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ВСТУП 

Підвищення ефективності бюджетної видаткової політики є одним з 

ключових пріоритетів діяльності держави вже близько 30 років. Так, за період 

незалежності було запроваджено елементи середньострокового бюджетного 

планування (зокрема, середньострокове бюджетне прогнозування, закладання 

показників у бюджетні запити), вдосконалено програмно-цільовий метод 

шляхом впровадження паспортів бюджетних програм, оцінки ефективності 

бюджетних програм, вимог до результативних показників, впроваджено 

казначейське обслуговування видатків бюджету. Проте, воно залишається 

актуальним, оскільки Стратегією реформування системи управління 

державними фінансами визначено проведення масштабної бюджетної реформи. 

Діюча система управління видатками бюджету є недосконалою, про що 

свідчить: хронічне недовиконання планових показників бюджету, порушення 

бюджетної дисципліни та чинного законодавства розпорядниками бюджетних 

коштів, збільшення обсягу бюджетних коштів, що спрямовуються на 

обслуговування державного боргу, низький рівень ВВП на душу населення, 

низький рівень соціальних стандартів, порівняно з країнами-сусідами, низька 

якість публічних послуг.  

Питанням формування та розподілу видатків бюджету та їх впливу на 

соціально-економічний розвиток країни, бюджетного регулювання, 

макрофінансового ризик-менеджменту присвячені праці вітчизняних вчених: Л. 

Сафонової, Т. Паєнтко, К. Павлюк, Л. Тірбах, В.Федосова, І.Чугунова, С. Юрія, 

Н. Проць, В. Макогон, С. Кондратюка, В. Опаріна, Є. Малік, Г. Котіної та інших. 

Об’єкт дослідження – видатки державного бюджету.  

Предмет дослідження - це сукупність фінансових відносин, що виникають 

з приводу формування та виконання видаткової частини державного бюджету. 

Мета дипломної роботи - поглиблення теоретичних засад та визначення 

напрямів вдосконалення та оптимізації структури видаткової частини 

державного бюджету України на основі аналізу та оцінки їх ефективності, 



 

 

враховуючи світовий досвід формування і використання видатків центрального 

бюджету. 

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі 

завдання: 

У розділі І поглибити дослідження теоретико-методичних аспектів 

системи формування та виконання видаткової частини державного бюджету, 

зокрема: дослідити та охарактеризувати економічну сутність, роль та 

призначення видатків бюджету; визначити та проаналізувати інформаційне 

забезпечення та показники оцінки ефективності формування та виконання 

видаткової частини державного бюджету України; дослідити та оцінити 

проблематику формування та розподілу видатків державного бюджету України 

в працях науковців. 

У розділі ІІ проаналізувати особливості формування та виконання 

державного бюджету України за видатками, зокрема: дослідити та 

проаналізувати механізм формування та розподілу видатків; здійснити аналіз 

виконання видатків державного бюджету; проаналізувати та оцінити показники 

ефективності системи видатків бюджету; запропонувати шляхи оптимізації 

структури видатків державного бюджету.  

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати напрями реформування видатків 

державного бюджету, зокрема: проаналізувати зарубіжний досвід 

середньострокового планування державних видатків як напрям удосконалення 

видаткової частини державного бюджету та можливості його застосування в 

Україні, виявити  сучасні проблеми бюджетної політики України та 

запропонувати шляхи вдосконалення видаткової частини державного бюджету 

України задля досягнення її раціональної будови. 

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 «Теоретико - 

методичні основи видатків державного бюджету України». В ньому 



 

 

досліджуються дискусійні підходи до визначення категорії «видатки 

бюджету», роль видатків у соціально-економічному розвитку країни, елементи 

розумного управління видатками, інформаційні джерела, що 

використовуються в процесі наукових досліджень, система показників для 

оцінки ефективності системи видатків, а також здійснюється критичний огляд 

вітчизняних наукових публікацій з відповідної проблематики.  

Розділ ІІ «Вітчизняна практика формування та виконання державного 

бюджету за видатками» носить аналітичний характер. В ньому 

досліджується вітчизняний процес формування та розподілу державного 

бюджету за видатками, аналізується сучасний стан та тенденції видаткової 

частини державного бюджету України, а також запропоновано напрями 

оптимізації видаткової частини на основі спрогнозованих структурних змін, 

відповідно до сучасних тенденцій та пріоритетів діяльності держави.  

Розділ ІІІ носить конструктивний характер, і має назву «Напрями 

реформування видаткової частини державного бюджету України». В ньому 

досліджується зарубіжний досвід середньострокового бюджетного 

планування видатків та можливості його застосування в Україні, а також 

окреслюються сучасні проблеми та шляхи вдосконалення системи видатків 

державного бюджету.  

Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі 

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. У процесі 

дослідження було використано історичний та логічний методи, методи якісного 

аналізу і синтезу, методи кількісного аналізу економічних показників, 

статистичні методи дослідження, а також економіко-математичне моделювання. 

Також були використані методи теоретичного узагальнення (для обґрунтування 

наукових висновків і в розв’язанні проблемних питань); графічний та табличний 

методи (для наочності представлення матеріалу). 

На підставі проведеного дослідження було надано пропозиції щодо 

вдосконалення видаткової частини державного бюджету з метою підвищення 



 

 

ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення підвищення 

рівня життя, подальшого соціально-економічного розвитку. 

Дипломна робота містить 120 сторінок, 6 таблиць, 39 рисунків, список 

літератури з 108 найменувань, 10 додатків. 
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