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УДК 336.143
Фаріон М. М. Трансформаційні реалії бюджетної політики України відповідно до латентних дезидератів 

європейського співтовариства
Стаття присвячена розгляду особливості формування бюджетної політики України та ЄС у сфері дохідної та видаткової частин, оскільки бю-
джетна політика є ключовою складовою державної фінансової політики. Розглянуто складові елементи, основні відмінності та спільні риси 
дохідної та видаткової частин, а також можливий вплив національної бюджетної системи на ефективність формування економічних взаємо-
відносин з країнами Європейського співтовариства. Проаналізовано основні етапи трансформації національної бюджетної системи, враховуючи 
реалії економічного та політичного стану, а також вимоги щодо формування ефективного бюджетного забезпечення для створення сприятли-
вого інвестиційного середовища національної економіки. Обґрунтовано можливі заходи вдосконалення існуючої бюджетної політики з метою по-
ліпшення економічного стану країни та подальших інтеграційних процесів на рівні міжнародних програм, організаційних об’єднань для створення 
конкуруючого внутрішнього бізнес-середовища. 
Ключові слова: бюджетна політика, бюджетні новації, стратегія, інтеграційні процеси, економічний розвиток.
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Статья посвящена рассмотрению особенности формирования бюд-
жетной политики Украины и ЕС в сфере доходной и расходной частей, 
поскольку бюджетная политика является ключевой составляющей 
государственной финансовой политики. Рассмотрены составляющие 
элементы, основные отличия и общие черты доходной и расходной 
частей, а также возможное влияние национальной бюджетной си-
стемы на эффективность формирования экономических взаимоот-
ношений со странами Европейского сообщества. Проанализированы 
основные этапы трансформации национальной бюджетной системы 
с учетом реалий экономического и политического состояния, а также 
требования по формированию эффективного бюджетного обеспече-
ния для создания благоприятной инвестиционной среды националь-
ной экономики. Обоснованы возможные меры по совершенствованию 
существующей бюджетной политики с целью улучшения экономиче-
ского состояния страны и дальнейших интеграционных процессов на 
уровне международных программ, организационных объединений для 
создания конкурирующей внутренней бизнес-среды.
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The article is concerned with consideration of specific features of formation 
of budgetary policy of Ukraine and the EU in the sphere of income and ex-
penditure parts, as budget policy is a key component of the State financial 
policy. The constituent elements, main differences and common features of 
the income and expenditure parts, as well as the possible influence of the 
national budget system on the efficiency of formation of economic relations 
with the Member States of the European Union are considered. The main 
stages of transformation of the national budget system are analyzed taking 
into account realities of economic and political condition, as well as the re-
quirements on formation of effective budget provision for creation of favor-
able investment environment of the national economy. Possible measures to 
improve the existing budget policy in order to improve the economic condi-
tion of the country and further integration processes at the level of interna-
tional programs, organizational associations to create a competing internal 
business environment are substantiated.
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Відновлення позитивного напрямку в розвитку 
національної економіки, а також створення 
сприятливих макроекономічних умов для під-

вищення ефективності в країні здатні забезпечити 
стабільний фінансовий стан держави, стати запору-
кою впровадження високотехнологічних засобів ви-
робництва та підвищення конкурентоспроможності 
економіки держави в цілому. Саме ці процеси можли-
ві лише за умов професійного формування та чіткої 
реалізації бюджетної політики держави. У забезпе-

ченні економічної та соціальної стабільності бюджет-
на політика відіграє головну роль, оскільки в процесі 
її формування та реалізації переплітаються інтереси 
різних суб’єктів економічних відносин, а також різ-
них політичних організацій.

Різноманітні теоретичні та практичні аспекти 
функціонування та становлення бюджетної політи-
ки в Украйні досліджувалися такими науковцями як:  
В. Тропіна [1], І. Боярко [2], А. Поручник [3], І. Кози-
нець [4], М. Карлін [5], А. Амелін [7] та ін. Автори на 
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достатньому рівні охарактеризували теоретико-ме-
тодологічні аспекти формування бюджетної політи-
ки в Україні, однак необхідно зауважити, що, незва-
жаючи на наявність розроблених на теоретичному 
рівні пропозицій з метою підвищення ефективності 
бюджетного процесу, даний сектор обумовлює необ-
хідність подальших досліджень, оскільки ключові 
показники бюджетної політики відіграють не тільки 
роль економічного та соціального зростання, а та-
кож виступають факторами створення сприятливого 
інвестиційного середовища, яке значно впливає на 
рішення європейських структур щодо позитивного 
сприйняття іміджу країни. Саме ці варіаційні зміни 
дають можливість виявити найбільш актуальні про-
блеми даного наукового напряму, що і визначає акту-
альність даного дослідження.

Бюджетна політика забезпечує прагматичні під-
ходи до розробки та прийняття стратегічних рішень. 
У процесі формування бюджетної політики бюджет-
на система України пройшла декілька етапів, на яких 
були реалізовані важливі структурні, методичні та за-
конодавчі заходи (рис. 1).

Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України 
засвідчує, що національна бюджетна система 
відповідає загальним принципам побудови, 

правилам формування державних видатків та їх роз-
поділу за пріоритетними напрямами розвитку соці-
ально-економічної системи, що використовуються 
в межах європейського співтовариства. Згідно з ме-
тою статті необхідно дослідити міжнародні моделі 
державної політики у сфері формування бюджетних 
видатків (рис. 2), а також вибрати стратегію форму-

вання моделі фінансових відносин для українського 
суспільства з метою створення конкурентоспромож-
ної бюджетної політики (рис. 3)..

Дохідна частина державного бюджету є осно-
вним знаряддям макроекономічної стабіліза-
ції в суспільстві, а також головним чинником 

економічного зростання країни та забезпечення ви-
сокого рівня життя населення, що і сприяє форму-
ванню сприятливого інвестиційного середовища.  
А отже, вимоги щодо оптимізації бюджетної системи 
є «неписаним правилом» будь-якого міжнародного 
співтовариства. За умов консолідації національних 
бюджетів останні повинні відповідати певним вимо-
гам, установленим організаційними системами. Саме 
принцип центрального акумулювання фінансів та 
подальший їхній розподіл притаманний бюджетній 
системі ЄС.

Для прикладу наведемо структуру консолідова-
ного річного балансу ЄС (рис. 4).

Бюджет ЄС за доходами формується за рахунок 
власних надходжень Союзу та доходів, які збирають-
ся на території країн-членів і зараховуються, відпо-
відно до законодавства ЄС, до спільного бюджету. 
Дохідна частина бюджету значно впливає на рівень 
забезпечення витратних статей. Більшу частину до-
ходів складають митні збори (рис. 5).

Пріоритетними статтями витрат у бюджеті ЄС є 
підтримка економічного зростання та створення но-
вих робочих місць (рис. 6).

На даному етапі доречно було б поєднати струк-
туру доходів бюджетів України та ЄС (рис. 7).

Формування бюджетної політики України 

Етапи Структурні, методичні та законодавчі заходи  

 

Прийняття Бюджетного кодексу  

Формування нової системи міжбюджетних відносин  

Створення Державного казначейства  

Українська бюджетна система інтегрувалась
у міжнародну систему збирання та поширення інформації  

 Створення бюджетних інструментів для економічного 
зростання й ефективного використання бюджетних 

коштів – впровадження програмно-цільового методу

 
 

  

 Деградація фінансової системи в цілому та бюджетної 
системи України зокрема. Бюджетний механізм втратив 

свою функцію інструменту економічного розвитку 
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Рис. 1. Етапи формування бюджетної політики України
Джерело: складено на основі [8].
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Моделі державної політики у сфері
формування бюджетних видатків

 

 

 

Структури державних 
видатків базуються 

на визначенні одного 
або кількох пріоритетних 

напрямів державного 
фінансування

Фінансування 
пріоритетних напрямів 

бюджетних видатків 
за рахунок істотного 

скорочення асигнувань 
за іншими напрямами 

витрачання коштів

Рис. 2. Моделі державної політики країн ЄС у сфері формування бюджетних видатків

 

Моделі фінансових відносин у суспільстві 

 

Американська             Західноєвропейська  

 

  

Скандинавська           Українська...?   

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Максимальний рівень 
самофінансування 

юридичних осіб 
і самозабезпечення 

фізичних осіб. 
Характеризується 
незначним рівнем 

бюджетної централізації 
(25– 30% ВВП)

Розгалужена державна
соціальна сфера, 

що створює передумови 
для найбільшої 

соціальної стабільності
та забезпечення. 

Характеризується 
високим рівнем 

централізації ВВП
(50–60%)

Паралельне 
функціонування 

державних
і комерційних 

установ 
у соціальній сфері.

Рівень 
централізації 

помірний 
(35– 40% ВВП)

Вибір стратегії 
формування моделі 

фінансових
відносин 

у суспільстві для 
створення 

конкурентоспро-
можної бюджетної 

політики. 
Централізація ВВП 

низька – 18,11% 

 Рис. 3. Вибір стратегії формування моделі фінансових відносин для українського суспільства з метою створення 
конкурентоспроможної бюджетної політики

Видаткові статті бюджету ЄС в основному при-
значені для розвитку економічної сфери (40%), а ви-
датки українського бюджету в основному фінансують 
соціальну сферу – 20,5%. Видаткова частина держав-
ного бюджету України має специфічну характеристи-
ку (рис. 8), яка вкотре підкреслює, що більшу частину 
видатків з українського бюджету припадає на соці-
альну сферу. Існуючу в Україні ситуацію з державним 

фінансуванням соціальної сфери за напрямами на-
очно показано на рис. 9.

Без зміни структури бюджетної політики та ці-
леспрямованого формування конкурентоспромож-
ного державного бюджету отримати позитивний ре-
зультат на сприйняття національної економічної сис-
теми міжнародними співтовариствами – неможливо. 
Першим кроком у бюджетній реформі повинно бути 
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Рис. 4. Структура зведеного балансу країн ЄС за 2015–2016 рр.
Джерело: складено на основі [9].
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Митні збори Мито на імпорт певної
сільськогосподарської продукції

з країн, які не входять до ЄС
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Рис. 5. Класифікація доходів від митних зборів в ЄС1

20

54,4

3,8
Підтримка економічного
зростання та створення нових
робочих місць

Підтримка європейських
фермерів і розвиток сільського
господарства  

Заходи безпеки

Рис. 6. Бюджетні статті витрат ЄС за 2017 р., млрд євро

формування збалансованого державного бюджету,  
а також перегляд програм підтримки стратегічно 
важливих галузей економіки, оскільки це є основною 
причиною дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету при-
зводить до появи державного боргу. За даними Мі-
ністерства фінансів України, розмір державного бор-
гу України станом на 01.01.2017 р. склав 60,71 млрд 
дол. США (екв.), гарантованого – 10,26 млрд дол. 
США (рис. 10). 

Станом на 31.12.2017 р. зовнішній борг складав –  
1374995,5 млн грн, внутрішній борг – 766678,9 млн 
грн, а на 31.05.2018 р. зовнішній борг – 1232161,5 млн 
грн, відповідно внутрішній борг – 760854,9 млн грн.

У дослідженні Карліна М. І. зазначено, що «МВФ 
установив перед Україною вимоги щодо вихо-
ду України на рівень дефіциту бюджету в 3% 

від ВВП. Але їх майже неможливо виконати, оскіль-
ки для виконання поставлених МВФ умов щодо рів-
ня бюджету в Україні необхідно використати досвід 
Естонії, а саме: запровадити використання механізму 
оподаткування розподіленого бюджету, який перед-

1  В основному, мито на імпорт певної сільськогосподарської про-
дукції з країн, які не входять до ЄС (продукція, що охоплюється ре-
жимом підтримки ЄС («спільна організація ринку»), а також збори 
(сплачені виробниками) цукру, ізоглюкози та сиропу інуліну.
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Структура доходів бюджету ЄС 

Традиційні власні ресурси 

Ресурси  засновані на ПДВ,  

Ресурси, засновані на ВНД  

Інші доходи  

Структура доходів бюджету України 

 
Податок на додану вартість 

 
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)  

Акциз, ввізне та вивізне мито 

Рента, спецконфіскація, прибуток НБУ  

Інші доходи  

Рис. 7. Порівняльна структура зведених бюджетів ЄС та України
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Статті видатків

Млрд грн

Рис. 8. Структура видатків з Державного бюджету України, 2017 р.
Джерело: складено на основі [10].

бачає оподаткування тільки тієї частини прибутку 
підприємств, що направляється на виплату дивіден-
дів. Це б дозволило вивести з «тіні» значну частину 
економіки України та залучити до нашої країни іно-
земних інвесторів, а також швидко розплатитися за 
кредити МВФ та інших кредиторів» [5]. В Україні бю-
джетна система за останні декількох років також за-
знала ряд новацій (рис. 11, рис. 12).

Таким чином, можливості щодо підвищен-
ня рівня соціально-економічного розвитку України 
пов’язані з підвищенням результативності та ефек-
тивності бюджетної політики.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволив одержати ряд ви-

сновків. Ефективність формування бюджетної по-

літики країни впливає на ступень захищеності та 
забезпеченості громадян, на формування позитив-
ного іміджу та сприятливого інвестиційного клімату,  
а також є «пропуском» у міжнародну спільноту. Кож-
на країна має свою специфічну бюджетну систему, 
яка будується за певними принципами. Видаткові 
статті національного бюджету спрямовуються суто 
на підтримку та захист суспільства. Тільки незначна 
частина витрат, приблизно 5–20%, відводиться на 
фінансування економічного розвитку, що негативно 
впливає на стимулювання економічної діяльності та 
спричиняє стагнацію національної економіки. Самі ці 
фактори є одними із основних причин, які сприяють 
відстроченню вступу України в ЄС. 
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Рис. 9. Напрями бюджетного фінансування соціальної сфери протягом 2010–2017 рр. на державному рівні, млн грн
Джерело: складено на основі [10].
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Внутрішні позики

Млрд грн
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61,25 246,41

415,11 98,98

95,03 227,62

Рис. 10. Структура державного боргу України, 01.01.2017 р.
Джерело: складено на основі [11].

Даний етап розвитку країни вимагає від орга-
нів державної влади приділити значну увагу розроб-
ці стимулюючих програм економічного зростання на 
перспективу: а саме: розвиток малого та середнього 
бізнесу, а також стимулювання внутрішнього вироб-
ництва, що дасть можливість створити нові робочі 
місця, покращити економічний стан держави, насам-
перед – інвестиційний клімат, прискорюючи при цьо-
му інтеграційні процеси України в міжнародні співто-
вариства.                      
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Секторні зміни в бюджетній політиці України  

Податки та збори  

 

Ліквідовано податкову міліцію  

Освіта  

1 

 
 

   

2 

3 

 
  

  

4 

 

5 

Охорона здоров’я

1 

 

  
  

2 

Скасовано акцизний податок 
з роздрібного продажу нафтопродуктів, 
що зараховувався до місцевих бюджетів.
Здійснено зарахування акцизного 
податку з виробництва та імпорту 
нафтопродуктів до бюджетів місцевого 
самоврядування

Надано право органам місцевого 
самоврядування самостійно 
визначати мінімальний розмір 
орендної плати за землю (був чітко 
фіксований у Податковому кодексі)

Органи місцевого самоврядування 
(виконавчі органи міських рад) 
звільняються від сплати судового 
збору під час розгляду справ щодо 
вирішення питань соціального 
захисту населення

Органам місцевого самоврядування 
перенадано право проводити 
перевірки, складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 
(у сферах праці та зайнятості) 
на підприємствах, установах, 
організаціях усіх форм власності, 
а також фізичних осіб, 
які використовують працю найманих
працівників

Освітню субвенцію передбачено лише для 
оплати праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників. Решту видатків з утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів 
перекладено на рівень місцевих бюджетів

У держбюджеті передбачено 
довгострокове фінансування програм
підготовки кадрів у ПТУ 

З механізму фінансування ПТУ виключено 
міста обласного значення. Залишено тільки 
міста – обласні центри та обласні бюджети

Освітню субвенцію спрямовували 
на фінансування ПТУ, а також закладено 
певні річні суми на зазначені цілі

Передбачено субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази ПТУ 

Медичну субвенцію заборонено 
спрямовувати для оплати комунальних 
послуг та енергоносіїв закладів комунальних 
послуг та охорони здоров’я. Такі видатки 
здійснюватимуться за рахунок коштів 
місцевих бюджетів

На рівень місцевих бюджетів передано 
три державні заклади охорони здоров'я 
(близько 0,1 млрд грн): 1 заклад – м. Київ, 
2 заклади – м. Чорноморськ

Рис. 11. Бюджетні новації в Україні за секторами фінансування 
Джерело: складено на основі [12].
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Зміни в бюджетній політиці України  
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Інші новації  
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2

Виділено додаткові дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 
14,9 млрд грн бюджетам з прямими міжбюджетним відносинами, окрім бюджетів міст 
обласного значення

Передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
різниці в тарифах в обсязі 5 млрд грн

Бюджети всіх ОТГ, в яких вибори проведено у 2016 р., із 1 січня 2017 р. переведені 
на прямі міжбюджетні відносини

Для бюджетів ОТГ передбачено субвенцію на розвиток їх інфраструктури в обсязі 
1,5 млрд грн (0,5 млрд грн – за рахунок загального фонду; 1,0 млрд грн – за рахунок 
спеціального фонду (спецконфіскат))

Державний фонд регіонального розвитку визначений в обсязі 3,5 млрд грн (1,0 млрд грн – 
за рахунок загального фонду; 2,5 млрд грн – за рахунок спеціального фонду (спецконфіскат))

Передбачено субвенцію на соціально-економічний розвиток в обсязі 4,0 млрд (1,5 млрд грн – 
за рахунок загального фонду; 2,5 млрд грн – за рахунок спеціального фонду (спецконфіскат))

Вилучено норми щодо можливості спрямовувати кошти освітньої та медичної субвенцій 
на капітальні видатки 

Громадам, в яких вибори були проведені у 2017 р., надавалася фінансова підтримка з метою 
стимулювання їх соціально-економічного розвитку

Із Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» вилучили норму 
щодо призупинення індексації оренди комунального майна

Актуалізовано терміни доручення Кабінету Міністрів України щодо затвердження державних 
соціальних стандартів і нормативів у описовому вигляді за кожним із делегованих повноважень

3

4

5

На рівень місцевих бюджетів перекладено фінансування компенсаційних виплат 
і соціальних пільг. Фактично фінансування наданих державою пільг відбуватиметься 
за рахунок місцевих бюджетів

Експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг 
розповсюджено на всю територію України

Передбачено підтримку сільськогосподарських товаровиробників у розмірі не менше 1% випуску
продукції в сільському господарстві за рахунок коштів державного бюджету

Рис. 12. Бюджетні новації в Україні за трансфертами, здійснені протягом 2017 р.
Джерело: складено на основі [12].
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