «авансовими» платежами. Проте штучне зволікання із формуванням Ради 
Національного банку (яка визначає аудиторську компанію для здійснення аудиту Націо-
нального банку, за результатами якого Рада затверджує обсяг прибутку Національного 
банку та його розподіл) стає на заваді повноцінній реалізації такого механізму у 2016 р. 
 
Власні надходження бюджетних установ та надходження від адміністративних послуг 
також формують помітну частку у надходженнях до зведеного бюджету (36,0 млрд грн. 
у 2010 р., 59,5 млрд грн. у 2015 р., що складає 9,1% доходів зведеного бюджету), проте їх 
законодавче унормування було здійснено лише у 2010 р. з прийняттям нової редакції 
Бюджетного кодексу. Статтею 13 було визначено види таких надходжень та напрями 
використання у складі спеціального фонду бюджету на потреби діяльності цих установ. 
Процес упорядкування надання адміністративних послуг триває досі.

Доходи від власності та підприємницької діяльності держави в частині перерахуван-
ня частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підпри-
ємств та їх об’єднань, а також  дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) госпо-
дарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність, 
мають значно меншу частку в загальному обсязі доходів бюджету (від 0,1% у 2001 р. 
до 1,1% у 2015 р.). Намагання щороку збільшити цю статтю доходів бюджету створило 
низку проблем для суб’єктів господарювання державного та комунального секторів, 
пов’язаних з вилученням до  держбюджету значної частки прибутків цих суб’єктів, що 
суперечить завданням їх модернізації та підвищення конкурентоспроможності. Це 
призводить також до зниження якості послуг, що надаються природними монополія-
ми, при відносному завищенні тарифів на ці послуги. 

Після 2010 р. в Україні відбувається зростання частки загального фонду держбюджету 
та зменшення спеціального. Якщо доти частка надходжень загального фонду зведено-
го бюджету не перевищувала 78%, то починаючи з 2011 р. вона склала понад 82%. Зо-
крема, з 2011 р. до загального фонду включається збір від цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію (наразі в складі акцизного податку), а з 2015 
р. — акцизний податок і ввізне мито з нафтопродуктів і транспортних засобів, збір на 
соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, екологічний податок в частині, що зараховується до державного бю-
джету (з 2016 р. 80% надходжень від екологічного податку спрямували до спеціального 
фонду місцевих бюджетів). 

Основною причиною таких змін є намагання Міністерства фінансів за сприяння між-
народних кредиторів посилити гнучкість видаткової частини бюджету, що  теоретично 
є правильним і прогресивним. Проте в умовах слабкості бюджетного планування та не-
доліків в казначейській системі управління коштами виведення певних програм із спе-
ціального фонду означає втрату джерел їх фінансування і, з часом, припинення самих 
програм. Тому правильну ідею переведення коштів спеціального фонду до загального 
можливо реалізувати лише після того, коли розвиток системи планування і виконання 
бюджету буде на рівні тих країн, де такий підхід практично реалізований.

Таким чином, структура як податкових, так і неподаткових надходжень до бюджету 
України посилює негативний вплив фіскальних вилучень на економічну активність. 
Теоретично, цей гальмівний вплив міг би бути компенсований засобами проактивної 
бюджетної політики, проте, як буде показано далі, на практиці належної компенсації не 
відбувається. Недосконала система планування та прогнозування показників бюджету 
при  неякісних макроекономічних прогнозах заохочує існування системи доведення 
до фіскальних органів завищених планів виконання надходжень до бюджетів, які зму-
шують до фактичного порушення фіскальними органами бюджетного та податкового 
законодавства з метою виконання цих планів, незалежно від того, чи забезпечені над-
ходження ресурсами реальної економіки. 
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1.3. Особливості структури бюджетних видатків

Високий рівень фіскального перерозподілу ставить в Україні високі вимоги 
щодо орієнтації структури бюджетних видатків на підтримку економічного зрос-
тання й структурної модернізації країни. У період з 2003 по 2015 рр. середня 
питома вага видатків зведеного бюджету у ВВП становила 32,2% (Рис. 1.3). При 
цьому збільшення частки видатків у депресивні періоди, ймовірно, завдавало 
стимулюючого впливу для відновлення економічного зростання, проте не су-
проводжувалося якісними структурними змінами, про що свідчить збереження 
значної кризогенності та нерівномірності динаміки вітчизняної економіки. Не-
досконале інституційне середовище обумовлює значні ризики неефективного 
використання бюджетних коштів.

РИС. 1.3. ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, У % ДО ВВП

Структура бюджетних видатків за функціональною класифікацією (Рис. 1.4) 
свідчить про підпорядкованість бюджетної політики змінам в політичній сфе-
рі, орієнтацію переважно на виконання поточних завдань та задоволення 
насамперед невідкладних потреб соціально-економічного розвитку на про-
тивагу стратегічним завданням розвитку та цілям структурної перебудови 
економіки. 

Як видно з Табл. 1.4, найбільшу частку у Зведеному бюджеті України займають 
соціальні видатки (на охорону здоров’я, духовний та фізичний розвиток, освіту, 
соціальний захист населення та соціальне забезпечення, житлово-комунальне 
господарство) — в середньому за період 2003-2015 рр. вони становили 60% від 
загального обсягу видатків зведеного бюджету, а у 2010-2013 рр. сягнули піко-
вих значень 65-66%. Видатки на виконання державою владних повноважень 
(загальнодержавні функції, оборона, забезпечення безпеки та громадського по-
рядку) перебували в основному на рівні 22-23% та зросли у 2014-2015 рр. з огляду 
на кризові явища в економіці та збройну агресію проти України.
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РИС. 1.4. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ  
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ, У %

10 У дослідженні наведені дані за 2016 рік відповідно до опублікованої Казначейством інфор-
мації про планові показники виконання зведеного бюджету.

ТАБЛ. 1.4. РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ У 2003-2016 РР., У % ДО ВВП

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

10

Загальнодержавні функції 3,7 3,6 3,5 3,7 3,4 3,3 3,6 4,0 3,7 3,7 4,1 4,9 5,9 6,2

Оборона 2,0 1,8 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 2,6 2,7

Громадський порядок, безпека  
та судова влада  2,2 2,3 2,3 2,3 2,6 2,9 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6 2,9 2,8 2,6

Економічна діяльність 4,6 5,4 4,3 5,0 5,6 5,4 4,4 3,9 4,2 4,3 3,3 2,8 2,8 2,5

Охорона навколишнього  
природного середовища 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2

Житлово-комунальне господарство 0,7 0,8 0,9 1,5 0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 1,4 0,5 1,1 0,8 0,4

Охорона здоров'я 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 4,0 4,0 3,6 4,0 4,0 3,6 3,6 2,8

Духовний та фізичний розвиток  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6

Освіта  5,6 5,3 6,1 6,2 6,2 6,4 7,3 7,1 6,4 7,0 6,9 6,4 5,8 5,1

Соціальний захист  
та соціальне забезпечення 4,8 5,6 9,0 7,6 6,7 7,8 8,6 9,3 7,8 8,6 9,5 8,8 8,9 10,8

Всього 28,4 29,4 32,1 32,2 31,4 32,6 33,7 33,7 30,9 33,8 33,2 33,4 34,3 33,8
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ТАБЛ. 1.5. РАНЖУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ  
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
У 2003-2015 РР.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Освіта  

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Економічна 
діяльність Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Загальнодер-

жавні функції
Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність Освіта  Економічна 

діяльність
Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції Освіта  Освіта  

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Економічна 
діяльність Оборона 

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Економічна 
діяльність

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Оборона Оборона Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона Економічна 
діяльність

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 
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Ранжування часток напрямів фінансування у структурі видатків Зведеного бю-
джету України дає підставу визначити тенденції змін пріоритетів бюджетної по-
літики України протягом 2003-2016 рр. (Табл.1.5).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Освіта  

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Соціальний 
захист та 
соціальне за-
безпечення

Економічна 
діяльність Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Освіта  Загальнодер-

жавні функції
Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність Освіта  Економічна 

діяльність
Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Економічна 
діяльність

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції Освіта  Освіта  

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Охорона 
здоров’я

Загальнодер-
жавні функції

Економічна 
діяльність

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Економічна 
діяльність Оборона 

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Економічна 
діяльність

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Громадський 
порядок, 
безпека та 
судова влада  

Оборона Оборона Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона Економічна 
діяльність

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Оборона 
Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний роз-
виток  

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 

Охорона на-
вколишнього 
природного 
середовища 



26 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Найвагомішою часткою у структурі видатків на соціальний захист і соціальне за-
безпечення є асигнування на соціальний захист пенсіонерів, які у 2003 р. стано-
вили близько 35% і до 2015 р. зросли до понад 56 %, а за плановими показниками 
2016 р. становитимуть 61,1% від загальної суми видатків на цей вид діяльності 
(Рис. 1.5). В абсолютних показниках ці видаткові статті перевищували розмір 
дефіциту Державного бюджету. Стрімке зростання видатків на соціальне забез-
печення пенсіонерів пояснюється значним дефіцитом бюджету Пенсійного фон-
ду України, що змушує покривати цей дефіцит коштами Державного бюджету. 
У 2015 р. з 94,8 млрд грн. видатків з держбюджету за статтею «соціальний захист 
пенсіонерів» на погашення дефіциту було спрямовано третину — 31,8 млрд грн. 
Планом на 2016 р. ці видатки збільшилися до 144,9 млрд грн., з яких погашення 
дефіциту склало вже 60,5%, або 87,7 млрд грн. При цьому понад 60% пенсіонерів 
отримують пенсію, яка не перевищує встановлений прожитковий мінімум для 
непрацездатних осіб. 

Вплинула на величину видатків також популістська практика «роздавання» у пе-
редвиборчі періоди спеціальних доплат до пенсії різним категоріям осіб. Зна-
чна потреба в коштах на підтримку осіб похилого віку призводить до обмеження 
фінансування інших статей, зокрема соціального захисту сім’ї, дітей та молоді. 
Це, безперечно, негативно відбивається на відтворенні населення, та соціальній 
інтеграції молодого покоління.

РИС. 1.5. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Другим за вагомістю напрямом витрачання коштів у соціальній сфері є освіта 
(Рис. 1.6). У структурі видатків за цією функціональною статтею у Державному 
бюджеті понад 75% складають видатки на вищу освіту (75,2% — у 2015 р. і 92,6% 
із запланованих у 2016 р.), оскільки основна вага фінансування початкової та 
середньої освіти припадає на місцеві бюджети. Відповідно, у Зведеному бю-
джеті більшість фінансування припадає саме на загальноосвітні заклади (по-
над 43,5%). Про ефективність бюджетних видатків на освіту може свідчити їхня 
структура: у 2014 р. поточні видатки склали 97,6% видатків зведеного бюджету 
на фінансування освіти, в тому числі 54,0% склала оплата праці. Отже, відносно 
висока якість української освіти (у 2015 р. у світовому рейтингу загальноосвітніх 
шкіл Україна посіла 38 місце, у рейтингу вищої освіти — 41) базується в основно-
му на експлуатації успадкованого потенціалу, в той час як інвестицій у зміцнення 
матеріальної бази цього сектору державою практично не здійснюється. Прямим 
наслідком є посилення відмінностей в якості надання освітніх послуг (насампе-
ред у міській та сільській місцевостях), відставання рівня підготовки фахівців від 
вимог ринку праці, формування підґрунтя для неофіційних грошових поборів за 
офіційно безкоштовні освітні послуги. 
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РИС. 1.6. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ

Неефективна структура притаманна й фінансуванню сфери охорони здоров’я, 
найбільша частка якого спрямовується на функціонування лікарень та санатор-
но-курортних закладів (близько 52% у структурі видатків на охорону здоров’я з 
Державного бюджету і понад 64,8 % — зі Зведеного — Рис. 1.7). У плані 2016 р. 
частка цієї статті у Зведеному бюджеті зменшилася до 59,6%. Поточні видатки у 
2014 р. сягали 96,5% видатків зведеного бюджету, з них 54% належали до заро-
бітної плати. 83,9% видатків на охорону здоров’я здійснюються (за фактом 2015 
р.) місцевими бюджетами, що посилює важливість ефективної організації функ-
ціонування локальної мережі амбулаторій, стаціонарних та поліклінічних закла-
дів. Характерним є зниження частки фінансування санітарно-профілактичних та 
протиепідемічних заходів та закладів, що визначає загальну орієнтацію сфери 
охорони здоров’я України на значно дорожчі процеси подолання хвороб замість 
дешевшого запобігання захворюваності. Негативні демографічні показники — 
високий рівень смертності та низька середня тривалість життя (148 місце у світі), 
значна захворюваність від соціально небезпечних хвороб, зокрема — ВІЛ/СНІД, 
сухот тощо засвідчують загальну неефективність витрачання публічних коштів 
на охорону здоров’я в Україні.

РИС. 1.7. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
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Видатки на житлово-комунальне господарство також мають, на нашу думку, 
розглядатися в контексті соціальних видатків, оскільки безпосередньо вплива-
ють на умови та якість життя громадян. Окрім 2012 р., коли відбувалася реалі-
зація масштабних інфраструктурних проектів для проведення Євро-2012, частка 
бюджетних видатків на потреби ЖКГ залишалася незначною й у 2015 р. була за-
планована на рівні 1% видатків зведеного бюджету. При цьому 99,6% видатків 
здійснюються з місцевих бюджетів.

Залишковий принцип фінансування сфери ЖКГ обумовив нехтування стратегіч-
ними завданнями її модернізації та переважання поточного «латання дірок». Зо-
крема, протягом 2010-2012 рр. на загальнодержавну програму реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства було передбачено фінансування 
15 662,3 млн грн., а фактично було виділено з Держбюджету 1 236 млн грн., тобто 
недофінансування склало 92,1%. 

Як наслідок, в житлово-комунальному господарстві нагромадились структур-
ні проблеми, які не лише суттєво погіршують якість життєзабезпечення насе-
лення України, містять ризики погіршення екологічної, санітарно-епідемічної 
та техногенної ситуації, але й складають підґрунтя для зростання потреби в 
бюджетному субсидуванні населення для компенсації зависоких тарифів, у ве-
личину яких закладено, разом з іншим, низьку ефективність, високі втрати в 
комунальному господарстві та неефективну організаційну модель його функ-
ціонування. Кошти для модернізації і технічного переоснащення інженерної 
інфраструктури частково залучаються за рахунок співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями.

Отже, стабільно висока частка  соціальних видатків бюджету України на-
разі не забезпечує належний соціальний захист і належну якість життя 
населення, реалізацію закладеного до Конституції положення про те, що 
Українська держава є соціальною. Нереформованість складових соціальної 
сфери призводить до марнування значної частки ресурсів, що вилучаються че-
рез фіскальні інструменти держави. Це робить наявну модель соціальної полі-
тики гальмівною для економічного зростання та несприятливою для розвитку 
людського капіталу України.

В умовах посилення економічної стагнації у 2012-2015 рр. відбувалося зростання 
видатків на виконання загальнодержавних функцій (включають в себе видат-
ки на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого 
самоврядування, фінансову та зовнішньополітичну діяльність, обслуговування 
боргу, міжбюджетні трансферти тощо). Це зростання обумовлене насамперед 
збільшенням видатків на обслуговування державного боргу, які у 2014 р. порів-
няно з 2012 р. зросли удвічі, або на 24,2 млрд грн, в той час як загальні видатки за 
статтею — лише на 21,8 млрд грн. Відтак, видатки на утримання вищих органів 
державного управління та місцевої влади, зокрема на оплату праці в цих орга-
нах, за цей період у номінальному вимірі фактично не змінилися, тоді як чисель-
ність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування навіть 
дещо збільшилася (на 1,9%). Надто «дешевий» апарат державного управління 
(значна кількість службовців при вельми обмеженому фінансуванні) обумовлює 
низьку якість врядування через «вимивання» фахівців з цього сектору та ство-
рення підґрунтя для корупції. 

Частка видатків на оборону у структурі видатків зведеного бюджету протягом 
досліджуваного періоду майже невпинно скорочувалася, знизившись у 2013 р. 
до 0,97% ВВП. Це пояснюється як суттєвим скороченням чисельності військо-
вослужбовців, так і зменшенням обсягів фінансування програм, спрямованих 
на модернізацію військової техніки та переозброєння армії в цілому. Таке не-
хтування потребами армії негативно вплинуло на її боєздатність та розвиток ві-
тчизняного ОПК. Ситуація кардинально змінилась  з 2014 р., коли Уряд в умовах 
жорстких бюджетних обмежень змушений був здійснювати збільшення видат-
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ків на оборону у зв’язку із розв’язанням військового конфлікту на території Укра-
їни, й їх було збільшено порівняно з 2013 р. в 1,9 разів. У бюджеті 2015 р. частка 
фінансування потреб оборони сягнула 2,63% ВВП. Тенденція зростання видатків 
збереглася і в плані на 2016 р.

За останнє десятиріччя стрімко знизилася частка видатків на економічну ді-
яльність у структурі видатків зведеного бюджету — з 18,5% у 2004 р. до 6,9% у 
2015 р., а у плані 2016 р. — 7,3%. Причинами такого скорочення є як зміна засад 
державної підтримки з переорієнтацією з прямого бюджетного фінансування на 
встановлення податкових пільг, так і підвищення частки інших видатків, зокре-
ма на виконання соціальних функцій держави та обслуговування державного 
боргу. Загальна величина видатків на економічну діяльність по відношенню до 
ВВП є вельми незначною (Рис. 1.8). 

РИС. 1.8. ЧАСТКИ СКЛАДОВИХ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ  
НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У % ДО ВВП
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Видатки зведеного бюджету на економічну діяльність не забезпечують 
стабілізацію економіки, створення необхідного ринкового середовища, 
підтримання пріоритетних і базових галузей економіки, розвиток науко-
містких інноваційних технологій, модернізацію інфраструктури тощо, що 
свідчить про неефективність економічної функції держави.

Використання державних коштів на економічну діяльність зазвичай зумовлю-
ється конкретними політичними та економічними пріоритетами та передбачає, 
серед іншого, різні форми субсидування різноманітних видів господарської ді-
яльності і галузей. При цьому слід наголосити на наступному:

1. Важливу роль в забезпеченні фінансування відіграє так звана «пріоритетність» 
галузі (наприклад, згідно з функціональною класифікацією видатків паливно-
енергетичний комплекс у 2010-2015 рр. фінансувався на 95-88% від плану, сіль-
ське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство — на 
94-69%, транспорт — 79-89%, охорона навколишнього природного середовища – 
на 38-56% тощо. У той же час фінансування видатків на охорону здоров’я, духо-
вний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист — понад 95% від плану). 
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2. На виділення бюджетних коштів для фінансування окремих програм впли-
вають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Серед об’єктивних можна 
виділити недонадходження коштів до спеціального фонду державного 
бюджету, серед  суб’єктивних — несвоєчасні затвердження порядків ви-
користання бюджетних коштів, складність механізмів отримання коштів 
суб’єктами господарювання, непродуктивні витрати часу при проведенні 
конкурсів тощо.

3. Поворотна фінансова допомога з бюджету (кредитування) в Україні не засто-
совується в достатньому обсязі, і стосується, в основному, бюджетних програм:

• у житловому будівництві: для забезпечення житлом молоді, педагогічних 
працівників, сільських забудовників;

• у агропромисловому комплексі: здійснення операцій лізингу сільськогоспо-
дарської техніки, нетелів та корів, підтримку фермерських господарств;

• у галузі електроенергетики: на реконструкцію гідроелектростанцій, підви-
щення надійності постачання електроенергії, будівництво повітряних ліній 
(але в основному це кредити міжнародних фінансових організацій, які об-
ліковуються в бюджеті);

• для підтримки малого підприємництва: починаючи з 2010 р. планувалося 
спрямувати 46,2 млн грн., але фактично фінансувалася програма лише у 
2013 р. — 9,8 млн грн. (надано 40 мікрокредитів).

За своєю суттю кредитування є ефективнішим способом підтримки, ніж пряме 
бюджетне фінансування, оскільки передбачає повернення коштів до бюджету 
та мінімізує можливості нецільового використання коштів. Ризиком є те, що такі 
кошти надаються в основному за рахунок заздалегідь визначених надходжень, 
а тому непоодинокими є  випадки недофінансування.

4. Компенсація відсоткових ставок та частки лізингових платежів. Тривалий час 
цей механізм використовувався в сільському господарстві (з 2000 р. спрямо-
вано майже 4,5 млрд грн.). Започаткований він був у 2000 р. і показав на пер-
ших етапах свого застосування досить позитивний ефект. Наприклад, лише 
за 2001 р. залишок заборгованості за кредитами зріс майже удвічі. В цілому 
протягом 2000-2015 рр. залишок зріс з 745 млн грн. до 53 098 млн грн. Проте 
використання механізму часткової компенсації відсоткових ставок за креди-
тами не є стимулом для зниження відсоткових ставок в банківській системі 
в цілому. Тому цей механізм може використовуватися лише для досягнення 
короткострокового ефекту.

5. Збільшення статутних капіталів підприємств бюджетними коштами в Україні 
широко використовується для підтримки:

• житлового будівництва — на поповнення статутного капіталу Державного 
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у 2009-2015 рр. спря-
мовано 172,6 млн грн.;

• агропромислового комплексу — НАК «Украгролізинг» збільшив у 2006-2014 
рр. свій статутний капітал на 846,4 млн грн.; 

• оборонно-промислового комплексу та казенних підприємств за 2006-2012 
рр. — на 245,9 млн грн. (у тому числі Укроборонпром — 100 млн грн., Укр-
спецторг — 5 млн грн.);

• авіаційної промисловості — вітчизняні авіаційні підприємства отримали для 
поповнення своїх статутних капіталів у 2009-2012 рр. майже 820,7 млн гри-
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вень. Проте  кошти спрямовувалися в першу чергу на погашення існуючої 
заборгованості з виплати заробітної плати та перед контрагентами;

• фінансових установ — у 2006-2010 рр. державні банки (без урахування рекапі-
талізації банків шляхом обміну акцій банків в обмін на облігації внутрішньої 
державної позики) та Державна іпотечна установа отримали 2,8 млрд грн.;

• реалізації національних проектів: було створено 8 державних підприємств 
для реалізації 12 національних проектів. На формування їх статутних капіта-
лів спрямовано близько 800 млн грн.

При цьому вплив державної підтримки на рівень конкуренції та ефективність 
витрачання державних коштів в Україні практично не контролюється. Спостері-
гається зволікання з впровадженням інструментів надання та контролю допомо-
ги, передбачених гармонізованим із законодавством ЄС Законом України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання». Так само мало уваги приділя-
ється вивченню доцільності і пропорційності надання державної допомоги для 
реалізації стратегічних орієнтирів розвитку.

Як видно з Рис. 1.9., найбільшою в бюджетних видатках на економічну діяльність 
є частка видатків на транспорт — в середньому 36,5%, на паливно-енергетичний 
комплекс припадає 20,7%, сільське господарство, мисливство — 15,3%, на іншу 
промисловість та будівництво — лише 1,9%. Протягом досліджуваного періоду 
найстрімкіше падіння продемонстрували видатки на потреби транспорту, па-
ливно-енергетичного комплексу та сільського господарства (Рис. 1.9.). Причому 
злам відбувся у період економічної кризи 2008-2009 рр. Видатки на фундамен-
тальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки були завжди 
найнижчими у структурі видатків зведеного бюджету на економічну діяльність 
та досягали своїх максимальних значень у 2005, 2007 та 2008 рр. — 0,14% від ВВП, 
а в 2015 р. було профінансовано з бюджетів історичний  мінімум — 0,04% від ВВП.

Слід зазначити, що видатки країн ОЕСР на економічну діяльність в середньому 
складають 9,5% (за даними 2013 р.) і різняться від понад 25% в Греції до менш ніж 
7% в Данії, Ізраїлі, Португалії і Сполученому Королівстві.

РИС. 1.9. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, МЛРД ГРН
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Частка бюджетних видатків на транспорт з 2007 по 2015 рр. скоротилась з  2,0% 
до 1,6% щодо ВВП. У 2016 р. заплановано фінансування в обсязі 1,2% від ВВП. 
Понад 80% видатків у цій сфері спрямовується на дорожнє господарство. Влас-
не на розвиток транспорту як сектору економіки виділяється порівняно незна-
чна частка бюджетних коштів: на трубопровідний та інший транспорт — 4,1% 
(в середньому з 2003 по 2015 рр.), залізничний — 3,5%, автомобільний — 0,9%, 
повітряний — 3,1%, водний — 0,7% від загального обсягу видатків, що спрямову-
ються на транспорт (Рис. 1.10).

Між тим, рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становив 14-
34% від науково обґрунтованої мінімально необхідної потреби11, а фінансування, 
що виділяється для дорожньої галузі в Україні та приведене до 1 км автодороги 
загального користування, менше в декілька разів порівняно з країнами Європи. 
Через загалом незначний обсяг фінансування здійснювані видатки неспромож-
ні справити відчутний вплив на стан доріг в Україні. Поліпшення не мають сис-
темного характеру та стосуються в основному магістральних шляхів, у той час 
як місцева дорожня мережа залишається у критичному стані і суттєво обмежує 
можливості транспортної доступності населених пунктів. За міцністю та рівністю 
існуючі автомобільні дороги не відповідають сучасним технічним вимогам на 
40-50% загальної протяжності мережі.

При цьому, з 2015 року відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, фі-
нансування дорожнього господарства з цільових джерел, надходження від 
яких раніше акумулювалися в спеціальному фонді держбюджету, було скасова-
но, а фінансування усіх видатків дорожнього господарства було запроваджено 
із загального фонду держбюджету. Це унеможливило довгострокове плануван-
ня робіт.

РИС. 1.10. ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ  
НА СФЕРУ ТРАНСПОРТУ, МЛРД ГРН

11 Концепція реформування системи державного управління автомобільними дорогами загаль-
ного користування, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 
№739-р «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними до-
рогами загального користування».
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Найбільшу частку у видатках на розвиток паливно-енергетичного комплексу 
становлять видатки на державну підтримку вугледобувних підприємств, що обу-
мовлено загальною збитковістю галузі (Рис. 1.11). Видатки за цією статтею з 2008 
р. постійно зростають, а за загального тренду скорочення видатків на ПЕК по 
відношенню до ВВП зростання відбувається за рахунок подальшого скорочен-
ня видатків на інші галузі: електроенергетичну, нафтогазову та інші. Недостатнє 
фінансування капітальних вкладень в ці сектори економіки не забезпечує вико-
нання енергетичної стратегії України12 . Переважна частина програм модерніза-
ції та будівництва генеруючих та мережевих об’єктів, які були передбачені Енер-
гетичною стратегією 2006 р., не реалізовані. Наприклад, у 2014 р. впровадження 
Програми реформування та розвитку енергетичного сектора було профінансо-
вано лише на 14,9%, Державну підтримку будівництва вугле— та торфодобув-
них підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств — на 59,7%. 
Водночас, програма приватизації підприємств вугільної галузі передбачає про-
даж пакетів акцій рентабельних підприємств, а в державній власності залишає 
низькорентабельні або збиткові підприємства. За таким умов держава буде зму-
шена або постійно дотувати низькорентабельні вугільні шахти, або проводити 
процедуру банкрутства та закривати підприємства.

Відсутність ринкових механізмів заохочення підвищення ефективності вугільних 
підприємств, в тому числі ринку вугілля, перешкоджає спрямуванню бюджетно-
го фінансування на реальне оновлення сектору, забезпечення посилення його 
ролі в енергетичній безпеці України, що передбачено Енергетичною стратегією 
України. 

12 За показником енергоємності ВВП Україна в декілька разів перевищує показники розвине-
них країн Західної і Східної Європи. Так, енергоємність ВВП України в 2010 р. склала 0,55 т  
у.п. на 1000 доларів ВВП у порівнянні з 0,1 — для Німеччини, 0,2 — для Польщі й 0,46 — для Росії. 

РИС. 1.11. ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ  
НА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС, МЛРД ГРН
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Частка видатків на сільське господарство, лісове господарство та мислив-
ство, рибне господарство у структурі видатків Зведеного бюджету на еконо-
мічну діяльність становила в 2015 р. 10,7% (порівняно з 23% у 2003 р.), при цьому 
переважна більшість підтримки припадає на сільське господарство. Водночас, 
частка видатків на цей вид діяльності у ВВП скоротилася протягом досліджува-
ного періоду майже втричі та у 2015 р. складала 0,31% від ВВП, а за планом на 
2016 р. — 0,23% від ВВП. Структура підтримки сільського господарства є примі-
тивною та не вичерпує спектру засобів та напрямів підтримки, передбачених 
угодами СОТ. Як наслідок, Україна спроможна конкурувати лише на сировин-
них ринках агропродукції. Позитивні тенденції розвитку, що спостерігаються 
в аграрному секторі України в останні роки, свідчать про наявність достатніх 
передумов поліпшення економічної динаміки навіть за скорочення державної 
підтримки. Рентабельність виробництва у сільському господарстві залишається 
достатньо високою, порівняно з іншими видами економічної діяльності в реаль-
ному секторі економіки України. Проте  виробнича структура сектору формуєть-
ся під впливом зовнішньоекономічної кон’юнктури, відбувається її спрощення, 
втрачаються «другорядні», незатребувані на світовому ринку види діяльності, 
що негативно відбивається на повноті використання вітчизняного аграрного 
ресурсу й на зайнятості сільського населення.

Про зростаючу орієнтацію бюджетних видатків на поточне споживання свід-
чить загальний тренд скорочення частки капітальних видатків у загальному 
обсязі видатків зведених бюджетів (Рис. 1.12, Табл. 1.6). Досягнувши, після кризи 
2008-2009 рр., 10,1% (через вплив підготовки до фіналу Євро-2012), до 2014 р. цей 
показник зменшився до 3,9%, у 2015 р. — збільшився до 6,9%. Частка бюджет-
них інвестицій в основний капітал у ВВП має динаміку зниження — з 3,4% у 2007 
р. до 0,9% у 2015 р. (Рис. 1.13). При цьому варто наголосити, що в останні роки 
у країнах-нових членах ЄС, навпаки, відбувається зростання частки бюджетних 
інвестицій щодо ВВП, що пов’язано з завданнями інфраструктурної модернізації 
цих країн (цей показник в багатьох країнах перевищує 5% від ВВП13). Утім, слід 
пам’ятати, що таке інвестування, як правило, отримує підтримку з європейських 
структурних фондів, до яких Україна доступу не має.

13 Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні. //  
Фінанси України. —  2010. —  № 2. —  С. 3-12. 

РИС. 1.12. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ, У % 
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ТАБЛ. 1.6. СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ  
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ У 2006-2015 РР., У %

Джерела: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

коштів державного бюджету 6,5 6,8 5,7 4,3 5,8 7,1 5,8 2,4 0,7 2,4

коштів місцевих бюджетів 4,5 4,2 4,6 3,1 3,4 3,4 3,1 2,7 2,6 5

власних коштів підприємств  
та організацій 59,8 58,6 59,3 66,1 60,8 58,6 59,7 63,8 71,5 67,4

кредитів банків та інших позик 3,4 15,2 15,8 13,3 12,3 16,3 17,1 15,3 8,8 7,3

коштів іноземних інвесторів 3,4 3,3 3 4,2 2,1 2,8 1,7 1,8 2,7 3,1

коштів населення  
на житлове будівництво 14,3 8,2 7,7 5,3 11,1 7,5 8,8 10,6 10,5 12

інших джерел фінансування 8,1 3,7 3,9 3,7 4,5 4,3 3,8 3,4 3,2 2,8

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

РИС. 1.13. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ВИДАТКІВ 
ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЩОДО ВВП, У %
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Зазначеному періоду притаманне хронічне зниження рівня виконання пла-
ну капітальних видатків, передбаченого у бюджеті (Табл. 1.7), що пов’язано із 
залишковим принципом фінансування капіталовкладень та практикою змен-
шення обсягів інвестиційних видатків із метою обмеження касового бюджет-
ного дефіциту. Систематичне недофінансування планів капітальних видатків 
усіх рівнів бюджетів означає, що розпочаті в минулі роки проекти не завершу-
ються, та, відповідно, не досягається очікуваний ефект від їх впровадження. 
Результатами є блокування виконання державних цільових програм, розпо-
рошення бюджетних коштів, стримування регіонального розвитку, зростання 
кількості законсервованих об’єктів будівництва. Вищезазначене посилює не-
довіру інвесторів до партнерства з державою в інвестиційних проектах, змен-
шує участь приватного капіталу в стратегічно значущих інвестиційних про-
ектах. Враховуючи, що держава залишається власником пакетів акцій низки 
стратегічних підприємств, слабке інвестування з боку держави, а також вимоги 
щодо вилучення частини прибутків цих підприємств до державного бюджету, 
призводять до втрати такими компаніями конкурентоспроможності і ринкової 
вартості, що негативно відіб’ється на бюджетних надходженнях у разі ухвален-
ня рішення про приватизацію.
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ТАБЛ. 1.7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНИХ КАПІТАЛЬНИХ  
ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ У 2006-2015 РР. 

РИС. 1.14. СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
З БЮДЖЕТНИХ ДЖЕРЕЛ, У %

Рік ВВП, млн 
грн.

Капіталь-
ні інвес-

тиції, млн 
грн.

Частка 
капі-

тальних 
інвестицій 
у ВВП, %

Капітальні 
інвестиції 
за рахунок 

державного 
та місцевих 

бюджетів, млн 
грн.

Частка 
бюджет-
них капі-
тальних 

вкладень 
у ВВП, %

Капітальні 
видатки 

зведеного 
бюджету 

(план), 
млн грн.

Капітальні 
видатки 

зведеного 
бюджету 
(факт), 
млн грн.

Виконання 
плану, %

2006 544153 148972 27,4 16338 3 28918 24536 84,8

2007 720731 222679 30,9 24448 3,4 43391 38690 89,2

2008 948056 272074 28,7 27901 2,9 50741 41153 81,1

2009 913345 192878 21,1 14275 1,6 32100 20052 62,5

2010 1120585 189061 16,9 17320 1,5 42402 30648 72,3

2011 1349178 259932 19,3 27196 2 57856 41947 72,5

2012 1459096 293692 20,1 26290 1,8 61593 40745 66,2

2013 1522657 267728 17,6 13717 0,9 52235 29380 56,2

2014 1566728 204062 13 6788 0,4 38876 20200 52

2015 1980441 251154 12,7 18538 0,9 60237 46745 77,6

Зменшення частки інвестицій з державного та місцевих бюджетів у загальному 
фінансуванні капітальних інвестицій в Україні з 11,0% у 2006 р. до 3,3% у 2014 
р. свідчить про послаблення державного впливу на структуру інвестування в 
Україні. В 2012-2015 рр. фінансування за рахунок цих джерел стрімко впало як в 
абсолютному (з 18,4 та 8,8 млрд грн у 2011 р. до 1,5 та 5,2 млрд грн у 2014 р. від-
повідно), так і у відносному обсязі (з 7,1 та 3,4% у 2011 р. до 0,7 та 2,6% у 2014 р. 
відповідно). У 2015 р. ситуація дещо покращилась: частка інвестицій з держав-
ного та місцевих бюджетів у загальному фінансуванні капітальних інвестицій в 
Україні склала вже 7,4%.

Разом з тим, структура бюджетних інвестицій в основний капітал за цей період 
значно змінилася в бік децентралізації: якщо у 2006 р. з місцевих бюджетів фі-
нансувалися лише 41,2% від загального обсягу бюджетних інвестицій, то в 2014 
р. вже 77,7%, а в 2015 р. ця частка незначним чином зменшилась (Рис. 1.14).
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РИС. 1.15. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ, МЛРД ГРН.

Довідка. Сфера державної інвестиційної діяльності охоплює в провідних розвинутих країнах світу 
від 5 до 20% валових капіталовкладень. За допомогою видатків на капіталовкладення держава 
досить активно впливає на норму нагромадження, її рівень та динаміку, чим значною мірою сприяє 
прискоренню темпів нагромадження капіталу й економічного зростання14. Так, за даними ОЕСР 
у 2013 р. в середньому частка державних в загальному обсязі інвестицій складала 15,9%. Порів-
няно з 2009 р., більшість країн ОЕСР скоротили державні інвестиції за рахунок реалізації програм 
жорсткої економії, проте держінвестування не впало нижче рівня 2007 р., на відміну від України 
та таких країн-членів ОЕСР як Іспанія, Австрія, Ірландія, Туреччина та від Росії. Греція є країною 
з найбільшою часткою (23,2%), за нею йдуть Словенія та Люксембург (22,6% і 22,1% відповідно). 
Уряди країн ОЕСР, в основному, здійснюють довгострокові інвестиції в громадську інфраструктуру, 
а також наукові дослідження і розробки, які можуть сприяти збалансованості економічних циклів, 
створенню нових робочих місць і підвищенню  продуктивності за рахунок застосування антици-
клічної політики. У 2013 р. уряди країн ОЕСР інвестували в середньому 7,8% від загального обсягу 
державних витрат (цей рівень різниться від 17,2% в Кореї до 4% в Ірландії). 

Значну частку у структурі капітальних видатків займають капітальні трансферти 
(30-50% — Рис. 1.15), які направляються з державного бюджету місцевим, забез-
печуючи вирівнювання міжрегіональної диференціації економічного розвитку. За 
деякими видами трансфертів (на соціально-економічний розвиток регіонів, розви-
ток житлово-комунального господарства), кошти фактично розподілялися пропо-
рційно чисельності населення, на основі формули, проте їх частка та динаміка є не-
стійкою. Так, розподіл субвенції на виконання інвестиційних проектів здійснюється 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і за-
ходів державної Стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку 
на підставі формалізованих параметрів, що базуються на фактичних та прогнозних 
показниках економічного та соціального розвитку відповідної території.

Очевидною є проблема не лише недостатнього фінансування, а й неефективно-
го управління державним інвестиційним процесом: коректного відбору об’єктів 
інвестування з огляду на обмежені бюджетні ресурси, досягнення цільового 
спрямування та оптимізації видатків, забезпечення виконання інвестиційних 
проектів за межами бюджетного року. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про фактичну відсутність 
підпорядкованості політики бюджетних видатків вирішенню стратегічних завдань 
розвитку та структурної модернізації економіки України. Перед державою постає 
виклик щодо досягнення належної ефективності та результативності витрачання 
обмежених бюджетних ресурсів, а також забезпечення таких рівня та структури бю-
джетних видатків, які відповідали б стратегічним пріоритетам державної політики. 

14 Політика економічного прагматизму. — К.: Ін-т. сусп.-екон. досліджень, 2015. — [Електронний 
ресурс].— Режим доступу: http://ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf.
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1.4. Удосконалення механізмів планування  
й адміністрування бюджету   

та чинники поширення «ручного керування»

Ефективність бюджетної політики значною мірою залежить від наявності ме-
ханізмів і практик планування та адміністрування бюджету, які б відповідали 
стану бюджетної системи й економіки загалом. В Україні, внаслідок відсутнос-
ті стратегічного бачення мети реформування і під впливом постійного пору-
шення законодавства, сформувалась «гібридна» бюджетна модель, яка нега-
тивно впливає як на фінансову стабільність, так і на можливості економічного 
розвитку. Для цієї моделі характерно те, що Міністерство фінансів фактично 
нав’язує секторальним міністерствам і місцевим органам влади їхні бюджети, 
а також структурні реформи, які вони повинні робити. При цьому сам Мінфін 
не бере на себе відповідальності за наслідки та перекладає її на сектораль-
них міністрів та місцевих чиновників, які, згідно законодавства, дійсно відпо-
відають за складання і виконання бюджету відповідного сектору державно-
го управління чи місцевого самоврядування. Мінфін мало прислухається до 
думки міністерств, коли доводить їм ліміти для складання бюджетних запитів, 
і практично не проводить обговорення проекту бюджету з міністрами, або 
проводить це формально (основне обговорення відбувається з МВФ). 

Між тим, секторальні міністерства, не отримавши ані коштів на реформи, ні 
бодай належної процедури обговорення бюджетних запитів, намагаються 
вирішувати свої бюджетні проблеми шляхом непрозорих переговорів з Мін-
фіном, або лобіюванням своїх бюджетних інтересів у комітетах Верховної 
Ради. Це призводить до непрозорості затвердження бюджетних призначень 
та гальмування реформ у відповідних сферах діяльності внаслідок відсутності 
достатніх коштів. 

Після прийняття бюджету та затвердження Міністерством фінансів бюджетно-
го розпису відбувається процес затвердження паспортів бюджетних програм 
і кошторисів бюджетних установ. Прийняття цих документів дає право на 
взяття бюджетних зобов’язань від імені держави та їхню оплату державним 
казначейством. Проте і паспорти бюджетних програм (які складаються голо-
вними розпорядниками коштів та погоджуються Міністерством фінансів), і 
кошториси бюджетних установ (затверджуються головними розпорядниками 
згідно показників Розпису державного бюджету) не відображають способу до-
сягнення цілей і завдань, визначених у бюджетних програмах, і асигнувань, 
передбачених на їх досягнення. Асигнування як спосіб утримання бюджетних 
установ є атрибутом функціонального підходу до бюджетування, де головним 
є забезпечення певних нормативів існування. 

Довідка. Історично у міжнародній практиці склались два умовних типи побудови бюджет-
ного процесу і бюджетної системи: їх можна визначити як централізований і децентралізо-
ваний. Принципова різниця між ними — у ролі міністерства фінансів як органа, що відпо-
відає в уряді за складання проекту бюджету і його виконання. 
У країнах з централізованим типом організації відповідальність за складання бюджету 
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і за його виконання лежить на міністерстві фінансів. Воно контролює не лише загальний 
обсяг видатків секторальних міністерств, але й розрахунки видатків за статтями, дотри-
мання бюджетного законодавства і бюджетної дисципліни через підпорядковане йому 
казначейство, а також кінцевий результат використання коштів через підпорядкований 
йому орган фінансового контролю і аудиту. Роль секторальних міністерств і, відповід-
но, секторальних міністрів полягає у тому, щоб подати міністерству фінансів необхідну 
інформацію для складання бюджету, відповісти на його питання, отримати бюджет і за-
безпечити його виконання відповідно до вказівок. 
При децентралізованій системі функція складання і виконання бюджетів лежить на секто-
ральних міністерствах, а міністерство фінансів відповідає за дотримання загального фіс-
кального балансу, методологію складання бюджету та бере участь в координації роботи 
фінансових ринків, за рахунок яких покриваються розриви у фінансуванні бюджету. Уся ж 
відповідальність за складання бюджету лежить на секторальних міністрах. 
Якщо за першого типу фіскальний баланс (дефіцит чи профіцит) є результатом складання 
бюджету, то за другого вони є вихідними умовами для цього складання. В Україні Мініс-
терство фінансів спочатку узагальнює потреби головних розпорядників коштів, обрахова-
ні відповідно до законодавства, потім оголошує, що вони значно перевищують прогнозо-
вані надходження, а тоді пропонує внести зміни до законодавства, скоротивши потреби у 
видатках та збільшивши доходи шляхом введення нових податків, або збільшуючи ставки 
існуючих. Це надає процесу складання бюджету непрогнозованого і непередбачуваного 
характеру, коли податкова система у плановому році, реальні призначення для головного 
розпорядника чи трансферт для місцевої громади залежать від фінального голосування 
за Закон про бюджет, якого часто більшість народних депутатів не бачить, і до якого з 
голосу ще вносяться правки.

Удосконалення політики у сфері планування та адміністрування бюджету від-
бувалося в Україні насамперед у рамках запровадження програмно-цільово-
го методу бюджетування, який прийшов на місце постатейного планування 
видатків. Програмно-цільовий метод має сприяти ідентифікації і вирішенню 
важливих проблем держави, регіонів та місцевих громад, що, власне, й нази-
вають реформами. Проте такий підхід вимагає набагато вищого рівня взаємо-
дії усіх учасників бюджетного процесу та дотримання взаємних зобов’язань, 
починаючи із постановки стратегічних цілей розвитку держави, і завершу-
ючи забезпеченням коштами виконання найменшої бюджетної програми у 
найменшій громаді. Тобто процес складання і виконання бюджету набуває 
характеру не стільки фінансового, скільки економічного й управлінського.

На меті впровадження ПЦМ було якомога вагоміше зменшити вплив «люд-
ського фактору» (або, точніше, реалізації амбіцій центрів політичних впливів) 
у призначенні та витрачанні бюджетних коштів. Вбачалося, що концентрація 
видатків на визначених на перспективу цілях та завданнях розвитку окремих 
сфер діяльності з подальшим моніторингом ефективності витрачання коштів 
та, як передбачалось, обов’язковим фінансуванням цих програм, у тому числі 
із залученням коштів з інших джерел фінансування, стане дієвим способом 
підвищення ефективності бюджетної системи. 

Новий етап застосування ПЦМ розпочався в 2010 р. з ухвалення нової редак-
ції Бюджетного кодексу України. Було удосконалено підходи до формування 
стратегічних документів: Основних напрямів бюджетної політики та прогнозу 
Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періо-
ди, унормовано перелік документів (показників, пояснень, індикаторів), які 
мають розроблятися та подаватися головними розпорядниками бюджетних 
коштів, закладено основи співставлення показників, що висвітлюються в бю-
джетних запитах, з планами діяльності головних розпорядників бюджетних 
коштів. Протягом наступних років було оптимізовано кількість бюджетних 
програм (їх було зменшено з 901 у 2011 р. до 532 у 2015 р.).

Проте спроби впровадження програмно-цільового методу та середньостро-
кового бюджетного планування та прогнозування виявлялися занадто залеж-
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ними від політичної та економічної кон’юнктури й переважно не доводилися 
до реального втілення у практичну діяльність влади. 

Показовими щодо цього стали:

1. Закони про Державний бюджет України на відповідні роки. Хоча Бю-
джетним кодексом України і Регламентом Верховної Ради України чітко 
прописані терміни подання проекту державного бюджету до Верховної 
Ради України (15 вересня) та його розгляду (у трьох читаннях протягом 
вересня-листопада), влада так і не спромоглася забезпечити їх дотри-
мання. Лише у 2002 р. Закон про бюджет був прийнятий вчасно. Почало-
ся застосування практики наступного відкликання формально поданого 
в належний термін проекту бюджету (наприклад, проекти бюджетів на 
2013, 2015 та на 2016 рр.). Практикою стало ухвалення законів про бю-
джет у пакеті з іншими законодавчими актами, які суттєво змінювали по-
даткове середовище чи засади діяльності розпорядників, або включен-
ня відповідних положень безпосередньо в текст законів про бюджет. Це 
унеможливлювало коректне бюджетне планування, адже прогноз над-
ходжень та/чи потреба у видатках формувалися на підставі ще не при-
йнятих правових норм.

2. Основні напрями бюджетної політики на відповідний рік. Визначені 
Бюджетним кодексом України та Регламентом Верховної Ради України 
терміни подання і розгляду зазначеного документу також не стали під-
ставою для його прийняття. Наприклад, у 2013, 2014 та 2015 рр. Верховна 
Рада України не змогла прийняти Основні напрями. При цьому Кабінет 
Міністрів України намагався формально дотриматися як термінів подан-
ня документу, так і визначення в ньому основних індикаторів та поло-
жень, що встановлені статтею 33 Бюджетного кодексу України. Документ 
містив мінімум індикаторів та критеріїв та був виписаний загальними 
фразами, що в подальшому, при формуванні безпосередньо проекту 
державного бюджету, давало змогу коригувати параметри, формально 
не порушуючи ухваленого документу. Тому, попри всю їхню важливість, 
Основні напрями бюджетної політики так і не стали основоположним 
документом (або орієнтиром) для формування бюджетної політики. 

3. Прогнози Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні 
періоди. На жаль, незважаючи на закладену мету щодо існування тако-
го документу як першого кроку для впровадження загальної системи 
стратегічного планування та прогнозування, встановлені статтею 21 Бю-
джетного кодексу України норми його формування, Прогноз так і не на-
брав достатньої ваги в бюджетному процесі.

Згідно Бюджетного кодексу України, складовими ПЦМ у бюджетному процесі 
є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспор-
ти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм. Між 
тим, на практиці, цим складовим притаманні суттєві недоліки:

• плани головних розпорядників коштів складаються без урахування страте-
гій розвитку, відсутні механізми оцінки та співставлення планів зі стратегіч-
ними завданнями та пріоритетами розвитку держави та окремих територій, 
з урахуванням їх можливостей та точок зростання;

• непрозорість процесу затвердження обсягів видатків на бюджетні запи-
ти та розподіл бюджетних коштів у ручному режимі «за домовленістю» 
призводять до фрагментарного та нестабільного фінансування планів, 
оскільки планування капітальних вкладень здійснюється винятково Мі-
ністерством фінансів, без урахування пріоритетних напрямів здійснення 
державних цільових програм, разом з тим, Мінекономрозвитку, який є 
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провідним органом у сфері реалізації державної інвестиційної політики, 
не бере участь у цьому процесі15 ;

• через недосконалі процедури відбору інвестиційних проектів в рамках бю-
джетних програм, непоодинокими є випадки внесення змін до переліку про-
ектів/об’єктів, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів 
України, лише у другому півріччі року, в якому необхідно реалізовувати про-
екти в рамках бюджетних програм, в результаті пізнього початку фінансу-
вання бюджетні кошти використовуються неефективно, або не використо-
вуються взагалі, відбувається фактично ручне маніпулювання видатками;

• не проводиться аналіз показників бюджетних програм на предмет їх 
взаємозв’язку із завданнями, визначеними стратегічними документами 
держави у відповідних галузях;

• використання результативних показників має формальний характер, ста-
тистичні дані без чіткого уявлення ступеня досягнення цілей та ефективності 
використання бюджетних коштів не можуть бути використані для прийняття 
рішень про доцільність подальшого фінансування реалізації програм.

Статтею 18 Закону України «Про державні цільові програми» Мінекономрозвитку 
уповноважене здійснювати методичне забезпечення робіт з розроблення та вико-
нання програм, проводити аналіз проектів/програм з метою збалансування необ-
хідних для їх виконання ресурсів, розглядати та погоджувати пропозиції державних 
замовників щодо внесення змін до програм. Проте наразі відсутній документ, на 
підставі якого Мінекономрозвитку могло б визначити ступінь пріоритетності галузі 
для соціально-економічного розвитку, відсутні й чіткі критерії доцільності прийнят-
тя цільової програми. Надто широка проблематика державних цільових програм 
в умовах відсутності пріоритетів для їх формування, відсутність узгодженості їх фі-
нансування з можливостями бюджету протягом терміну виконання призводять до 
надмірної кількості державних цільових програм, з яких фінансується менше по-
ловини.

Таким чином, хоча державні цільові програми є нормативно визнаною складо-
вою прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, 
вони не стали реальним інструментом реалізації пріоритетів соціально-еконо-
мічного розвитку країни. Значні обсяги коштів, спрямовані на їх виконання, час-
то витрачаються без відчутних для суспільства результатів, а передбачену ПЦМ 
концентрацію на визначених цілях та пріоритетах розвитку було замінено «руч-
ним управлінням» бюджетними видатками.

Ознаки такого «управління» очевидні на всіх етапах формування, прийняття та 
виконання державного бюджету:

• На етапі формування проекту бюджету практично нівельовано визначення 
головними розпорядниками потреб коштів як на короткострокову, так і на 
довгострокову перспективу. На завершальному етапі зведення бюджету рі-
вень асигнувань розпорядникам визначається Міністерством фінансів, вихо-
дячи з міркувань розподілу обмежених коштів, що може суттєво відрізнятися 
від обсягу бюджетного запиту. Причинами цього є завищення розпорядни-
ками потреб у бюджетних коштах, неякісна система планування потреб голо-
вними розпорядниками бюджетних коштів, невідповідність потреб фінансу-
вання усього обсягу надмірної кількості програм можливостям бюджету тощо. 

15 Зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо фінансування державних інвестиційних 
проектів в рамках визначених Мінфіном обсягів капітальних видатків прийняті 07.04.2015 р., 
проте порядки реалізації цих норм на практиці досі не визначено.
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• На етапі прийняття бюджету. Жодного разу Верховна Рада України не при-
йняла бюджет у редакції Кабінету Міністрів України. Так, в 11 із 15 розгля-
нутих років (2000-2014 рр.) видатки бюджету, затвердженого Парламентом, 
були вищими за закладені у первинний урядовий проект в середньому на 
4,5%. При цьому урядові проекти бюджетів були надто консервативними, а 
парламентські зміни до них — занадто оптимістичними16. Як правило, збіль-
шення видаткової частини відбувається внаслідок політичного компромісу, 
а не як результат обґрунтованого бачення можливостей та доцільності за-
безпечення саме такого збільшення. 

• На етапі виконання бюджету численними є випадки безсистемного внесен-
ня змін в уже затверджений фінансовий план держави. Найбільшу кількість 
змін до бюджету було внесено у 2012 р. — 38, найменшу — у 2002 р. — лише 4. 
Перерозподілів коштів державного бюджету за рішеннями Кабінету Міністрів 
України, погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, 
було понад 90 у 2012 р. та 2013 р., у 2014 р. — понад 40, у 2015 р. — майже 70. 

Причинами внесення змін стають: 

• зміна економічних показників та показників виконання бюджету (вказа-
ний випадок передбачено главою 9 Бюджетного кодексу України), перегляд 
спрямування коштів для задоволення окремих потреб соціального характе-
ру. Ініціатор змін — Кабінет Міністрів України;

• потреба у зміні фінансування окремих програм. Переважно ініціаторами та-
ких змін стають народні депутати;

• перерозподіл коштів між окремими бюджетними програмами у системі го-
ловного розпорядника бюджетних коштів. Впроваджений з 2011 р. такий ме-
ханізм, з одного боку, спростив процедуру використання бюджетних коштів, 
а з іншого — засвідчив про недоліки планування потреб з боку головних 
розпорядників бюджетних коштів. 

Звернення до «ручного керування» бюджетними видатками обумовлене насам-
перед дією наступних чинників.

1. Неякісною системою прогнозування показників дохідної частини бюджету. Як 
показала практика, система прогнозування макропоказників, механізм та строки 
якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проекту державного бюджету», не застосовувалася в по-
вному обсязі, терміни подання відповідних документів не дотримувалися, про-
гнози макропоказників розраховувалися практично «під бюджет». Хоча система 
прогнозування у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створена, резуль-
тати підготовлених прогнозів постійно піддавались «політичному» коригуванню 
як з боку Уряду і Міністерства фінансів з метою збільшення доходів для розподілу, 
так і з боку МВФ з метою узгодження з його власними прогнозами, що заклада-
ються у програми співробітництва з Україною.  Наслідком цього виявлялося хро-
нічне недовиконання планових показників державного бюджету як за доходами, 
так і за видатками. Наприклад, дохідна частина зведеного бюджету у 2012-2014 
рр. виконувалася на 93-94% від плану з урахуванням його коригування протягом 
року; видаткова частина — на 92,4% у 2012 р., на 91,2% у 2013 р. і лише на 88,9% у 
2014 р. Ризик невиконання плану доходів спонукав до впровадження плануван-
ня виконання дохідної частини бюджетів, коли відповідні плани збирання подат-

16 Сологуб І. Бюджетний процес: встановити правила чи скасувати гру. — [Електронний ре-
сурс]. – //  VoxUkraine. — Режим доступу: http://voxukraine.org/2015/09/21/budget-process-ua/.
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ків доводилися до податкової служби, був впроваджений викривлений механізм 
авансової сплати податку на прибуток та зростала заборгованість держави з від-
шкодування ПДВ, про що згадано вище. Касові дефіцити через недонадходжен-
ня до бюджету створюють підґрунтя «ручного» селективного виконання плано-
вих асигнувань з боку Мінфіну і Державного казначейства.

2. «Політичними» чинниками, пов’язаними із прийняттям популістських рішень 
щодо підвищення соціальних стандартів в цілому та видатків для окремих га-
лузей у період перед парламентськими та президентськими виборами. Ко-
роткі політичні цикли, що спонукають до намагань отримати швидкі резуль-
тати для наступних виборів, а не закласти підвалити системних змін у державі.

3. Вадами казначейської системи виконання бюджету. Створення Державного 
казначейства зосередило усі бюджетні кошти на єдиному казначейському 
рахунку з метою підвищення ефективності і гнучкості управління ними та 
сформувало підґрунтя для посилення поточного контролю за витрачанням 
коштів державного і місцевих бюджетів. Це мало забезпечити постійну лік-
відність бюджетної системи в межах затверджених показників, завдяки чому 
держава мала би стати найбільш надійним і ліквідним фінансовим партне-
ром для бізнесу і громадян. Проте жодна з цих функцій казначейством на-
лежним чином досі не виконується. Слабкий розвиток фінансового ринку 
України не дозволяє гнучко управляти ліквідністю казначейського рахунку: 
на ньому або накопичується надлишок, або утворюється дефіцит коштів. 
Оскільки державний бюджет є найбільшим учасником фінансового ринку 
країни, такі коливання негативно впливають як на макроекономічну ста-
більність (особливо наприкінці бюджетного року, коли йде масована оплата 
рахунків, що не були оплачені своєчасно), так і на довіру до держави, яка 
невчасно виконує свої зобов’язання, або не виконує їх зовсім.

4. Недостатньою якістю державного фінансового контролю. Як показує практи-
ка,  система внутрішнього аудиту в бюджетних установах не забезпечує за-
побігання порушенням у бюджетному процесі. Причини цього як суб’єктивні 
(нерозуміння керівниками бюджетних установ суті внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту, практика «взаємовиручки»), так і об’єктивні (недоскона-
лість нормативної бази  в питаннях внутрішнього контролю, в тому числі  від-
повідальності та підзвітності керівників бюджетних установ). Перейменування 
Головного контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів на Держ-
фінінспекцію та її виділення як окремого органу виконавчої влади  не підви-
щило ефективності цієї структури. В процесі чергове її переформатування — в 
Державну аудиторську службу. Утворення Рахункової палати як вищого орга-
ну зовнішнього фінансового контролю держави також мало вплинуло на його 
якість. З прийняттям у 2015 р. нової редакції Закону України «Про Рахункову па-
лату» було переглянуто основні принципи та підходи до здійснення зовнішньо-
го фінансового контролю, уточнено статус Рахункової палати як вищого органу 
зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширено її повноваження 
у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, 
проведення аудиту державних підприємств тощо. Проте й це не подолало про-
блеми фактичного дублювання роботи Рахункової палати та Держфінінспекції 
на фоні продовження марнотратства і відвертої корупції під час здійснення бю-
джетних операцій. Для бюджетної установи контрольні заходи означають зна-
чні матеріальні затрати та втрату часу на роботу з контролерами, які часто не 
є фахівцями у відповідній сфері і не можуть провести якісної оцінки і перевірки 
ефективності і законності бюджетних операцій. Значні суми порушень, які пу-
блічно оприлюднюються цими органами державного фінансового контролю, 
виявляються часто просто оціночними міркуваннями працівників цих органів, 
які навіть належним чином не оформлені і не підтверджені. 

5. Існуванням корупційних схем та недостатньою прозорістю виконання бюджетів. 
Зокрема, в сфері державних закупівель недосконале законодавство, постійні зміни 
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до нього в частині непоширення дії базового закону на закупівлі певних товарів 
(робіт, послуг) та суб’єктів, недоліки у проведенні тендерів (високий рівень застосу-
вання неконкурентних процедур) та низький рівень конкуренції під час проведен-
ня процедур закупівель створюють можливості прийняття суб’єктивних рішень. 
У 2015 р. Держфінінспекцією попереджено порушень під час закупівель товарів, 
робіт та послуг за державні кошти на загальну суму майже 2,7 млрд грн. Зокрема, 
скасовано конкурсних торгів на суму понад 1,6 млрд грн. та розірвано укладених 
договорів на суму майже 1,1 млрд грн. Значною проблемою тривалий час зали-
шалася недостатня прозорість у діяльності головних розпорядників бюджетних 
коштів. З метою вирішення цієї проблеми лише у 2014-2015 рр. було законодавчо 
регламентовано забезпечення публікації в пресі та на веб-сайтах головних розпо-
рядників бюджетних коштів інформації про державний та місцеві бюджети та звіт-
ності про їх виконання, а з жовтня 2015 р. в тестовому режимі запрацював Єдиний 
веб-портал використання публічних коштів (http://data.gov.ua/), на якому опри-
люднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання 
публічних коштів». Відповідні спроби зроблено і щодо місцевих бюджетів — у тес-
товому режимі працюють сайти КМДА, Львівської ОДА та ін. 

Подолання практики «ручного керування» та реальне впровадження ПЦМ у бю-
джетному процесі вимагають суттєвого реформування бюджетної системи Укра-
їни, удосконалення процедур, визначення стратегічних пріоритетів бюджетної 
політики. У 2013 р. за ініціативи Європейського Союзу в Україні було активізова-
но заходи щодо удосконалення роботи в сфері державних фінансів, що вилилися 
в розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи управління держав-
ними фінансами. Стратегією охоплено низку складових системи управління дер-
жавними фінансами, зокрема, податкову систему, середньострокове бюджетне 
прогнозування, середньострокове бюджетне планування, ПЦМ, стратегічне пла-
нування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів, 
управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом, квазіфіскальні 
операції, систему бухгалтерського обліку в державному секторі, систему держав-
них закупівель, державні інвестиції, державний внутрішній фінансовий контр-
оль, незалежний зовнішній фінансовий контроль, протидію корупції, доступ гро-
мадськості до інформації з питань бюджету. Норми Стратегії діють до 2017 р. 

Значну увагу приділено з боку Європейського Союзу подальшому реформуван-
ню системи державних закупівель в Україні. Приєднання України з 2016 р. до 
Угоди СОТ про державні закупівлі означає відкриття доступу українських ком-
паній до глобального ринку держзакупівель, і водночас — відкриття національ-
них ринків державних закупівель для міжнародної конкуренції, що передбачає 
впровадження міжнародних стандартів проведення закупівель. Зокрема, до 
листопада 2016 р. діятиме проект ЄС «Гармонізація системи державних закупі-
вель в Україні зі стандартами ЄС»17, спрямований на підтримку розвитку системи 
державних закупівель та системи державної допомоги в Україні у відповідності 
зі стандартами ЄС. Главою 8 Угоди про Асоціацію України та ЄС передбачено 
реформування системи державних закупівель шляхом розроблення та впрова-
дження заходів із запровадження повноцінних систем закупівель, визначення 
їхньої пріоритетності і складення плану їх виконання. З метою реформування 
системи державних закупівель ведеться робота щодо удосконалення законо-
давства у сфері державних закупівель: Закон України «Про публічні закупівлі» 
закладає основу для чергового етапу реформування державних закупівель та 
повне переведення державних закупівель в електронну систему ProZorro18 (пе-

17 Гармонізація системи державних закупівель в Україні і стандартами ЄС. — [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://eupublicprocurement.org.ua/.

18 ProZorro — електронна система публічних закупівель. — [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://prozorro.gov.ua.
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рехід відбудеться у 2016 р.: з 1 квітня закупівлі переводять в електронний режим 
центральні органи виконавчої влади та державні підприємства, а з 1 серпня — 
всі інші).

Проявом відсутності належної орієнтованості бюджетних видатків на цілі роз-
витку у стратегічному вимірі є інвестиційна політика держави, яка включає в 
себе реалізацію державних цільових програм, здійснення прямого інвестування 
з коштів державного та місцевих бюджетів та надання інвестиційних гарантій. 
Як було показано у попередньому параграфі, ця політика характеризується в 
Україні відсутністю визначеності у пріоритетах державного інвестування, недо-
статньою обґрунтованістю та прогнозованістю державних інвестицій, неспро-
можністю відповідних виконавчих органів державного управління ефективно 
адмініструвати інвестиційні проекти, здійснювані за державні кошти, постійним 
недофінансуванням (порівняно з планами) інвестиційних проектів, що заморо-
жує вкладені державні кошти і відкладає отримання очікуваного ефекту, низь-
кою дисципліною щодо цільового використання державних коштів з метою ін-
вестування. Як результат, кошти, спрямовані з бюджету на інвестиційні цілі, не 
дають очікуваного ефекту для економічного зростання. 

Результати аналізу та моніторингу виконання інвестиційних проектів, що фі-
нансуються або іншим способом підтримуються державою, не публікуються. 
Відсутні публічні звіти щодо аналізу бюджетної та соціальної ефективності 
капітальних вкладень, тому, що такий аналіз та моніторинг не здійснюються. 
Крім того, не встановлено законодавчих вимог щодо чіткого взаємозв’язку між 
здійсненими державними інвестиціями та збільшенням вартості державних 
активів та вимог до відповідного моніторингу, що має наслідком неефективне 
використання коштів. 

Державна підтримка інвестиційних проектів для держгарантій, інвестиційних 
проектів в пріоритетних галузях економіки чи державно-приватного партнер-
ства надається за вельми заплутаною схемою. Експертиза, аналіз та відбір про-
ектів ведуться дуже складними та довгими бюрократично, проте примітивними 
економічно способами, тому кількість проектів в масштабах держави є мізер-
ною19. З 2016 р., згідно Бюджетного кодексу, щодо державних інвестиційних про-
ектів діють нові правила відбору та фінансування з державного бюджету. Про-
те це стосується лише державного інвестування в об’єкти державної власності 
з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів, залучених 
державою або під державні гарантії. Щодо інших інвестиційних проектів, яким 
надається державна підтримка у вигляді співфінансування чи кредитування, 
процедура залишилася старою. 

Зазначене свідчить про те, що сформована в Україні система планування і ви-
користання державних капітальних інвестицій є неефективною, непрозорою, 
розбалансованою, з розмитими пріоритетами, що нівелює їхній вплив на еко-
номічне зростання, проте продовжує бути поживним середовищем для коруп-
ційних схем. 

Спробою зміцнення цільового характеру та системності бюджетних інвестицій 
на шляхах їх інституціалізації стала політика реалізації національних проектів, 
що здійснювалася протягом 2010-2013 рр. під керівництвом Державного агент-
ства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвес-

19 Відповідно до витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестицій-
них) пропозицій таких проектів-пропозицій зареєстровано за період з 2012 по 2014 рік лише 
53 і лише один проект у пріоритетній галузі економіки. Жоден з зареєстрованих інвестиційних 
проектів не отримав державної підтримки.
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тпроект). Метою такої політики було визначено забезпечення ефективного ви-
користання інвестиційних ресурсів держави, сприяння залученню інвесторів до 
реалізації пріоритетних для держави проектів, прискорення відновлення еконо-
міки та переходу до її сталого зростання20. Аргументом на користь започаткуван-
ня нацпроектів стала наявність успішного міжнародного досвіду застосування 
подібного інструменту. Між тим, на практиці модель національного проектуван-
ня в Україні не досягла очікуваного результату як внаслідок незавершеності фор-
мування такої моделі інвестиційного програмування, так і через управлінську 
неефективність адміністраторів проектів. 

В першу чергу, слід відзначити абсолютне переважання державного фінансу-
вання національних проектів. Нацпроекти не стали точкою концентрації при-
ватного інвестування, а отже і бюджетні вкладення не стали, як очікувалося, 
мультиплікаторами розвитку пріоритетних секторів. Певний відбиток наклала 
посткризова кволість національних та міжнародних фінансів, проте основною 
причиною, все ж, слід вважати непривабливість запропонованих інвесторам 
механізмів.

Суттєвою проблемою стало дублювання національними проектами державних 
цільових програм. На управлінському рівні узгодження та субординації програм 
досягнуто не було, що призвело до конкуренції за ресурси та управлінські впли-
ви. 

Розпорошеність управлінських зусиль та коштів була обумовлена надмірною 
кількістю національних проектів: загалом їх нараховувалося 16 на різних стадіях 
реалізації. Для порівняння: у Російській Федерації реалізувалися лише 4 проек-
ти; у Індії — 2, Ірландії, Сербії, Данії, Бразилії, Австралії — по 1 національному 
проекту, що максимально інтегровані в урядові та галузеві програми розвитку з 
мінімізацією (подекуди відсутністю) державного фінансування21. 

Як засвідчив вітчизняний досвід реалізації інфраструктурних проектів, під час 
підготовки Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. (яку, до речі, можна вважати 
єдиним відносно успішним де-факто національним проектом в практиці Украї-
ни), управлінські проблеми у цій сфері фактично успадковані від загальних про-
блем ефективності державного управління в Україні загалом та реалізації дер-
жавних цільових програм зокрема22. Проте опосередкований негативний вплив 
на видатки бюджету справляє те, що значна кількість фінансових ресурсів залу-
чалася на зовнішніх ринках під державні гарантії, і їх погашення здійснюється з 
державного бюджету.

Відсутність дієвих нормативно-правових механізмів координації управлінських 
зусиль та концентрації фінансових ресурсів закономірно послаблює ефектив-
ність стратегічного інвестиційного планування, на цьому ґрунті закономірно по-
чинають розростатися корупційні схеми, які поглинають загальнонаціональну 
значущість проектів та переорієнтовують з національних інтересів на вузько-
корпоративні.

Проте слід наголосити, що невдалість першої спроби не повинна стати підста-

20 Указ Президента України «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних 
напрямів соціально-економічного та культурного розвитку» від 8.12.2010 р. № 895. — [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010.

21 Бережний Я.В., Жаліло Я.А., Покришка Д.С. Політика реалізації національних проектів:  
перспективи розвитку в Україні // Економіка України. —  2013. —  № 10. —  С. 32-44.

22 ЄВРО-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку. —  
К.: НІСД, 2012.
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вою для згортання національного проектування. Аналіз світового досвіду, осо-
бливостей та потреб національної економічної системи засвідчує необхідність 
подальшого розвитку цього інституту на засадах підвищення його управлінської 
ефективності, формування адекватної умовам української економіки організа-
ційно-економічної моделі управління національними проектами, інтегрування її 
до існуючої системи державного стратегічного і бюджетного планування. В май-
бутньому вони могли б замінити нині неефективну систему державних цільових 
програм.

Таким чином, відсутність ефективних механізмів планування бюджетних ви-
датків на середньострокову перспективу та забезпечення дотримання зако-
нодавства при їх практичному здійсненні обумовлює необхідність створення, 
законодавчого закріплення та інституційного впровадження процедури роз-
робки бюджетної стратегії як інструменту прагматичного підходу до планування 
бюджету з метою реалізації програми реформ в Україні. Її складовою має стати 
підсистема планування та прогнозування державної інвестиційної діяльності в 
рамках стратегії економічного розвитку держави, що дозволить Уряду узгоджу-
вати обсяг функцій держави із наявними бюджетними ресурсами та забезпечи-
ти економіку достатніми бюджетними інвестиціями для проведення необхідної 
структурної модернізації.
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1.5. Суперечності бюджетної децентралізації

Проблеми розподілу повноважень між Центром і регіонами були каменем спотикан-
ня для української влади протягом усього часу від здобуття незалежності. Делегуван-
ня на місцевий рівень певної частини функцій та зобов’язань держави неодмінно 
пов’язане з відповідним фінансовим забезпеченням, тобто змінами у міжбюджетних 
відносинах. Якщо поділ повноважень міг бути досягнутий в ході політичних домов-
леностей, зміна спрямування бюджетних потоків зазвичай гальмувалася жорстким 
дефіцитом бюджетних ресурсів. З іншого боку, позиція місцевої влади часто орієнту-
валася на боротьбу за отримання додаткових бюджетних ресурсів, проте без набуття 
додаткових функцій і завдань. Рух цим замкненим колом і визначав модель бюджет-
ної децентралізації, яку здійснювала Україна протягом 23 років. 

Як наслідок, попри анонсоване у 1996 р. поєднання централізації та децентралізації у 
здійсненні державної влади, у сфері регіонального розвитку відверто панувала пер-
ша. Умови домінування Центру одночасно позначалися на відносинах органів вла-
ди регіонів з районними громадами. Зрештою, місцеве самоврядування опинилося 
під тотальним впливом директив, вказівок та рекомендацій, які спускалися щаблями 
урядової і президентської вертикалей, і часто не враховували інтересів жителів окре-
мих населених пунктів і територій.

Починаючи з 1998 р., було оголошено про наміри бюджетної децентралізації, яка б 
сприяла більшій фінансовій незалежності органів місцевого самоврядування та сти-
мулювала розвиток територіальних громад. Вже на першому етапі оголошена децен-
тралізація не була комплексною та не супроводжувалася адміністративно-територі-
альною реформою. Адміністративно-територіальний устрій Україна успадкувала від 
УРСР, а системи виконавчої влади і органів місцевого самоврядування було створено 
на основі вертикальної системи прийняття рішень. Ієрархічна система управління в 
державі за схемою «Президент — Уряд — ОДА — РДА — громада» стала постійним 
джерелом конфліктів, живильним середовищем для корупції та перешкодою для 
розвитку регіонів. З метою руйнування цієї схеми, на першому етапі децентраліза-
ції (початок 2000-х рр.) були встановлені прямі міжбюджетні відносини державного 
бюджету з обласними, районними та бюджетами міст обласного значення. Це зняло 
частину конфліктів, особливо між обласними та міськими органами влади. Наступ-
ним логічним кроком мала бути реформа адміністративно-територіального устрою 
і створення економічно сильних громад, які могли би взяти відповідальність за на-
дання публічних послуг і забезпечити цю відповідальність фінансовими ресурсами. 
Проте цього зроблено не було, що загальмувало завершення децентралізації. Лише 
в 2014 р. була зроблена спроба створити об’єднані громади та встановити з ними 
прямі бюджетні відносини. 

Основною ознакою надмірної централізації міжбюджетних відносин є дотаційність 
абсолютної більшості місцевих бюджетів. Частка трансфертів і переданих з держав-
ного бюджету доходів постійно зростала, хоча неодноразово було задекларовано 
саме зворотний процес. З державного бюджету в період 2003-20015 рр. фінансувало-
ся понад 74% усіх видатків. Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів у 2000 р. 
становила 23,7%, у 2005 р. — 43,5%, а у 2010 р. — 49,5%. Частка власних доходів місце-
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вих бюджетів у структурі зведеного бюджету скоротилась за ці роки з 29,1% до 25,6% 
(з піковим значенням 32,3%). Символічним «зламом» бюджетної децентралізації, став 
2010 р., коли частки власних доходів місцевих бюджетів і трансфертів з державного 
бюджету зрівнялись (Рис. 1.16). Наразі дотаційність місцевих бюджетів сягає майже 
60%, а бюджетів територіальних громад перевищує — 70%, понад 500 громад доту-
ються держбюджетом на 90%.

Між тим, корені проблеми лежать не в рівні дотаційності, а в нерівномірності еконо-
мічного розвитку. Дотаційні громади — це ті, де існує суттєва різниця між їх економіч-
ним розвитком, а значить і податковою базою, та обсягом публічних послуг, якими 
користуються члени  цієї громади.

РИС. 1.16. ДИНАМІКА ВЛАСНИХ І ЗАКРІПЛЕНИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ І МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, МЛРД ГРН.

РИС. 1.17. ДИНАМІКА ЧАСТКИ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
У ВВП І ЗВЕДЕНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ, У %

Посилення бюджетної централізації підтверджується й часткою доходів місцевих 
бюджетів у ВВП країни. Вона, хоча й дещо зросла протягом 2000-2015 рр. (11,0% і 
14,9% на початок і кінець періоду, відповідно), проте не перевищувала 16% (Рис. 
1.17). Паралельно з цим відбувалося суттєве зменшення «внеску» місцевих бю-
джетів у зведений бюджет, що відображує посилення фіскального перерозподі-
лу коштів через державний бюджет (Табл. 1.8). Останнє обмежує самостійність 
місцевих рад при розв’язанні завдань соціально-економічного розвитку терито-
рії, позбавляє стимулів до розширення дохідної бази  власних бюджетів (навіть, 
коли реальний потенціал території дозволяв це зробити), посилює патерналіст-
ські покладання на отримання дотацій із Центру.
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Рік Зведений бюджет Державний 
бюджет Місцеві бюджети

Коефіцієнт 
бюджетної 

централізації

Коефіцієнт 
бюджетної 

децентралізації

2003 75,8 56,1 33,8 0,74 0,45

2004 101,4 79,5 40,4 0,78 0,4

2005 141,7 113 53,5 0,8 0,38

2006 175,3 137,1 75,8 0,78 0,43

2007 226,1 174,3 104,9 0,77 0,46

2008 309,2 241,5 139 0,78 0,45

2009 307,4 242,4 136,3 0,79 0,44

2010 377,8 303,6 159,8 0,8 0,42

2011 416,9 333,5 181 0,8 0,43

2012 492,5 395,7 222,6 0,8 0,45

2013 505,8 403,5 219,8 0,8 0,43

2014 523,1 430,2 225,6 0,82 0,43

2015 653,5 573,5 262,8 0,88 0,4

ТАБЛ. 1.8. СТРУКТУРА ФАКТИЧНОГО ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО 
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2003-2015 РР., МЛРД ГРН.

Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, що були внесені наприкінці 2014 
р., як очікувалось, мали створити нову фінансову базу реформування місцевого 
самоврядування й матеріальне підґрунтя для реалізації повноважень, переда-
них на рівень громади. Тим самим було номінально розпочато черговий етап 
бюджетної децентралізації, а створення самодостатніх і потужних громад про-
голошено одним із пріоритетів держави.

Починаючи з 2015 р., джерела наповнення місцевих бюджетів розширено за ра-
хунок передання з державного бюджету на місця цілої низки податків, а також 
запровадження нових зборів. Бюджетна децентралізація надала нові можливос-
ті для наповнення бюджету громад за рахунок: 80% екологічного податку, 100% 
єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності, 
100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт), 100% акцизного податку 
з торгівлі. 26 листопада 2015 р. унормовано питання про перерозподіл надхо-
джень державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею органам місце-
вого самоврядування та місцевим держадміністраціям повноважень з надання 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців. Тепер місцеві бюджети отримують 100% плати за надання 
адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств (що-
правда, лише обласні бюджети), 100% плати за землю тощо. 

Між тим, іншу частину джерел, яка раніше забезпечувала значні надходження 
(наприклад, від податку на доходи фізичних осіб, які подекуди перевищували 
95% податкових надходжень місцевих бюджетів), помітно скорочено, що може 
негативно позначитись на наповненні місцевих бюджетів у регіонах зі слабким 
розвитком бізнесу. Попри передання часток загальнодержавних податків і збо-
рів до бюджетів об’єднаних громад, останні досі потерпають від нестачі ресурсів, 
і до 90% з них так і залишились дотаційними, що свідчить на користь пріоритету 
економічного розвитку громад над спробами лише технічного маніпулювання 
доходами і видатками їхніх бюджетів. 

Незважаючи на задекларований Коаліційною угодою (п. 1.2.2.) курс бюджетної 
децентралізації на низці напрямів, самостійність місцевих громад було навіть 
додатково обмежено. Так, кошти на поточні видатки сфери освіти та охорони 
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здоров’я зосереджені у державному бюджеті (на відміну від ситуації до 2014 р., 
коли вони були у місцевих бюджетах) і передаватимуться місцевим бюджетам у 
вигляді відповідних субвенцій. Це знижує відповідальність місцевих органів вла-
ди за ці сфери. 

Показовою до березня 2015 р. була й протилежна логіці децентралізації філосо-
фія розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), яка не 
відповідала його базовому завданню: створенню умов для додаткової підтримки 
розвитку регіонів, що мають менший потенціал економічного розвитку.

У 2014 р. було змінено процедуру розподілу: раніше 70% фонду розподілялося з 
урахуванням кількості населення, що проживає у відповідному регіоні, а 30% — з 
урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до по-
казника валового регіонального продукту з розрахунку на душу населення. На-
разі норматив складає 80 і 20% відповідно. Тобто найгустонаселеніші регіони, які 
й без того, як правило, перебувають у кращому економічному становищі, одер-
жують більше можливостей для реалізації інвестиційних проектів за державний 
рахунок, тоді як депресивні, особливо старопромислові, мають менше можли-
востей отримання коштів на реструктуризацію.

Отже, незважаючи на низку кардинальних змін, введених у грудні 2014 р. та 
грудні 2015 р. до Бюджетного та Податкового кодексів України, у сфері міжбю-
джетних відносин зберігається низка проблем. 

1. Не всі місцеві бюджети отримали вагомі податкові джерела та, відповід-
но,  необхідний обсяг надходжень. Бюджети міст обласного значення та 
об’єднаних громад суттєво зміцнені, нові джерела отримали обласні бюдже-
ти, а бюджети громад низового рівня так і залишаються дотаційними. Крім 
того, у них були забрані наявні раніше вагомі податкові надходження. Так, 
за новими законодавчими актами, до місцевих податків належать лише по-
даток на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичний збір, надходження від яких не перевищують 10% у до-
ходах місцевих бюджетів. Як і раніше, основну частку надходжень (45,6% за 
результатами 2015 р.) складає загальнодержавний податок на доходи фізич-
них осіб. 

2. Продовжує зростати частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів при 
зменшенні частки власних доходів. Приріст обсягів міжбюджетних транс-
фертів у 2015 р. порівняно з попереднім роком склав 12,7%, причому їх зрос-
тання відбувалось набагато вищими темпами, ніж зростання доходів місце-
вих бюджетів. Дотація, яка є нецільовим трансфертом, дозволяє місцевим 
органам витрачати кошти на власний розсуд, хоча на їхнє рішення суттєво 
впливає необхідність забезпечення бюджетних програм з фінансування по-
слуг, що надаються за рішенням центральних органів влади. З іншого боку, 
переважне використання дотацій створює загрозу розпорошення коштів 
за другорядними напрямами видатків, тому посилення уваги до цільових 
трансфертів можна пояснити прагненням гарантувати забезпеченість базо-
вих соціальних послуг у перехідний період. 

3. Простежується невідповідність між обрахованими трансфертами та реаль-
ними потребами громад у них. Це спричиняє недостатність фінансування 
окремих видаткових повноважень, стрімке накопичення заборгованості з 
виплат, посилення патерналістських настроїв громад стосовно державного 
бюджету і одночасне посилення важелів впливу держави на формування 
місцевих бюджетів. Це прямо суперечить принципам місцевого самовряду-
вання. 

4. Негативно на розвитку громади позначається неврегульованість забезпе-
чення видатків на потреби місцевої спільноти. Видатки місцевих бюджетів 
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на понад 70% спрямовуються на виконання державних функцій: освіта, охо-
рона здоров’я, культура, мистецтво, фізична культура та спорт. Відповідно, 
на виконання власне функцій місцевого розвитку — забезпечення функці-
онування житлово-комунального господарства, утримання дорожньої сис-
теми, управління комунальним майном, регулювання земельних відно-
син — залишається незначний обсяг коштів. Крім того, місцеві бюджети не 
отримують кошти, необхідні для утримання об’єктів соціальної інфраструк-
тури, що переходять у комунальну власність. 

5. Яскраво проявився викривлений характер формування і витрачання бю-
джетів розвитку у складі місцевих бюджетів. Бюджет розвитку мав би бути 
додатковим джерелом видатків на капітальні цілі. Проте ані обсяги бюджету 
розвитку, ні його частка у доходах місцевих бюджетів не є значними. У 2014 
р. доходи бюджету розвитку (з урахуванням коштів, переданих із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку, та місцевих запозичень) склали 11,1 
млрд грн., що на 15,9% менше, ніж у 2013 р.: частка коштів бюджету розвитку 
становила 11,0% доходів місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних 
трансфертів. У першому кварталі 2015 р. доходи бюджету розвитку склали 
2,0 млрд грн., що на 19,2% менше показника 2014 р. Таке значне зменшен-
ня обсягу бюджету розвитку відбулося через виключення єдиного податку з 
переліку джерел надходжень цієї частини бюджету. Крім того, у Бюджетному 
кодексі України відсутня норма про закріплення обсягу бюджету розвитку, 
що може призвести до відсутності у громади таких бюджетів взагалі. 

6. Загалом, децентралізація бюджетної системи є незавершеною. Цю про-
блему частково пом’якшено з активізацією процесу об’єднання громад.  
Об’єднані громади у своєму «бюджетному статусі» прирівнюються до міст 
обласного значення і районів. Питання подальшої децентралізації бюджет-
ної системи є важливим у зв’язку з поточним формуванням перспективних 
планів об’єднаних громад: об’єднання декількох фінансово слабких громад 
у єдину дозволить зменшити видатки на утримання управлінського апарату 
і збільшить обсяги коштів на поточні потреби, що у свою чергу спростить 
механізм встановлення прямих фінансово-бюджетних відносин між держа-
вою та такою громадою. На жаль, бюджетна децентралізація на нинішньому 
етапі здійснюється з порушенням загальної логіки реформування терито-
ріальної організації влади та місцевого самоврядування. Адже фактичному 
об’єднанню громад та передачі їм нових фінансових та інших повноважень 
мали б передувати закріплення інституційних засад нового розподілу по-
вноважень (у т.ч. шляхом внесення відповідних змін до Конституції країни) 
та проведення на їх основі адміністративно-територіальної реформи.

За такої непослідовності неминучою є конфліктність, якою супроводжується 
об’єднання громад: економічно потужніші громади отримали необхідні важелі 
фінансового впливу, а слабші перетворюються на «непотрібний баласт». Крім 
того, формування бюджетної бази для створення потужних і спроможних гро-
мад без фактичного оновлення місцевої влади нерідко оцінюється останньою 
виключно з точки зору нових корупційних перспектив. 

Низька кваліфікація управлінського апарату органів місцевого самоврядування, 
домінування особистих інтересів над суспільними, невідповідність формування 
місцевих бюджетів завданням соціально-економічного розвитку територій ще 
тривалий час будуть основними характеристиками місцевого самоврядування 
в Україні, що не може не позначитись на загальній ефективності бюджетної де-
централізації.
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1.6. Фінансування дефіциту та державний борг

Значна  потреба в критично важливих бюджетних видатках при обмеженості дже-
рел доходів обумовлює хронічний бюджетний дефіцит в Україні. Протягом всієї істо-
рії спостережень бюджет в Україні переважно був дефіцитним (за винятком окремих 
періодів, наприклад, у 2000 та 2002 рр.). При цьому, дефіцит в основному формувався 
за рахунок державного бюджету та коливався від 0,33% ВВП у 2001 р. до 5,73% ВВП 
у 2011 р. (Табл. 1.9). Показовим є стабільно високий рівень дефіциту у період після 
кризи 2008-2009 рр. З нашої точки зору, він може бути пояснений спробами застосу-
вання у цей період антициклічних бюджетних важелів, коли економіка, починаючи з 
2012 р., почала втягуватися у рецесію. Між тим, обрана хибна модель стимулювання 
споживання на основі посилення фіскального навантаження лише поглибила макро-
економічні диспропорції.

Слід зауважити, що у світовій практиці безпечним рівнем бюджетного дефіциту 
вважається його обсяг не більше 3% ВВП. Відповідну норму було закріплено й Маа-
стрихтським договором ЄС. Приблизно на такому ж рівні закріплюються і вимоги, що 
висуваються МВФ при наданні кредитів.

Довідка: Маастрихтський договір визначає 5 критеріїв для країн-претендентів на вступ до 
ЄС: дефіцит державного бюджету не має перевищувати 3% ВВП; державний борг повинен 
складати не більше 60% ВВП; держава протягом 2 років повинна брати участь в Європей-
ському механізмі обмінних курсів та забезпечувати стабільність курсу національної ва-
люти до євро; рівень інфляції не має перевищувати більш ніж на 1,5 в.п. середнє значення 
трьох країн-учасниць ЄС з найстабільнішими цінами; довгострокові відсоткові ставки по 
державних облігаціях не мають перевищувати більш ніж на 2 в.п. середнє значення від-
повідних ставок в трьох країнах з найнижчою інфляцією; має бути забезпечено незалеж-
ність центрального банку.

Між тим, проблеми балансування державних фінансів України не обмежувалися 
лише офіційним бюджетним дефіцитом. Поширена практика «прихованого» дефіци-
ту бюджету, обумовленого накопиченням заборгованості бюджетних установ та дер-
жавних компаній, а також конвертацією частини бюджетних зобов’язань держави 
у державний борг. Зокрема, з 2008 р. в Україні було впроваджено практику фінансу-
вання цих зобов’язань шляхом випуску державних цінних паперів. В першу чергу це 
стосувалося капіталізації державних банків, входження держави в капітал приватних 
банків та підтримки НАК «Нафтогаз України» шляхом обміну їх акцій на облігації вну-
трішньої державної позики, а також обміну заборгованості держави перед платника-
ми податків за невідшкодований ПДВ на державні облігації. 

Так, ОВДП випускалися:

• у 2008 р.: для збільшення статутних капіталів «Укрексімбанку» та «Ощадбан-
ку» (на суму 17,5 млрд грн.);

• у 2009 р.: для проведення рекапіталізації банків (23,3 млрд грн.) та збільшен-
ня статутного фонду НАК «Нафтогаз України» — на 43,2 млрд грн.;
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ТАБЛ. 1.9. ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО, МІСЦЕВИХ  
ТА ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-2015 РР., МЛН ГРН.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дефіцит/
профіцит державного 

бюджету
-697,3 680,7 -1119,4 1043,1 10223,5 7936,4 3776,6 9842,9 12502 35517,2 64265,5 23557,6 53445,2 64706,7 78052,8 45150,6

% ВВП -0,41 0,33 -0,5 0,39 2,96 1,8 0,69 1,37 1,32 3,89 5,73 1,75 3,66 4,25 4,98 2,28
Дефіцит/

профіцит місцевих 
бюджетів

-272 -87,3 -516 -536,4 792,5 -139,3 -75,9 -2141,2 -1622,5 1740,9 419,4 -499,7 -2659,5 -1116,4 -6022,3 -14265,5

% ВВП -0,16 -0,04 -0,23 -0,2 0,23 -0,03 -0,01 -0,3 -0,17 0,19 0,04 -0,04 -0,18 -0,07 -0,38 -0,72
Дефіцит/

профіцит загального 
бюджету

-969,4 593,4 -1635,4 506,7 11016 7797,1 3700,8 7701,7 14124,5 37258,1 64684,9 23057,9 50785,7 63590,3 72030,5 30885,1

% ВВП -0,57 0,29 -0,72 0,19 3,19 1,77 0,68 1,07 1,49 4,08 5,77 1,71 3,48 4,18 4,6 1,56

ВВП 170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1120585 1349178 1459096 1522657 1566728 1979458

• у 2010 р.: для рекапіталізації «Укрексімбанку» в сумі 6,4 млрд грн., для пога-
шення заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ — на 16,4 млрд 
грн, для збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи — на 
2 млрд грн., капіталізації НАК «Нафтогаз України» — на 7,4 млрд грн.; 

• у 2011 р.: для поповнення статутного капіталу «Ощадбанку» та капіталізації 
«Родовід Банку» і «Укргазбанку» в сумі 8,9 млрд грн., капіталізації НАК «На-
фтогаз України» — на 12,5 млрд грн., кредитування Аграрного фонду — на 5 
млрд грн.;

• у 2012 р.: для поповнення статутного капіталу ПАТ «Укргідроенерго» в сумі 
1,0 млрд грн., капіталізації НАК «Нафтогаз України» — 6,0 млрд грн., кредиту-
вання Аграрного фонду — 2,6 млрд грн.;

• у 2013 р.: для капіталізації НАК «Нафтогаз України» — 8,0 млрд грн., «Ощад-
банку» — 1,4 млрд грн., ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» —  0,3 
млрд. грн. та утворення ПАТ «Аграрний фонд» — 5,0 млрд грн.

• у 2014 р.: для капіталізації НАК «Нафтогаз України» — 96,6 млрд грн., збіль-
шення статутного капіталу «Ощадбанку» — 11,6 млрд грн. та «Укрексім-
банку» — 5 млрд грн., кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб — 10,1 млрд грн., надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам для проведення розрахунків за природний газ з НАК «Нафтогаз 
України» та компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії 
для населення — 11,1 млрд грн., відшкодування сум ПДВ — 6,9 млрд грн.;

• у 2015 р.: на збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» — 29,7 
млрд грн., в обмін на векселі, видані Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб, — 41,5 млрд грн., для додаткової капіталізації ПАТ «Укргазбанк» — 3,8 
млрд грн. 

Поповнення статутних капіталів суб’єктів господарювання державного сектору еко-
номіки за рахунок державних облігацій в умовах кризових явищ видавалося при-
йнятним. До того ж, рівень державного та гарантованого державою боргу перебу-
вав на досить низькому рівні — 20% ВВП у 2008 р. (при законодавчому обмеженні 
у 60% ВВП). Проте подібна практика призводить до поступового нагромадження 
«сек’юритизованого» дефіциту у вигляді державного боргу (Табл. 1.10), й у разі затягу-
вання депресивних тенденцій в економіці спричиняється до посилення навантажен-
ня державного боргу на економіку, що й відбулося у 2013-2014 рр.
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ТАБЛ. 1.10. «ПРИХОВАНИЙ» ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, МЛН ГРН.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дефіцит/
профіцит державного 

бюджету
-697,3 680,7 -1119,4 1043,1 10223,5 7936,4 3776,6 9842,9 12502 35517,2 64265,5 23557,6 53445,2 64706,7 78052,8 45150,6

% ВВП -0,41 0,33 -0,5 0,39 2,96 1,8 0,69 1,37 1,32 3,89 5,73 1,75 3,66 4,25 4,98 2,28
Дефіцит/

профіцит місцевих 
бюджетів

-272 -87,3 -516 -536,4 792,5 -139,3 -75,9 -2141,2 -1622,5 1740,9 419,4 -499,7 -2659,5 -1116,4 -6022,3 -14265,5

% ВВП -0,16 -0,04 -0,23 -0,2 0,23 -0,03 -0,01 -0,3 -0,17 0,19 0,04 -0,04 -0,18 -0,07 -0,38 -0,72
Дефіцит/

профіцит загального 
бюджету

-969,4 593,4 -1635,4 506,7 11016 7797,1 3700,8 7701,7 14124,5 37258,1 64684,9 23057,9 50785,7 63590,3 72030,5 30885,1

% ВВП -0,57 0,29 -0,72 0,19 3,19 1,77 0,68 1,07 1,49 4,08 5,77 1,71 3,48 4,18 4,6 1,56

ВВП 170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1120585 1349178 1459096 1522657 1566728 1979458

Джерело: Казначейство, Держстат, власні розрахунки

Джерело: Казначейство, Держстат, власні розрахунки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дефіцит 30002 102017,2 96465,5 49907,6 63045,2 79406,7 150926,2 75037

% ВВП 3,2 11,2 8,6 3,7 4,3 5,2 9,6 3,8

«Прихований» дефіцит:

• впливає на стан державного бюджету внаслідок необхідності спрямування 
додаткових видатків на обслуговування боргу;

• спонукає до продажу суб’єктами господарювання державного сектору дер-
жавних облігацій на внутрішньому ринку з дисконтом, що є ринковою прак-
тикою, проте в українських реаліях набуває спекулятивного характеру (за 
окремими публікаціями в пресі, дисконт сягав 40%);

• змушує залучати Національний банк для викупу державних облігацій на вто-
ринному ринку (частка випущених облігацій внутрішньої державної позики 
у власності Національного банку зросла з 48,3% у 2008 р. до 72% у березні 
2016 р., а в окремі періоди перевищувала 75%). Оскільки кошти, які отри-
мали суб’єкти господарювання державного сектору економіки та, насампе-
ред, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, спрямовуються на поточне 
споживання, зазначене призводить до виникнення дисбалансів у проведен-
ні грошово-кредитної політики та потреби стерилізації приросту грошової 
маси.

Отже, для визначення реальної обтяжливості бюджетного дефіциту для України 
необхідно розглянути, за допомогою яких інструментів та з яких джерел здій-
снюється його фінансування.

Статтею 15 Бюджетного кодексу України встановлено, що джерелами фінансу-
вання дефіциту бюджету є: 
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• кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

• кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, 
безпосередньо пов’язані з процесом приватизації) щодо державного бю-
джету; 

• повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок прода-
жу/пред’явлення цінних паперів; 

• вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених Ко-
дексом. 

Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного 
банку України.

Головним інструментом державних запозичень в Україні є реалізація держав-
них цінних паперів. Наразі цінними паперами оформлено 99,5% внутрішнього 
та 51,3% зовнішнього прямого державного боргу. Законом України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» визначено види державних цінних паперів, що мо-
жуть випускатися в Україні:

• облігації внутрішніх державних позик (можуть бути номіновані як в націо-
нальній, так і в іноземній валюті);

• облігації зовнішніх державних позик (номіновані в іноземній валюті);

• цільові облігації внутрішніх державних позик (із зазначенням, передбаче-
ного Законом «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, напря-
му використання залучених від розміщення таких облігацій коштів. Кошти, 
залучені від їх розміщення, використовуються виключно для фінансування 
державних або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в 
обсягах, передбачених на цю мету Законом «Про Державний бюджет Украї-
ни» на відповідний рік. В Україні такі види паперів досі не випускалися).

За даними Мінфіну, станом на кінець 2015 р., в Україні обліковувалася заборго-
ваність за облігаціями внутрішніх державних позик в розмірі 505,3 млрд грн. та 
облігаціями зовнішніх державних позик — 17,3 млрд дол США. До гарантованого 
державою внутрішнього боргу включаються також 16,7 млрд грн. заборгованос-
ті за облігаціями: Державної іпотечної установи — 6,2 млрд грн., НАК «Нафтогаз 
України» — 4,8 млрд грн. та Укравтодору — 4,4 млрд грн. 

Окрім того, в Україні випускалися: 

• казначейські зобов’язання в національній та в іноземній валюті, за до-
помогою яких залучалися кошти населення. Відповідні випуски, напри-
клад, здійснювалися у 2012 р. в іноземній валюті; у 2014 р. — казначейські 
зобов’язання «Військові». Хоча казначейські зобов’язання забезпечували 
певні надходження до державного бюджету (за даними Мінфіну, станом на 
31.12.2015 р. заборгованість держави за казначейськими зобов’язаннями 
складала 98,6 млн грн.), в запланованому обсязі їх реалізувати не вдавалося. 
Основною причиною цього було те, що, оскільки вони розміщуються серед 
фізичних осіб, їхня дохідність повинна бути конкурентоспроможною порів-
няно з відсотковими ставками, що пропонують банки;

• казначейські векселі: у 2002 та 2013 рр. У 2013-2014 рр. законами про Дер-
жавний бюджет України Кабінету Міністрів України надавалося право ре-
структурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним 
видатками державного бюджету, заборгованість з різниці в комуналь-
них тарифах для населення, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю 
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фактичної вартості послуг затвердженим тарифам, та оформлювати від-
шкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом випуску 
фінансових казначейських векселів. Проте й цей фінансовий інструмент 
попитом серед суб’єктів господарювання не користувався. У 2013 р. із ви-
значеного рішеннями Кабінету Міністрів України загального граничного 
обсягу видачі фінансових казначейських векселів у сумі 24,59 млрд грн. 
Казначейством було випущено їх лише на суму 1,3 млрд грн. У 2014 р. від 
цієї практики відмовилися;

• державні деривативи. Їх було впроваджено у 2015 р. в рамках реструкту-
ризації державного зовнішнього боргу як цінні папери, що розміщуються 
державою на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов’язання 
України відповідно до умов розміщення цього цінного папера здійснити ви-
плати його власнику в разі досягнення певних показників валового внутріш-
нього продукту України, а також здійснити інші виплати.

У вигляді прямих кредитів з боку міжнародних фінансових організацій (14,0 млрд 
дол США на початок 2016 р.) та окремих держав (1,4 млрд дол США) сформова-
но 44,8% зовнішнього боргу України. Основними інституційними кредиторами 
України є МВФ (заборгованість становить 5,3 млрд дол США), МБРР (5,2 млрд дол 
США), ЄС (2,4 млрд дол США), ЄБРР (0,58 млрд дол США), Європейський інвес-
тиційний банк (0,5 млрд дол США). Серед суверенних кредиторів основними є 
Росія (605,9 млн дол США), Канада (288,1 млн дол США) та Японія (233,7 млн дол 
США). Державою також гарантовано зовнішніх позик від міжнародних фінансо-
вих організацій на 5,9 млрд дол США (з яких 5,3 млрд дол США — від МВФ), 2,8 
млрд дол США позик від фінансових інвесторів з різних країн (в т.ч. 1,6 млрд дол 
США — з Китаю).

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями має розглядати-
ся не лише як джерело фінансування дефіцитів, але і як важливий структурний 
чинник, який може дати вагомий поштовх для вирішення завдань стратегічно-
го характеру. Зокрема, угода з МВФ про Механізм розширеного фінансування 
(EFF) передбачає суттєві зміни в напрямку оздоровлення державних фінансів 
та забезпечення фундаменту макроекономічної стабільності. Серед предметів 
угод з МБРР — проекти щодо реабілітації гідроелектростанцій, удосконалення 
передачі електроенергії, розвитку міської інфраструктури, соціальної підтримки 
населення та ін., ЄБРР та ЄІБ фінансують будівництво метрополітену в Дніпропе-
тровську, високовольтних повітряних ліній, автомобільних доріг на під’їздах до 
Києва тощо. 

Відтак кредити, особливо від міжнародних фінансових організацій, в Україні є 
більш ефективними порівняно із запозиченнями у вигляді облігацій, оскільки 
мають цільове спрямування або вимагають проведення відповідних реформ. 
Проте для реалізації цього потенціалу Україною має бути забезпечено цільо-
вий характер та ефективність витрачання отриманих кредитних коштів. Наразі 
суттєвими недоліками впровадження проектів, які надаються міжнародними фі-
нансовими організаціями (крім кредитів МВФ, які мають чітке фінансове при-
значення), за даними Рахункової палати України, є значне відставання реалізації 
проектів від запланованих строків, вади у системі управління та контролю за їх 
виконанням, зокрема щодо закупівель, неякісне планування тощо.

Надходження від приватизації державного майна так і не стали реальним 
джерелом надходжень до державного бюджету. За останні 10 років план над-
ходжень від приватизації перевиконувався лише двічі — у 2005 р., внаслідок 
приватизації «Криворіжсталі» та у 2011 р. — «Укртелекому» (Табл. 1.11). При-
чинами невиконання планів є неефективне планування об’єктів приватизації, 
відсутність зацікавленості інвесторів, несприятливі макроекономічні умови 
для продажу майна (останнє найкраще видно з результатів приватизації у кри-
зові 2009, 2013-2014 рр.). 
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ТАБЛ. 1.11. ПЛАНОВІ ТА ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ  
ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, МЛН ГРН.

Визначено законом Факт

2005 10247,9 20758,9
2006 2121,5 558,8
2007 10587,7 2458,8
2008 607,1 482,3
2009 8501,2 807,85
2010 6350 1093,4
2011 10000 11480,3
2012 10000 6763,5
2013 10900 1480
2014 17000 466,9
2015 17000 151,5

Між тим, покладання на приватизацію як на відчутне джерело фінансування 
дефіциту бюджету містить, на нашу думку, більше ризиків, ніж вигод. Адже змі-
на форми власності має, насамперед, вести до підвищення ефективності вико-
ристання майна. Переважання фіскальних орієнтирів приватизації призвело 
до неконтрольованості постприватизаційної ефективності підприємств: за да-
ними Інституту економіки та прогнозування НАНУ, з приватизованих протягом 
2002-2004 рр. підприємств станом на 2010 р. діяльність припинили понад по-
ловина23. 

Можливості дефіцитного фінансування бюджетних видатків обмежуються не 
лише граничним розміром бюджетного дефіциту, а й припустимою величи-
ною державного боргу. Бюджетним кодексом України закріплено його гра-
ничний рівень — 60% ВВП,  що відповідає Маастрихтській угоді. Попри значне 
підвищення частки державного боргу у період кризи 2009 р. і після неї, вона 
перебувала у припустимих межах (Табл. 1.12). У період завершення кризи на 
початку 2010 р. яскраво проявилися спекулятивні настрої на фінансовому рин-
ку — облігації внутрішньої державної позики розміщувалися під 22-25% річних 
(для порівняння, ставки за кредитами на міжбанківському ринку в цей період 
коливалися на рівні 4,5-8,6%). На цьому тлі зовнішні запозичення з відсотко-
вими ставками в межах 6-9% річних видавалися привабливішими, що обумо-
вило їх значне зростання. Протягом 2011-2013 рр. зовнішній борг збільшився 
на 5,1 млрд дол США, в т.ч. за випущеними цінними паперами — на 10,3 млрд 
дол США (на 5,2 млрд дол США зменшився прямий борг перед інституційними 
кредиторами та іноземними фінансовими установами). Проте запозичення в 
іноземній валюті стали джерелом значних курсових ризиків. Стрімке зростан-
ня державного боргу відносно ВВП у 2014-2015 рр., що викликало необхідність 
його реструктуризації, стало наслідком різкої девальвації гривні. Інакше кажу-
чи, внаслідок відсутності координації між фінансовою, економічною та борго-
вою політикою в державі та органами, що їх формують і реалізують (Кабінетом 
Міністрів України та Національним банком), зовнішні запозичення із «дешево-
го» джерела ресурсів перетворилися на одну з основних проблем бюджетної 
політики. У 2015 р., у зв’язку з різким подорожчанням зовнішнього боргу через 
глибоку девальвацію гривні, України було перевищено законодавчо визначе-
ний граничний показник держборгу.

23 Ефективність діяльності приватизованих підприємств в Україні: Науково-аналітична допо-
відь. — K., 2015. — C. 3.
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24 Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., Savastano M. A. Debt Intolerance. — Cambridge: Brookings Papers on 
Economic Activity. — 2003. — # 34. 

25 International Monetary Fund: World Economic Outlook 2003, September. — Washington, D.C.: IMF, 2003. 

Довідка: Низка дослідників, серед яких К. Райнхарт, К. Рогофф і М. Савастано24, розраху-
вали, що серед країн із середнім рівнем доходів 40% від загальної кількості дефолтів та 
реструктуризацій боргу, мали місце у країнах з рівнем боргового навантаження на рівні від 
41% до 60% ВВП, а 13% дефолтів та реструктуризацій боргу — в країнах, зовнішній держав-
ний борг яких був меншим 40% ВВП. За висновками МВФ, країни з ринками, що формуються, 
не спроможні забезпечувати боргову стійкість, якщо державний борг перевищує 50% ВВП, а 
загалом прийнятний рівень державного боргу для типової країни з ринком, що формується, 
складає лише 25% ВВП25.

Залучення позичкових ресурсів у кризовий період 2014-2015 рр. залежало від 
основних цілей, які стояли перед фіскальною владою. Проблеми наповнення 
державного бюджету обумовили акцент на внутрішніх запозиченнях у 2014 р. 
За рік внутрішній борг збільшився на 204,0 млрд грн. Зовнішній борг при цьому 
збільшився на 2,9 млрд дол США. Завдяки зростанню надходжень до бюджету у 
2015 р. потреба у гривневих запозиченнях різко впала: за рік внутрішній борг 
зріс лише на 47,0 млрд грн. Натомість акцент було зміщено на запозичення з 
метою забезпечення платоспроможності України по зовнішніх боргах — зовніш-
ній борг збільшився на 3,6 млрд дол США, при цьому 1,3 млрд дол США склало 
зменшення боргу внаслідок реструктуризації.

ТАБЛ. 1.12. ВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГАРАНТОВАНОГО  
БОРГУ ДО ВВП, У %

Джерело: Мінфін, Держстат, розрахунки ІСЕД

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В цілому 24,7 17,7 14,8 12,3 20 34,8 39,9 36,3 36,6 40,6 70,1 79,4
Державний 

борг 19,6 14,3 12,1 9,9 13,8 24,9 29,9 27,4 28,3 33,3 60,4 67,4

Станом на кінець 2015 р. прямий внутрішній борг України складав 508 млрд грн., 
зовнішній — 34,4 млрд дол США. Високий рівень державного боргу та його спе-
цифічна структура обумовлюють потребу у політиці щодо державного боргу, 
яка не лише враховувала б потреби фінансування дефіцитів, але й визначала 
оптимальне співвідношення доступних джерел запозичення та напрями вико-
ристання боргових ресурсів.

Значний вплив на формування величини боргу в 2015 р. мала проведена ре-
структуризація частки державного боргу (в цілому було реструктуризовано 
боргу на суму 12 млрд дол США). І хоча Міністерство фінансів відзначає ви-
ключно позитивні наслідки для України за результатами реструктуризації, 
умови реструктуризації неоднозначно сприймаються в Україні: з одного боку, 
це має позитивний вплив у короткостроковій перспективі (наприклад, лише 
у частині обслуговування державного  боргу у 2016 р. Україна сплатить 1,7 
млрд дол США замість 2,8 млрд дол США). З іншого боку, умовами реструк-
туризації впроваджується так званий «Інструмент відновлення вартості», що 
передбачає наступне:  якщо зростання ВВП України буде до3 %, то Україна 
нічого не виплачуватиме кредиторам; якщо ВВП зростатиме від 3 до 4% на 
рік, то кредитори отримають 15% на суму перевищення від3 % приросту ВВП; 
якщо приріст перевищить 4% на рік, то кредитори отримають 40% вартості 
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від кожного відсотка, який перевищує таке зростання. Це може гальмівним 
чином вплинути на економічне зростання, яке, за нашими розрахунками, має 
досягати в середньому 7% на рік26.

У 2010 р., з прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу України, було перед-
бачено створення Стратегії управління державним боргом, яка розробляється 
на два роки (що не може вважатися стратегічним документом за своєю суттю, з 
огляду на терміни випуску боргових інструментів) та щорічно переглядається Ка-
бінетом Міністрів України з урахуванням прогнозу Державного бюджету України 
на наступні за плановим два бюджетні періоди, й включає визначення пріори-
тетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або 
довгострокову перспективу та засоби їх реалізації. Було також передбачено вра-
хування в прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два 
бюджетні періоди індикативних показників державного боргу та гарантованого 
державою боргу. На жаль, політична, економічна і боргова кризи, що почались 
у 2014 р., не дали змоги в повному обсязі реалізувати концепцію стратегічного 
планування показників державного боргу. Востаннє Стратегію було затвердже-
но у 2013 р., і на даний час вона є явно застарілою. 

26 Аврамченко К. Механізм списання боргів України — бомба сповільненої дії. —  [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://ises.org.ua/news/mehanizm-spisannia-borgiv-ukrayini-bomba-
upovilnenoyi-diyi.
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1.7. Вплив проблем бюджету на макроекономічну  
ситуацію в Україні 

Проведений аналіз особливостей бюджетної системи України показав, що ви-
сокий рівень фіскального перерозподілу суспільного продукту є характерною 
рисою моделі розвитку вітчизняної економіки. Основними чинниками станов-
лення такої моделі є наступні:

• підміна стратегії прискореного зростання ВВП країни короткостроковими 
програмами макроекономічної стабілізації, які стискали економіку і соціаль-
ну сферу, загострюючи диспропорції та дисбаланси;

• успадкований високий рівень патерналістських настроїв населення, який є 
підґрунтям збереження значних зобов’язань держави у соціальній сфері, не-
зважаючи на понад два десятиліття ринкових перетворень;

• об’єктивна потреба у значних соціальних видатках через специфіку вікової 
структури населення (високу частку непрацездатних), його якості (низький 
рівень громадського здоров’я) тощо;

• неефективність планування й витрачання коштів у бюджетному секторі, що 
завищує його потреби у фінансуванні;

• відсутність усталених децентралізованих механізмів реалізації функцій, які 
вимушено покладаються на державу (отримання гідного доходу працюю-
чими, соціальна відповідальність бізнесу, пенсійне та медичне страхування 
тощо);

• наявність потужних лобістських угруповань, налаштованих на отримання 
контролю над частиною бюджетного ресурсу для реалізації власних корпо-
ративних інтересів та отримання відповідних надприбутків.

Покладання на політику бюджетного стимулювання економічного розвитку ста-
ло характерною рисою політичної риторики з середини 2000-х рр. та залишалося 
незмінним навіть за радикальних змін владних команд. Проте на практиці ви-
роблення бюджетної політики відбувається під тиском необхідності задоволення 
інтересів різноманітних груп політичного та економічного впливу, завдань опе-
ративного збалансування макроекономічного становища, вимог міжнародних 
фінансових організацій та задоволення короткострокових політичних амбіцій. Це 
перешкоджає оволодінню адекватними напрямами та інструментами національ-
ної бюджетної політики. Бюджетна політика досі не стала в Україні механізмом 
реалізації державної стратегії у сфері структурних реформ. Значна частина рішень 
у сфері бюджетної політики не підпорядковується стратегічним економічним мір-
куванням, а є предметом зовнішнього і внутрішнього політичного «торгу». 

Прямим віддзеркаленням потреби у значних бюджетних видатках є високий рі-
вень податкового навантаження та значна роль заходів податкового адміністру-
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вання, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету: податкових пере-
плат, штрафних санкцій, невідшкодувань експортерам. Імперативний характер 
потреби у переважній більшості видатків диктує деформацію бюджетної полі-
тики. Її цільові орієнтири виявляються «перевернутими»: вона спрямована на 
те, щоб зібрати до казни стільки коштів, скільки потрібно, а не щоб забезпечити 
максимально ефективне витрачання коштів, які можливо зібрати. 

Важливою проблемою є те, що чинна податкова система України, побудована 
на орієнтирах максимізації поточних надходжень, водночас, як було показано 
раніше, об’єктивно пригнічує розвиток підприємництва та позитивні структурні 
зрушення. Де-факто фіскальна політика традиційно використовується в Україні 
як засіб стерилізації приросту грошової пропозиції, оскільки кошти, які надхо-
дять на внутрішній ринок завдяки зростаючому споживчому попиту, одразу ж 
вилучаються за фіскальними каналами та не встигають обслуговувати процеси 
розвитку підприємств. 

Отримання надходжень насамперед від непрямих податків також створює мож-
ливості швидкого додаткового наповнення бюджету за рахунок інфляційного та 
девальваційного «податків», якщо розмір податкової бази вимірюється в іно-
земній валюті (зокрема, податки на імпорт). Отже, у певні періоди Уряд може 
прагнути вдаватися до такого способу зменшення дефіциту, й бюджетна політи-
ка може вступати у пряму суперечність із завданнями макроекономічної стабі-
лізації. Водночас позитивний ефект від підвищення ефективності виробництва 
та зростання прибутків для бюджетних надходжень стає дедалі менш відчутним, 
тим більше, що інфляція та девальвація, як правило, ведуть до втрати прибутків.

Специфіка ПДВ полягає в тому, що він, будучи податком на споживання, має 
лише видиму нейтральність щодо фінансів підприємств. Очевидно, що, чим де-
фіцитнішими є оборотні кошти для підприємства і чим більшим є обсяг добавле-
ної вартості (тобто, чим більш складною є вироблена продукція), тим обтяжливі-
шим є сам ПДВ. Відтак за своєю природою ПДВ сприяє спрощенню та зниженню 
технологічного рівня структури національної економіки. 

За таких умов, з точки зору фіскальної доцільності, експортна діяльність вигля-
дає несприятливою для бюджету, оскільки пов’язана зі зменшенням сальдо над-
ходжень від ПДВ через його відшкодування. Дилема, яка виникає між фіскаль-
ним пріоритетом та значною роллю експортерів у формуванні ВВП, зайнятості, 
валютних надходжень тощо, традиційно вирішується в Україні через вибірко-
вість виконання зобов’язань з відшкодування ПДВ (постійне зростання цього 
показника двічі призводило до необхідності оформлювати його державними 
цінними паперами (ПДВ-ОВДП)). Водночас отримання позитивного фіскального 
ефекту від випереджаючого зростання імпорту (за рахунок ПДВ й акцизу на то-
вари, ввезені в Україну, та імпортних мит) конфліктує з цілями імпортозаміщен-
ня та поліпшення сальдо зовнішньої торгівлі.

За відсутності координації дій між фіскальною та монетарною владами заходи 
бюджетної політики можуть провокувати подекуди неадекватні превентивні дії 
Національного банку, які вживаються як реакція на підвищені інфляційні ризи-
ки. Такі ризики можуть виникати у разі формування надмірних накопичень на 
Єдиному казначейському рахунку, здійснення локалізованих у часі потужних 
бюджетних виплат тощо. 

Зокрема, в умовах гальмування, тим більше падіння реальних доходів населен-
ня у кризовий період, значної ваги набуває належне фінансування основних со-
ціальних видатків бюджету. Між тим, надходження додаткових коштів на ринок 
внаслідок збільшення соціальних виплат не зустрічає належної відповіді про-
позиції з боку вітчизняного виробництва через депресивний вплив оподатку-
вання. Це посилює інфляційні ризики та призводить до необхідності здійснен-
ня обмежувальної монетарної політики з антиінфляційними цілями. Тим самим 
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внаслідок подвійних «охолоджуючих» впливів податкової системи та НБУ оста-
точно нівелюється стимулюючий ефект для економічного зростання, який тра-
диційно міститься у збільшенні бюджетних видатків. Запобігання подібному 
гіперреагуванню, яке матиме небажаний депресивний вплив, потребує опера-
тивного узгодження дій НБУ та Міністерства фінансів. 

Аналіз бюджетної політики в Україні демонструє вагому роль бюджетних видат-
ків як чинників економічної динаміки. Частка безпосереднього споживання сек-
тору загального державного управління у споживанні ВВП не є вельми значною 
і перебувала в останні роки на рівні 18,6% ВВП. Набагато відчутнішим є вплив 
бюджетних видатків на споживчому ринку. Так, частка соціальних допомог та 
інших трансфертів у загальних доходах населення складає понад 37%, що ста-
новило у 2014 р. 570 млрд грн., або 36,4% ВВП. До цього слід додати також фонд 
оплати праці працівників бюджетних установ, який досить приблизно може бути 
оцінений в 12% ВВП. Таким чином, сумарно бюджетні видатки відповідають за 
споживання принаймні двох третин ВВП України. 

Такий розрахунок демонструє значний гальмівний потенціал, який може міс-
титися в механічному скороченні бюджетних видатків, й навіть у затримці чи 
несистематичності використання бюджетних асигнувань. За відсутності синх-
ронної компенсації з боку як внутрішнього приватного, так і зовнішнього по-
питу стиснення видаткової частини бюджету може стати не лише шкідливим для 
економічного зростання, але й непродуктивним для збалансування бюджету, 
оскільки загрожує запуском рецесійної спіралі попиту, що скорочується. Фіскаль-
не скорочення може відбуватися лише із одночасним отриманням позитивного 
відклику з боку приватного економічного сектору на збільшення потенційних 
ресурсів розвитку, що опиняються у його розпорядженні. 

Обмеженість податкової бази за значної потреби у бюджетних видатках призво-
дить до неможливості фінансування усіх потреб у повному обсязі, у структурі ви-
датків фінансуванням забезпечуються насамперед поточні, в той час як фінан-
сування інвестицій здійснюється за залишковим принципом. Це унеможливлює 
системну діяльність секторів, які існують на бюджетному фінансуванні, проте, 
як і інші види економічної діяльності, потребують повноцінного відтворення 
основного капіталу. Фактично через обмеженість фінансування відбувається 
декапіталізація цих секторів, яка виявляється у погіршенні стану та морально-
му старінні основних фондів, «повзучій приватизації» використання активів для 
отримання тіньового доходу, втратах людського капіталу через відплив праців-
ників та непривабливість сектору для нових кадрів. Недофінансування секторів 
бюджетної сфери перешкоджає їх реформуванню, оскільки останнє, як правило, 
неможливе без суттєвого удосконалення матеріальної бази. 

Поточна економія на бюджетних видатках виливається у загрозливі стратегічні 
наслідки. Через декапіталізацію невпинно зростають обсяги фінансових ресур-
сів, які необхідні для подальшого відновлення функціональності бюджетної сфе-
ри: проблема не просто перекладається на майбутнє, але й стає неспівставно 
обтяжливішою фінансово. Через погіршення якості людського капіталу та нау-
кового та освітнього потенціалу знижується перспективна конкурентоспромож-
ність національної економіки. Недостатня ефективність соціальної сфери знижує 
якість життя та посилює напруженість у суспільстві, а неповоротка та корумпова-
на система державного управління руйнує довіру суспільства до держави. 

Прямим наслідком незбалансованості фіскальних зобов’язань та можливос-
тей їх фінансування є хронічна дефіцитність державного бюджету. При цьому 
пригнічуюча роль фіскального навантаження та незорієнтованість видаткової 
частини на цілі розвитку перешкоджають належному розширенню бази оподат-
кування, відтворюючи дефіцитність бюджету. Виникає перманентна потреба у 
державних запозиченнях, дедалі більша частка яких спрямовується на повер-
нення раніше отриманих позик. 
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Масштабність державних запозичень робить їх відчутним чинником впливу на 
фінансову ситуацію в країні. Виходячи на внутрішній фінансовий ринок, Уряд 
абсорбує ліквідні ресурси банківського сектору. У депресивний період такий пе-
рерозподіл може вважатися позитивним чинником, оскільки переспрямовує ко-
шти, «застиглі» у банківському секторі через слабкий платоспроможний попит 
на кредити, на збільшення внутрішнього попиту. Проте водночас таке фінан-
сування формує «депресивну пастку» через розвиток класичного «ефекту витіс-
нення»27, за якого зростання кредитування реальної економіки не відбувається 
через більшу вигідність державних запозичень. 

В умовах поглиблення економічної депресії та економічної кризи, коли банків-
ський сектор вичерпав ліквідні ресурси, які можуть бути спрямовані на купівлю 
державних цінних паперів, було запущено механізм їх придбання під цільове 
рефінансування НБУ, після чого на наступному етапі ці цінні папери переходили 
у власність НБУ. Тим самим сформувався механізм непрямого емісійного кре-
дитування Уряду, за якого приріст грошової пропозиції підтримує попит через 
фінансування бюджетних видатків, водночас не підтримує відповідну реакцію 
пропозиції товарів і послуг, оскільки не веде до здешевлення та розширення 
кредитування. Інфляційний потенціал такої емісії підштовхує Нацбанк до актив-
них стерилізаційних операцій: дефіцитне фінансування не заохочує, а навпаки, 
гальмує економічну динаміку.

Зовнішні запозичення часто сприймаються як більш прийнятне та дешеве дже-
рело фінансування. Проте надходження від таких запозичень та виплати на їх 
обслуговування впливають на стан платіжного балансу, а отже тісно пов’язані 
з курсовою динамікою. Девальвація виявляється парадоксально корисною на 
етапі отримання зовнішніх надходжень, приносячи більшу гривневу масу до бю-
джету, проте надалі здорожує зовнішній борг та ускладнює його обслуговування. 

До того ж, зовнішнє фінансування дефіциту бюджету формує відкладену «депре-
сивну пастку». Якщо обслуговування та погашення у подальшому внутрішніх 
запозичень є де-факто додатковим бюджетним стимулюванням недержавного 
сектору економіки, до якого повертаються ці кошти, аналогічні виплати за зо-
внішнім боргом виводять кошти з країни та матимуть в період настання терміну 
виплат виражений «охолоджуючий» ефект для економіки, що особливо відчут-
но, якщо такі запозичення пов’язані з фінансуванням поточного споживання, а 
не розвитку. Запропоновані Урядом України у ході реструктуризації зовнішнього 
боргу 2015 р. «інструменти підвищення вартості» є класичним прикладом такої 
обтяжливості для економіки України на стадії зростання.

Кредити міжнародних фінансових організацій є дешевшим, а у певних випадках 
єдино доступним джерелом зовнішнього фінансування, проте варто зазначити, 
що вимоги, які висуваються як умова надання/продовження кредитування, не 
завжди слугують розбудові економічного підґрунтя для наступного повернення 
боргів, обмежуючись цілями загального підтримання платоспроможності кра-
їни, опікуючись у першу чергу поточною стабілізацією. Такий характер прита-
манний насамперед вимогам МВФ, які концентруються навколо цілей фіскаль-
ної консолідації та валютно-курсової стабілізації.

Таким чином, значна частка фіскального перерозподілу ставить державний бю-
джет у ряд визначальних чинників динаміки української економіки. Між тим, 
збільшення частки фіскального перерозподілу ВВП фактично не супроводжу-
валося здійсненням державою політики видатків, яка була б підпорядкованою 

27 Ефект витіснення (crowding out) полягає в тому, що, коли держава залучає кошти на грошо-
вому ринку, це призводить до скорочення наявних фінансових ресурсів і відповідно підвищує 
процентні ставки, що призводить до зниження приватних інвестицій і як наслідок виробництва.
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реалізації стратегічних завдань економічного розвитку та вела до раціоналізації 
витрачання обмежених ресурсів суспільства. Високий рівень фіскального пере-
розподілу значною мірою відігравав роль компенсатора втрат від нереформо-
ваності сфер бюджетних видатків у сферах поточного споживання та високого 
«корупційного податку». Проте звуження можливостей фінансування бюджету 
за тривалої економічної стагнації після кризи 2008-2009 рр. зробило цю компен-
сацію неприпустимо обтяжливою, поставивши на порядок денний завдання ра-
ціоналізації видаткової частини та зниження податкового навантаження.

Наразі у виборі моделі бюджетної політики складається патова ситуація. З одного 
боку, держава обмежена в проведенні лібералізаційної бюджетної стратегії і ско-
роченні видатків через украй слабку еластичність переважної більшості остан-
ніх. З другого боку, вона також неспроможна до повноцінної патерналістської 
політики — з достатніми обсягами фінансування поточних видатків і видатків 
розвитку — оскільки переобтяжена фіскальним пресом економіка не створює 
належного бюджетного ресурсу. Відтак утворюється деформована модель фіска-
лізованої хронічно дефіцитної економіки, орієнтованої на «проїдання» ресурсів 
розвитку. 

Вихід з такої «пастки» вимагає подолання фіскального розриву, який неминуче 
виникає, коли зниження податкового навантаження та дерегулювання призво-
дять до фізичного скорочення надходжень до бюджету, тоді як економіка іще не 
забезпечує прискорення економічного зростання внаслідок отриманих стиму-
лів. Можна припустити, що в умовах сучасної України, яким притаманні інститу-
ційна недовершеність економіки, численні «депресивні пастки»28 та переважан-
ня песимістичних очікувань, глибина і тривалість цього розриву можуть бути 
вельми значними. 

Сказане підтверджує важливість системного реформування бюджетної системи, 
за якого послаблення фіскального навантаження відбуватиметься синхронно з 
удосконаленням видаткової політики з урахуванням різноманітності макроеко-
номічних та соціальних наслідків зрушень у бюджетній системі, а також викли-
ків для бюджетної політики, які випливають із еволюції національної економі-
ки, суспільства, глобальної спільноти. Бюджетна реформа має розглядатися як 
складова ширшого завдання — побудови альтернативної існуючій економічної 
моделі, яка базується на засадах економічного прагматизму, підприємницької 
ініціативи, консолідованої суспільної відповідальності.

28 Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти.  
Я. В. Белінська, Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка [та ін.] — К.: НІСД, 2010. — 96 с.
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1.8. Виклики для бюджетної політики

Накопичені суперечності бюджетної системи України потребують системної зміни 
бюджетної політики, переорієнтації її на заохочення активного розвитку, послі-
довне подолання перешкод та вирішення суперечностей, які стають на заваді по-
будові сучасної економічної моделі, що з належною економічною та соціальною 
ефективністю реалізує потенціал України на засадах економічного прагматиз-
му, зміцнюючи реальну економічну незалежність країни29. Слід усвідомлювати, 
що сучасна держава несе відповідальність за ефективне функціонування усього 
комплексу відносин ринкової економіки країни. Тому й державний бюджет має 
розглядатися не лише як кошторис надходжень і витрат, але насамперед як засіб 
забезпечення макроекономічного збалансування та економічного зростання, як 
стратегічний фінансовий план, який передбачає гармонійний розвиток суспіль-
ства на довгострокову перспективу. Власне, реалізація структурної та стимулюю-
чої функцій надає бюджетному процесу властивостей стратегії, тому саме через 
їхню призму має забезпечуватись ефективність бюджетної політики в країні. 

Як було показано вище, зосередження уваги переважно на фіскальних функціях 
бюджету (фіскалізація бюджетної політики) веде до втрати стратегічних орієнтирів 
та руйнування потенціалу довгострокового економічного зростання. Між тим, од-
ним з найголовніших чинників фіскалізації бюджетної політики є відсутність, супер-
ечливість чи невизначеність стратегічних пріоритетів розвитку країни як таких. В 
рамках реалізації стратегії економічного прагматизму бюджетну політику доцільно 
розглядати в контексті значно ширшого комплексу завдань суспільного розвитку.

Обмеженість бюджетних ресурсів потребує їх концентрації на критично важли-
вих напрямках, а отже визначення на основі відкритого суспільного діалогу сфе-
ри відповідальності держави. Оптимізація бюджетної політики має бути підтри-
мана послідовною детінізацією економіки та забезпеченням суворої доцільності 
витрачання бюджетних коштів на основі реформування складових бюджетного 
сектору економіки. Ефективність бюджетного планування на основі прогнозу-
вання економічного розвитку має забезпечити раціональність розподілу бю-
джетних видатків у часі, уникнути крайнощів нагромадження нерозподілених 
коштів в разі «перевиконання» макроекономічних показників та нарощування 
касового дефіциту в разі погіршення надходжень, які також нерідко призводять 
до марнування чи навіть втрати фінансових ресурсів держави. 

Нова бюджетна політика має дати відповідь на поєднання наступних системних ви-
кликів, які формуються як сучасним становищем національної економіки, так і гло-
бальними та регіональними економічними трендами.

1. Якнайшвидше відновлення економічного зростання, якому мають бути підпо-
рядковані усі без винятку складові економічної політики. Йдеться про проактивну 

29 Політика економічного прагматизму. К.: Ін-т. сусп.-екон. досліджень, 2015. — С. 21-22. – 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:  
http://ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf.
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бюджетну політику, яка, з одного боку, максимально стимулює підприємницьку 
діяльність через податкову лібералізацію та зниження частки фіскального пере-
розподілу суспільного продукту, а з іншого, сприяє мобілізації ресурсів внутріш-
нього попиту, значна частка якого, як було показано у попередньому параграфі, 
генерується саме бюджетними видатками. Вирішення цього парадоксального 
завдання бачиться в зосередженні фіскальної лібералізації на першому етапі 
переважно у сфері податкових процедур (адміністрування) та зниженні на цій 
основі рівня тінізації економіки та «корупційного податку», а також в удоскона-
ленні структури та механізмів бюджетних видатків та відповідному поширенні їх 
стимулюючої функції. Відчутний потенціал міститься в розширенні бази оподат-
кування через багатовимірну податкову політику: залучення до оподаткування 
ширшого кола джерел отримання прямого чи непрямого доходу — нерухомості, 
природних ресурсів тощо. Стимулююча функція податків є обов’язковою складо-
вою проактивної бюджетної політики, проте усі податкові витрати повинні мати 
гарантований цільовий характер при збереженні на перехідний період визна-
чальної ролі непрямих податків у бюджетних надходженнях.

2. Цілеспрямована підтримка модернізації національної економіки та зміцнення 
її конкурентоспроможності. Стрімкі зміни глобального конкурентного серед-
овища та глобальний перерозподіл потоків товарів та капіталів вимагають 
адаптації до цих викликів національних економік. Таке завдання особливо ак-
туальне з огляду на історично обумовлену високу відкритість економіки Украї-
ни та необхідність переорієнтації на нові ринки після втрати переважної част-
ки російського ринку. Через відсутність належної фінансової потужності пряма 
участь бюджету у модернізаційних змінах у вигляді держінвестицій є украй об-
меженою, проте ця обмеженість має компенсуватись концентрацією структури 
видатків на напрямках, які спроможні створювати позитивний синергетичний 
ефект для економічного зростання. Такими є вкладення в інфраструктурні сек-
тори, розвиток інформаційно-комунікаційного середовища, зниження трансак-
ційних витрат бізнесу тощо. Головний акцент проактивної бюджетної політики 
має бути зроблений на інституційному забезпеченні партнерського фінансу-
вання програм модернізації, а також створенні сприятливих умов для здійснен-
ня приватних інвестицій: податкового стимулювання, інформаційного забезпе-
чення, сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища тощо. 
Важливою підтримкою модернізаційних змін є також розвиток освіти та науки.

3. Забезпечення позитивного тренду людського розвитку. Суспільно-політич-
на криза в Україні наочно продемонструвала подальшу неможливість еко-
номічного поступу поза вимірами людського розвитку. Забезпечення не 
лише базових підвалин якості життя, але й умов для реалізації трудового й 
креативного потенціалу громадян та зростання на цій основі добробуту нації 
є одним з визначальних завдань бюджетної політики держави. Проте наявні 
бюджетні обмеження не дають підстав очікувати вирішення цього завдання 
на засадах традиційного для української політики соціального патерналізму. 
Досягти нової якості соціальної політики можливо через реалізацію потен-
ціалу людського капіталу нації як ключової конкурентної переваги сучасної 
глобалізованої економіки. Видатки на освіту, охорону здоров’я, культурний 
розвиток мають розглядатися та формуватися у першу чергу як інвестиції в 
підвищення вартості людського капіталу.

4. Розкриття потенціалу розвитку регіонів на засадах фіскальної децентралізації. 
Удосконалення міжбюджетних відносин та розширення практичних повно-
важень регіональних влад щодо акумулювання та використання ресурсів роз-
витку має розширити можливості залучення до економічного обороту потен-
ційних ресурсів регіонів, наблизити результати діяльності економіки регіону 
до потреб місцевого населення. Розширення економічних повноважень регі-
онів з одночасним зміцненням їхньої фінансової бази — безальтернативний 
шлях до територіальної реінтеграції країни та подолання ризиків відцентро-
вих тенденцій у майбутньому.



68 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

5. Фінансове забезпечення оновленої оборонної політики. Нав’язаний Україні 
Російською Федерацією воєнний конфлікт спонукав до перегляду Воєнної 
доктрини України та змусив до суттєвого збільшення бюджетних видатків 
на потреби поточного забезпечення Збройних сил та зміцнення їх боєздат-
ності у подальшій перспективі. Втягнення України у прірву нарощування 
оборонних видатків є, поза сумнівом, однією з руйнівних цілей «гібридної 
війни». Шлях протидії цьому ризику лежить через перетворення оборонних 
видатків на стимулятор розвитку національної економіки на засадах якнай-
ширшого впровадження ринкових принципів розподілу оборонних видат-
ків в межах внутрішнього ринку.

6. Інтеграція України до глобальної системи людського розвитку, цілі якого ви-
значені на рівні ООН як Цілі розвитку тисячоліття. Ними визначено: подо-
лання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення 
гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я 
матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та сухот і започаткуван-
ня тенденції до скорочення їх масштабів, сталий розвиток довкілля30. Долу-
чення до глобальних цілей розвитку відкриває простір для міжнародного 
діалогу України, спрощує отримання правової та фінансової підтримки на 
міжнародному рівні, відкриває можливості застосування вітчизняного еко-
номічного потенціалу в реалізації міжнародних програм гуманітарної під-
тримки слаборозвинених країн, що, у свою чергу, сприяє розширенню між-
народного економічного партнерства.

Після підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС вектори змін у сфері еко-
номічної політики спрямовуються рамками імплементації, визначеними в Угоді31. В 
цьому документі Україна зобов’язується докладати максимальних зусиль для побу-
дови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики 
до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної ста-
більності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу, а також бере 
на себе низку конкретних зобов’язань, які стосуються особливостей та механізмів 
бюджетної політики і мають бути враховані в процесі перебудови останньої.

До таких зобов’язань, зокрема, належать наступні:

1. Відсутність дискримінації в оподаткуванні зовнішньої торгівлі, яка могла б 
поставити українських контрагентів у вигідніше становище, ніж їхніх зару-
біжних партнерів. Це стосується скасування тарифних обмежень за визна-
ченим графіком в рамках створення зони вільної торгівлі, а також застосу-
вання національного режиму до усіх без винятку суб’єктів, що здійснюють 
торгівлю на внутрішньому ринку (глави 1-5 Розділу IV Угоди).

2. Забезпечення прозорого, недискримінаційного, конкурентного і відкритого тен-
дерного процесу для державних закупівель, з встановленням відповідних коор-
динаційних та контрольних інститутів, які забезпечуватимуть рівний доступ усіх 
суб’єктів до цього інструменту державної політики, обґрунтованість вимог до 
учасників та критеріїв визначення переможців тендерів (глава 8 Розділу IV Угоди).

3. Скасування будь-яких видів допомоги з використанням державних ресурсів, 
що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання пере-

30 Цілі розвитку тисячоліття. — [Електронний ресурс]. — ПРООН (сайт). — Режим доступу:  
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/mdgoverview/.

31 Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. — [Електронний 
ресурс]. — Міністерство екон. розвитку і торгівлі України (сайт). — Режим доступу:  
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf.
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ваг окремим підприємствам або виробництву окремих товарів. При цьому ви-
значено припустимість допомоги, яка надається на засадах повної прозорості 
та підзвітності й відповідає європейським нормам (глава 10 Розділу IV Угоди). 

4. Забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього 
контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, 
а також відповідають основоположним європейським принципам (глава 3 
Розділу V Угоди).

5. Удосконалення і розвиток податкової системи. Мають відбуватись поступо-
ве наближення до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, та впро-
вадження європейських принципів належного управління у сфері оподатку-
вання (глава 4 Розділу V Угоди).

6. Використання зовнішньої фінансової допомоги, що надходить через відпо-
відні механізми та інструменти фінансування ЄС, на програмних засадах, у 
співробітництві та координації з іншими країнами-донорами, організаціями-
донорами та міжнародними фінансовими інституціями й відповідно до між-
народних принципів надання ефективної допомоги. Має бути забезпечено 
запобігання шахрайству з отриманими коштами (Розділ VI Угоди).

Більш конкретні та наближені у часі зобов’язання щодо реформування бюджетної 
політики містяться у чинному Меморандумі про економічну та фінансову політику 
України, узгодженому з Міжнародним валютним фондом32. В документі Україна де-
кларує намір зосереджувати свою стратегію на консолідації видаткової частини, орі-
єнтуючись на менший та ефективніший Уряд, при наданні податковій системі друж-
нього до зростання, ефективного, врівноваженого характеру (п. 21 Меморандуму). 

Україна також зобов’язується зменшити фіскальний дефіцит до рівня, необхід-
ного для забезпечення стійкої динаміки державного боргу у збалансований 
і соціально справедливий спосіб. До розрахунку береться загальний дефіцит 
сектору державного управління, включаючи позабюджетні фонди, а також НАК 
Нафтогаз. З метою досягнення поставлених цілей у коротко— та середньостро-
ковій перспективі передбачено проведення низки важливих змін, а саме:

• запровадження сплати ПДВ сільгоспвиробниками;
• реформування єдиного соціального внеску;
• зниження оподаткування природних ресурсів;
• реформування адміністрування податків;
• спрощення досягнення прозорості та конкурентності державних закупівель;
• пенсійної реформи та скасування спеціальних пенсій;
• реформ охорони здоров’я, освіти;
• скорочення зайнятості у бюджетному секторі;
• реформування соціальної допомоги.

Важливо усвідомлювати, що передбачені Меморандумом реформи насправді таки-
ми не є, оскільки їх цільове призначення вузько обмежене суто завданнями змен-
шення бюджетних видатків з метою забезпечення платоспроможності України за її 
державним боргом. Подібне звуження цілі є логічним наслідком відсутності альтер-
нативних стратегій досягнення тієї самої мети — платоспроможності — проте при її 
комбінуванні із широким колом завдань національного економічного, соціального 
та громадянського розвитку. Підхід до перебудови бюджетної політики з позицій 
економічного прагматизму дозволяє запропонувати такі альтернативні, не руйнів-
ні для цілей довгострокового розвитку країни шляхи.

32 Україна — Меморандум про економічну та фінансову політику. —  [Електронний ресурс]. —  
Національний банк України (сайт). — Режим доступу:  
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10315035. 



70 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

2. НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

2.1. Формування бюджетної стратегії 

Незважаючи на поширення ліберальних моделей економічної організації, фіскаль-
ний інструментарій у світовій практиці залишається засобом потужного впливу на 
економічний розвиток та підприємницьке середовище. Формування нової бюджет-
ної політики є важливою складовою реалізації політики економічного прагматизму, 
спрямованої на реалізацію власних стратегічних пріоритетів України.

Бюджетна стратегія держави має розглядатися у контексті системних соціально-
економічних та політико-правових реформ, яких наразі конче потребує Украї-
на. Хоча в Україні створено Національну Раду реформ та ухвалено засади стра-
тегічного розвитку, сформульовані у затвердженій у січні 2015 р. Президентом 
України Стратегії сталого розвитку України на період до 2020 р.33, визначено 17 
ключових реформ, що мають бути здійснені найближчим часом, практичний 
інструментарій впровадження реформ залишається невизначеним. Тому діяль-
ність Уряду концентрується насамперед на «пожежному» реагуванні на поточні 
виклики, практично жодна реформа не доведена до стадії відчутних результатів. 
Це викликає нерозуміння як в суспільстві, так і у зарубіжних донорів, для яких 
зобов’язання здійснення реформ стало підставою для надання Україні фінансо-
вої допомоги.

Значною мірою таке становище сформувалося через відсутність зрозумілої стра-
тегії держави у бюджетній сфері, яка визначала б можливості, джерела та послі-
довність фінансового забезпечення змін, що мають відбуватися в економіці та у 
суспільстві загалом. За відсутності стратегічних підходів бюджетна політика зно-
ву і знову виявляється підпорядкованою короткостроковим фіскальним орієнти-
рам, які зведено до параметрів дохідної та видаткової частин, дефіциту бюдже-
ту та спроможності до обслуговування державою своїх боргових зобов’язань. 
Спроби відхилитися від фіскальної рутини (наприклад, для проведення податко-
вої реформи) одразу викликають спротив з боку фіскальної влади, занепокоєної 
ризиками розбалансування бюджету. 

Відповіддю на цю занепокоєність може бути лише стратегічний підхід, який чітко 
визначатиме цілісний взаємозв’язок між запропонованими змінами у бюджет-
ній сфері та їх позитивними наслідками для бюджетної стабільності. Адже непра-
вильно розташовані в часі реформи часто призводять до зворотних результатів, 
а не профінансовані реформи взагалі до результатів не призводять.

Замість того, щоб робити усі реформи протягом одного року (що призводить до їх 
зупинки), потрібно мати план реформ на декілька років, в якому буде узгоджено:

33 Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року. — [Електронний ресурс]. — Адміністра-
ція Президента Укураїни (сайт). — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
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• перелік реформ;
• вартість розробки та імплементації кожної реформи;
• вплив кожної реформи на доходи і видатки бюджету;
• термін, протягом якого передбачається реалізувати план реформ;
• фіскальний баланс на кожний рік, протягом якого буде реалізовано план реформ;
• джерела фінансування дисбалансу з поділом на внутрішні і зовнішні, вклю-

чаючи додаткові власні доходи від економічного зростання та детінізації й 
запозичені та грантові, які надаються ззовні і потребуватимуть повернення 
або виконання певних умов донорів і кредиторів.

Реалістичність бюджетної стратегії залежить від реалістичності прогнозів розви-
тку різних сфер суспільного життя та прагматичності цілей, які чинна влада ста-
вить перед суспільством. Тому успішність стратегії прямо пов’язана з цілісністю 
усього ланцюжка стратегічних процесів та документів: довго— та середньостро-
кового прогнозування, формування ідеології, напрямів, завдань та пріоритетів 
стратегії, розробки прогнозно-цільових показників, плану (програми) втілення, 
реалізації у практичній діяльності органів влади (у т.ч. у бюджетному процесі). 

Наголосимо, що запровадженню середньострокового бюджетного планування 
приділено чільну увагу в Стратегії розвитку системи управління державними фі-
нансами, розробленій Урядом разом із Європейською комісією. На жаль Стратегія 
виконується в основному формально, а цілісної системи середньострокового про-
гнозування і планування не створено. Статтею 346 Угоди про Асоціацію України та 
ЄС передбачено співробітництво для забезпечення розвитку бюджетної політики і 
надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на 
міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним принципам під-
звітності, прозорості, економності, ефективності та результативності. У Статті 347 
йдеться про співпрацю сторін щодо розвитку системи середньострокового бю-
джетного прогнозування/планування, удосконалення програмно-цільових підхо-
дів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та результативності виконання 
бюджетних програм, покращення обміну досвідом та інформацією з питань пла-
нування і виконання бюджету та стану державного боргу. Згідно Статті 351, сторо-
ни Угоди співпрацюють у питаннях вдосконалення і розвитку податкової системи 
та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, 
з окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопи-
чення заборгованості, забезпечення ефективного збирання податків і посилення 
боротьби з податковим шахрайством й ухиленням від сплати податків, впрова-
дження європейських принципів належного управління у сфері оподаткування.

Між тим, суспільне сприйняття нової бюджетної стратегії залежить від розумін-
ня мети її реалізації. Бюджетна реформа не може здійснюватися заради суто 
фіскальних завдань бюджетного збалансування і навіть, у ширшому сенсі, ма-
кроекономічної і фінансової стабілізації на основі так званої бюджетної консо-
лідації. Навпаки, реформа має зміцнювати інструментальність бюджетної стра-
тегії як одного з найпотужніших важелів реалізації системної стратегії реформ 
в Україні, радикально поширюючи ефекти бюджетної політики за межі власне 
бюджетної системи.

Завдання системної стратегії визначаються основними вадами вітчизняної еко-
номіки, що нагромадилися внаслідок тривалого періоду кволості та непослідов-
ності державної економічної політики та перетворили Україну на:

• переважно сировинну країну у міжнародній системі спеціалізації та кооперації;
• експортера робочої сили та «мізків» у міжнародному поділі праці;
• хронічного боржника у світовій системі розподілу фінансових ресурсів34. 

34 Політика економічного прагматизму. К.: Ін-т. сусп.-екон. досліджень, 2015. —  С. 11-13. — [Електро-
нний ресурс]. —  Режим доступу: http://ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf].
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Пріоритети реформування бюджетної політики визначаються основними прин-
ципами розробленої нами Політики економічного прагматизму, спираючись на 
які, Україна спроможна подолати зачароване коло економічної деградації та до-
сягти стабільного, динамічного інвестиційно орієнтованого економічного зрос-
тання, результати якого будуть спрямовані перш за все на забезпечення належ-
ної якості життя українських громадян35.

Довгостроковим пріоритетом бюджетної політики в Україні має стати створення 
передумов (фіскального простору) для форсування переходу від рецесії до стій-
кого економічного пожвавлення та підйому. 

Принципами бюджетної стратегії в рамках цієї політики є наступні:

• відповідність бюджетної політики національним інтересам;

• забезпечення суверенітету держави у здійсненні національної бюджетної 
політики;

• здійснення обґрунтованого середньострокового планування, спрямованого 
на узгодження у бюджетному процесі поточних (річних) і стратегічних за-
вдань політики економічного розвитку;

• забезпечення реалістичності цілей бюджетної політики та обґрунтованості 
концентрації ресурсів для їх досягнення;

• зміцнення дієздатності держави на основі забезпечення фінансовими ресурсами 
можливостей реалізації її функцій у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики;

• раціоналізація «розміру» держави в економіці: переліку її функцій, сфер від-
повідальності, частки в фінансовому обороті, обсягів держвласності;

• зменшення масштабів прямої бюджетної підтримки економічної діяльності 
на користь інструментів податкового стимулювання та створення сприятли-
вого підприємницького клімату;

• розмежування поточних видатків і видатків на розвиток, уточнення та роз-
ширення джерел, за рахунок яких мають формуватися видатки на розвиток,  
інституціалізація їх використання;

• раціоналізація та упорядкування системи соціальних видатків на основі ре-
формування соціальної сфери й посилення цільового характеру системи 
пільг, субсидій і соціальних виплат;

• забезпечення повного і своєчасного виконання фінансових зобов’язань держа-
ви на всіх рівнях влади, безумовного верховенства закону та правових процедур; 

• поширення державно-приватного партнерства в реалізації завдань еконо-
мічного та соціогуманітарного розвитку;

• забезпечення цілісності і єдності бюджетної системи як фінансової основи і 
передумови цілісності та єдності держави;

• побудова міжбюджетних відносин на засадах раціональної централізації 
основних функцій держави та послідовного розширення можливостей та 
повноважень місцевого самоврядування.

35 Там само,  С. 21-22.
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Надання бюджетній політиці характеру проактивної стратегії, що реалізується у 
принципах економічного прагматизму, потребуватиме концентрації зусиль на 
низці важливих орієнтирів:

• відновлення активної ролі бюджетної політики в стимулюванні економічно-
го зростання та стратегічно орієнтованого розвитку суспільства;

• активна реалізація інвестиційного потенціалу державних фінансів, створен-
ня сприятливих умов для інвестиційно орієнтованої моделі розвитку та її ін-
новаційної спрямованості;

• відновлення активної ролі податкової політики щодо економічного розви-
тку: надання їй характеру, «дружнього» для підприємництва та сприятли-
вого для економічного зростання, встановлення соціально справедливого 
оподаткування; 

• концентрація ресурсів держави (в т.ч. основної частки бюджетного інвесту-
вання) на розбудові економічного середовища, сприятливого для підпри-
ємництва, ефективної конкуренції на засадах вільного руху ресурсних та 
інформаційних потоків, вільного від необґрунтованих обмежень та анти-
конкурентних втручань;

• пріоритетність розбудови нової соціальної і гуманітарної системи в суспіль-
стві, яка сприятиме розвитку та розкриттю людського капіталу нації;

• різке зменшення корупційної ємності бюджетної сфери на основі спрощен-
ня адміністративних процедур та впровадження новітніх технологій органі-
зації та контролю;

• відновлення довіри суспільства до політики держави у бюджетній сфері че-
рез забезпечення повної відкритості формування та витрачання бюджетних 
коштів, підзвітності та підконтрольності розпорядників, широке застосуван-
ня громадської ініціативи у плануванні бюджетних видатків та контролю за 
їх здійсненням.

Як згадувалося вище, реалізація нової бюджетної стратегії має відбуватися в 
чіткому узгодженні з усім комплексом економічних реформ, що здійснюється в 
країні. Досягнення несуперечливості орієнтирів та завдань бюджетної політики 
з іншими складовими політики держави — єдино можливий шлях послідовної 
реалізації визначених бюджетною стратегією цілей. З іншого боку, необхідна 
трансформація бюджетної політики держави, що вимагає синхронного рефор-
мування суміжних секторів національної економіки, що дозволить зменшити 
потребу в бюджетних видатках, раціоналізувати їх витрачання тощо.

Серед основних напрямів такої синхронізації головну увагу необхідно приділити 
наступним:

1. Податкова реформа. Удосконалення системи оподаткування, спрощення 
адміністративних процедур мають сприяти збільшенню податкових надхо-
джень до бюджету. Цьому ж сприятиме й розширення охоплення бази опо-
даткування. Водночас раціоналізація бюджетних видатків є важливою для 
пом’якшення негативного ефекту «фіскального розриву», тому має передува-
ти рішенням щодо зниження податкової ставки. Необхідними складовими по-
даткової реформи мають бути реформа ДФС, яка включатиме зміни критеріїв 
оцінки працівників та підрозділів служби, а також реформа податкового зако-
нодавства, якою необхідно мінімізувати невизначеність податкової системи. 

2. Регуляторна реформа та перебудова політики стимулювання підприємни-
цтва. Очікувана детінізація економіки, насамперед малого й середнього біз-
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несу, має сприятливо відбитися на доходах бюджету. Між тим, цілеспрямо-
ване бюджетне фінансування поліпшення підприємницького середовища 
(інформаційне забезпечення, підготовка фахівців, підтримка розвитку мі-
крокредитування, розвиток ринкової інфраструктури, комунікацій тощо) та 
відкриття доступу до кредитування сприятимуть чутливості підприємниць-
кої спільноти до позитивних сигналів дерегуляції.

3. Реформування системи соціального захисту та соціального забезпечення. 
Посилення адресності соціального захисту дозволить зменшити потребу в 
бюджетних видатках при збереженні їх потрібного соціального ефекту. Це 
ж стосується пенсійної реформи, яка має поступово позбавити необхідності 
дотування дефіцитного Пенсійного фонду. Попри це, соціальні видатки бю-
джету мають належним чином пом’якшувати негативні наслідки реформ в 
інших сферах, зокрема, запровадження ринкових засад тарифоутворення в 
житлово-комунальній сфері.

4. Реформування складових соціальної сфери. Якісні зміни, які відбуватимуться 
у процесі реформування охорони здоров’я та освіти, мають раціоналізувати 
бюджетні видатки на надання послуг у цих сферах. З іншого боку, такі рефор-
ми потребуватимуть додаткових спеціальних бюджетних видатків (інвести-
ції в розвиток матеріальної бази, комунікаційної інфраструктури тощо).

5. Адміністративна реформа. На основі функціонального обстеження та під-
вищення ефективності адміністративно-управлінського апарату внаслідок 
дерегуляції, децентралізації, інформатизації, які спроможні зекономити від-
чутну частку бюджетних коштів  встановлення необхідної його чисельності 
та оплати праці, що убезпечила б суспільство від проявів корупції як засобу 
компенсації ресурсів, не наданих державою для забезпечення нормально-
го управлінського процесу. Проте, як і у попередньому випадку, побудова 
сучасної контрольно-управлінської мережі потребує спеціалізованих вкла-
день. Не виключеним є і ризик зниження надходжень до бюджету в період 
трансформації моделі управління.

6. Реформування армії та правоохоронних органів. Врахування впливу цієї ре-
форми є важливим, оскільки вона є необхідною для збереження національ-
ної безпеки та суверенітету України, формуючи важливу статтю видатків бю-
джету, який і раніше був переобтяжений імперативом соціальних видатків. 
Зворотний ефект цих реформ для бюджету є віддаленим, проте критично 
важливим.

7. Адміністративно-територіальна реформа. Проведення ретельнішої політи-
ки регіонального вирівнювання має розвантажити систему міжбюджетних 
трансфертів та посилити фінансову самодостатність адміністративно-тери-
торіальних одиниць . Дієздатна місцева влада також має забезпечити ефек-
тивніше використання коштів місцевих бюджетів, що необхідно для послі-
довного проведення реформування складових соціальної сфери.

Наголосимо, що значна частина з перерахованих реформ перебуває за межами 
бюджетної політики. Тому в даній доповіді зосередимося на тих складових, які 
мають безпосереднє відношення до бюджетної системи. 
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2.2. Орієнтири податкової реформи 

Якісна перебудова бюджетної політики України невіддільна від перебудови по-
даткової системи як основного джерела фінансових ресурсів держави та терито-
ріальних громад. Хоча тема податкової реформи потребує окремого детального 
розгляду, в межах даної доповіді доцільно змалювати основні принципи та орі-
єнтири податкового реформування, на які орієнтуватимуться й зміни у бюджет-
ній політиці держави.

Значна мінливість податкової системи, характерна для України, є потужним дес-
тимулятором підприємницької діяльності, особливо у стратегічному вимірі, а та-
кож одним з важливих чинників ухилення від оподаткування. Для досягнення 
стабільності у податковій системі мають бути чітко усталені ключові принципи, 
які забезпечуватимуть її функціональність незалежно від політичних циклів. Та-
кими довготривалими орієнтирами податкової реформи, які відповідають кон-
цепції економічного прагматизму, є:

• досягнення рівномірності податкового навантаження;
• поступове та заздалегідь прогнозоване зниження рівня податкового наван-

таження;
• мінімізація витрат на виконання й адміністрування податкового законодав-

ства; розширення бази оподаткування; 
• наявність чітких, предметних, обмежених у часі та просторі податкових ін-

струментів стимулювання економічної діяльності;
• соціальна справедливість оподаткування;
• послідовна уніфікація норм податкового законодавства з вимогами ЄС.

Намагання звести податкову реформу лише до зниження ставок оподаткування в 
розрахунку на стимулюючий вплив цього зниження для підприємництва та еко-
номічного зростання (включаючи детінізацію економіки) містить значні ризики, 
оскільки критично залежить від чутливості економіки до таких стимулів: пози-
тивних очікувань, підприємницького клімату, наявності фінансових ресурсів, до-
статньої місткості ринків. Більше того, за відсутності цих умов кошти, які опиня-
тимуться у безпосередньому розпорядженні економічних суб’єктів та населення 
внаслідок послаблення фіскального навантаження, можуть завдавати додатково-
го інфляційного та девальваційного тиску, провокуючи гальмівні за впливом за-
ходи макроекономічної стабілізації. Щоб зниження податкового навантаження не 
супроводжувалося скороченням доходів бюджету, податкова реформа має місти-
ти стимулюючі складові, які б безпосередньо сприяли пожвавленню економічно-
го зростання та компенсації втрат податкових надходжень за рахунок зростання 
податкової бази вже на перших етапах реалізації цієї реформи. 

У цьому ж контексті слід зважати на вартість для підприємства ліквідного ресур-
су, який вилучається у вигляді податку, що особливо показово на прикладі ПДВ. 
Отже, при інших рівних умовах посилення жорсткості монетарної політики од-
ночасно підвищує фіскальний тягар для бізнесу, а монетарне пом’якшення по-
силюватиме толерантність до вищих податкових ставок.
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Небажаним виглядає надмірне спрощення податкової системи, яке зазвичай 
розглядається як граничне зменшення числа податків, застосування виключно 
«пласких» недиференційованих ставок та зведення до мінімуму винятків, виклю-
чень та пільг. Адже в цьому разі держава позбувається одного з найважливіших 
інструментів економічної політики, втрачається можливість гнучкого охоплення 
податкової бази, розмаїття якої зростає. Ускладнення бази оподаткування та ди-
ференціації ставок та відповідний контроль на сучасному етапі стають можливи-
ми завдяки широкій інформатизації обліку податкових зобов’язань.

Тому змістом податкової реформи має стати помірковане ставлення до знижен-
ня рівня податків, впровадження ефективних рівня та механізмів оподаткуван-
ня, за яких податки, слугуючи джерелом фіскального ресурсу, належним чином 
виконують також соціально-вирівнюючу та регуляторно-стимулюючу функції.

В умовах, коли зниження рівня оподаткування ускладнене значними потреба-
ми наповнення бюджету, на першому етапі податкової реформи варто зосеред-
итись на складових, які знижують трансакційні витрати бізнесу на сплату подат-
ків, не зачіпаючи власне фінансових надходжень. До таких, зокрема, належать 
витрати на ведення обліку та надання звітності, обслуговування податкових 
перевірок, навчання працівників фінансово-економічних підрозділів підпри-
ємств або використання послуг стороннього бухгалтера (для дрібного бізнесу) 
тощо. Вирішення цих проблем забезпечуватиметься удосконаленням процедур 
та впровадженням сучасних інформаційних технологій. Одним із способів удо-
сконалення правових інструментів, якими держава реалізує податкову політику, 
є запровадження Податкового регламенту, який би деталізував положення По-
даткового кодексу.

Активна інформатизація податкової сфери дозволить забезпечити поширення 
контролю над господарськими операціями без посилення звітних вимог та пе-
ревірок платників податку. Наступне застосування алгоритмів виявлення ризи-
кових операцій дозволить налагодити об’єктивний контроль з боку фіскальних 
органів, знизити корупційну ємність податкової системи. За наявності повного 
обсягу достовірної інформації для малого бізнесу можливе подальше спрощення 
оподаткування шляхом проведення, за згоди підприємця, нарахування йому по-
даткових платежів самими податковими органами. Радикальне удосконалення 
податкового контролю створює підґрунтя для наступного зниження податкових 
ставок та дієвого застосування податкових стимулів. 

Досягнення прозорості податкової бази має супроводжуватися декриміналіза-
цією відповідальності у сфері оподаткування та наданням пріоритетності сер-
вісним функціям фіскальних органів (надання допомоги у коректному нараху-
ванні податкових зобов’язань). Відповідальність у сфері оподаткування може 
наставати лише за завдання безпосередньої шкоди державі та мати насамперед 
форму фінансової компенсації збитку. Кримінальна відповідальність повинна 
наступати тоді, коли платник свідомо йде на порушення законодавства, напри-
клад, шляхом ведення подвійної документації, вчинення або організації фіктив-
ної діяльності з метою спотворення податкових показників, подання неправди-
вих відомостей, тобто прямого свідомого порушення приписів законодавства. 
Має бути категорично припинено будь-які спроби планування надходжень від 
штрафних санкцій до державного бюджету та «заробляння» самих органів фіс-
кальної сфери на порушниках податкового законодавства. 

Нагадаємо, що згідно Угоди про асоціацію України та ЄС Сторони співробітнича-
ють з метою покращення належного управління у сфері оподаткування, впрова-
дження принципів прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової 
конкуренції. Відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, встановлений чіт-
кий перелік норм Директив ЄС, що врегульовують оподаткування ПДВ та акциз-
ним податком, до яких Україна повинна наблизити власне законодавство. Це, 
зокрема, спонукатиме до перегляду системи електронного адміністрування ПДВ 
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із депонуванням коштів, яка порушує норми Директиви 2006/112 Європейського 
Союзу. Реформування ПДВ за європейським зразком, зі спрощенням адміністру-
вання, дозволить надалі розширювати коло платників цього податку. 

Щодо решти податків, обов’язковість змін в Угоді про асоціацію не закріплено, 
проте поступова імплементація кращих європейських зразків є орієнтиром і для 
розбудови податкової системи України.

Орієнтація бюджетної політики на створення умов для динамічного економічно-
го зростання потребує суттєвої перебудови стимулюючих інструментів податко-
вої політики, орієнтованих на реалізацію завдань економічної стратегії держа-
ви. Від корупційноємних та не дозволених міжнародними правилами галузевих 
преференцій слід переходити до податкових стимулів функціонального харак-
теру, до яких забезпечується рівний доступ усіх суб’єктів господарювання неза-
лежно від форми власності чи секторальної належності. Невід’ємною складовою 
податкової реформи має стати встановлення чітких та прозорих критеріїв та ме-
тодик надання податкових преференцій.

Серед можливих податкових пільг, які відповідають функціональному принципу 
та мають сприяти створенню середовища, сприятливого для економічного зрос-
тання, слід відзначити наступні:

• звільнення від оподаткування частини нерозподіленого прибутку, який ін-
вестується в межах України в оновлення/розширення основних фондів;

• звільнення від оподаткування коштів підприємств, спрямованих на підви-
щення кваліфікації і перепідготовку кадрів, витрат на соціальне забезпечен-
ня (пенсійне, медичне страхування, оздоровлення тощо) з прирівнюванням 
їх до інвестицій в людський капітал;

• звільнення від оподаткування коштів підприємств, які спрямовуються на фі-
нансування наукових досліджень (з прирівнюванням їх до інвестицій у інте-
лектуальний капітал);

• звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у впровадження 
енергозаощадження виробничих та адміністративних будівель; 

• податкові пільги підприємствам, які здійснюють експортне та імпортозаміщу-
юче виробництво, діють у трудонадлишкових чи депресивних регіонах тощо 
в межах та за напрямами, визначеними відповідними державними програ-
мами (у цьому напрямку могла б еволюціонувати політика щодо СЕЗ та ТПР);

• запровадження прискореної амортизації обладнання, придбаного в період, 
на який встановлено режим стимулювання (наприклад, 2016-2018 рр.);

• звільнення від імпортного мита обладнання, аналоги якого не виробляють-
ся в Україні, та яке закуповується в рамках інвестиційних проектів (наразі 
таке звільнення стосується обладнання, пов’язаного з енергозбереженням 
та альтернативною енергетикою, нанотехнологіями тощо);

• пільгове оподаткування прибутків комерційних банків, отриманих внаслі-
док надання довгострокових кредитів суб’єктам господарювання для реалі-
зації інвестиційних проектів;

• вирахування з бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб осо-
бистих витрат на заходи з охорони та зміцнення здоров’я, освіту для себе та 
членів сім’ї, виплат до фондів пенсійного та медичного страхування, енергоз-
береження житла тощо (можливості цього закладено у законодавстві, проте 
практична методика надання податкового кредиту ще потребує розробки); 
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• запровадження податкових стимулів до інвестицій у самозайнятість: розви-
ток особистого підсобного господарства в сільській місцевості, придбання 
капітальних товарів для ведення індивідуального підприємництва, здій-
снення внеску у створення малого підприємства чи господарського товари-
ства та ін. 

Уникнути надмірних втрат бюджету через нецільове отримання податкових 
пільг можливо через застосування інкрементального (прирістного) методу 
оподаткування. За цього методу від оподаткування звільняється приріст при-
бутку, отриманий після виконання стимульованих дій, в межах частини при-
бутку, спрямованого на відповідні інвестиції). Це робить інструментарій по-
даткового стимулювання невідчутним для податкових надходжень, водночас 
варто розраховувати на позитивний вплив для бюджету внаслідок зростання 
доходів від непрямих податків та податків з фізичних осіб. При цьому важли-
вим є формування єдиного реєстру надання коштів чи гарантій з метою запо-
бігання зловживанням.

Доречним інструментом, який мав би забезпечити цільовий характер податко-
вого стимулювання, має стати акумулювання коштів, отриманих підприємства-
ми завдяки пільговому оподаткуванню, на їхніх спеціальних рахунках при зако-
нодавчому визначенні механізмів витрачання цих коштів та контролю за його 
цільовим характером. 

З нашої точки зору, механізми адміністрування засобів податкового стимулю-
вання мають бути у явному вигляді визначені безпосередньо у Податковому 
кодексі України. Зокрема, в окремому розділі слід надати вичерпний перелік 
податкових стимулів, критерії їх надання, порядок прийняття рішення щодо на-
дання права на користування податковими стимулами та механізми контролю 
за їх цільовим використанням. Положення про податкові стимули мають бути 
узгоджені з європейськими нормами надання державної допомоги, покладени-
ми, в тому числі, в основу Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

Доречно також запровадити порядок звітування Кабінету Міністрів України пе-
ред Верховною Радою щодо обсягів наданих податкових пільг та стимулів, з 
оцінкою економічної та соціальної ефективності використання цього ресурсу, 
відповідні положення слід включити до Бюджетного кодексу.

Розширення податкової бази має забезпечити охоплення видів економічної ді-
яльності, пов’язаних з отриманням ренти. Доцільно розширити рентні платежі 
для видобутку корисних копалин, зокрема, залізорудної сировини та руд кольо-
рових металів тощо, з урахуванням динаміки цін на світових ринках.

Важливість завдання реалізації експортного потенціалу України робить непри-
пустимим продовження практики відшкодування ПДВ в «ручному режимі». Від-
повідні зобов’язання Україна має перед МВФ та Європейським Союзом. Відтак 
необхідне запровадження безперебійного автоматичного відшкодування ПДВ 
експортерам із застосуванням сучасних інформаційних технологій для контр-
олю за обґрунтованістю звернень за відшкодуванням. 

Предметом окремої уваги має стати реформування спрощеної системи оподат-
кування. Остання перебуває під постійним ризиком скасування через поши-
реність практики використання суб’єктів малого підприємництва — платників 
єдиного податку — у схемах мінімізації податкових зобов’язань, приховування 
найму чи штучного підлаштування підприємств під систему шляхом «дроблен-
ня», «відмивання» коштів та незаконного отримання готівки, необґрунтованого 
використання спрощеної системи щодо надприбуткових видів діяльності. Подо-
лати ці ризики можливо за рахунок звуження переліку видів діяльності, які під-
падають під спрощену систему, виключення секторів, пов’язаних з отриманням 
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пасивних доходів, надприбутків тощо. Доцільним є трактування спрощеної сис-
теми оподаткування як різновиду пільги, яка в такому разі має бути цільовою 
та адресною. Глибока девальвація гривні деформувала запроваджені в Україні 
вартісні критерії віднесення бізнесу до категорії малого, що може потребувати 
окремого введення верхньої межі для отримання доступу до спрощеної системи 
оподаткування.

На відміну від податкових стимулів, засоби реалізації соціально-вирівнюючої 
функції податкової системи мають здебільшого вид прямих податкових пільг. 
Метою таких пільг є деяке зміщення тягаря оподаткування на категорії населен-
ня з вищим рівнем доходів та надання непрямої матеріальної підтримки низько-
дохідним категоріям, що, зрештою, зменшуватиме потреби у прямих бюджетних 
видатках.

З метою належної реалізації соціальної функції бюджету важливим є впрова-
дження низки важливих змін, зокрема:

• поглиблення прогресії податку на доходи фізичних осіб: запровадження 
зниженої ставки податку на доходи, не вищі за прожитковий мінімум, збіль-
шення кількості градацій прогресивної шкали;

• розширення групи підакцизних товарів з віднесенням до об’єктів оподат-
кування акцизним податком харчових продуктів, які є шкідливими для 
здоров’я; 

• запровадження зниженої ставки ПДВ на товари першої необхідності (соці-
альні товари); 

• підвищення ставок податку на нерухомість, виходячи з  її ринкової вартості, 
передбачивши соціальну пільгу для осіб, які проживають у власному житлі.

Податкові зміни, які ухвалено разом з проектом Державного бюджету на 2016 
р., заклали низку важливих позитивних зрушень на шляху реалізації зазначе-
них орієнтирів податкової реформи. Проте кулуарність розробки змін, відсут-
ність консультацій з бізнесом та експертних обговорень, сумнівна прогнозна 
обґрунтованість не дають підстав вважати податкову реформу в Україні завер-
шеною. Її має бути продовжено з урахуванням наведених вище принципів, за-
сад та завдань.

Подальші податкові зміни мають бути запроваджені у першій половині 2016 р. 
для того, щоб бути системно включеними до бюджетного процесу-2017. Цим має 
бути покладено кінець ситуативним щорічним прийняттям податкових змін у 
«пожежному» режимі під тиском фіскальних потреб Уряду. Ухвалені та узгоджені 
в рамках широкого економічного діалогу положення податкової системи мають 
бути зафіксовані мораторієм щодо змін на певний період (щонайменше 3 роки) 
з нормативно визначеною відповідальністю держави за можливі збитки, завда-
ні суб’єктам у разі його порушення. При цьому протягом періоду дії мораторію 
може бути заздалегідь визначено терміни планової зміни ставок, податкових 
механізмів, дії податкових стимулів тощо.
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2.3. Оптимізація поточних  
бюджетних видатків 

Економія бюджетних видатків внаслідок удосконалення процедур навіть при 
збереженні неефективної структури бюджетної сфери спроможна пом’якшити 
проблему бюджетної розбалансованості та нестачі фінансових ресурсів держа-
ви, проте лише у короткостроковому періоді. Системне розв’язання цих проблем 
в рамках перебудови бюджетної політики на засадах економічного прагматизму 
вимагатиме структурних змін, спрямованих на:

• оптимізацію сфер відповідальності держави, органів місцевого самовряду-
вання, підвищення соціальної відповідальності суспільства і бізнесу;

• оптимізацію соціальних зобов’язань держави та перехід від патерналізму в 
соціальній сфері до партнерства між державою, бізнесом і громадянами в 
усіх аспектах соціальної допомоги;

• організаційну перебудову процесів, які є об’єктом державного фінансування 
(надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, адміністратив-
них послуг, виконання основних державних функцій: управління, забезпе-
чення безпеки та оборони тощо);

• підвищення ефективності матеріального забезпечення зазначених проце-
сів (енергоефективність, якість надання послуг, потреба в персоналі та ін.).

• Поєднання завдань раціоналізації бюджетних видатків та зменшення бю-
джетного перерозподілу і недопущення погіршення рівня та якості життя 
громадян вимагатимуть перебудови соціальної політики на засадах суттєво-
го підвищення ефективності соціальних видатків бюджету завдяки удоско-
наленню їх структури та посиленню цільової орієнтованості. Орієнтирами 
такої перебудови мають стати:

• посилення селективності надання соціальної допомоги шляхом жорсткого 
контролю над обґрунтованістю надання допомог та пільг, запровадження 
аудиту (верифікації) соціальних виплат і доведення, завдяки цьому, допомо-
ги верствам, які її реально потребують, до належного рівня;

• поетапна заміна пільг, що виконують функцію соціальної підтримки враз-
ливих верств населення, адресною соціальною допомогою (монетизація 
пільг);

• розвиток недержавного соціального (в т.ч. пенсійного) страхування;

• скасування видатків, невластивих соціальному страхуванню, істотне змен-
шення видатків на адміністрування діяльності фондів соціального страху-
вання, що дозволить збільшити частку ЄСВ, що спрямовується до Пенсійно-
го фонду.
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Неприйнятність ситуації, за якої значна дефіцитність Пенсійного фонду поєдну-
ється з очевидною недостатністю рівня пенсійних виплат для забезпечення гід-
ної старості переважній більшості громадян, обумовлює потребу послідовного 
реформування пенсійної системи. З метою раціоналізації бюджетних видатків 
на пенсійне забезпечення, необхідно:

• повернути солідарний рівень пенсійної системи до страхових засад, що 
означатиме забезпечення справедливості, коли особа, яка сплачувала біль-
ше внесків, отримуватиме більший розмір пенсії;

• здійснити поетапний перехід до паралельних систем загальнообов’язкового 
та добровільного пенсійного страхування на основі персоніфікованих пен-
сійних внесків; в рамках добровільного страхування можлива реалізація 
спеціалізованих професійних пенсійних систем, накопичення в яких при-
наймні частково фінансуються роботодавцем. 

Між тим, у середньостроковій та довгостроковій перспективі скорочення бюджет-
них видатків на пенсійне забезпечення є можливим лише за умови запровадження 
обов’язкового накопичувального рівня системи пенсійного забезпечення. Такий 
крок вестиме також до належного соціального забезпечення пенсіонерів, а у май-
бутньому — до збільшення дохідної частини бюджету через появу «довгого» інвес-
тиційного ресурсу у фінансовій системі України і його інвестиційне спрямування. 

Окремо варто наголосити, що забезпечення адресності та індивідуального під-
ходу до надання соціальної підтримки з боку держави, реалізацію механізмів мо-
нетизації соціальних пільг та принципу «гроші ходять за людиною» може бути 
досягнуто виключно завдяки запровадженню єдиної інформаційно-аналітичної 
системи, інформація до якої надходитиме не лише з органів соціального захисту, 
але й з інших організацій, які накопичують певну інформацію щодо громадян: 
міністерств юстиції, охорони здоров’я, освіти, внутрішніх справ, фінансів тощо. 
Сформовані на основі визначення потреб бази отримувачів і надавачів соціаль-
них послуг і пільг унеможливлять зловживання у цій сфері та, як результат, за-
безпечать ефективність використання бюджетних коштів на ці потреби.

Враховуючи об’єктивну необхідність створення умов для забезпечення належ-
ного рівня життя працездатних громадян шляхом ефективної реалізації їхнього 
трудового потенціалу, соціальну політику має бути орієнтовано на пріоритет-
ність інвестицій у людський капітал: забезпечення освіти та професійної пере-
підготовки, працездатності громадян, інфраструктури ринку праці, сприяння мо-
більності робочої сили тощо. 

Розширення можливостей для власної трудової та творчої реалізації громадян 
має знизити чутливість суспільства до соціального популізму, а отже звести до 
мінімуму його використання під час політичних циклів.

За наявних жорстких бюджетних обмежень суттєве збільшення фінансування 
об’єктів соціальної сфери в Україні є неможливим. Водночас її реформування 
з метою підвищення якості надання соціальних послуг вимагатиме додаткових 
фінансових ресурсів. Вирішення цієї суперечності можливе через першочергову 
раціоналізацію управління соціальною сферою, орієнтовану на досягнення мак-
симальної ефективності витрачання бюджетних асигнувань, а також диверси-
фікацію джерел її фінансування. Головними кроками у зазначеному напрямку є:

• проведення системного енергетичного аудиту установ бюджетної сфери та 
здійснення першочергового інвестування в заходи щодо енергозбережен-
ня, при активному залученні коштів міжнародної фінансової допомоги;

• оптимізація структури закладів освітньої сфери для їх належного фінансо-
вого, матеріального та кадрового забезпечення, з передбаченням необхід-
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них соціальних компенсаторів (шкільний автобус для школярів, необхідна 
кількість доступних місць у гуртожитках для вищих та середніх спеціальних 
учбових закладів, фінансування пільгового проїзду міським та міжміським 
транспортом для студентів тощо);

• послідовна реалізація медичної реформи, орієнтованої на пріоритетність за-
ходів профілактики, раннього виявлення захворювань та ступінчасту струк-
туру закладів залежно від складності необхідних послуг; 

• впровадження обов’язкового медичного страхування із збереженням та по-
ліпшенням безкоштовної системи базової медичної допомоги та утворен-
ням механізмів перерозподілу частини коштів, отриманих від надання плат-
них послуг у сфері охорони здоров’я, на фінансування потреб невідкладної 
медичної допомоги; 

• розширення кредитних та страхових36 засад фінансування видатків на отри-
мання освіти, придбання житла;

• диверсифікація надавачів послуг соціальної сфери шляхом залучення на кон-
курсних засадах приватних підприємств для виконання окремих видів робіт, в 
т.ч. надання платних послуг, сприяння розвитку соціального підприємництва;

• послідовна деінституціалізація соціального захисту дітей, які наразі перебу-
вають у закладах з інтернатною формою утримання, шляхом  розвитку сис-
теми надання соціальних послуг у громадах та інклюзивної освіти за місцем 
проживання для дітей з особливими потребами, влаштування максимальної 
кількості дітей, які вже перебувають в інтернатних закладах, у сімейні форми 
виховання, зокрема у дитячі будинки сімейного типу, прийомні, патронатні 
і фостерні сім’ї тощо;

• впровадження державно-приватного партнерства шляхом спільного з при-
ватними партнерами фінансування надання послуг соціальної сфери: щодо 
профілактики та лікування працівників, збереження й відновлення соціаль-
ної та культурної інфраструктури у населених пунктах, де розташовані зна-
чні виробничі потужності, організації професійної освіти та ін. — це може 
вимагати удосконалення законодавчого регулювання благодійності та ме-
ценатства.

На якість послуг у сфері охорони здоров’я та ефективність використання бю-
джетних коштів, що виділяються на цю сферу, позитивно вплине автономізація 
закладів охорони здоров’я, яка передбачає зміну організаційно-правого статусу 
закладів з державної установи на державне чи комунальне підприємство, госпо-
дарське товариство тощо. Це має дозволити лікувальним закладам самостійно 
формувати бюджет, залучати додаткове фінансування. Автономізація закладів 
справить позитивний вплив і на сферу освіти, що доводить досвід вищих на-
вчальних закладів.

Диверсифікація постачання соціальних послуг та децентралізація управління 
відповідними закладами робить принципово важливими розробку та впрова-
дження науково обґрунтованих загальнодержавних стандартів за всіма видами 
соціальних послуг, які реалізують конституційні права громадян на соціальний 
захист та соціальне забезпечення. Стандарти мають забезпечувати рівність у за-
безпеченні базових послуг усіх громадян, незалежно від місця їх проживання, 
матеріального статусу тощо.

36 Зокрема, існує практика накопичувального страхування неповнолітніх з наступною виплатою на-
копиченої суми по досягненню ними повноліття для оплати навчання.
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Як вже зазначалося вище, підтримання значного рівня оборонних видатків є ви-
мушеною необхідністю для України принаймні у середньостроковому періоді. 
Уникнути депресивного впливу цієї непродуктивної статті витрачання бюджет-
них коштів можливо, забезпечуючи максимально можливий мультиплікативний 
ефект оборонних видатків як складової внутрішнього попиту, який має не лише 
вивести з кризи вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, а й поширити 
ефект пожвавлення на всю економіку. Цьому сприятимуть:

• розміщення Державного оборонного замовлення (окрім випадків, коли це 
стосується придбання спеціальних видів обладнання та озброєнь, вироб-
ництво яких зосереджено на конкретних підприємствах) на конкурсних за-
садах, із застосуванням, у разі потреби, консорціумних принципів виконан-
ня, формування нормативно-правової бази для розміщення виробництва 
озброєння та військової техніки на приватних підприємствах;

• забезпечення широкої конкурентності закупівель на оборонні потреби то-
варів та послуг невійськового та подвійного призначення, цілеспрямоване 
розширення кола постачальників;

• раціоналізація обсягів, структури та місцерозташування майна та земельних 
ділянок, що перебувають в оперативному управлінні Збройних сил, продаж 
надлишків та конверсія інфраструктури, виведеної з військового викорис-
тання; 

• впровадження раціональних підходів до процесів переозброєння ЗСУ, зо-
крема використання методик переобладнання, модернізації наявної техніки 
за сучасними зразками із залученням підприємств вітчизняного оборонно-
промислового комплексу замість імпорту;

• заохочення просування до реалізації на відкритому ринку техніки та облад-
нання подвійного призначення, що виробляється за Державним оборонним 
замовленням, за умови повного задоволення останнього, сприяння пара-
лельному впровадженню конверсійних зразків;

• розвиток міжнародного військово-технічного співробітництва в межах 
НАТО та партнерів, реалізація на цій основі спільних проектів з виробництва 
та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, залучення іно-
земних інвестицій в український ОПК;

• розширення інструментів фінансування потреб оборони, зокрема у вигляді 
цільових цінних паперів, надходження від яких спрямовуватимуться на тех-
нологічну модернізацію вітчизняної армії, для реалізації фізичним та юри-
дичним особам на внутрішньому ринку, а також для зовнішнього розміщен-
ня (серед суб’єктів сусідніх дружніх країн, української діаспори тощо). 

При визначенні умов розміщення Державного оборонного замовлення, інших 
закупівель на потреби оборони, слід скористатися тим, що, згідно положень 
СОТ, продубльованих ст. 143 Угоди про Асоціацію України та ЄС, щодо учасників 
таких закупівель, пов’язаних з виробництвом зброї, військового спорядження 
або матеріалів для ведення воєнних дій чи з торгівлею ними та з економічною 
діяльністю, яка здійснюється безпосередньо або опосередковано для цілей за-
безпечення військових формувань, не заборонено висувати спеціальні вимоги, 
які в іншому випадку сприймалися б як порушення конкуренції.

Відчутний вплив на раціоналізацію бюджетних видатків у середньо— та довго-
строковій перспективі завдаватиме адміністративна реформа. Очікуваний ефект 
полягатиме у прямому зменшенні видатків на виконання функцій державного 
управління та в підвищенні ефективності розподілу інших видатків бюджету та 
контролю за їх оптимальним використанням. В даному контексті йдеться про:
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• дерегулювання та зменшення кількості дозвільних та контрольних про-
цедур, переведення частини контрольно-звітних процедур в автоматичну 
форму, за рахунок цього — зменшення витрат на утримання управлінського 
апарату;

• послідовне впровадження електронного врядування на загальнонаціональ-
ному та регіональному рівнях, що має зменшити потреби в приміщеннях 
та персоналі, підвищити якість та ефективність управлінських процедур, за-
безпечити рівну доступність до адміністративних послуг для всіх територій 
країни, створити умови для максимальної прозорості бюджетної політики на 
усіх рівнях; 

• делегування частини контрольно-управлінських функцій на рівень само-
врядних об’єднань, які здійснюватимуть їх на засадах самоокупності, позба-
вивши від необхідності витрачання бюджетних коштів (міжнародна практи-
ка такого делегування стосується насамперед сфер технічного регулювання);

• розширення повноважень органів місцевого самоврядування та «розванта-
ження» органів центральної влади від низки управлінських функцій: перед-
бачається, що місцева влада спроможна оптимізувати управлінський апарат 
відповідно до місцевих потреб. 

Слід наголосити, що ефективна влада не може бути «дешевою», й економія на 
адміністративних видатках бюджету має відбуватися не за рахунок їх механіч-
ного скорочення, а на основі впровадження новітніх процедур та перерозподілу 
повноважень. 
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2.4. Розширення видатків розвитку  
та підвищення їх ефективності  

Реалізація стратегічної функції бюджетної політики невід’ємна від здійснення 
бюджетних інвестицій та видатків, що створюють сприятливі умови для еконо-
мічного зростання і розвитку. У широкому контексті державними видатками роз-
витку можуть вважатися не лише безпосередньо видатки центрального та міс-
цевих бюджетів, серед яких провідну роль відіграють інвестиції, але й відповідні 
витрати підприємств державного сектору економіки. В наукових дослідженнях 
бюджетної політики до таких видатків відносять також частину з наданих по-
даткових пільг (т.зв. «податкові видатки»), які мають вивільнити ресурси роз-
витку для суб’єктів господарювання. В умовах жорстких бюджетних обмежень 
та нерозвиненої фінансової системи досягти максимального впливу бюджетної 
політики розвитку можливо завдяки комбінуванню зазначених складових.

Посилити ефект бюджетного інвестування дозволить поєднання державних та 
приватних інвестицій в рамках партнерського фінансування важливих проектів. 
Найперспективнішим видається таке співфінансування у сферах житлово-кому-
нального господарства, заходів енергозбереження, заходів щодо збереження 
довкілля, надання освітніх послуг, проведення наукових досліджень тощо. Парт-
нерство буде ефективним не лише у разі реалізації спільних проектів, а й при 
звичайній узгодженості дій державних установ та підприємств у виконанні комп-
лементарних (взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих) функцій: така узго-
дженість може досягатися шляхом укладання відповідних угод, розробки планів 
консолідованих дій держави (органів місцевого самоврядування) і приватних 
компаній та в процесі обговорення при плануванні місцевих бюджетів розвитку.

З метою консолідації бюджетних видатків розвитку слід також забезпечити ви-
конання нормативних положень щодо спрямування коштів, отриманих від при-
ватизації державного майна, на реалізацію інноваційних проектів, які мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Насамперед це може 
стосуватися випадків часткової приватизації великих державних корпорацій 
(наприклад, Укрзалізниці).

Виходячи з принципів економічного прагматизму, основними напрямами дер-
жавного інвестування мають бути вкладення у сфери, які: мають значну суспіль-
ну важливість, проте непривабливі через низьку (або відсутню) прибутковість; 
дозволять посилити ефективність поточних бюджетних видатків; створюють 
умови для посилення підприємницької активності та прискорення економічно-
го розвитку.

За поточних умов головними пріоритетами прямого бюджетного інвестування 
та здійснення непрямих видатків розвитку мають бути вкладення в розвиток га-
лузей інфраструктури, а саме:

• транспортної — в частинах забезпечення регіональної доступності (дорож-
ня мережа), організації соціально важливих перевезень (школярі, медична 
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допомога), міжрегіональних комунікацій, місцевого транспорту (переважно 
коштами місцевих бюджетів);

• комунікаційної — для створення безперешкодного доступу до мережі Інтер-
нет та формування технічної бази для електронного врядування, повноцін-
ного поширення телевізійного та радіомовлення; 

• фінансової — в частинах утворення або державної участі у наявних фінан-
сових інститутах, діяльність яких буде спрямовано на реалізацію державних 
програм цільової підтримки (малого бізнесу, наукової та інноваційної діяль-
ності, соціальної допомоги тощо);

• соціальної — для модернізації будівель, задіяних у наданні соціальних по-
слуг, адміністративних послуг для населення, насамперед щодо зниження 
енергетичних втрат, матеріального оснащення надання послуг охорони 
здоров’я, а також забезпечення доступності відповідних послуг в умовах ад-
міністративно-територіальної реформи;

• освітньої — для модернізації будівель, оснащення навчальних процесів, пе-
ребудови системи закладів освіти в умовах адміністративно-територіальної 
реформи;

• житлово-комунальної — з пріоритетністю підвищення енергоефективності 
цієї сфери, впровадження сучасних засобів обліку, а також формування ціліс-
ної мережі соціального житла.

• В якості непрямих видатків розвитку варто розглядати також видатки держа-
ви на створення середовища, сприятливого для зростання та інноваційного 
розвитку, до якого найчутливішими є підприємства малого й середнього біз-
несу. Зокрема:

• створення науково-дослідницьких центрів з державно-приватним фінансу-
ванням (в т.ч. Центру економічних та технологічних передбачень у рамках 
Української корпорації розвитку), орієнтованих на надання прикладної ана-
літики щодо стану товарних ринків, макроекономічних ризиків, інвестицій-
них перспектив, потреб ринків праці, технологічних передбачень тощо;

• базове інформаційне забезпечення на безкоштовній основі організацій, які 
надають фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комуніка-
тивні, юридичні, освітні послуги; 

• формування державного замовлення на підготовку наукового та інженер-
ного персоналу в системі вищої та середньої спеціальної освіти на основі 
довгострокового прогнозу потреб вітчизняного ринку праці;

• здійснення державних закупівель вітчизняної інноваційної продукції, зокре-
ма у рамках реалізації державних програм енергозбереження, інформати-
зації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, оборонного за-
мовлення тощо;

• створення інфраструктури стимулювання інвестиційно орієнтованого та ін-
новаційного розвитку: індустріальних парків, технопарків, бізнес-інкубато-
рів, інститутів венчурного фінансування (в т.ч. Національного інноваційного 
венчурного фонду в рамках Української корпорації розвитку) та ін.;

• різні форми прямого чи опосередкованого надання субсидій, грантів, до-
тацій, продажу за пільговими цінами (в т.ч. при приватизації держмайна), 
якщо вони заохочують чи створюють умови для розвитку підприємництва.
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Забезпечення максимальної ефективності бюджетних видатків розвитку та ство-
рення умов для диверсифікованого та партнерського фінансування суспільно 
важливих інвестиційних проектів потребує застосування випробуваної в бага-
тьох країнах світу практики делегування безпосередніх завдань акумулювання 
фінансових ресурсів та їх наступного розподілу спеціалізованим фінансовим 
інститутам. За такої моделі держава за рахунок бюджетних коштів бере участь 
у формуванні та гарантуванні капіталу зазначених установ та визначає їхні ста-
тутні завдання й стратегічні орієнтири діяльності. Спеціалізовані фінансові ін-
ститути у своїй подальшій діяльності самостійно визначають критерії та умови, 
відповідно до яких компаніям надаватимуться фінансові ресурси у формі креди-
тів чи субсидованих відсотків та гарантій, приймають рішення щодо напрямів 
інвестування коштів, надання кредитів та субсидій тощо, можуть надавати по-
зики з нижчими, ніж ринкові, ставками відсотків, гарантії для кредитів, субси¬дії, 
стартовий капітал, мікрокредити тощо, а також залучають шляхом реалізації 
власних цінних паперів та/або залучення коштів на депозитній основі додаткові 
фінансові ресурси. Це дозволяє забезпечити об’єктивність комерційної оцінки 
проектів, належний супровід їх реалізації та убезпечити фінансування від щоріч-
них змін, пов’язаних зі змінами видаткової частини бюджету. Між тим діяльність 
таких інститутів здійснюється в межах інвестиційної, технологічної та інновацій-
ної стратегії та політики держави.

В рамках Програми економічного прагматизму інституціалізація бюджет-
них видатків розвитку здійснюватиметься через створення мережі інститутів, 
об’єднаних Українською корпорацією розвитку37. Ключове місце в цій мережі 
для розподілу бюджетних видатків розвитку матиме Державний банк відбудови 
та розвитку (ДБВР).

ДБВР має бути утворений шляхом прийняття відповідного закону як спеціалізо-
вана фінансова установа, подібна до аналогічних установ, які функціонували та 
функціонують сьогодні в багатьох інших країнах світу. Кошти ДБВР мають фор-
муватися з бюджетних видатків, які мають інвестиційне призначення, частини 
доходів від використання об’єктів державної власності, реалізації державних 
цінних паперів, надходжень від приватизації держмайна, позикових коштів, в 
т.ч. — залучених з міжнародних фінансових ринків тощо. 

ДБВР має бути уповноважений самостійно відбирати інвестиційні проекти для 
цільового кредитування із відсотковою ставкою не вище офіційного рівня ін-
фляції. Перевага має надаватися проектам зі змішаним фінансуванням, з мож-
ливістю наступного продажу частки, що належатиме Банку, після досягнення 
мети проекту. ДБВР може бути обраний як оператор спеціальних рахунків, на які 
надходитимуть кошти податкового кредиту, що надається в рамках податкового 
стимулювання суб’єктів господарювання. Для цього між Банком та суб’єктом має 
укладатися угода, що передбачатиме зобов’язання платника щодо цільового ви-
користання отриманих коштів та його відповідальність у разі порушення цього 
зобов’язання.

Оцінку та відбір проектів для фінансування повинні здійснювати висококвалі-
фіковані спеціалісти, які мають відповідний досвід щодо визначення кредитних 
ризиків та кредитоспроможності позичальників. Ефективність функціонування 
ДБВР, за зразком інших фінансових установ, визначатиметься на основі показни-
ків зростання вартості кредитного портфелю при дотриманні вимоги збільшення 
ринкової вартості акціонерного капіталу банку. Ці показники необхідно викорис-
товувати для вибору раціональної стратегії банку та умов (факторів) її реалізації.

37 Політика економічного прагматизму. К.: Ін-т. сусп.-екон. досліджень, 2015. — С. 45-47. — [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf].
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Має бути також враховано світовий досвід моніторингу, контролю та оцінки ді-
яльності ДБВР, шляхом створення максимально прозорих наглядових органів, 
менеджменту, процедур контролю, врахування конфліктів інтересів, залучення 
бюджетних коштів та коштів міжнародних фінансових організацій. Норми і про-
цедури мають бути прописані на рівні закону, який охоплюватиме усі умови та 
регуляції функціонування банку, з метою створення довгострокових гарантій ін-
весторам та кредиторам щодо стабільності, прозорих намірів та унеможливлен-
ня залежності від зміни політичного курсу влади. 

Інституціалізація видатків розвитку, які мають виражений регіональний вимір, 
має бути забезпечена через утворення Державного фонду регіонального роз-
витку як окремої фінансової установи з відповідною мережею регіональних під-
розділів. Фонд концентруватиме видатки центрального бюджету, спрямовані на 
цілі розвитку регіонів, а також виступатиме в ролі оператора коштів міжнародної 
фінансової допомоги, яка надається на цілі регіонального розвитку. Крім цьо-
го, регіональні підрозділи Фонду використовуватимуться для співфінансування 
місцевих проектів розвитку коштами державного та місцевих бюджетів (через 
ДБВР) та місцевого бізнесу.

Забезпечення максимальної ефективності та цільового спрямування бюджет-
них капіталовкладень передбачає радикальне підвищення дієвості процесів 
відбору об’єктів бюджетного інвестування, адміністративної, технічної спро-
можності національних інститутів ефективно управляти інвестиційними про-
ектами тощо. Раціоналізація процесу бюджетного інвестування має відбуватися 
у рамках впровадження середньострокової програми державних інвестицій та 
узгодження з нею галузевих довгострокових програм і концепцій. Цей процес 
вимагатиме інвентаризації програм, які передбачають бюджетне фінансування, 
припинення реалізації тих із них, що втратили актуальність, або виконуються не 
на належному рівні. 

В рамках розбудови системи державного стратегічного планування та вдо-
сконалення бюджетного механізму необхідно передбачити розроблення 
нового документу загальнодержавного рівня — бюджетної стратегії розви-
тку на середньострокову перспективу, який визначатиме граничні обсяги 
фінансування видатків за функціональною класифікацією, додатками до 
якого є: 

• План державних капітальних інвестицій (з переліком інвестиційних проек-
тів), який визначатиме напрями здійснення державної підтримки інвести-
ційної діяльності та обсяги її фінансування;

• План регіональних капітальних інвестицій (з переліком інвестиційних про-
ектів), який включатиме інвестиційні проекти, реалізація яких здійснюється 
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Водночас слід упорядкувати надання державної підтримки та розподілу дер-
жавних капітальних інвестицій для всіх інвестиційних проектів (у тому числі 
тих, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства), зокрема:

• уніфікувати законодавчу термінологію у сфері державних інвестицій із бю-
джетною класифікацією та статистичною звітністю;

• запровадити нові принципи ідентифікації проектів, проектних пропозицій 
та процедури їх оцінки, а також розробити процедури формування Планів 
державних (місцевих) капітальних інвестицій; 

• узгодити порядок формування Плану державних капітальних інвестицій із 
бюджетним процесом, поклавши відповідальність за формування плану на 
ДБВР, розробити узгоджені процедури та строки визначення щорічних обся-
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гів видатків на фінансування Плану державних капітальних інвестицій, змін 
щодо ініціювання, подання та погодження відповідних бюджетних програм 
та запитів, повноваження інших учасників цих процесів;

• аналогічно упорядкувати надання державної підтримки для реалізації інвес-
тиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів 
співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що 
мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних 
та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній 
стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів; 
розробити порядки забезпечення таких проектів через Державний фонд ре-
гіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевих бюджетів на 
основі Плану регіональних капітальних інвестицій;

• упорядкувати проведення експертизи реалізованих проектів, здійснення 
моніторингу, аналізу, оцінки їх результативності та відповідні дії, які мають 
бути запроваджені у разі неефективного використання бюджетних коштів, з 
їх обов’язковим оприлюдненням;

• розробити порядок набуття державою частки корпоративних прав в обмін 
на фінансову бюджетну допомогу, який має передбачати трансформацію 
державної допомоги в інвестицію, що надає можливості в подальшому бра-
ти участь в управлінні діяльністю підприємств (особливо стратегічно важли-
вих підприємств), отримувати прибуток у вигляді дивідендів на вкладений 
капітал, за рахунок якого формувати бюджети розвитку.

Організації дієвої координації державних видатків розвитку у вимірі національ-
ної економіки в цілому сприятиме впровадження на основі прогресивного між-
народного досвіду сучасного механізму національного проектування, який 
враховуватиме вади та прорахунки «національних проектів» 2010-2013 рр. Для 
цього має бути сформовано прийнятні критерії відбору та формування складу 
таких проектів, а також дієву систему їх адміністрування з огляду на засади се-
редньострокового бюджетування і планування розвитку країни. 

В рамках «національного проекту» мають відбуватися агрегування комплемен-
тарних державних програм, координація їх виконання та уникнення дублювання, 
узгодження їх виконання з спорідненими приватними інвестиційними проектами, 
а також можливим залученням коштів міжнародних організацій. Це дозволить ра-
ціоналізувати обсяги державних інвестицій за рахунок значного посилення їх муль-
типлікативного ефекту для економічного зростання та структурної модернізації.

Особливе значення, яке надається регіональному компоненту соціально-еко-
номічного розвитку, пріоритети бюджетної децентралізації обумовлюють по-
силення значущості активнішого задіяння усіх складових місцевих бюджетів 
розвитку. Саме результативність формування і виконання бюджету розвитку є 
одним з елементів переходу від бюджетного забезпечення до непрямого бю-
джетного регулювання і є основою прагматичної фінансової децентралізації — 
громада приймає на себе відповідальність за власний розвиток, життєдіяльність 
мешканців та їх добробут.

Реформування системи бюджетів розвитку у складі місцевих бюджетів має відбу-
ватись передусім шляхом надання громадам більших прав щодо мобілізації над-
ходжень до місцевих бюджетів, а також за рахунок розширення переліку дохідних 
джерел цих бюджетів. Першочергові зусилля необхідно спрямувати на розширен-
ня джерел формування дохідної частини бюджетів розвитку у напрямі збільшен-
ня надходжень від операцій (з капіталом, власністю тощо). Окрім цього, важливо 
прискіпливо поглянути на структуру видатків бюджетів розвитку, виокремлюючи 
і поступово зменшуючи ті з них, які лише номінально належать до видатків розви-
тку, а також недоцільні та неефективні з точки зору впливу на розвиток громади.
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Зазначених цілей можна досягти, звернувшись до наступних кроків: 

• законодавчо закріпити обсяг бюджету розвитку в розмірі не менше 10% від 
доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету. Це дасть можли-
вість на першому етапі здійснювати капітальні видатки бодай на мінімально 
необхідному рівні; 

• розширити податкову базу бюджету розвитку у складі місцевого бюджету за 
рахунок включення до неї частини надходжень від податку на прибуток при-
ватних підприємств; 

• передати частину податку на доходи фізичних осіб та частину єдиного по-
датку до бюджету розвитку. Це постійно підштовхуватиме органи місцевого 
самоврядування до розширення господарської діяльності на підконтрольній 
їм території та до збільшення зайнятості (на противагу потуранню активній 
трудовій міграції працездатного населення); 

• розширити перелік джерел формування бюджету розвитку за рахунок вну-
трішніх та зовнішніх позик на інвестиційні цілі, відрахувань від розміщення 
облігацій місцевої позики. Завдяки цьому управління коштами розвитку на 
місцевому рівні зможе набути ринкових ознак і дозволить відійти від абсо-
лютної пріоритетності соціальних видатків до перспективних і мультипліка-
тивних проектів; 

• спростити можливості для надання позик з одного місцевого бюджету іншо-
му. Подібні рішення гарантуватимуть стабільний прибуток для одних гро-
мад, можливості швидкого і простого залучення ресурсів для інших, а разом 
сприятимуть згуртуванню територій навколо спільних цілей і завдяки вза-
ємозалежності; 

• застосовувати до бюджету розвитку середньострокове бюджетне плануван-
ня, що посилить ефективність витрачання коштів, оскільки значна трива-
лість інвестиційних проектів визначає особливості видатків розвитку.

Повноцінне використання усього спектру державних видатків розвитку потре-
бує належного врегулювання системи державної допомоги в Україні у відпо-
відності з Угодою про Асоціацію України та ЄС та ухваленим у 2014 р. Законом 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Зокрема, згада-
ним нормативно-правовим актом до державної допомоги відносять субсидії, 
гранти, дотації, податкові пільги чи розстрочки, пільгові кредити, продаж за ці-
нами, нижчими ринкових, та збільшення державної частки в статутному капіталі 
суб’єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, 
неприйнятних для приватних інвесторів. 

Згідно Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Глава 10) передбачено прийнят-
тя відповідного закону та утворення незалежного органу протягом трьох років 
з моменту набуття Угодою чинності, утворення реєстру державної допомоги — 
протягом п’яти років, приведення чинних схем та заходів у відповідність із пра-
вилами державної допомоги ЄС — протягом семи років. Уповноважений орган 
протягом року з моменту його утворення має забезпечити відповідність вимо-
гам усіх новоприйнятих нормативно-правових актів щодо державної допомоги. 

Після ухвалення вже згаданого Закону України, який набуває чинності з липня 
2017 р., та визначення ним Уповноваженого органу, яким є Антимонопольний 
комітет України (повноваження АМК у цій сфері настали з моменту опублікуван-
ня Закону), має бути розроблено та ухвалено методику оцінювання припусти-
мості державної допомоги суб’єктам господарювання для конкуренції, яка вра-
ховуватиметься при оцінці розроблюваних нових нормативно-правових актів, 
що передбачають виділення бюджетних коштів, надання податкових пільг, 



91БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

державних гарантій, інших видів підтримки, а також при підготовці зацікавле-
них центральних органів виконавчої влади, одержувачів державної підтримки, 
галузевих асоціацій до виконання зобов’язань у сфері регулювання державної 
допомоги. Ефективності застосування заходів державної допомоги слугуватиме 
також визначення середньо— та довгострокових цілей, для досягнення яких 
така допомога залучатиметься, та конкретних видів такої допомоги. Між тим, 
паралельним завданням відповідних органів виконавчої влади має стати опра-
цювання нових інструментів надання допомоги, які відповідають запровадже-
ним вимогам.

Згідно Статті 262 Угоди про Асоціацію України та ЄС, прийнятною є допомога: 
соціального характеру, що надається індивідуальним споживачам, на відшко-
дування збитків, спричинених природними катастрофами або надзвичайними 
ситуаціями, для сприяння економічному розвитку регіонів з надзвичайно низь-
ким рівнем життя або із суттєвим рівнем безробіття, для сприяння виконанню 
важливого проекту задля спільного європейського інтересу або для виправлен-
ня значних порушень нормальної роботи в економіці України чи однієї з дер-
жав-членів ЄС, для сприяння розвитку певної економічної діяльності або певних 
економічних сфер, якщо вона не має несприятливого впливу на умови торгівлі, 
для інвестицій з метою забезпечення відповідності обов’язковим стандартам, 
визначеним директивами ЄС щодо захисту навколишнього середовища тощо. 
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2.5. Фінансування дефіциту 

Суттєве відставання спроможності акумулювання коштів до Державного та міс-
цевих бюджетів від потреб їх видаткової частини дає підстави прогнозувати три-
валий період збереження в Україні перманентного бюджетного дефіциту. Від-
так стратегічного значення набуває проблема джерел його фінансування, серед 
яких провідну роль відіграють державні запозичення.

Прагматичний підхід до бюджетної політики диктує необхідність переходу від па-
сивного боргового фінансування дефіциту бюджету до перетворення боргової по-
літики на один з інструментів реалізації стратегічних орієнтирів розвитку та струк-
турної модернізації національної економіки. Як зазначалося вище, визначення 
оптимального співвідношення запозичень на внутрішніх та зовнішніх ринках має 
диктуватися не лише порівнянням вартості цих ресурсів, але й врахуванням роз-
галуженого макроекономічного ефекту обраного типу фінансування дефіциту. 

Залучення зовнішніх позичкових ресурсів не завдає негативного впливу на па-
раметри національної грошово-кредитної політики і, навпаки, збільшує пропо-
зицію на валютному ринку. Проте водночас воно закладає перспективи відпли-
ву частини бюджетних коштів за кордон у вигляді обслуговування зобов’язань 
по зовнішньому боргу, а в подальшому і повернення коштів, що може мати не-
гативний вплив на валютний курс.  Вилучені для цього через фіскальні механіз-
ми кошти не відіграють жодної позитивної ролі на внутрішньому ринку, що в 
комплексі спрацьовує як гальмівний чинник. Натомість внутрішні запозичення 
містять ризики гальмування економіки через «ефект витіснення»  у період запо-
зичення, проте обслуговування та повернення боргу буде пов’язане з стимулю-
ючими монетарними впливами на суб’єктів вітчизняної економіки.

Періоду економічної депресії притаманне збільшення частки заощаджень,  які 
не знаходять інвестиційного використання через недостатню гнучкість та при-
вабливість фінансової системи для їх належної мобілізації, негативні інвести-
ційні очікування, низьку прибутковість потенційних інвестицій. Відбувається 
сповільнення грошового обороту, що посилює гальмівну роль монетарних об-
межень Нацбанку, який реагує на ризик інфляційного «навісу», що утворюється. 
Вилучення цих тимчасово незадіяних коштів через інструментарій внутрішніх 
запозичень створює можливість повернення їх в економічний оборот. Вилу-
чаючи «незв’язані», а отже інфляційно ризикові кошти, державні запозичення 
протидіють інфляційним та девальваційним ризикам, сприяють послабленню 
«перегріву» ринків, які традиційно використовуються як альтернативні засоби 
заощадження: житла, валюти, дорогоцінних металів тощо.

Отже, наразі в Україні склалися умови, за яких залучення внутрішніх позичкових 
ресурсів для фінансування поточного бюджетного дефіциту видається продук-
тивнішим, ніж використання зовнішніх джерел.

Сказане, втім, не означає відмови від виходу на зовнішні ринки запозичень, про-
те його має бути визначено винятково необхідністю фінансування зобов’язань 
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держави за раніше накопиченими зовнішніми боргами. Отримання кредитів від 
інституційних кредиторів може бути винятком, оскільки, як правило, має жор-
стку цільову визначеність.

На користь доцільності поширення позичкового фінансування державних ін-
вестиційних проектів в Україні, варто наголосити, що за нерозвиненості фон-
дового ринку та системи «довгих грошей» у середньостроковому періоді не 
варто очікувати відчутного традиційного для розвинених економік «ефекту 
витіснення». Бюджет та реальний сектор економіки не є конкурентами за кре-
дитні ресурси через низьку платоспроможність останнього, відтак кредитуван-
ня економіки комерційними банками обмежено здебільшого слабкою плато-
спроможністю позичальників, а державні запозичення на внутрішньому ринку 
акумулюють вільні кошти, які за інших рівних умов не були б спрямовані на 
інвестиційні потреби. 

До того ж, таке «витіснення» може бути припустимим, якщо використовувати-
меться для коригування структури інвестування: перерозподілу частини інвести-
ційних ресурсів з «розігрітих» напрямів на стратегічно важливі потреби, зокрема 
розвиток інфраструктури. Наразі науковці МВФ також доводять, що державні ви-
датки можуть стимулювати приватні інвестиції (crowding in effect38). 

Послабити «ефект витіснення» від внутрішніх державних запозичень можливо 
за рахунок наступних напрямів державної боргової політики:

• збільшення частки у загальному борговому фінансуванні муніципальних за-
позичень, що розміщуються серед підприємств та населення регіону, над-
ходження від яких спрямовуватимуться на фінансування проектів фізичної 
та соціальної інфраструктури місцевого масштабу;

• делегування спеціалізованим небюджетним фінансовим інститутам (насам-
перед складовим Української корпорації розвитку, іншим банкам, фондам, 
інвестиційним компаніям тощо), які можуть створюватися на основі повної 
або часткової державної участі у капіталі, частини функцій концентрації по-
зичкових ресурсів для їх наступного інвестиційного спрямування;

• зосередження при виборі джерел запозичень уваги на ресурсах, які не 
мають активної фінансової форми, зокрема, готівкових заощадженнях на-
селення, які можуть бути залучені шляхом роздрібного продажу облігацій 
держпозики, валютних боргових паперів, цільових позик тощо.

Для мобілізації незадіяних грошових ресурсів, окрім вже зазначених вище ін-
струментів запозичень, можна виділити «діаспорні» облігації, які розміщуються 
серед діаспори вихідців з України. За даними МЗС, українська діаспора налічує 
від 12 до 20 млн осіб, що співставно з третиною населення України. Такі обліга-
ції, як правило, мають довгий термін погашення і невисоку прибутковість, а в їх 
розміщенні ставка робиться в основному не на отримання прибутку, а на патрі-
отичні почуття. Важливу роль для залучення коштів за кордоном мають зіграти 
українські посольства та консульства, поширюючи інформацію та популяризую-
чи «діаспорні» облігації, які слід випускати для роздрібного продажу в широкому 
діапазоні номіналів39. 

38 Abiad A., Furceri D. & Topalova P. The Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from 
Advanced Economies // IMF Working Paper. — May, 2015. — Р. 11.

39 Що таке діаспорні облігації і як вони можуть допомогти Україні. — [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://ises.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/shcho-take-diasporni-obligatsiyi-i-iak-
voni-mozhut-dopomogti-ukrayini.



94 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Значний обсяг нагромадженого Україною державного боргу та, відповідно, тяга-
ря його обслуговування обумовлює потребу жорсткої прив’язки нових запози-
чень до створення економічного ресурсу для їх повернення, що має досягатися 
шляхом спрямування позичкових коштів на цілі розвитку, і в першу чергу — дер-
жавні інвестиції. Відсоток, який сплачується за запозичені кошти, має компенсу-
ватися суспільству віддачею від державних інвестицій.

Доцільним є запровадження для України на законодавчому рівні так званого «зо-
лотого правила», яке пов’язує бюджетний дефіцит центрального Уряду з обсягом 
капітальних видатків бюджету, і діяло в низці країн Європи (до 50-60 рр. ХХ ст.) та 
й нині діє у Великобританії та Німеччині. Зокрема, законодавство Великобританії 
передбачає, що Уряд має право запозичувати лише з метою фінансування капі-
тальних видатків. В Німеччині конституцією передбачено, що бюджетний дефіцит 
федерального Уряду не може перевищувати його валових інвестиційних видатків40. 

В Україні ситуація помітно складніша, оскільки переважна частина запозичень 
здійснюється з метою погашення попередніх зобов’язань та не може бути пря-
мо співвіднесена з видатками розвитку (за винятком кредитів міжнародних фі-
нансових організацій та окремих іноземних інституцій — ЄБРР, МБРР, ЄІБ, KfW 
тощо). Це вимагає ґрунтовних стратегічних підходів до управління державним 
боргом, яке буде узгоджене з бюджетно-податковою та грошово-кредитною по-
літикою, корелюватиме із впровадженням середньострокового планування та 
прогнозування в бюджетному процесі. Крім того, внаслідок відсутності ефектив-
них регіональних програм і проектів, які б забезпечили реальний дохід, в Украї-
ні не здійснювалися випуски цільових облігацій державної позики, як це перед-
бачено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

З метою реформування державної боргової політики необхідне проведення ро-
боти за такими напрямками:

1. Сформувати стратегічні підходи до управління державним боргом, у тому 
числі на довгостроковий період. Це вимагатиме внесення відповідних змін 
до Бюджетного кодексу України, а також має корелювати з впровадженням 
середньострокового планування та прогнозування в бюджетному процесі.

2. Забезпечити розроблення широкого спектру індикаторів для підвищення ефек-
тивності контролю за можливими ризиками. Доцільно впровадити індикатори, 
які стосуються: відношення державного зовнішнього боргу та внутрішнього 
боргу, номінованого в іноземній валюті, до річного експорту товарів і послуг; 
відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування державного боргу до 
доходів державного бюджету; граничного розміру державних гарантій тощо.

3. Забезпечити взаємоузгодженість боргової політики з бюджетно-податковою 
та грошово-кредитною. Мають бути чітко регламентовані межі такої взаємо-
дії,  оперативний обмін інформацією, швидке реагування на кризові явища.

4. Встановити цільові індикатори надання державних гарантій, з метою недо-
пущення повторення практики підміни прямого державного боргу гаранто-
ваним. Конвертація гарантованого боргу в прямий державний має відбува-
тись винятково у разі відповідних законодавчих рішень.

5. Розширити спектр інструментів запозичень, наприклад, встановити можли-
вості випусків індексованих на інфляцію облігацій, забезпечити можливості 
доступу фізичних осіб до облігацій внутрішньої державної позики тощо.

40 Mintz J.M., Smart M. Incentives for Public Investment under Fiscal Rules / World Bank Policy 
Research Working Paper 3860. — March, 2006. — Р. 17-18.
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6. Уточнити підходи щодо формування квазіфіскальних операцій41, впровади-
ти методику оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері держав-
ного боргу.

Оптимальним виглядає виділення бюджетних капітальних видатків в окремий 
бюджет розвитку, виконання якого делеговано Банку відбудови та розвитку, 
який і уповноважений здійснювати відповідну частку запозичень. В такому разі 
може йтися про встановлення орієнтиру зведення решти бюджету (бюджету по-
точних видатків) з нульовим дефіцитом. На думку експертів, виділення окремого 
бюджету розвитку дозволило б спростити залучення позичкових ресурсів для 
державного інвестування, насамперед в інфраструктурні проекти, пов’язати за-
боргованість із майбутніми грошовими потоками та віддачею від інвестицій42. 

Удосконалення потребує також контроль за витрачанням кредитних коштів, що 
надходять від інституційних донорів. Виконання умов цільового використання 
таких коштів критично важливе не лише для продовження програм кредиту-
вання, але й для відтворення можливостей повернення запозичених коштів у 
майбутньому. Оптимізації використання коштів інституційних кредиторів спри-
ятимуть: 

• інтеграція кредитних програм донорів із стратегічними програмами секто-
рального та регіонального розвитку, які реалізуються в Україні, досягнення 
на цій основі синергії міжнародної допомоги, державних та приватних інвес-
тицій;

• розробка дієздатного механізму взаємодії між центральними органами ви-
конавчої влади, законодавчою владою і місцевими адміністраціями та орга-
нами місцевого самоврядування на стадіях затвердження і реалізації проек-
тів, які фінансуються міжнародними організаціями;

• створення спеціалізованого координаційного органу при Кабінеті Міністрів 
України із співпраці з міжнародними фінансовими організаціями — Агент-
ства з використання іноземної допомоги, до завдань якого має входити між-
відомча координація виконання донорських програм;

• удосконалення кадрового забезпечення управлінських структур, які здій-
снюють розробку та супровід проектів, шляхом надання відповідного дер-
жавного замовлення на підготовку спеціалістів, в тому числі на навчання за 
кордоном, проведення необхідних підвищення кваліфікації та стажувань;

• формування автоматизованих інформаційних систем з обробки та надання 
даних щодо перебігу підготовки та виконання проектів та надання методич-
ної підтримки суб’єктам, які здійснюють поточний супровід проектів.

41 У 2016 р. в Мінфіні створено окремий підрозділ, який практично оцінюватиме фіскальні 
ризики суб’єктів державного сектору економіки, що є співставним із упорядкуванням питань 
здійснення квазіфіскальних операцій.

42 Turrini A. Public investment and the EU fiscal framework // European Economy. Economic Papers. — 
N° 202. — May, 2004. — P. 25; Public Investment and Fiscal Policy / IMF Discussion Papers. — March 
12, 2004. — Р. 10-20. 
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2.6. Раціоналізація міжбюджетних відносин  
та розширення фінансової бази місцевих бюджетів 

Ефективність витрачання бюджетних ресурсів на цілі та потреби місцевого роз-
витку доцільно забезпечувати насамперед шляхом зближення розпорядників 
коштів та споживачів ефекту від відповідних видатків. Тому децентралізація дер-
жавного управління та розширення повноважень місцевого самоврядування 
мають органічно поєднуватися з подальшою фінансовою децентралізацією. 

Розширення фінансової автономності місцевого самоврядування жодним чином 
не означає усунення держави від підтримки громад, які цього потребують. Праг-
матизація міжбюджетних відносин передбачає досягнення спільної відповідаль-
ності місцевої влади і держави за розвиток територій, який орієнтований на по-
силення спроможності цих територій для забезпечення життєдіяльності громад.

Фінансовий ресурс має передаватись організаційно спроможним громадам (їх 
об’єднанням) у обсязі, який відповідає новим повноваженням таких громад. 
Щоб досягти цього, необхідно: 

• поступово перейти від нормативу «бюджетна забезпеченість» до нормативу 
«соціальна забезпеченість». Тобто, в основу обчислення фінансових потреб 
громад має бути покладено принцип повсюдного забезпечення мешканців 
адміністративними та соціальними послугами відповідного стандарту. Це 
дозволить по-новому підійти до процедур бюджетного вирівнювання, вклю-
чаючи можливості горизонтального (між бюджетами одного рівня) міжбю-
джетного вирівнювання; 

• остаточно врегулювати питання виконання делегованих державних повно-
важень на рівні громади. Громада повинна взяти на себе той обсяг повно-
важень, який вона здатна реалізувати з погляду наявності організаційних, 
кадрових та фінансових ресурсів; 

• гарантувати фінансування делегованих державою повноважень за рахунок 
коштів, переданих з Державного бюджету України, досягти прямої відповід-
ності фінансування питань місцевого значення — обсягу власних доходів 
місцевих бюджетів, решта ж видатків має бути профінансована за рахунок 
закріплених доходів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, а та-
кож тимчасово залучених до місцевого бюджету коштів; 

• встановити прямі відносини між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних 
громад, що вимагатиме якнайскорішого упорядкування організаційного, інфор-
маційного, кадрового та технічного забезпечення цього процесу;

• організувати процес стратегування регіонального розвитку на основі відпо-
відним чином затверджених та авторизованих стратегій, із наданням коштів 
Державного фонду регіонального розвитку лише на проекти, передбачені 
такими стратегіями.
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Місцеві бюджети мають перетворитись на дієвий інструмент економічної полі-
тики, орієнтований на стимулюючу роль для місцевої економіки. Це вимагатиме:

• першочергового спрямування видатків місцевих бюджетів на стратегічні 
для громади напрями розвитку, що у перспективі забезпечить економічну 
віддачу від бюджетних видатків; 

• подолання розпорошеності видатків, упорядкування чинних цільових про-
грам, що фінансуються з місцевих бюджетів, посилення контролю викорис-
тання коштів; 

• сприяння надходженню інвестицій у регіони за допомогою використання ін-
струменту державного замовлення на виготовлення тієї чи іншої продукції; 

• повсюдного застосування програмно-цільового методу бюджетування та 
переходу на середньострокове планування місцевих бюджетів (у першу чер-
гу, бюджетів розвитку), що дасть змогу фінансувати масштабні місцеві про-
екти, термін реалізації яких перевищує один бюджетний період.

Кінцевою метою фіскальної децентралізації має стати забезпечення фінансової 
спроможності громад, що спирається на пряму залежність обсягів надходжень 
до місцевих бюджетів від рівня економічної активності на місцях. Це стане мо-
тиваційною складовою децентралізації і зацікавить громади у розвитку власної 
економіки. Цей напрям включає: 

• перегляд ставок земельного податку та орендної плати за землю та вста-
новлення їх граничних параметрів, врахування при обчисленні земельного 
податку даних як грошової (нормативної), так і економічної та експертної 
оцінки земель з метою реального відображення ситуації у сфері земельних 
відносин; 

• упорядкування питань управління об’єктами комунальної власності та 
спільної власності територіальних громад: органи місцевого самоврядуван-
ня та місцеві органи виконавчої влади не повинні бути суперниками щодо 
управління комунальними об’єктами, що дозволить перетворити останні на 
ефективні суб’єкти господарювання з відповідною бюджетною віддачею; 

• запровадження механізмів планування фінансових результатів діяльнос-
ті підприємств комунальної власності на засадах комерційного розрахун-
ку, системи моніторингу їх фінансових планів, а також можливе передан-
ня об’єктів комунальної власності, функціонування яких безпосередньо не 
пов’язане з виконанням соціальних завдань, для комерційного управління 
суб’єктам приватного сектору на основі механізмів державно-приватного 
партнерства;

• поширення різних механізмів взаємодії між приватними підприємствами та 
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування (включаю-
чи міжрегіональний рівень), виходячи з економічних (ресурсне забезпечен-
ня, ринок збуту, держзакупівлі) та іміджевих (реалізація проектів розбудови 
соціальної інфраструктури, захисту довкілля тощо) переваг такої взаємодії. 

Передання важелів управління на рівень громади означає зростання активності 
місцевої влади щодо пошуку альтернативних джерел наповнення місцевих бю-
джетів. Це передбачає перетворення місцевих запозичень на вагомий і фінансо-
во ефективний інструмент фінансування місцевого розвитку, зокрема, шляхом:

• підвищення зацікавленості місцевих рад та інвесторів у випуску і придбан-
ні муніципальних цінних паперів, збільшення їх ліквідності, переорієнтації 
ринку на зростання частки довгострокових облігацій місцевих позик; 
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• диверсифікації напрямів використання муніципальних цінних паперів за 
рахунок включення додаткових напрямів: фінансування житлового будівни-
цтва, побудова міні-ТЕС, утилізація відходів промислового виробництва, мо-
дернізація систем водопостачання, вуличного освітлення, доріг, оновлення 
парку міського пасажирського транспорту тощо; 

• випуску окремих видів муніципальних цінних паперів під прогнозовано ви-
сокоприбуткові проекти; 

• звільнення прибутку за муніципальними облігаціями від оподаткування, що 
дозволить знизити ставку відсотка за такими паперами у порівнянні з об-
лігаціями корпорацій; 

• спрямування залучених фінансових ресурсів винятково на інвестиційні цілі;

• проведення міськими радами конкурсу програм-проектів з метою відбору 
найкращих з них, які б забезпечили високу дохідність реалізації проектів;

• створення при місцевих радах служб з питань управління муніципальними 
цінними паперами; 

• сприяння розвитку інфраструктури ринку муніципальних цінних паперів з 
метою поліпшення якості управління ринком облігацій, полегшення виходу 
місцевих рад на ринок капіталу та підвищення ефективності використання 
коштів, отриманих від продажу облігацій місцевих позик;

• інституційного оформлення діяльності інститутів спільного інвестування на 
регіональному рівні, збільшення частки облігацій муніципальної позики у 
структурі активів інститутів спільного інвестування; 

• активізації діяльності кредитних спілок, які б надавали фінансові послуги, 
могли виступати покупцями муніципальних цінних паперів і забезпечувати 
додатковий дохід органам місцевого самоврядування.

Розширення фінансової бази місцевих бюджетів невід’ємне від загальної роз-
будови регіональної (місцевої) економіки на основі покращення інвестиційного 
клімату та створення умов для припливу інвестиційних ресурсів, що має стати 
одним з провідних орієнтирів бюджетної політики органів місцевого самовряду-
вання. Йдеться, зокрема, про:

• організацію діяльності місцевих фондів регіонального розвитку як підрозді-
лів ДФРР, уповноважених фінансувати середньострокові програми і проекти 
у пріоритетних сферах локального, регіонального чи міжрегіонального зна-
чення; 

• забезпечення ефективного захисту прав інвесторів шляхом відповідної ор-
ганізації діяльності регіональних та місцевих регуляторних, контролюючих 
органів, служб з надання адміністративних послуг, запобігання корупції та 
забезпечення прозорості у цих сферах;

• підтримку співпраці між підприємствами суміжних галузей у межах регіону 
для спільного залучення інвестицій; створення спільних підприємств з ви-
готовлення спеціалізованої продукції та переробки місцевої сировини, в т.ч. 
з участю місцевих органів влади у реалізації проектів. Місцеві органи влади 
мають також створювати преференційний режим господарської діяльності 
для приватних підприємств через надання можливостей отримання креди-
тів за зниженими ставками, встановлення пільгових ставок місцевих подат-
ків і зборів;
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• створення умов для розвитку промислових (індустріальних) парків. Функції 
місцевої влади у цьому напрямі можуть полягати в ініціюванні створення, 
виділенні земельних ділянок і вирішенні питань землевідведення для роз-
міщення інфраструктури і виробничих об’єктів таких парків; у підведенні ко-
мунікацій; поширенні інформації про такі парки з метою залучення фахівців 
до роботи в них; допомозі учасникам промислового парку у пошуку ринку 
збуту продукції та контрагентів тощо; 

• сприяння розвитку мережі інвестиційної інфраструктури — консультатив-
них, посередницьких організацій та установ, агенцій регіонального розви-
тку, які формуватимуть привабливий імідж територій та надаватимуть по-
тенційним інвесторам інформацію про об’єкти інвестування та інвестиційні 
пропозиції. 



100 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

2.7. Удосконалення бюджетного законодавства та 
реформування системи управління державними фінансами 

Реалізація визначених орієнтирів та системних кроків щодо відновлення функ-
цій бюджету як інструменту фінансового забезпечення виконання Урядом стра-
тегії розвитку держави та її складової — економічної стратегії на середньостро-
ковий та довгостроковий період, повернення бюджетній політиці і бюджетному 
процесу (як її інструменту) їх важливої первинної місії перерозподілу частини 
ВВП з метою забезпечення виконання суспільних функцій, стимулювання еко-
номічного зростання та підтримання соціальної стабільності, потребуватиме 
відповідних змін у законодавстві та реформування управлінських практик у сфе-
рах складання, виконання бюджету, контролю і оцінки ефективності викорис-
тання бюджетних коштів. При цьому очікується реалізація наступних цілей:

1. Прийняття Закону України про стратегічне планування, яким має бути від-
новлено систему стратегічних документів розвитку держави, регламенто-
вано основні питання розроблення та прийняття стратегічних програмних 
документів, визначено взаємозв’язки між прогнозними і програмними до-
кументами економічного та соціального розвитку, серед яких середньо-
строковий бюджет як засіб реалізації стратегії реформ та досягнення еко-
номічних і соціальних цілей. Без середньострокової економічної програми 
неможливо скласти середньостроковий бюджет країни, а значить, в повно-
му обсязі застосувати програмно-цільове бюджетування. Власне цілі ПЦМ у 
бюджетному процесі мають бути визначеними у програмі діяльності Уряду, 
відповідати економічній стратегії, яка має бути схвалена на політичному рів-
ні і відображати суспільні пріоритети.

2. Зміна порядку прийняття державного бюджету, що передбачає розподіл його 
на два етапи, кожен з яких завершується прийняттям відповідного Закону 
України. Перший етап — визначення макропараметрів бюджету на плано-
вий і два наступних роки; другий — затвердження бюджетних призначень 
головним розпорядникам коштів на плановий рік та два наступних роки. На 
першому етапі, який відбуватиметься з травня по липень, Уряд надаватиме 
Верховній Раді середньостроковий прогноз розвитку економіки (макропоказ-
ники), і на його основі — розрахунок доходів за основними статтями, видатків 
за основними функціями, розміру державного боргу, обсягу капітальних вкла-
день, а також основні напрями бюджетної політики на плановий і два наступ-
них роки. Зазначені показники фіксуються Законом і не можуть змінюватись 
Урядом до подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради. На другому 
етапі (з вересня по листопад) Уряд представлятиме бюджет, детально розпи-
саний за головними розпорядниками, бюджетними програмами, статтями, 
інвестиційними проектами, й відбуватиметься його розгляд з обговоренням 
вже не макроекономічних показників чи змін до законодавства, а впливу бю-
джетної політики на розвиток окремих секторів бізнесу і соціальної сфери та 
обґрунтованість розрахунків. Повноваження Верховної Ради на цьому етапі 
мають бути обмежені перерозподілом видатків між розпорядниками і стаття-
ми в межах загальних показників, затверджених на першому етапі.
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3. Законодавче завершення процесу визначення та розмежування повнова-
жень і відповідальності між Міністерством фінансів, функціональними і сек-
торальними міністерствами. В умовах, що склались в Україні, доцільним є 
формування децентралізованої системи бюджетного планування. 

Найперше, доцільно розмежувати функції стратегічного бюджетного планування 
і функцію виконання бюджету. З цією метою в процесі адміністративної реформи 
на основі Мінекономрозвитку і частини департаментів Мінфіну, які відповідають за 
складання бюджету, має бути створено міністерство з умовною назвою: Міністерство 
економічного розвитку і бюджетної стратегії. Це міністерство має зосередитись на 
макроекономічному прогнозуванні, стратегічному плануванні розвитку країни і бю-
джетному плануванні (складанні бюджету). Об’єднання цих функцій в одному мініс-
терстві усуне суперечності, які сьогодні існують між фіскальними цілями і цілями еко-
номічного розвитку. Очолювати його має за посадою Перший віце-прем’єр міністр. 
У складі цього міністерства мають існувати окремі департаменти з правами адміні-
стративної самостійності (а, можливо, і мати портфелі міністрів у складі міністерства):

• економіки і прогнозування; 
• складання бюджету;
• збирання податків і зборів;
• касового виконання бюджету та взаємодії з фінансовими ринками;
• фінансового контролю;
• управління державним майном.

Таким чином, нове міністерство має зосередитись на капіталізації країни і підви-
щенні її конкурентоспроможності, використовуючи для цього фінансові інстру-
менти і стимули. Для цього повинно запроваджуватись складання і звіти вико-
нання бюджету за методом нарахувань, а також проводити балансову роботу 
з метою відображення активів і пасивів країни та динаміки їх зміни. Це дасть 
можливість приймати власні економічно обґрунтовані рішення щодо моделі і 
стратегії розвитку. Також це міністерство має створити єдину інформаційно-ана-
літичну систему Уряду, учасниками якої мають бути усі органи виконавчої влади, 
задіяні у процесі стратегічного планування і бюджетування.

Секторальні міністерства ж мають взяти на себе усю повноту відповідальності 
за формування і виконання бюджетів відповідних секторальних програм і про-
ведення реформ відповідно до стратегії розвитку держави та програми Уряду. 
Міністри також повинні звітувати перед Верховною Радою за досягнення цілей, 
які передбачені в їх бюджетних програмах. Проте для цього Державне казначей-
ство зобов’язане забезпечити повне фінансування затверджених бюджетних 
програм, навіть ціною зростання дефіциту бюджету.

Необхідно також змінити регламент роботи Уряду з метою забезпечення прозорості 
обговорення та формування показників бюджету не кулуарно, а за участю усіх міні-
стрів. Функціональні і секторальні міністри мають відчувати себе учасниками форму-
вання бюджету, а не опонентами Мінфіну. З цією метою доцільно створити Раду з бю-
джетного планування при Прем’єр-міністрі України, до якої включити віце-прем’єрів 
і основних функціональних міністрів. Метою її діяльності має бути обговорення і узго-
дження бюджетної політики і бюджетних та макроекономічних показників на всіх 
стадіях бюджетного процесу до їх подання на розгляд Кабінету Міністрів.

Після схвалення проекту бюджету і  подання його до Верховної Ради міністри 
мають брати участь в роботі відповідних комітетів Верховної Ради, проте не мо-
жуть подавати пропозицій щодо зміни бюджетних показників.

4. Законодавче закріплення створення чітких механізмів та строків проходжен-
ня бюджетного процесу. Це передбачає впровадження в повному обсязі ПЦМ, 
системи середньострокового планування та прогнозування, формування пла-
нів  діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Зокрема:
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• дотримання строків підготовки та прийняття основних документів у бю-
джетному процесі — прогнозу Державного бюджету України на наступні за 
плановим два бюджетні періоди та Основних напрямів бюджетної політики: 
забезпечення повноцінного застосування середньострокового бюджетного 
прогнозування має стати основою для  переходу до середньострокового бю-
джетного планування;

• орієнтація системи прогнозування дохідної та видаткової частин бюджету на 
реалістичні прогнозні показники економічного та соціального розвитку; має 
бути в повному обсязі реалізація підходу «прогноз-бюджет», а не «бюджет-
прогноз», який застосовується нині;

• забезпечення повної відповідальності головних розпорядників бюджетних 
коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за якість пода-
них бюджетних запитів та виконання бюджетних програм. Перші кроки в 
цьому напрямі були впроваджені з прийняттям нової редакції Бюджетного 
кодексу України (стаття 22). Необхідним є формування нормативно-правової 
бази щодо складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів 
своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди. 
Головні розпорядники бюджетних коштів мають складати плани своєї діяль-
ності, чітко визначаючи очікувані результати діяльності;

• перегляд нормативно-правової бази щодо визначення якісних та кількісних 
результативних показників бюджетних програм, виявлення їх максималь-
ного взаємозв’язку з встановленими в бюджетних запитах та паспортах бю-
джетних програм напрямами діяльності і використання бюджетних коштів, 
їх відповідності пріоритетам державної політики.

5. Формування ефективної системи внутрішнього та зовнішнього контролю. З 
цією метою необхідним є реформування діяльності Державної аудиторської 
служби та Рахункової палати України, чітке розмежування їх повноважень, 
впровадження в їхній діяльності  стандартів Міжнародної організації вищих 
органів фінансового контролю (INTOSAI) та інших міжнародних практик та 
методик, удосконалення засобів контролю та відбору персоналу, розмеж-
ування внутрішнього та зовнішнього контролю, а також підвищення ефек-
тивності роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю в бюджет-
них установах. Доцільним є впровадження ризик-орієнтованого підходу під 
час здійснення перевірок.

6. Розвиток системи казначейського обслуговування бюджетних коштів. Ситу-
ація, яка складається останнім часом з своєчасним фінансуванням бюджет-
них видатків, викликає значні нарікання на діяльність Казначейства, зокре-
ма, в частині реалізації ним  функції оперативного управління  доходами і 
видатками державного бюджету та забезпечення доступу до коштів їх роз-
порядників. Варто зосередити першочергову увагу на  запровадженні авто-
матизації проведення Казначейством перевірок відповідності бюджетному 
законодавству поданих розпорядниками бюджетних коштів платіжних до-
кументів, забезпеченні укомплектованості кадрами, обміну інформацією між 
органами Казначейства та іншими органами фінансового контролю, впро-
вадженні відкритості даних про проведення видатків бюджетними устано-
вами тощо.

Потрібно внести зміни до нормативних документів, які б забезпечили автома-
тичне проведення платежів державним казначейством у разі надання йому до 
погашення платіжних вимог, утворених у відповідності із законодавством. Не-
виконання бюджету за надходженнями не може бути підставою для відмови 
від оплати рахунків. Такою підставою може бути лише зміна бюджетних при-
значень через зміну до Закону про державний бюджет або відповідне рішення 
місцевої ради.
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7. Перехід на складання і звітування про виконання бюджету за методом на-
рахувань, крім касового методу, як це відбувається сьогодні. Це дало б мож-
ливість бачити не лише рух грошових коштів по рахунках Уряду, а також 
зобов’язання у формі дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансові 
та інвестиційні зобов’язання держави, їхній вплив на поточну ситуацію, а 
також проблеми, що виникнуть у майбутньому. Це дало б поштовх до пере-
осмислення бюджетного процесу із короткострокового розподілу готівкових 
коштів на довгострокову оцінку вартості держави як об’єкту інвестицій. Тоб-
то це спонукало б перейти від цілей «наповнення казни» до цілей «капіталі-
зації» країни, зростання вартості її активів, які сьогодні штучно знецінюють-
ся і продаються. Відповідно, це позитивно вплинуло б і на становище бізнесу 
в Украні та його капіталізацію.

8. Подальше реформування органів фіскальної служби, підвищення  відпові-
дальності працівників та зниження рівня корупції.  Вищезазначене рефор-
мування має здійснюватися в рамках податкової реформи. Критерієм роботи 
податкової служби має стати не виконання плану надходжень, а виявлення 
бази доходів і максимальної сплати податків в межах цієї бази.
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2.8. Зміцнення довіри до держави  
та готовність платити податки 

Одна з найважливіших місій перебудови бюджетної політики держави на засадах 
економічного прагматизму — відновлення взаємної довіри між державою та сус-
пільством, довіри спільноти до здійснюваної державою політики, і не лише у фіс-
кальній сфері. Така довіра матиме й чіткий економічний вимір, формуючи пози-
тивні очікування, споживчі настрої, підприємницький та інвестиційний клімат. Це 
дає підстави розраховувати на консолідацію спільноти довкола завдань здобуття 
реальної всеохоплюючої незалежності як запоруки економічного процвітання, 
вільного й успішного майбутнього держави Україна та українського народу. 

Довіра стане результатом синергії системних зрушень, які відбуватимуться у 
процесі впровадження нових засад бюджетної політики, а саме:

• відкритість інформації про формування дохідної та видаткової частин бю-
джету, хід їх виконання, терміни та обсяги видатків за розпорядниками, 
відверте обговорення проблем достатності дохідних джерел, доцільності 
видатків, потреби балансування бажаного та можливого — це має унемож-
ливити тінізацію та пряме розкрадання бюджетних коштів, сприяти розумін-
ню складності завдань балансування державних фінансів, продемонструва-
ти конкретні сфери та дії, на які витрачаються кошти платників податків;

• спрощення адміністрування податків, вирівнювання доступу до податкових сти-
мулів, виразність соціальної функції оподаткування дозволить відчути солідар-
ну відповідальність за наповнення бюджету, подолати недовіру між суб’єктами 
підприємництва, та негативне ставлення до представників бізнесу з боку пев-
них прошарків населення, які наразі породжуються нерівномірним податко-
вим навантаженням та ухилянням від оподаткування, а зрештою, сприятиме 
поширенню культури оподаткування та зміцненню податкової дисципліни;

• поширення механізмів партнерства у виконанні поточних та стратегічних 
функцій держави — посилює стимулюючий ефект бюджетних видатків для 
економіки, розширює можливості для громадського контролю за ефектив-
ністю видатків та прояву громадянської ініціативи у цій сфері, раціоналізує 
витрачання бюджетних коштів;

• зміцнення ефективності і забезпечення цільового характеру витрачання бю-
джетних коштів на засадах реформування складових бюджетного процесу — до-
водить реальну зацікавленість влади у раціональному використанні зібраних 
у спільноти коштів, посилює готовність сплачувати податки, безпосередньо 
пов’язує реформи із якістю надання соціальних, адміністративних чи інших дер-
жавних послуг, отже, загалом, підвищує довіру спільноти до політики реформ.

Прискоренню настання такого синергетичного ефекту сприятимуть спеціальні 
заходи у сфері інформаційної та комунікаційної політики, які інтенсифікувати-
муть участь спільноти у бюджетному процесі: 
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• забезпечення якнайширшого відкритого доступу до інформації, пов’язаної 
з державним та місцевими бюджетами, налагодження відповідної інформа-
ційної інфраструктури (інтернет-сайти), підготовка і оприлюднення опера-
тивної аналітики, інфографіки тощо; 

• забезпечення відкритості та оперативного оновлення статистичної інфор-
мації, пов’язаної зі станом виконання державного та місцевих бюджетів, 
причому з боку не лише Казначейства, а й розпорядників бюджетних ко-
штів;

• цілеспрямована робота органів влади усіх рівнів з засобами масової інфор-
мації для оприлюднення наявних даних про становище у бюджетній сфері, 
наявні та потенційні проблеми, плани влади, а також практичну діяльність з 
виконання державою та органами місцевого самоврядування їхніх функцій 
та отримані результати;

• забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів, що включає в 
себе впровадження вимог Закону України «Про відкритість публічних да-
них», доступу до відповідної інформації про результати контролю, утворення, 
розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержува-
чами коштів державного та місцевих бюджетів, а також органами Пенсійно-
го фонду та фондами загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування тощо (з цією метою вже в тестовому режимі працює портал eData);

• публічні дії щодо зниження рівня корупції у державній сфері, що включає в 
себе діяльність спеціальних органів з боротьби з корупцією — Національно-
го антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання 
та протидії корупції, відкрите впровадження заходів Антикорупційної стра-
тегії, ефективне застосування системи перевірки декларацій державних 
службовців про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру, неухильне використання прозорої конкурсної процедури прийняття 
на державну службу, а також на посади керівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки тощо;

• досягнення прозорості у сфері державних закупівель, зокрема, забезпечен-
ня відкритості інформації про здійснювані державні закупівлі з боку як дер-
жавних органів, так і суб’єктів господарювання державного сектору економі-
ки, недопущення виникнення випадків шахрайства тощо; 

• проведення громадських обговорень на загальнодержавному та місцевому рів-
нях (в т.ч. обговорення в регіонах проблем загальнодержавного рівня) у процесі 
формування бюджетів наступного року, розробки та здійснення реформ складо-
вих бюджетної сфери, податкового реформування, вирішення питань, що потре-
бують місцевого фінансування тощо; украй важливим є налагодження зворотно-
го зв’язку щодо практичного врахування результатів таких слухань;

• налагодження мережі ефективного громадського контролю у бюджетній 
сфері шляхом забезпечення повноцінного функціонування громадських рад 
при фіскальних органах, створення за ініціативи громад наглядових рад при 
установах бюджетної сфери, інформаційного та організаційного сприяння 
діяльності незалежних інституцій, які здійснюють оприлюднення інформації 
та контрольно-аналітичну діяльність у бюджетній сфері;

• поширення економічних знань, в т.ч. у специфічних питаннях бюджетної 
сфери, шляхом організації відповідних освітніх заходів, програм та публіка-
цій у ЗМІ, мережі Інтернет, економічної освіти у школах, закладах професій-
ної освіти та вишах неекономічних профілів, «університетах третього віку» 
та ін. для підвищення кваліфікованості ставлень та очікувань пересічних 
громадян, продуктивності їхньої участі у бюджетному процесі.
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РЕЗЮМЕ

У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВО ПОТУЖНА, СТВОРЕНА ДЛЯ РЕФОРМ І ЕКО-
НОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПОСТУ-
ПОВО ПЕРЕТВОРИЛАСЬ НА ПАСИВНИЙ ДОДАТОК ДО ПОЛІТИЧНО НЕ УРЕГУ-
ЛЬОВАНОЇ І ЕКОНОМІЧНО СЛАБКОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 

Вироблення бюджетної політики відбувається під тиском потреби задоволення 
інтересів різноманітних груп політичного та економічного впливу, завдань опе-
ративного збалансування макроекономічного становища, вимог міжнародних 
фінансових організацій. Бюджетна політика досі не стала в Україні механізмом 
реалізації державної стратегії у сфері структурних реформ, значна частина рі-
шень не підпорядковується стратегічним економічним міркуванням, а є пред-
метом зовнішнього і внутрішнього політичного «торгу». 

Спроби впровадження програмно-цільового методу та середньострокового бю-
джетного планування та прогнозування виявилися занадто залежними від по-
літичної та економічної кон’юнктури й переважно не доводилися до реального 
втілення у практичну діяльність фіскальної влади, а концентрацію на визначе-
них цілях та пріоритетах розвитку було поступово витіснено «ручним управлін-
ням» бюджетними видатками. 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ПОСИЛЮЮТЬ НЕГА-
ТИВНИЙ ЕФЕКТ ФІСКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.

Незважаючи на тривалий період реформування, податкова система України 
зберігає суттєві вади, пов’язані як з недосконалістю та надмірною обтяжливіс-
тю адміністрування, так і з продовженням практики вибіркового застосування, 
або й порушення законодавства фіскальними органами. Податкова політика не 
працює як важіль стимулювання економічного зростання та позитивних струк-
турних зрушень. Серед податкових надходжень зростає частка непрямих подат-
ків, які зручніші для збирання, проте обтяжливі насамперед для складних вироб-
ництв, а також не пов’язані з ефективністю діяльності платника податку.

Зростає частка у доходах бюджету прибутків Національного банку, що є, фактич-
но, прямим емісійним фінансуванням бюджету.

Надмірне вилучення до держбюджету частини прибутків державних та комунальних 
підприємств суперечить завданням їх інвестиційно орієнтованого розвитку, призво-
дить до втрати ними конкурентоспроможності або до зниження якості послуг.

ВИСОКА ЧАСТКА  СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НЕ ВИРІШУЄ СОЦІАЛЬНИХ ПРО-
БЛЕМ, МІЗЕРНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК. 

Структура бюджетних видатків свідчить про орієнтацію переважно на задо-
волення невідкладних потреб соціально-економічного розвитку на противагу 
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стратегічним цілям та завданням структурної перебудови економіки. Стабільно 
висока частка соціальних видатків не забезпечує належну якість життя насе-
лення та розвиток людського капіталу через нереформованість складових соці-
альної сфери. Погіршення якості людського капіталу та наукового та освітнього 
потенціалу знижують конкурентоспроможність національної економіки. Залиш-
кове фінансування капітальних видатків установ бюджетної сфери призводить 
до втрат матеріального і людського капіталу й перешкоджає їх реформуванню. 

Очевидною є проблема неефективного управління державним інвестиційним 
процесом. Інвестиційна політика держави характеризується в Україні відсутністю 
визначеності у пріоритетах інвестування, неспроможністю ефективно складати 
й адмініструвати інвестиційні проекти, постійним недофінансуванням останніх. 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА  НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ  РЕАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.

Зменшення «внеску» місцевих бюджетів у зведений бюджет протягом двох 
останніх років відображує посилення фіскального перерозподілу коштів через 
державний бюджет. Це  обмежує самостійність місцевих рад у вирішенні за-
вдань соціально-економічного розвитку територій, руйнує стимули розширення 
дохідної частини власних бюджетів, посилює патерналістські покладання місце-
вих громад на отримання дотацій із Центру.

ПРЯМИМ НАСЛІДКОМ НЕЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА 
МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ Є ХРОНІЧНА ДЕФІЦИТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-
ГО БЮДЖЕТУ. 

Виникає перманентна потреба у державних запозиченнях, дедалі більша част-
ка яких спрямовується на повернення раніше отриманих позик. Масштабність 
державних запозичень на внутрішньому ринку робить їх відчутним чинником 
впливу на фінансову ситуацію в країні, створюючи ризик розвитку класичного 
«ефекту витіснення», а спрямування залучених коштів переважно на споживан-
ня та повернення попередніх боргів замість розвитку відтворює хронічну залеж-
ність від зовнішнього фінансування. Обтяжливість зовнішнього боргу  стрімко 
зростає внаслідок девальвації гривні. 

СФОРМУВАЛАСЬ ДЕФОРМОВАНА МОДЕЛЬ ФІСКАЛІЗОВАНОЇ ХРОНІЧНО ДЕ-
ФІЦИТНОЇ ЕКОНОМІКИ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА «ПРОЇДАННЯ» РЕСУРСІВ РОЗВИ-
ТКУ. 

У виборі моделі бюджетної політики держава, з одного боку, обмежена в прове-
денні лібералізаційної бюджетної стратегії через неможливість зменшення пе-
реважної більшості видатків з соціальних чи політичних причин. З другого боку, 
вона також неспроможна надалі проводити патерналістську політику, оскільки 
переобтяжена фіскальним пресом економіка не створює належного бюджетно-
го ресурсу. 

БЮДЖЕТНА РЕФОРМА МАЄ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК СКЛАДОВА ПОБУДОВИ АЛЬ-
ТЕРНАТИВНОЇ ІСНУЮЧІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСА-
ДАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ.

Необхідне системне реформування бюджетної системи, за якого послаблен-
ня фіскального навантаження відбуватиметься синхронно з удосконаленням 
видаткової політики, а належне фінансування видатків забезпечуватиметься 
розширенням податкової бази внаслідок економічного зростання. Тому й дер-
жавний бюджет має розглядатися насамперед як засіб забезпечення макроеко-
номічного збалансування та економічного зростання. 

Нова бюджетна політика має зміцнювати інструментальність бюджетної стра-
тегії як одного з найпотужніших важелів реалізації стратегії реформ в Україні, 
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поширюючи ефекти бюджетної політики за межі власне бюджетної системи та 
створюючи сприятливий фіскальний простір для прискореного переходу від ре-
цесії до стійкого економічного пожвавлення та підйому. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ ПОТРЕБУЄ ПОСИЛЕННЯ СТИМУЛЮЮ-
ЧОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 

Змістом податкової реформи має стати помірковане ставлення до зниження 
рівня податків, впровадження ефективних рівня та механізмів оподаткування, 
за яких податки, слугуючи джерелом фіскального ресурсу, належним чином ви-
конують також соціально-вирівнюючу та регуляторно-стимулюючу функції. Щоб 
зниження податкового навантаження не супроводжувалося скороченням до-
ходів бюджету, реформа має впровадити стимулюючі складові, які сприятимуть 
пожвавленню економічного зростання та компенсації втрат податкових надхо-
джень за рахунок зростання податкової бази. Тому на першому етапі слід зо-
середитись на складових, які знижують трансакційні витрати бізнесу на сплату 
податків, зокрема, через активну інформатизацію податкової сфери. Радикаль-
не удосконалення податкового контролю створює підґрунтя для наступного зни-
ження податкових ставок та дієвого застосування податкових стимулів. 

Узгоджені в рамках широкого суспільно-економічного діалогу та ухвалені поло-
ження податкової системи мають бути зафіксовані мораторієм щодо змін на пев-
ний період (щонайменше 3 роки) з нормативно визначеною відповідальністю 
держави за можливі збитки, завдані суб’єктам у разі його порушення. 

НА ЗМІНУ ПОТОЧНІЙ ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ МАЄ ПРИЙТИ СИС-
ТЕМНЕ ПОДОЛАННЯ ЇХ СТРУКТУРНОЇ НЕДОСКОНАЛОСТІ НА ЗАСАДАХ ЕКОНО-
МІЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ. 

Реформа у частині бюджетних видатків включатиме оптимізацію сфер відпо-
відальності держави, органів місцевого самоврядування в рамках адміністра-
тивної реформи; оптимізацію соціальних зобов’язань держави та перехід від 
патерналізму в соціальній сфері до партнерства між державою, бізнесом і грома-
дянами в усіх аспектах соціальної допомоги; організаційну перебудову процесів, 
які є об’єктом державного фінансування (надання послуг у сферах освіти, охоро-
ни здоров’я, культури, адміністративних послуг, виконання основних державних 
функцій: управління, забезпечення безпеки та оборони тощо). 

За наявних жорстких бюджетних обмежень необхідна першочергова раціоналі-
зація управління соціальною сферою, орієнтована на досягнення максимальної 
ефективності витрачання бюджетних асигнувань, а також диверсифікацію дже-
рел її фінансування при впровадженні науково обґрунтованих загальнодержав-
них стандартів за всіма видами соціальних послуг.

Оскільки підтримання значного рівня оборонних видатків є вимушеною необ-
хідністю для України принаймні у середньостроковому періоді,  важливо забез-
печити максимально можливу роль оборонних видатків як складової внутріш-
нього попиту, аби уникнути депресивного впливу цієї непродуктивної статті 
витрачання бюджетних коштів. 

КОШТИ, ВИВІЛЬНЕНІ ВНАСЛІДОК РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОТОЧНИХ ВИДАТКІВ, 
ДОЗВОЛЯЮТЬ АКЦЕНТУВАТИ УВАГУ НА ВТІЛЕННІ БЮДЖЕТНИХ МЕХАНІЗМІВ 
РОЗВИТКУ. 

Необхідно передбачити розроблення нового документу загальнодержавно-
го рівня — бюджетної стратегії розвитку на середньострокову перспективу, 
додатками до якого є План державних капітальних інвестицій та План регіо-
нальних капітальних інвестицій на плановий і наступні за плановим два бю-
джетні періоди. 
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Забезпечення максимальної ефективності бюджетних видатків розвитку та 
створення умов для диверсифікованого партнерського фінансування суспільно 
важливих інвестиційних проектів потребує застосування практики делегування 
спеціалізованим фінансовим інститутам безпосередніх завдань акумулювання 
фінансових ресурсів та їх наступного розподілу. В рамках Програми економіч-
ного прагматизму передбачено створення мережі інститутів, об’єднаних Укра-
їнською корпорацією розвитку. Ключове місце в цій мережі для розподілу бю-
джетних видатків розвитку матимуть Державний банк відбудови та розвитку та 
Державний фонд регіонального розвитку як окремі спеціалізовані фінансово-
кредитні установи.

Повноцінне використання усього спектру державних видатків розвитку по-
требує також врегулювання системи державної допомоги в Україні, задля 
чого має бути розроблено та ухвалено методику оцінювання припустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання для конкуренції, визначено 
середньо— та довгострокові цілі, для досягнення яких така допомога залуча-
тиметься, та опрацьовано нові інструменти надання допомоги, які відповіда-
ють запровадженим вимогам.

ПОТРІБНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІ-
ОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. 

Значний обсяг нагромадженого Україною державного боргу обумовлює потребу 
жорсткої прив’язки нових запозичень  на покриття дефіциту бюджету до ство-
рення економічного ресурсу для їх повернення, що має досягатися шляхом за-
провадження  «золотого правила», яке пов’язує бюджетний дефіцит централь-
ного Уряду з обсягом капітальних видатків бюджету, та виділення бюджетних 
капітальних видатків в окремий бюджет розвитку, виконання якого делеговано 
Державному Банку відбудови та розвитку. Удосконалення потребує також контр-
оль за витрачанням кредитних коштів, що надходять від інституційних донорів.

Бюджет та реальний сектор економіки не є конкурентами за кредитні ресурси. 
Державні запозичення на внутрішньому ринку акумулюють вільні кошти, які за 
інших рівних умов не були б спрямовані на інвестиційні потреби. Отже, в Україні 
склалися умови, за яких залучення внутрішніх позичкових ресурсів для фінан-
сування поточного бюджетного дефіциту видається продуктивнішим, ніж вико-
ристання зовнішніх джерел.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВА-
ЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ ОРГАНІЧНО ПОЄДНУВАТИСЯ З 
ФІНАНСОВОЮ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ.

Кінцева мета децентралізації — досягнення фінансової спроможності громад, що 
спирається на пряму залежність обсягів надходжень до місцевих бюджетів від 
рівня економічної активності на місцях. Це передбачає упорядкування управ-
ління об’єктами комунальної власності на засадах комерційного розрахунку та 
поширення взаємодії між органами місцевого самоврядування та приватними 
підприємствами. Важливу роль у фінансовій децентралізації відіграватиме та-
кож удосконалення інструментарію місцевих запозичень.

ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ БЮДЖЕТУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ УРЯДУ ЗА-
БЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ НОРМ ТА ПРОЦЕДУР БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ.

З метою відновлення ефективного бюджетного процесу на усій його протяжнос-
ті має відбутись зміна порядку прийняття державного бюджету, що передбачає 
розподілення його на два етапи, кожен з яких завершується прийняттям відпо-
відного Закону України: визначення макропараметрів бюджету та затверджен-
ня бюджетних призначень головним розпорядникам коштів на плановий рік 
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та два наступних роки. Має також бути регламентовано взаємозв’язки між про-
гнозними і програмними документами економічного та соціального розвитку, 
серед яких середньостроковий бюджет як засіб реалізації стратегії реформ та до-
сягнення економічних і соціальних цілей,  законодавчо закріплено створення 
чітких механізмів та строків проходження бюджетного процесу, визначено та 
розмежовано повноваження і відповідальність між Міністерством фінансів і сек-
торальними міністерствами, врегульовано автоматичне проведення платежів 
державним казначейством.

ПОЗИТИВНІ ОЧІКУВАННЯ ТА СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ, ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, ЗМІЦНЕННЯ ГОТОВНОСТІ СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ 
ФОРМУЮТЬСЯ ДОВІРОЮ ДО БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ.

Одна з найважливіших місій перебудови бюджетної політики держави на заса-
дах економічного прагматизму — відновлення взаємної довіри між державою та 
суспільством, довіри спільноти до здійснюваної державою політики у фіскаль-
ній сфері на засадах інформаційної відкритості, спрощення адміністрування по-
датків, поширення відносин партнерства, зміцнення ефективності витрачання 
бюджетних коштів, провадження спеціальної інформаційної та комунікаційної 
політики.
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Видавець і виготовлювач
ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СТ-ДРУК»

03179, м. Київ, вул. Львівська, 55
Тел. +38 (044) 451-13-26,  факс: +38 (044) 450-02-70.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК № 1365 від 26.05.2003.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:
ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Громадсько-політичне видання


