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В умовах світової фінансово-економічної кризи актуальною проблемою є 

наповнення дохідної частини державного бюджету, оскільки саме бюджет виступає одним 

з основних інструментів здійснення соціально-економічної політики держави. 

Дослідженню проблеми сутності державного бюджету приділяється значна увага 

як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних вчених. Вагомий внесок у вивченні цього 

питання зробили такі вчені-економісти, як О.Д. Василик, Л.К. Воронова, Г. Дворецька, 

М.В. Карасьова, В. Лобода та інші. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет – план формування та 

використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Як зазначалося вище актуальною проблемою сьогодення для України є наповнення 

дохідної частини бюджету. Тож на основі бюджету України в 2014 році спробуємо виявити 

слабкі сторони основного інструмента державної політики. 

Згідно з Законом України про Державний бюджет України на 2014 рік маємо 

доходи Державного бюджету України у сумі 395.304.327,7 тис гривень, у тому числі 

доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 345.459.299,5 тис. гривень 

та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 49.845.028,2 тис. 

гривень. 

Також на основі даних про державний бюджет 2014 року можна сказати, що 

дохідна частина складається за таких основних статей доходу, як офіційні трансферти, 

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, 

офіційні трансферти та цільові фонди. Згідно з бюджетом України на 2014 рік частка 

грошових коштів складає 0,69, податкові надходження мають 76,72 %, неподаткові 

надходження – 9,86 %, доходи від операцій з капіталом – 0,08 %, а стаття «Офіційні 

трансферти» отримала 0,04 % від загальної суми грошових надходжень. 

Щодо видаткової частини, то маємо наступні данні видатки у сумі складають 

462.211.728,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету 

України – у сумі 408.073.741,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного 

бюджету України – у сумі 54.137.986,4 тис. гривень. Видатки Державного бюджету 

України класифікують наступним чином: видатки на споживання – 370191739,3 грн. і вони 

складають 90,72 % від загальної суми; видатки розвитку – 36382002,6 грн., які складають 

9,28 % від загального числа державних видатків. 

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України маємо у сумі 

71.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду 

Державного бюджету України – у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг 

дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 

8.998.582,7 тис. гривень. 

До основних джерел фінансування державного боргу можна віднести наступні: 

фінансування за борговими операція, яке в свою чергу включає запозичення та погашення; 

надходження від приватизації державного майна та фінансування за активними 

операціями. Загальне фінансування планується здійснити на суму 71 564 275,4 тис. гривен. 

В Україні формування бюджету з дефіцитом зумовлюється тим, що в нашій 

державі є значна потреба у проведенні в багатьох сферах, фінансуванні розвитку 

інфраструктури, підвищення якості адміністративних та соціальних послуг. Для їх 



 

  

забезпечення необхідно залучити додаткові джерела фінансування шляхом більш 

активного використання економічного потенціалу країни. 

Заходи держави щодо наповнення бюджету мають ґрунтуватися на політиці 

оптимізації податкового навантаження та детінізації економіки. Для цього необхідно 

створити гнучку та максимально ефективну податкову систему. Вона на даний час має цілу 

низку недоліків, які вже набули системного характеру. Не виникає сумніву щодо того, що 

податкова система України потребує перетворень. Для того щоб змінити поточний стан 

податкової системи необхідні структурні зрушення в даній сфері. До основних напрямків 

трансформації податків відносять: зниження податкового навантаження на суб’єктів 

малого бізнесу; спрощення механізму обчислення податків; запровадження прогресивної 

шкали оподаткування доходів фізичних осіб; зменшення ставки або диференціація ставок 

ПДВ; реформування податкових пільг та інші. 

Підсумовуючи зазначимо, що в сучасних умовах розвитку державний бюджет 

виступає офіційним фінансовим документом про доходи і видатки країни на поточний рік. 

Державний бюджет являється обов’язковим атрибутом суверенітету держави і забезпечує 

розвиток усіх її сфер діяльності. 
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