
МАТЕМАТИКА БЮДЖЕТУ
Державний та місцевий бюджети як раз, два, три…
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ЩО ТАКЕ «БЮДЖЕТ»?

Державний, місцевий 
та зведений бюджети. 
Основні законодавчі 
акти, якими регулюються 
питання складання та 
виконання бюджетів.

Бюджет – це план формування та 
використання фінансових ресурсів для 
забезпечення завдань і функцій, які 
здійснюються відповідно органами 
державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду

Бюджетне законодавство:
1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс;
3) закон про Державний бюджет України;
4) інші закони (у контексті вимог статті 1 Бюджетного 
кодексу);
5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 
України (прийняті на підставі і на виконання 
Бюджетного кодексу та інших законів України, 
передбачених пунктами 3 та 4);
6) нормативно-правові акти органів виконавчої влади 
(прийняті на підставі і на виконання Бюджетного 
кодексу, інших законів України та нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України, 
передбачених пунктами 3, 4 та 5);
7) рішення про місцевий бюджет;
8) рішення органів Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, прийнятих відповідно 
до цього Кодексу, нормативно-правових актів, 
передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7).
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ЩО ТАКЕ «БЮДЖЕТ»?

Бюджетна 
система

Державний 
бюджет

Місцеві 
бюджети

Бюджет АР Крим 

Обласні бюджети

Районні бюджети

Бюджети місцевого 
самоврядування

Бюджети територіальних громад сіл, 
їх об`єднань, селищ, міст (у тому числі 
районів у містах), бюджети об`єднаних 
територіальних громад

10,8 тис.  
місцевих 
бюджетів 
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БЮДЖЕТНА СИСТЕМА: ПРИНЦИПИ

ЄДНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ - єдність бюджетної систе-
ми України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошо-
вою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною 
бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та 
ведення бухгалтерського обліку і звітності;

ЗБАЛАНСОВАНОСТІ - повноваження на здійснення витрат бюджету 
мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бю-
джетний період;

САМОСТІЙНОСТІ - Державний бюджет України та місцеві бюджети є само-
стійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідально-
сті за бюджетні зобов’язання органів влади АР Крим та органів місцевого 
самоврядування. Органи влади АР Крим та органи місцевого самовряду-
вання коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності 
за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання 
держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними 
відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів держав-
ної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування 
визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до зако-
нодавства України, правом Верховної Ради АР Крим та відповідних місце-
вих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджу-
вати відповідні місцеві бюджети;

ПОВНОТИ - до складу бюджетів підлягають включенню всі надхо-
дження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно 
до нормативно-правових актів органів державної влади, органів вла-
ди АР Крим, органів місцевого самоврядування;

ОБҐРУНТОВАНОСТІ - бюджет формується на реалістичних макропо-
казниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках 

надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно 
до затверджених методик та правил;

ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ - при складанні та виконанні 
бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досяг-
нення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей 
і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення 
якісного надання послуг, гарантованих державою, АР Крим, місцевим 
самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних 
коштів та досягнення максимального результату при використанні 
визначеного бюджетом обсягу коштів;

СУБСИДІАРНОСТІ - розподіл видів видатків між державним бюджетом 
та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунту-
ється на необхідності максимально можливого наближення надання 
гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ - бюджетні кошти 
використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначен-
нями та бюджетними асигнуваннями;

СПРАВЕДЛИВОСТІ І НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ - бюджетна система України 
будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу сус-
пільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

ПУБЛІЧНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ - інформування громадськості з питань 
складання, розгляду, затвердження, виконання державного та місце-
вих бюджетів, а також контролю за виконанням державного та місце-
вих бюджетів
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СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ

• Дохідна частина бюджету (податкові надходження; неподаткові надходження; 
доходи від операцій з капіталом; трансферти)

• Видаткова частина бюджету
• Фінансування бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету
• Кредитування бюджету

Дефіцит (+) 
Профіцит (-) Доходи Видатки Повернення 

кредитів
Надання 
кредитів

ДЕ ПОДИВИТИСЯ: 
Закон про Державний бюджет України  
на відповідний рік:
• Стаття 1 Закону
• Додаток 1 – доходи бюджету
• Додаток 2 – фінансування бюджету
• Додаток 3 – видатки бюджету
• Додаток 4 – кредитування бюджету

У світовій практиці  безпечним рівнем 
бюджетного дефіциту вважається 
його обсяг на рівні не більше 3 % ВВП. 
Відповідна норма була закріплена і 
Маастрихтським договором.  
Приблизно на такому ж рівні 
закріплюються і вимоги, що висуваються 
МВФ при наданні кредитів.
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СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ: ЗАГАЛЬНИЙ 
ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ:

1 всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для за-
рахування до спеціального фонду бюджету;

2 всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок 
надходжень загального фонду бюджету;

3 кредитування бюджету (повернення кредитів до 
бюджету без визначення цільового спрямування та 

надання кредитів з бюджету, що здійснюється за раху-
нок надходжень загального фонду бюджету);

4 фінансування загального  
фонду бюджету.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ:

1 доходи бюджету (включаючи власні надходження 
бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

2 видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкрет-
но визначених надходжень спеціального фонду бюдже-

ту (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

3 кредитування бюджету (повернення кредитів до бюдже-
ту з визначенням цільового спрямування та надання 

кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкрет-
но визначених надходжень спеціального фонду бюджету);

4 фінансування спеціального  
фонду бюджету.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: 
СТАТТІ 29, 30

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ: 
СТАТТІ  

64, 66, 69, 69-1, 71
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ДИНАМІКА ДОХІДНОЇ ТА ВИДАТКОВОЇ 
ЧАСТИН ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ*
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Динаміка дохідної та видаткової частин 
державного бюджету (без кредитування)

доходи видатки* - без кредитування 

Джерело: Казначейство, Мінфін

млрд грн
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ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (ПЛАН)

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, %ДОХОДИ БЮДЖЕТУ, %

Джерело: Казначейство, власні розрахунки

0,4%

15,1%

15,1%

3,2%
5,4% 0,7%

28,2%

52,1% 10,4%

0,8% 1,1%
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КЛАСИФІКАЦІЯ  
ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (ПЛАН), %

Джерело: Казначейство, власні розрахунки
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КЛАСИФІКАЦІЯ  
ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (ПЛАН), %

Поточні видатки

Капітальні видатки
Джерело: Казначейство, власні розрахунки



12

ДЕФІЦИТ/ПРОФІЦИТ БЮДЖЕТІВ

Джерело: Мінфін, Держстат, власні розрахунки
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ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

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% ВВП

Надходження від державних (місцевих) внутрішніх та зов-
нішніх запозичень є джерелами фінансування бюджету.
Державні запозичення здійснюються в межах, визначених 
законом про Державний бюджет України, з дотриманням 
граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 
періоду (виключення встановлене статтею 15 Бюджетного 
кодексу).
Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх 
запозичень належить державі в особі Міністра фінансів 
України, за дорученням Кабінету Міністрів України.
Граничний обсяг державного (місцевого) боргу і гарантова-
ного державою боргу, граничний обсяг надання державних 
(місцевих) гарантій визначаються на кожний бюджетний 
період законом про Державний бюджет України (рішенням 
про місцевий бюджет).
Загальний обсяг державного боргу та гарантованого дер-
жавою боргу на кінець бюджетного періоду не може пере-
вищувати 60 % річного номінального обсягу ВВП.

СТАТИСТИКА:  http://www.minfin.gov.ua/news/borg/
statistichna-informacija-schodo-borgu

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=27843415&cat_id=44578#2 (в розділі «Фондовий ринок»)
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ДЕРЖАВНИЙ ТА ГАРАНТОВАНИЙ  ДЕРЖАВОЮ БОРГ

Джерело: Мінфін
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БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР



16

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

Головний розпорядник бюджетних коштів  
здійснює управління бюджетними коштами 
у межах встановлених йому бюджетних 
повноважень та оцінку ефективності 
бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів  
(стаття 22 Бюджетного кодексу)

Верховна Рада України

Рахункова палата 

Міністерство фінансів

Казначейство

Місцеві фінансові органи

Органи державного фінансового 
контролю

Верховна Рада АР Крим та місцеві ради

Рада міністрів АР Крим, місцеві 
державні адміністрації та виконавчі 
органи відповідних місцевих рад
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ  
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА-2020» (напря-
ми реформ «Реформа державного фінансового 
контролю та бюджетних відносин», «Податкова 
реформа» тощо)
«Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 
ключових показників, що оцінюють хід виконання 
реформ та програм:
…
6) максимальне відношення дефіциту державного 
бюджету до валового внутрішнього продукту за 
розрахунками Міжнародного валютного фонду не 
перевищуватиме 3 відсотки;
7) максимальне відношення загального обсягу дер-
жавного боргу та гарантованого державою боргу до 
валового внутрішнього продукту за розрахунками 
Міжнародного валютного фонду не перевищувати-
ме 60 відсотків (відповідно до Маастрихтських кри-
теріїв конвергенції);
…
17) питома вага місцевих бюджетів становитиме не 
менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави;»

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«VІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧ-
НОГО РОЗВИТКУ
Забезпечення збалансованості Державного бюдже-
ту України, запровадження середньострокового 
бюджетного планування та системи управління дер-
жавним боргом, мінімізація неефективних держав-
них видатків». 

МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ  
І ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ
«30. …. У співпраці із ЄС та іншими міжнародними 
партнерами, ми розробимо, а Кабінет Міністрів 
схвалить до кінця грудня 2016 року комплексний 
план реформування управління державними фінан-
сами, який передбачатиме конкретні, вимірювані та 
обмежені у строках заходи за такими напрямами як 
середньо-термінове планування бюджету управлін-
ня готівковими коштами та боргом, засоби фінан-
сового контролю, прозорість державних фінансів і 
боротьба з корупцією».
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Міжбюджетні трансферти– 
це кошти, які безоплатно і 
безповоротно передаються з 
одного бюджету до іншого.

ТРАНСФЕРТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ:
1) базова дотація;
2) субвенції на здійснення державних програм соці-
ального захисту;
3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів 
місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, вста-
новлених державою;
4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;
5) освітня субвенція;
6) медична субвенція;
7) субвенція на фінансування заходів соціально-еко-
номічної компенсації ризику населення, яке прожи-
ває на території зони спостереження;
8) субвенція на проекти ліквідації підприємств ву-
гільної і торфодобувної промисловості та утриман-
ня водовідливних комплексів у безпечному режимі 
на умовах співфінансування (50 відсотків);
9) інші додаткові дотації та інші субвенції.

ДЕ ПОДИВИТИСЯ: Додатки №№1, 3, 6 та 7 до Закону 
України про Державний бюджет України на відпо-
відний рік

міжбюджетні 
трансферти

базова дотація 
(трансферт, що надається 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам 
для горизонтального 

вирівнювання 
податкоспроможності 

територій)

реверсна дотація 
(кошти, що передаються 
до державного бюджету 
з місцевих бюджетів для 

горизонтального 
вирівнювання 

податкоспроможності 
територій)

субвенції

додаткові дотації
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Джерело: Казначейство, Мінфін, власні розрахунки
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ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

• Наказ Мінфіну від 24.01.2012 №44  
«Про затвердження Порядку складання 
фінансової, бюджетної та іншої звітності 
розпорядниками та одержувачами  
бюджетних коштів» 

• Наказ Мінфіну від 28.12.2011 №1774  
«Про організацію роботи зі складання 
Державною казначейською службою України 
звітності про виконання Зведеного бюджету 
України, Державного бюджету України  
і бюджетів Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя» 

• Наказ Мінфіну від 30.01.2012 № 60  
«Про організацію роботи зі складання 

Державною казначейською службою 
України звітності про 

виконання місцевих 
бюджетів»

ДЕ МОЖНА ПОДИВИТИСЯ:

• Казначейство
• Мінфін
• Держстат
• Національний банк
• Головні розпорядники бюджетних коштів  

(як державного, так і місцевих бюджетів)
• Єдиний державний веб-портал відкритих даних
• Офіційний портал публічних фінансів України
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КАЗНАЧЕЙСТВО
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Верховна Рада України - http://www.rada.gov.ua/

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України - 

http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/index

Міністерство фінансів - http://www.minfin.gov.ua/

Казначейство - http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index

Рахункова палата - http://www.ac-rada.gov.ua/

Державна аудиторська служба - http://www.dkrs.gov.ua/

Національний банк України - https://www.bank.gov.ua/

Державна фіскальна служба України - http://sfs.gov.ua/

http://www.data.gov.ua/  

Єдиний державний веб-портал відкритих даних

http://spending.gov.ua/ 

Офіційний портал публічних фінансів України
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

• Бюджетний кодекс України 

• Регламент Верховної Ради України

• Закон про Державний бюджет України на відповідний рік

• Закон України «Про Рахункову палату»

• Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

• Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»

• Постанова Верховної Ради України про схвалення Основних напрямів бюджетної політики

• Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до   

 виконання кошторисів бюджетних установ»

• Постанова Кабінету Міністрів України 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» 

• Наказ Мінфіну від 14.01.2011 №11 «Про бюджету класифікацію»

• Наказ Мінфіну від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та    

 Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

• Наказ Мінфіну від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

• Наказ Мінфіну від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відосчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

• Інші


