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ВСТУП 

Перехід України до ринкової економіки, зумовили необхідність 

проведення реформування в фінансовій та бюджетній сферах. В Україні 

Державний бюджет складає матеріальну основу для реалізації державою своїх 

функцій, однією з найважливіших сторін діяльності держави, що потребує 

такого реформування, стає ефективна мобілізація, розподіл і використання 

державних коштів як основного централізованого фонду коштів. Формування 

сучасної системи організації управління державними коштами є основним 

моментом економічних перетворень в Україні.  

Безпосередньо питанням, що стосуються видаткової частини Державного 

бюджету України приділяється дедалі більше уваги, особливо в області 

видатків бюджету на розвиток економіки. Зміст і характер бюджетних видатків 

полягає у забезпеченні виконання державою своїх функцій. Тому призначення 

бюджетних видатків передбачає задоволення найважливіших потреб 

суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, 

оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо. 

Слід зазначити, що державні видатки є ресурсною базою уряду у 

проведенні бюджетної політики і економічних реформ. Тому управління 

державними видатками потребує нових принципів, методів планування, оцінки 

і контролю за використанням бюджетних коштів. В умовах обмежених 

бюджетних ресурсів якість бюджетної політики визначається, в першу чергу, 

ступенем економічного розвитку держави. Виходячи з цього, державні видатки 

потребують окремого вивчення. Актуальність дослідження державних видатків 

підсилюється також їх суттєвою роллю у соціальних, економічних і політичних 

перетвореннях. 

У вітчизняній економічній науці дослідженню проблем видатків 

державного бюджету на економічну діяльність присвятили праці такі науковці: 

Л.Д. Сафонова, В.М. Федосов, С.І. Юрій, І. Благун, О.Вовчак, В. Загорський, 

М.М. Артуса, Є.О. Галушка, Ю.Д. Радіонов, та інші. 
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Віддаючи належне доробку вчених, зазначимо, що проблемні питання 

Державного бюджету України за видатками в роботах вітчизняних науковців 

залишаються недостатньо вивченими. Немає єдності наукових поглядів до 

понять «видатки бюджету» та «видатки бюджету на економічну діяльність». 

Об’єкт дослідження – видатки державного бюджету України на 

економічну діяльність. 

Предмет дослідження –це сукупність віднoсин між державою і 

спoживачами бюджетних послуг, що виникають з приводу формування та 

виконання видатків Державного бюджету України в процесі реалізації 

економічної функції держави. 

Мета дипломної роботи – пoглиблення теоретичних засад та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо бюджетногo фінансування 

еконoмічної діяльності на oснові аналізу оцінки його ефективності, враховуючи 

світовий досвід фінансування видатків на економічну діяльність бюджету.  

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі 

завдання: 

У розділі І поглибити дослідження теоретико-методичних засад 

бюджетного фінансування економічної діяльності, зокрема:  

 дослідити та охарактеризувати сутність й необхідність його 

здійснення;  

 визначити та проаналізувати нормативно-правове й організаційно-

інформаційне забезпечення видатків бюджету на економічну діяльність;  

 обґрунтувати систему показників аналізу ефективності видатків 

бюджету на економічну діяльність; 

  дослідити та проаналізувати наукові публікації з проблематики 

особливості функціонування економічної діяльності та її фінансування з 

бюджету. 

У розділі ІІ проаналізувати практику здійснення видатків бюджету на 

економічну діяльність, зокрема:  
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 дослідити особливості організації та порядок здійснення видатків 

бюджету на економічну діяльність в Міністерстві фінансів України;  

 визначити та обґрунтувати доцільність їх здійснення 

проаналізувати та оцінити ефективності виконання бюджетних програм (на 

прикладі Департаменту фінансів промисловості); 

 здійснити аналіз виконання планових показників видатків 

Державного бюджету на економічну діяльність та оптимізувати їх структуру; 

 запропонувати шляхи удосконалення технологій прогнозування 

видатків Державного бюджету. 

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати перспективи розвитку та 

напрямки вдосконалення бюджетного фінансування економічної діяльності в 

Україні, зокрема:  

 проаналізувати світовий досвід ролі держави в економічній сфері та 

обґрунтувати доцільність і можливості його використання в Україні,  

 виявити й оцінити проблеми бюджетного фінансування в процесі 

здійснення економічних перетворень в Україні. 

 запропонувати шляхи підвищення ефективності бюджетного 

фінансування в процесі здійснення економічних перетворень в Україні. 

Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох 

розділів, які включають в себе відповідні підрозділи, висновків, літератури, а 

також додатків. 

Розділ І  носить теоретичний характер та називається «Теоретичні засади 

бюджетного фінансування економічної діяльності». В ньому детально 

досліджуються сутність й необхідність його здійснення, інформаційне 

забезпечення та систему показників аналізу ефективності видатків бюджету на 

економічну діяльність, а також наукова проблематика особливостей 

функціонування економічної діяльності та її фінансування з бюджету. 

Розділ ІІ є аналітичним, він має назву «Практика здійснення видатків 

державного бюджету на економічну діяльність в Україні ».В даному розділі 

розглядається організація та порядок здійснення видатків бюджету на 
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економічну діяльність в Міністерстві фінансів України, проведення аналізу 

виконання видатків Державного бюджету на економічну діяльність, а також 

проводиться прогнозний аналіз видатків Державного бюджету. 

Розділ ІІІ носить конструктивний та проектний характер, і має назву 

«Вектори розвитку бюджетного фінансування економічної діяльності». В 

ньому досліджується світовий досвід ролі держави в економічній сфері та 

доцільність і можливості його використання в Україні з метою визначення того, 

які позитивні аспекти можливо перейняти для України, а також окреслюються 

проблеми та шляхи  підвищення ефективності бюджетного фінансування. 

Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі 

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема у 

процесі дослідження було використано: аналіз і синтез; комплексний аналіз; 

аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз, графічний; прогностичні 

методи. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій і програмного забезпечення.  

Інформаційну базу дослідження склали документи і матеріали органів 

державної влади і управління, законодавчі і нормативні акти України, 

матеріали і дані періодичного друку, монографічна і інша наукова література по 

темі магістерської роботи. Емпіричною базою є звіти Державної казначейської 

служби України, аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі і 

періодичному друці, експертні розробки і оцінки українських і зарубіжних 

учених, а також аналітичні і власні розрахункові матеріали автора. 

На підставі проведеного дослідження було надано пропозиції щодо 

покращення шляхів ефективності бюджетного фінансування в процесі 

здійснення економічних перетворень в Україні. 

Дипломна робота містить 118 сторінок, 3 таблиці, 26 рисунків, список 

літератури з 104 найменувань, 13 додатків. 
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ресурс] – Режим доступу: httр://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/101-2018-%D0%BF 

16. Постанова Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 р. № 375 «Про 

затвердження Положення про Міністерство фінансів України» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: httр://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/375-2014-%D0%BF 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 

«Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:httр://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/950-2007-%D0%BF 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 

«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: httр://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/228-2002-%D0%BF 
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19. Постанова Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 318 «Про 

схвалення Прогнозу державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:httрs://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/318-

2012-%D0%BF 

20. Постанова Кабінету Міністрів від 21 березня 2018 р. № 382 «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-

2022 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-%D0%BF 

21. Постанова Кабінету Міністрів від 16 грудня 2009 р. N 1390 «Про 

затвердження Державної цільової програми реформування залізничного 

транспорту на 2010-2019 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF 

22. Постанова Кабінету Міністрів від 1 березня 2010 р. № 243  «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF 

23. Розпорядження Кабінету Міністрів від 16 грудня 2009 р.  № 1555-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 
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24. Розпорядження Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605-р  
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%D1%80 

25. Розпорядження Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2013 р. № 806-р  
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243219821
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 

27. Наказ Міністерства фінансів України №11 від 14.01.2011 «Про 

бюджетну класифікацію» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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доступу: httр://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/z1057-12 

31. Наказ Мінфіну від 14 вересня 2012 року № 995 «Про затвердження 
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бюджетних установах» 

32. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про 
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11 
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34. Наказ Міністерства фінансів України № 574 від 14.12.2001 «Про 

затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних 
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44. Фінансова думка України. Монографія / П.І. Юхименко, 

С.В.Льовочкін, В.М. Федосов, С.І. Юрій; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. 

В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – 

Т. 1. – 687 с. 

45. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи 

розвитку [Текст] : [колект.] монографія / [В. Опарін та ін.] ; за заг. ред. В. 

Опаріна, В. Федосова ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 

Ін-т фінанс.-інновац. дослідж. - Київ : КНЕУ, 2016. - 695 с. 

46. Юрій С .І., Федосов В.М. Фінанси: Підручник / За ред. С.І Юрія, 

В.М. Федосова. - К.: Знання, 2008. - 611с. 

47. Marta-Costa A. Methods and Procedures for Building Sustainable 

Farming Systems. Application in the European Context / Marta-Costa A., Silva E. — 

Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013 — 282 p. 

48. Гераймович В. Л. Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей 

агропромислового виробництва у регіоні // Інноваційна економіка. – 2013. – № 

6. – С. 138 – 145. 

49. Деділова Т.В. Проблеми фінансування розвитку та утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування [Електронний ресурс] / 

Деділова Т.В. // Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://global-
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50. Козелецький П.С., Колєснік Є.О., Сіліна І.С. Як використати 
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[Електронний ресурс] / Козелецький П.С., Колєснік Є.О., Сіліна І.С. // 
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51. Курило О.В. Проблеми та перспективи фінансової стабілізації в 

Україні [Електронний ресурс] / Курило О.В. // Миколаївський національний 
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52. Кулицький С. Проблеми розвитку мережі автомобільних доріг в 
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55. Любохинець Л.М. Реформування залізничного транспорту: досвід 
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праць Дніпропетровського національного університету залізничного 
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bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=sepspu_2013_6_35. 
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регулювання у сфері транспортних послуг [Електронний ресурс] / Овчар Петро 
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