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Постановка проблеми. Суспільно-економічні та 
політичні процеси, що мають місце в Україні на сучас-
ному етапі розвитку, значною мірою впливають і на 
процес функціонування бюджетної системи, викли-
каючи цілий ряд невдоволень як платників податків, 
так і значної частини працівників бюджетної сфери. 
В умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів та 
обумовленого цим режиму жорсткої економії дер-
жавних та місцевих фінансових ресурсів проблема 
ефективного розвитку бюджетної системи України 
вбачається досить актуальною. Її значимість поси-
люється також постійними змінами у податковому 
законодавстві, що призводить до помилок і прора-
хунків у визначенні податкових зобов’язань платни-
ків податків, а також до непорозумінь у податкових 
платежах до бюджету, що загострює нестабільність 
формування та розподілу загального фонду держав-

ного та місцевого бюджетів. Отже, роль бюджетної 
системи держави у її фінансових потоках є значною, 
тому ефективності її функціонування має бути при-
ділена особлива увага.

Постановка завдання. Мета дослідження поля-
гає у вивченні наявних проблем функціонування й 
розвитку сучасної бюджетної системи України та 
формуванні основних напрямів її удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження сутності та особливостей 
функціонування і розвитку бюджетної системи нині 
приділяється досить багато уваги. Дослідженню цієї 
проблематики присвячені праці таких науковців, як, 
зокрема, Й.М. Бескид, Я.М. Казюк, В.П. Кудряшов, 
В.М. Федосов, І.Я. Чугунов, С.І. Юрій. Проте варто 
зазначити, що не всі аспекти функціонування сучас-
ної бюджетної системи України досліджені одна-
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ковою мірою. Переважно розглядаються загальні 
теоретичні основи бюджетної системи, тоді як прак-
тичним проблемам функціонування та розвитку 
бюджетної системи України з огляду на практику 
сьогодення та міжнародного досвіду уваги приділя-
ється досить мало. У зв’язку з цим вважаємо доціль-
ним дослідити фактичні показники формування та 
виконання бюджетів країни в динаміці, причини 
його дефіциту та інші проблеми в цій сфері, а також 
сформулювати на цій основі пропозиції щодо вдоско-
налення функціонування бюджетної системи країни.

Виклад основних результатів. Успішне функ-
ціонування економіки будь-якої держави тісно 
пов’язане з ефективним забезпеченням формування 
та використання коштів її бюджету. Саме від діє-
вої та налагодженої бюджетної системи залежать 
результативність бюджетної політики країни, забез-
печення економічної та фінансової стабільності як 
державних інститутів, так і всього населення.

Як зазначає велика кількість науковців, бюджетна 
система є одним з найважливіших економічних та 
фінансових регуляторів у країні. Значимість побу-
дови ефективної бюджетної системи країни полягає 
в тому, що через її ланки перерозподіляється значна 
частина національного доходу у вигляді централізо-
ваних грошових фондів для забезпечення суспіль-
них потреб та виконання державою своїх функцій.

Науковці у своїх працях трактують бюджетну 
систему так:

1) бюджетна система – це організована сукуп-
ність взаємодіючих елементів: інституцій, бюджет-
них інститутів, державних засобів регулювання, 
бюджетного механізму тощо [1, с. 46];

2) бюджетна система – це сукупність бюджетів, 
утворена на основі адміністративно-територіаль-
ного устрою держави та взаємовідносин між ними, 
що формуються на основі оптимального розподілу 
і фінансового забезпечення повноважень органів 
влади між бюджетами всіх рівнів, спрямованих на 
економічний та соціальний розвиток [2, с. 19];

3) бюджетна система – це сукупність окремих 
ланок такої системи, юридично пов’язаних між 
собою, що ґрунтується на загальноприйнятих прин-
ципах, що відповідають міжнародним стандартам [3];

4) бюджетна система – це заснована на економіч-
них відносинах та юридичних нормах сукупність 
усіх бюджетів держави, взаємопов’язаних законо-
давчо встановленими відносинами [4, с. 80];

5) бюджетна система – це сукупність державного 
бюджету та місцевих бюджетів, які формуються з 
урахуванням економічних відносин, державного й 
адміністративно-територіального устроїв та регулю-
ються нормами права [5, c. 238].

Згідно з ч. 4 ст. 2 Бюджетного кодексу України 
трактування бюджетної системи зводиться до таких 
положень [7]:

– по-перше, вона є сукупністю державного та 
місцевих бюджетів, побудована з урахуванням еко-

номічних відносин, державного та адміністративно-
територіальних устроїв і врегульована нормами 
права;

– по-друге, це система стійких і впорядкованих 
зв’язків (міжбюджетних відносин) між її складо-
вими, юридично пов’язаних між собою, яка базу-
ється на загальноприйнятих принципах, що відпо-
відають міжнародним стандартам.

Схожість думок науковців стосовно сутності 
бюджетної системи виявляється в тому, що вони роз-
глядають її як системне утворення (сукупність ланок 
або бюджетів), а також взаємовідносин між ними, 
спрямованих на економічний та соціальний розви-
ток держави. Саме на останньому аспекті сутнісного 
наповнення бюджетної системи хотілося б зосеред-
ити увагу. В самому визначенні бюджетної системи 
вже закладене розуміння того, що її функціонування 
спрямовується на благо не тільки держави (органів 
державної влади), але й її мешканців. Ми вважаємо, 
що саме такого оптимального балансу поєднання 
інтересів держави та населення за функціонування 
бюджетної системи практично не вдається досягти в 
країнах пострадянського простору, зокрема в Україні.

Конституційні засади функціонування бюджет-
ної системи України свідчать про те, що вона ство-
рена по унітарному типу, а міжбюджетні відносини 
базуються на принципах функціонування, визна-
чених центральною владою та її нормативно-пра-
вовими актами [6, с. 57]. Так, ст. 95 Конституції 
зазначає, що бюджетна система України будується 
на засадах справедливого й неупередженого роз-
поділу суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами. Міжбюджетне регулю-
вання здійснюється згідно з вимогами Бюджетного 
кодексу України та ґрунтується на принципах фор-
мування і використання коштів державного та міс-
цевих бюджетів [7].

Складовими елементами бюджетної системи є 
бюджети різних рівнів, які виступають ключовими 
фігурами впливу на соціально-економічний розви-
ток країни. За їх допомогою держава здійснює роз-
поділ і перерозподіл тієї частини ВВП, що акуму-
люється у вигляді податків та перенаправляється на 
фінансування бюджетної сфери, впливаючи таким 
чином як на результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання, так і на соціальні перетворення, що 
можуть відбуватися в країні.

Проведений аналіз наукової літератури та статис-
тичної макроекономічної інформації показав, що в 
Україні державний бюджет приймається практично 
кожного року з певним дефіцитом, що є нормаль-
ним для країн з ринковою економікою. Але практика 
прийняття та виконання бюджету в нашій країні 
свідчить про те, що цей дефіцит практично ніякої 
користі розвитку країни не приносить, а навпаки, 
ускладнює фінансово-економічну ситуацію.

Так, згідно з даними Державної служби статис-
тики України (табл. 1) можна визначити, що відсо-
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ток дефіциту Державного бюджету України з кож-
ним роком зростав до 2014 року включно (склав 
аж 20,2% від доходів Державного бюджету). І хоча 
у 2015 році він скоротився до рівня 5,8%, все одно 
залишався на високому рівні.

Наприклад, допустимий фактичний дефіцит 
державного бюджету у розвинутих країнах світу 
набагато нижчий (не більше 3% ВВП) [10, с. 54]. У 
державах з перехідною економікою досягти такого 
рівня дефіциту не вдається через низку відомих 
об’єктивних причин.

Хоча надходження Державного бюджету з кож-
ним роком зростають (за весь період зростання 
склало 69,8%), зростання видатків відбувається ще 
більшими темпами (72,2% за весь аналізований 
період), що, відповідно, негативно позначається на 
ефективності формування та використання держав-
них фінансів.

Позитивним фактором у виконанні Державного 
бюджету можемо вважати фактичне виконання 

планових надходжень до нього у 2015 році у роз-
мірі 100,5%, тоді як у 2012–2014 роках було недо-
виконання планових надходжень на 9,7%, 5,8% та 
5,4% відповідно. Це пов’язано переважно зі змінами 
податкового законодавства у 2015 році, які привели 
до додаткових джерел наповнення бюджету.

Якщо розглядати ситуацію з місцевими бюдже-
тами, то можна відзначити значно менший дефіцит 
порівняно з дефіцитом по Державному бюджету. 
Хоча також жодного року не спостерігалось про-
фіциту бюджету, а у 2015 році дефіцит місцевих 
бюджетів мав найбільше значення за весь період – 
14 млрд. грн., що склало 4,8% всіх надходжень 
місцевих бюджетів (і це на фоні проведеної в кра-
їні політики децентралізації, яка надала місцевим 
бюджетам більше повноважень та залишила на 
місцях більше фінансових ресурсів). Позитивною 
можна вважати ситуацію зростання доходів місце-
вих бюджетів за весь аналізований період на 61,5% 
за одночасного зростання видатків всього на 54,7%.

Таблиця 1
Узагальнені показники виконання Державного, місцевих та Зведеного бюджетів України  

у 2011–2015 роках (складено авторами на основі [8; 9])

Показники 2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Відхилення 
2015 року від 

2011 року
+, - %

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
Доходи Державного бюджету України, 
млрд. грн.:
– планові надходження 313 383 360 378 532 219 70,0
– фактичні надходження 315 346 339 357 535 220 69,8
– у % до плану 100,4 90,3 94,2 94,6 100,5 0,1 0,1
Видатки Державного бюджету України, 
фактичні, млрд. грн. 335 397 404 431 577 242 72,2

Кредитування, млрд. грн. 4,7 3,9 0,5 5,0 3,0 -1,7 -36,2
Дефіцит Державного бюджету України, 
млрд. грн. -23 -51 -64 -72 -45 -22 95,7

Дефіцит Державного бюджету України (% 
від доходів) 7,3 14,7 18,9 20,2 5,8 -1,5 -20,5

Дефіцит Державного бюджету України (% 
від ВВП) 1,7 3,7 4,2 4,9 2,3 0,6 35,3

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. 182 225 221 232 294 112 61,5
Видатки місцевих бюджетів, млрд. грн. 181 223 220 226 280 99 54,7
Кредитування, млрд. грн. 0,04 0,04 0,06 0,05 0,11 0,07 1 75,0
Дефіцит місцевих бюджетів, млрд. грн. -0,6 -2 -1 -6 -14 -13,4 2 233,3
Дефіцит місцевих бюджетів (% від доходів) 0,3 0,9 0,5 2,6 4,8 4,5 1 500,0

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ
Доходи Зведеного бюджету, млрд. грн. 399 446 443 456 652 253 63,4
Видатки Зведеного бюджету, млрд. грн. 417 492 506 523 680 263 63,1
Кредитування, млрд. грн. 4,7 3,9 0,5 5,0 3,0 -1,7 -36,2
Дефіцит Зведеного бюджету, млрд. грн. -23 -51 -64 -72 -31 -8 34,8
Дефіцит Зведеного бюджету України (% від 
доходів) 5,8 11,4 14,4 15,8 4,8 -1 -17,2
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Динаміка складових Зведеного бюджету є 
дуже схожою з динамікою складових державного 
бюджету. При цьому доходи зведеного бюджету за 
аналізований період зросли на 63,4%, а видатки – 
на 63,1%, тобто дещо меншими темпами. Водночас 
порівняно із 2011 роком у 2015 році істотно скоро-
тилось кредитування бюджету (на 1,7 млрд. грн., або 
на 34,8%), що зменшило частку дефіциту Зведеного 
бюджету у доходах у відсотковому вираженні всього 
на 17,2%.

Таким чином, на фоні постійного зростання як 
доходів, так і видатків бюджетів усіх рівнів ситуація 
з дефіцитом бюджету залишається напруженою та 
вимагає пошуку шляхів його зменшення.

Одним із важливих аспектів дослідження про-
блеми розвитку сучасної бюджетної системи є 
фінансова децентралізація, перший етап якої було 
здійснено у 2015 році. Зауважимо, що вона полягала 
у [11, с. 9]:

– розширенні прав органів місцевого самовряду-
вання (систему вертикального збалансування усіх 
місцевих бюджетів замінено системою горизонталь-
ного вирівнювання податкоспроможності територій);

– збільшенні джерел формування доходів місце-
вих бюджетів (уведено нові види субвенцій з дер-
жавного бюджету на місця, наприклад, медичну, 
освітню).

Як показали наведені в табл. 1 дані, у 2015 році 
це поки ще не дало вагомих позитивних результатів, 
адже дефіцит місцевих бюджетів істотно збільшився 
порівняно з 2014 роком. Проте уряд наполягає на 
продовженні реалізації таких заходів у довгостроко-
вій перспективі.

Зі звіту про виконання бюджету за 2015 рік 
досягненнями сучасної бюджетної стратегії можна 
вважати те, що [11, с. 3]:

– вперше за останні 4 роки Державний бюджет 
України був повністю виконаний по доходах  
(з табл. 1 видно, що на 100,5%);

– в рамках фінансової децентралізації збільшено 
доходи місцевих бюджетів;

– профінансовано всі ключові потреби бюджету 
(рекордні видатки на оборону і безпеку; жодних 
затримок із соціальних виплат; збільшення капі-
тальних видатків; зниження дефіциту з 4,9% ВВП 
до 2,3% ВВП).

У податковій політиці до здобутків слід відне-
сти скорочення кількості податків і зборів удвічі 
(з 22 до 11), запровадження системи електронного 
адміністрування ПДВ, розширення сфери застосу-
вання РРО, спрямування 10% податку на прибуток 
до місцевих бюджетів, зарахування до Державного 
бюджету 60% ПДФО, що сплачується на території 
м. Києва (у 2014 році – 50%), та 25% у місцевих 
бюджетах (у 2014 році – 0%) [11, с. 8].

Водночас ключовими викликами для виконання 
бюджету 2015 року стали низька бюджетна дисци-
пліна; рекордні потреби на оборону і безпеку, обслу-

говування державного боргу; падіння темпів розви-
тку економіки; девальвація національної валюти; 
скорочення експорту через санкції РФ; відкладання 
видатків розпорядниками бюджетних коштів на 
кінець року [9].

Таким чином, проведений аналіз наукових дже-
рел та офіційної статистичної інформації довів, що 
наявна в Україні бюджетна система має ряд недолі-
ків у своєму функціонуванні, найбільш помітними з 
яких є такі:

– хоча дохідна частина бюджетів усіх рівнів має 
тенденцію до зростання випереджаючими темпами 
порівняно з видатковою, її потенціалу все одно не 
вистачає для повноцінного фінансування усіх дер-
жавних потреб;

– вимушені заходи з оптимізації надходжень до 
зведеного бюджету шляхом трансформацій у подат-
ковій системі не дають бажаних результатів, а тільки 
стимулюють перехід платників податків у тіньовий 
сектор;

– наявний порядок бюджетного процесу не 
забезпечує повноцінного контролю за виконанням 
бюджетів усіх рівнів та цільовим використанням 
бюджетних коштів (продовжуються непрозорий 
розподіл доходів бюджету, неефективне формування 
видатків, недостатнє їх фінансування за рахунок 
загального фонду, «виживання» бюджетної сфери за 
рахунок спеціального фонду, джерела якого здебіль-
шого також стають вичерпаними).

Незважаючи на проведену децентралізацію 
бюджетної системи, вказані проблеми продовжують 
мати місце та не скорочують дефіцит бюджету до 
прийнятного європейського рівня (3%), що ще раз 
підтверджує недалекоглядність здійснюваних еко-
номічних реформ на шляху до євроінтеграції.

На нашу думку, ефективне функціонування 
бюджетної системи України можливе лише за умови 
поступового приведення її у відповідність до страте-
гічних пріоритетів і завдань соціально-економічного 
розвитку країни. Вважаємо, що цього можна досяг-
нути таким чином.

По-перше, продовження поступового перена-
вантаження бюджетних обов’язків з Державного 
бюджету на місцеві, що сприятиме збільшенню 
фінансових можливостей органів місцевого само-
врядування. Але не слід забувати, що території 
України мають різний рівень соціально-економіч-
ного розвитку, тому не варто допускати значне збага-
чення більш перспективних та економічно ефектив-
них регіонів країни на фоні мінімального виживання 
інших. Регіональний перерозподіл бюджетних 
коштів має залишатись та оптимізувати фінансові 
бюджетні потоки на місцях.

По-друге, вищим органам влади слід продовжу-
вати контролювати, а органам місцевого самовряду-
вання необхідно постійно звітувати про стан вико-
ристання бюджетних коштів з метою недопущення 
нецільового або нераціонального використання 
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бюджетних коштів, щоб не допускати подальшого 
зростання дефіциту Зведеного бюджету саме за 
рахунок місцевих бюджетів.

По-третє, слід здійснювати більш «м’які» подат-
кові перетворення з метою запобігання виходу еко-
номіки країни в «тінь». Істотний перерозподіл подат-
кового навантаження з одних платників на інших  
не принесе бажаних результатів, якщо буде здій-
снюватись такими швидкими темпами і з викорис-
танням істотних змін у ставках податків за короткий 
період часу.

Висновки. Таким чином, можна констатувати, 
що наявна в Україні бюджетна система та фінансові 

механізми її забезпечення нині не дають бажаних 
результатів у функціонуванні як самої системи, так 
і економіки нашої країни. Соціально-економічний 
рівень розвитку країни не підвищується, і водночас 
бюджетна сфера не має достатніх джерел фінансу-
вання своєї діяльності. Дефіцит бюджетів усіх рівнів 
залишається значним. У цій ситуації існує нагальна 
потреба подальшого реформування бюджетної сис-
теми, яка, на нашу думку, має проводитись посту-
пово, без різких трансформацій та на основі чіткого 
стратегічного орієнтира на європейську інтеграцію. 
Перспективами подальших досліджень вважаємо 
пошук шляхів такої трансформації.
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