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За про по но ва но роз гля да ти сис те му управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту як са мо стій ну час ти ну
бюд жет но го ме нед ж мен ту. Cфор му льо ва но ви зна чен ня по нят тя “уп рав лін ня ви дат ка ми бюд -
же ту”. Оха рак те ри зо ва но об’єкт і суб’єкт та ви ок рем ле но скла до ві управ лін ня ви дат ка ми
бюд же ту.

The article suggests considering the system of the management of budget charges as an independent part
of budget management. The authors formulate the definition of the concept of the management of bud -
getary expenditure. The object and subject are characterized as well as the aspects of budget expenditure
management.

Клю чо ві сло ва: бюд жет, бюд жет ний ме нед ж мент, управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту, ор га ни
управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту.

Як ві до мо, ви дат ки бюд же ту від дзер ка лю ють со ці аль ну й еко но міч ну по лі ти ку
дер жа ви. Че рез ви дат ки бюд же ту, як і бюд жет у ці ло му, дер жа ва бе ре участь у роз -
по діль чих про це сах, уста нов лю ю чи пев ні про пор ції роз по ді лу, що мо жуть пород жу -
ва ти су пе реч нос ті між суб’єк та ми цих від но син. Для збе ре жен ня у кра ї ні ста біль ної
си ту а ції по тріб на ді єва сис те ма управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту. Зва жа ю чи на об ме -
же ність фі нан со вих ре сур сів в Укра ї ні, це пи тан ня є до сить ак ту аль ним на су час но -
му ета пі її роз вит ку. 

Існують проблеми в сис те мі управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту, якими є, зокре -
ма, недосконалість методології пла ну ван ня і про гно зу ван ня бюд же ту на се ред ньо-
й дов го стро ко вий пе рі о ди, прий нят тя ба га тьох уточ нень і по пра вок до за ко нів
Укра ї ни про Дер жав ний бюд жет на від по від ний рік, недоліки в ме то ди ці оцін ки
ефек тив нос ті планування й ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів. Однією з при чин
та кої си ту а ції є від сут ність ком п лек с них те о ре тич них роз ро бок що до сис те ми
управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту.

Ме тою стат ті є ви зна чен ня сут нос ті управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту й уста -
нов лен ня вза ємо зв’яз ків між ви ок рем ле ни ми скла до ви ми, що є го лов ною умо вою
ефек тив но го фун к ці о ну ван ня зазначеної сис те ми управ лін ня.
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При ви зна чен ні сут нос ті управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту слід від штов ху ва -
тися від по нять “уп рав лін ня дер жав ни ми фі нан са ми” і “бюд жет ний ме нед ж -
мент”. Ще у дру гій по ло ви ні 1990-х ро ків у пра цях ук ра їнсь ких на уков ців з’яви -
ли ся те о ре тич ні об ґ рун ту ван ня не об хід нос ті ви вчен ня управ лін ня фі нан со ви ми
ре сур са ми й від но си на ми на за галь но дер жав ному рів ні й особ ли во його про від -
ної лан ки – бюд же ту. В під руч ни ках, на вчаль них по сіб ни ках, ди сер та цій них
до слід жен нях поча ли об ґ рун то ву ва ти те о ре тич ні за са ди й сут ність управ лін ня
дер жав ни ми фінан са ми та бюд жет но го ме нед ж мен ту. Так, О.Д. Ва си лик зазна -
чає, що під управ лін ням дер жав ни ми фі нан са ми слід ро зу мі ти “су куп ність
форм і ме то дів ціле спря мо ва но го впли ву дер жа ви на фор му ван ня та ви ко ри -
стан ня цен т ра лі зо ва них і де цен т ра лі зо ва них фон до вих ре сур сів, що зна хо дять ся
в роз по ряд жен ні дер жав них ор га нів управ лін ня”1. Роз кри ва ю чи сут ність і ви зна -
ча ю чи скла до ві бюд жет но го менед ж мен ту, В.М. Опа рін до хо дить ви снов ку, що
“бюд жет ний ме нед ж мент спря мо ва ний на управ лін ня бюд жет ни ми ре сур са ми й
від но сина ми, які ви ни ка ють у про це сі ру ху бюд жет них по то ків”2. Ра зом із цим у
на вчаль них пла нах ви щих навчаль них за кла дів з’яв ля єть ся окре ма дис цип лі на
“Бюд жет ний ме нед ж мент” та вида ють ся під руч ни ки й на вчаль ні по сіб ни ки з
цієї дис цип лі ни. В од но му з них укра їнсь кі на уков ці В.М. Фе до сов і В.Л. Андру -
щен ко, син те зу ю чи по гля ди за хід них еко но міс тів та їх ні під хо ди до ро зу мін ня
дефі ні цій “бюд жет ний ме нед ж мент” і “бюд жет не ад мі ніс т ру ван ня”, ви зна ча ють
бюд жет ний ме нед ж мент як “су куп ність за хо дів, форм і ме то дів ана лі тич ної, ор га -
ні за цій ної й опе ра тив ної ді яль нос ті пер со на лу фі нан со во го ві дом ст ва та ін ших
дер жав них ін с ти ту цій що до фор му ван ня і ви тра чан ня (ро за сиг ну ван ня) бюд жет -
них кош тів у по єд нан ні з роз по ряд чи ми і кон т роль ни ми ді ями на всіх фа зах бюд -
жет но го про це су”3.

У по даль шо му те о ре тич ні за са ди і прак тич ні ас пек ти бюд жет но го ме нед ж -
мен ту в Укра ї ні ви вча ли й до слід жу ва ли та кі на уков ці, як І.Г. Бла гун, Є.О. Га луш -
ка, Н.М. Дє є ва, М.А. Зва рич, Л.Є. Клець, П.Я. Мо ги ляк, Л.В. Пан ке вич та ін.

Об’єк том бюд жет но го ме нед ж мен ту, як ві до мо, є бюд жет. При ви зна чен ні цієї
фі нан со вої ка те го рії в ук ра їнсь кій на уко вій лі те ра ту рі ав то ри звер та ють ува гу на її
зов ніш ні (фор ма й ма те рі аль ний зміст) і внут ріш ні (за своєю сут ніс тю, або за еко -
но міч ним зміс том) озна ки. Від по від но до зов ніш ніх ознак бюд жет роз гля да ють як
фі нан со вий план і цен т ра лі зо ва ний фонд фі нан со вих ре сур сів, а до внут ріш ніх –
як еко но міч ну ка те го рію. Та кий під хід при ви зна чен ні бюд же ту най по ши ре ні ший
се ред на уков ців су час ної ук ра їнсь кої еко но міч ної лі те ра ту ри. Ви зна чен ня “бюд -
же ту” ук ра їнсь ких на уков ців В.М. Фе до со ва і В.Л. Андру щен ка де що від різ ня єть -
ся від усіх ін ших, оскіль ки в ньо му ро бить ся ак цент на ро лі видат ків. На на шу

1 
Ва си лик О.Д. Те о рія фі нан сів: Під руч. – К.: НІОС, 2000. – С. 355.

2 
Опа рін В.М., Са фо но ва Л.Д. Сут ність та скла до ві бюд жет но го ме нед ж мен ту // Фі нан си

Укра ї ни. – 1998. – № 2. – С. 61.
3 
Бюд жет ний ме нед ж мент: Під руч. / В. Фе до сов, В. Опа рін, Л. Са фо но ва та ін.; за заг. ред.

В. Фе до со ва. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 792.
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дум ку, це най більш пов не ви зна чен ня в ду сі су час но го фі нан со во го знан ня, а са ме:
“бюд жет – це за ко но дав чо (на під ста ві ви бо ру пев них соці аль но-еко но міч них і
полі тич них прі о ри те тів) ана лі тич но об ґ рун то ва ний роз ра ху нок пе ред ба че них на
визна че ний пе рі од ви дат ків, зу мов ле них об ся гом і струк ту рою за без пе чу ва них дер -
жа вою благ, по слуг і транс фер тів, та при зна че них для їх опла ти гро шо вих над ход -
жень з під ве ден ням за галь но го ба лан су”4. Як спра вед ли во за зна ча ють ав то ри, “мож -
ли во, ця уза галь ню ю ча фор му ла і не ви чер пує всьо го адек ват но го дій с нос ті зміс ту
й зна чен ня бюд же ту, але на бли жає до ро зу мін ня тих склад них сус піль но-фі нан со -
вих ре алій, які уособ лю ють ся в дер жав но му та міс це вих бюд же тах”5. 

Бюд жет як фі нан со вий план скла да єть ся з до хід ної та ви дат ко вої час тин. Одна -
ко во важ ли вим є управ лін ня бюд же том як у ці ло му, так і управ лін ня до хо да ми й
ви дат ка ми бюд же ту як са мо стій ни ми час ти на ми од но го ці ло го, що є тіс но вза є мо -
пов’яза ни ми. 

Знач ну ува гу в до слід жен нях на уков ці при ді ля ють пи тан ням “уп рав лін ня дохо -
да ми бюд же ту”. Так, Ю.В. Си бі рянсь ка ствер д жує, що “уп рав лін ня до хо да ми бюд -
же ту” є га лу зе вим на пря мом на уки управ лін ня, “уп рав лін ня до хо да ми бюд же ту тіс -
но пов’яза не з бюд жет ним про це сом, оскіль ки є під сис те мою йо го струк ту ри, а
са ме – ви ко нан ня бюд же ту, та пов’яза не з ін ши ми скла до ви ми бюд жет но го про -
це су, от же, є скла до вою бюд жет но го ме нед ж мен ту як по нят тя знач но шир шо го,
але яке за ле жить від ефек тив нос ті й ді євос ті сис те ми управ лін ня до хо да ми бюд же -
ту”6. Автор фор му лює об’єкт та суб’єкт управ лін ня до хо да ми бюд же ту, ви зна чає
йо го міс це в сис те мі управ лін ня фі нан са ми дер жа ви, фун к ці о наль не при зна чен ня
і скла до ві, ви ок рем лює кри те рії струк ту ри за ції до хо дів бюд же ту.

Утім, на на шу дум ку, на сьо год ні по за ува гою за ли ша єть ся пи тан ня управ лін -
ня ви дат ка ми. За зна чи мо, що кон к рет ний пе ре лік пи тань по стій но роз гля да єть -
ся й до слід жу єть ся, але ком п лек с но, зва жа ю чи на особ ли вос ті вза ємо зв’яз ку різ -
них еле мен тів, про цес управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту ще не вивчався.

У су час ній еко но міч ній лі те ра ту рі ана лі зом управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту
Укра ї ни зай ма ли ся Й.М. Бес кид, С.А. Бу ко винсь кий, С.О. Бул га ко ва, О.Д. Ва си -
лик, М.М. Єрмо шен ко, О.П. Ки ри лен ко, В.І. Мі щен ко, Ц.Г. Огонь, В.М. Опа -
рін, К.В. Пав люк, Ю.В. Па січ ник, В.М. Фе до сов, І.Я. Чу гу нов, С.І. Юрій та ін.
Одним із пер ших пи тан ня управ лін ня бюд жет ни ми ви дат ка ми в Укра ї ні по чав
роз гля да ти І.В. Роз пу тен ко, але чіт ко го ви зна чен ня цьо го по нят тя у сво їх пра цях
ав тор не на во дить7. 

4 
Бюд жет ний ме нед ж мент: Під руч. / В. Фе до сов, В. Опа рін, Л. Са фо но ва та ін.; за заг. ред.

В. Фе до со ва. — К.: КНЕУ, 2004. – С. 594.
5 
Там са мо. 

6
Си бі рянсь ка Ю.В. Управ лін ня до хо да ми бюд же ту та шля хи йо го вдос ко на лен ня в Укра ї ні:

Дис. ... канд. екон. на ук: 08.00.08 / ДВНЗ “Ки ївсь кий на ці о наль ний еко но міч ний уні вер си тет іме ні
Ва ди ма Геть ма на”. – К., 2008. – С. 22.

7
Роз пу тен ко І. Управ лін ня дер жав ни ми ви дат ка ми в пе ре хід них еко но мі ках. – К.: Осно -

ви, 1993. – 223 с.
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Про ве де ний ана ліз еко но міч ної лі те ра ту ри дав змо гу ви зна чи ти осно ви дер -
жав но го управ лін ня і сфор му лю ва ти ви зна чен ня управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту.
Отже, мож на ствер д жу ва ти, що управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту – це су куп ність
форм і ме то дів ор га ні за ції сис те ми ви дат ків бюд же ту, об ґ рун ту ван ня на пря мів і
об ся гів їх ви ко ри стан ня з ме тою ви ко нан ня дер жа вою сво їх фун к цій. Під сис те -
мою ви дат ків бюд же ту ми ро зу мі є мо су куп ність пев них на пря мів ви дат ків (про -
грам), струк ту ру ви дат ко вої час ти ни бюд же ту, а та кож від но си ни між від по від ни -
ми ор га на ми у про це сі пла ну ван ня й ви ко нан ня ви дат ків, скла дан ня звіт нос ті й
кон т ро лю ви ко нан ня ви дат ко вої час ти ни бюд же ту. 

Як і будь-яка ін ша, сис те ма управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту скла да єть ся з
двох вза є мо пов’яза них еле мен тів – об’єк та та суб’єк та. В цьо му ра зі об’єк том є
ви дат ки бюд же ту.

У по гля дах на сут ність по нят тя ви дат ків бюд же ту віт чиз ня ні на уков ці не мають
роз біж нос тей. Їх мо жуть ви зна ча ти як ка те го рію, ін стру мент або еко но міч ні від но -
си ни, але при зна чен ня ви дат ків зво дить ся до од но го – роз по ді лу фі нан со вих
ресур сів дер жа ви та їх ви ко ри стан ня за га лу зе вим, те ри то рі аль ним і ці льо вим при -
зна чен ням. Вод но час біль шість на уков ців8 на во дять ви зна чен ня ви дат ків бюд же ту
від по від но до тер мі но ло гії Бюд жет но го ко дек су Укра ї ни, згід но з яким під ни ми
ро зу мі ють “кош ти, що спря мо ву ють ся на здій с нен ня про грам та за хо дів, пе ред -
 баче них від по від ним бюд же том, за ви нят ком кош тів на по га шен ня основ ної су ми
бор гу, на дан ня кре ди тів із бюд же ту та по вер нен ня над мі ру спла че них до бюд же ту
сум”9.

Вва жа є мо за до ціль не за ува жи ти, що з до по мо гою ви дат ків бюд же ту та кож
від бу ва ють ся дер жав не ре гу лю ван ня еко но мі ки кра ї ни, роз ви ток на уки, тех ні ки
й ви роб ниц т ва, ор га ні за ція між на род ної ді яль нос ті, здій с ню єть ся фі нан со ве за -
без пе чен ня со ці аль но го за хис ту на се лен ня. При по бу до ві об ґ рун то ва ної та ефек -
тив ної бюд жет ної по лі ти ки ви дат ки істотно впли ва ють на роз ви ток прі о ри тет них
га лу зей і тем пи зро стан ня еко но мі ки.

Суб’єк том сис те ми управ лін ня є су куп ність ор га нів управ лін ня ви дат ка ми
бюд же ту, які умов но мож на об’єд на ти у три гру пи (рис. 1). 

До пер шої гру пи ор га нів управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту вхо дять пред с тав -
ниць кі ор га ни (ор га ни за ко но дав чої вла ди), які оби ра ють ся без по се ред ньо на ро -
дом і ви ко ну ють за ко но дав чі, уста нов чі й кон т роль ні фун к ції, а та кож ор га ни вико -
нав чої вла ди. На остан ні пок ла де но під го тов ку про ек ту від по від но го бюд же ту й

8 
Див.: Бюд жет ний ме нед ж мент: Під руч. / В. Фе до сов, В. Опа рін, Л. Са фо но ва та ін.; за заг.

ред. В. Фе до со ва. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 260; Бюд жет ний ме нед ж мент: Навч. по сіб. / Л.В. Пан -
ке вич, М.А. Зва рич, П.Я. Мо ги ляк, Б.І. Хо мі чак. – К.: Знан ня, 2006. – С. 290; Галуш ка Є.О.
Бюд жет ний ме нед ж мент: Навч.-ме тод. по сіб. для сту ден тів ви щих на вчаль них закла дів. – Чер нів -
ці: Кни ги-ХХІ, 2007. – С. 46; Дє є ва Н.М. Бюд жет ний ме нед ж мент: Навч. посіб. – Д.: ДДФА,
2006. – С. 28; Клець Л.Є. Бюд жет ний ме нед ж мент: тер мі но ло гіч ний слов ник для сту ден тів еко но -
міч них спе ці аль нос тей. – Кра ма торськ: ДДМА, 2007. – С. 26.

9
Бюд жет ний ко декс Укра ї ни: За кон Укра ї ни від 21.06.2001 № 2542-ІІІ // ВВР. – 2001. –

№ 37–38. – Ст. 2.
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кон т роль йо го ви ко нан ня. Пре зи дент Укра ї ни по дає про ект Дер жав но го бюд же ту
до Вер хов ної Ра ди та кон т ро лює хід йо го скла дан ня й ви ко нан ня. Орга ни за ко но -
дав чої вла ди за твер д жу ють склад ви дат ків бюд же ту, які ста нов лять час ти ну бюд -
же ту як фі нан со во го пла ну гро шо вих кош тів дер жа ви: Вер хов на Ра да – у ви гля ді
за ко нів про Дер жав ний бюд жет Укра ї ни, міс це ві ра ди – рі шен ня про міс це вий
бюд жет. 

При цьо му слід за зна чи ти, що по лі тич ні пар тії ма ють різ ні про гра ми еко но -
міч но го й со ці аль но го роз вит ку кра ї ни. За леж но від то го, яка по лі тич на си ла пред -
с тав ле на біль шіс тю в пар ла мен ті, склад і струк ту ра ви дат ків дер жав но го бюд же ту
мо жуть змі ню ва ти ся. Орга ни за ко но дав чої вла ди, прий ма ю чи ви ва же ні рі шен ня
що до роз по ді лу бюд жет них ре сур сів, на ма га ють ся вра ху ва ти ін те ре си всіх чле нів
сус піль ст ва.

Дру га гру па, до якої вхо дять ор га ни опе ра тив но го управ лін ня ви дат ка ми бюд -
же ту, на на шу дум ку, ви ко нує най біль ший об сяг ро бо ти. Орга ни сис те ми Мі ніс -
тер ст ва фі нан сів Укра ї ни є клю чо ви ми в опе ра тив но му управ лін ні ви дат ка ми бюд -
же ту та ма ють за вдан ням за без пе чен ня ефек тив ності бюд жет но го про це су, а са ме:
скла дан ня про гноз них по каз ни ків ви дат ків зве де но го бюд же ту Укра ї ни, удос ко на -
лен ня іс ну ю чих і роз роб лен ня но вих ме то дів фі нан со во го й бюд жет но го пла ну ван -
ня ви дат ків, ор га ні за цію ви ко нан ня ви дат ко вої час ти ни бюд же ту, здій с нен ня дер -
жав но го ре гу лю ван ня бух гал терсь ко го об лі ку та фі нан со вої звіт нос ті ви дат ків
бюд же ту, ана ліз ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів і роз роб лен ня ре ко мен да цій що -
до вдос ко на лен ня цьо го про це су. Во ни без по се ред ньо роз ра хо ву ють від по від ні
показ ни ки й об ся ги бюд жет них ви дат ків, на під ста ві яких го ту ють ся про по зи ції до

Рис. 1. Орга ни управ лін ня ви дат ка ми дер жав но го бюд же ту
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про ек ту бюд же ту, а та кож за без пе чу ють йо го ви ко нан ня. Орга ни Дер жав но го каз -
на чей ст ва Укра ї ни здій с ню ють ка со ве ви ко нан ня дер жав но го й міс це вих бюд же тів
за ви дат ка ми, ве дуть об лік йо го ви ко нан ня, а та кож го ту ють звіт ність про вико нан -
ня ви дат ко вої час ти ни. Орга ни дер жав ної кон т роль но-ре ві зій ної служ би Укра ї ни
здій с ню ють кон т роль ці льо во го, вчас но го й ра ці о наль но го ви ко ри стан ня кош тів,
ви ді ле них із дер жав но го та з міс це вих бюд же тів. 

За зна че ні суб’єк ти утво ре ні і здій с ню ють ді яль ність у сис те мі ви ко нав чої
вла ди. Ви ко ну ю чи пок ла де ні на них фун к ції, во ни на прак ти ці за про вад жу ють
бюд жет ний про цес що до ви дат ко вої час ти ни бюд же ту. То му ду же важ ли вою є їх
взаємо  дія на кож ній ста дії бюд жет но го про це су. Та ка спів пра ця ор га нів сис те ми
Мі ніс тер ст ва фі нан сів і Дер жав но го каз на чей ст ва як на ста дії пла ну ван ня, так і
на ста дії ви ко нан ня бюд же ту, дасть змо гу прий ма ти управ лінсь кі рішен ня, що
по зи тив но впли ва ють на бюд жет ний про цес. Спів пра ця ор га нів Дер жав но го каз -
на чей ст ва й дер жав ної кон т роль но-ре ві зій ної служ би на ста дії ви ко нан ня бюд -
же ту на дасть мож ли вість змен ши ти об ся ги не ці льо во го ви ко ри стан ня бюд жет -
них кош тів, які ви яв ля ють ся пі сля то го, як їх уже ви тра че но. 

До даної гру пи, на на шу дум ку, слід від нес ти та кож Ра хун ко ву па ла ту Украї -
 ни. На від мі ну від ви ще наз ва них ор га нів, Ра хун ко ва па ла та утво ре на Вер хов ною
Ра дою й під по ряд ко ва на їй, при цьо му здій с нює свою ді яль ність са мо стій но,
неза леж но від будь-яких ін ших дер жав них ор га нів. Основ ни ми її за вдан ня ми є
про ве ден ня кон т ро лю вчас но го ви ко нан ня Дер жав но го бюд же ту Укра ї ни й
додер жан ня бюд жет но го за ко но дав ст ва. Ко ор ди на ція ді яль нос ті Ра хун ко вої пала -
ти й кон т роль но-ре ві зій ної служ би є ду же важ ли вою для до сяг нен ня ефек тив но -
го дер жав но го фі нан со во го кон т ро лю.

Роз гля да ю чи тре тю гру пу, яку пред с тав ля ють ор га ни не фі нан со во го про фі лю
управ лін ня бюд же том, за зна чи мо, що ці ор га ни здій с ню ють без по се ред ню ро бо -
ту що до ви дат ків бюд же ту. До них від но сять роз по ряд ни ків і одер жу ва чів бюд жет -
них кош тів. 

Від по від но до ст. 2 Бюд жет но го ко дек су Укра ї ни роз по ряд ни ки бюд жет них
кош тів – це бюд жет ні уста но ви в осо бі їх ке рів ни ків, упов но ва же ні на от ри ман -
ня бюд жет них асиг ну вань, взят тя бюд жет них зо бов’язань і здій с нен ня ви дат ків із
бюд же ту. За зна че ні ор га ни здій с ню ють як фі нан су ван ня ви дат ків, так і фі нан су -
ван ня різ них під ві дом чих під при ємств, ор га ні за цій та уста нов за ра ху нок бюд же ту,
ма ю чи за вдан ням ви ко нан ня бюд жет них про грам, і від то го, на скіль ки вчас но й
ефек тив но во ни ви ко ну ють ся, за ле жить за галь ний про цес управ лін ня ви дат ка ми
бюд же ту.

По нят тя одер жу ва чів бюд жет них кош тів також ви ко рис то ву єть ся в Бюд жет -
но му ко дек сі, од нак ви зна чен ня цьо го тер мі на не на ве де но. Від по від но до нор ма -
тив ної ба зи ор га нів Дер жав но го каз на чей ст ва одер жу ва чі бюд жет них кош тів – це
фі зич ні або юри дич ні осо би, які не на ле жать до бюд жет них уста нов, але згід но із
за твер д же ним бюд же том ма ють пра во на от ри ман ня кош тів із бюд же ту че рез від -
по від но го роз по ряд ни ка кош тів на під ста ві рі шен ня від по від но го ор га ну дер жав ної
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вла ди, АРК чи міс це во го са мо вря ду ван ня. До цієї ка те го рії вхо дять: гро мадсь кі
об’єд нан ня, твор чі спіл ки, за со би ма со вої ін фор ма ції, фер ме ри, під при єм ці то що.
Їх час т ка у ви тра чан ні бюд жет них кош тів є не знач ною.

Для ре алі за ції управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту не об хід ною умо вою є ви ок рем -
лен ня йо го скла до вих. Вра хо ву ю чи те о ре тич ні осно ви на уки про управ лін ня і функ -
 ції скла до вих бюд жет но го ме нед ж мен ту, по ді ля є мо їх на дві гру пи: за ста ді я ми
бюд жет но го про це су та за зміс том бюд жет ної ро бо ти (рис. 2). До пер шої від но си -
мо пла ну ван ня ви дат ків бюд же ту, ор га ні за цію ви ко нан ня ви дат ко вої час ти ни бюд -
же ту й за твер д жен ня звіт нос ті про ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми, до дру гої –
ад мі ніс т ру ван ня бюд жет них ви дат ків, об лік і звіт ність та кон т роль що до ви дат ків
на всіх ста ді ях бюд жет но го про це су. 

Роз по діл скла до вих управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту на дві гру пи на дає мож -
ли вість кра ще ро зу мі ти сут ність цьо го про це су. Скла до ві, які ви ок рем лю ють ся за
ста ді я ми бюд жет но го про це су, від об ра жа ють су куп ність ор га ні за цій но-тех ніч них
за хо дів, що здій с ню ють ся на кож ній із них, а скла до ві дру гої гру пи – ме то ди, ін -
стру мен ти і прий о ми, які ви ко рис то ву ють ся під час бюд жет ної ро бо ти.

Якщо роз гля да ти сис те му управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту за ста ді я ми бюд -
жет но го про це су, то пер шою з них бу де пла ну ван ня і про гно зу ван ня май бут ніх
ви дат ків. Го лов ні їх ор га ні за цій но-ме то дич ні прин ци пи за кріп ле но Бюд жет ним
ко дек сом Укра ї ни.

У су час ній еко но міч ній лі те ра ту рі пла ну ван ня бюд жет них ви дат ків як окре му
скла до ву сис те ми управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту ви ді ля ють не всі фа хів ці, які
дослід жу ють це пи тан ня. Тож вва жа є мо за до ціль не за зна чи ти, що під пла ну ван ням
бюд жет них ви дат ків ми ро зу мі є мо про цес ви зна чен ня на уко во об ґ рун то ва них кри -
те рі їв роз по ді лу кош тів і ви ко ри стан ня фі нан со вих ре сур сів у про це сі скла дан ня,

Рис. 2. Скла до ві управ лін ня ви дат ка ми дер жав но го бюд же ту 

Управління 
доходами бюджету

Бюджетний
менеджмент

Управління 
видатками бюджету

контроль щодо видатків на всіх 
стадіях бюджетного процесу

облік і звітність про виконання
видаткової частини бюджету

адміністрування бюджетних 
видатків

За змістом бюджетної роботиЗа стадіями бюджетного процесу

складання 
й затвердження

звіту 
про виконання

бюджету 
за видатками

планування 
і прогнозування

майбутніх
видатків 
бюджету

виконання
бюджету 

за
видатками



107“Фінанси України”, 3’2011

Бюджетна політика

роз гля ду й за твер д жен ня бюд же ту з ме тою за без пе чен ня ефек тив но го ви ко нан ня
дер жа вою сво їх фун к цій та роз вит ку сус піль ст ва. Як ві до мо, са ме від пра виль но го
ви зна чен ня пла но вих по каз ни ків бюд же ту за ле жить якість йо го вико нан ня. Тому
бюд жет не пла ну ван ня є важ ли вою скла до вою сис те ми управ лін ня ви дат ка ми бюд -
же ту.

Вмі ле й ре зуль та тив не пла ну ван ня ви дат ків за ле жить від якіс но го розв’язан -
ня за вдань, до яких мож на від нес ти:

– ви зна чен ня ви дат ків бюд же ту за всі ма під роз ді ла ми бюд жет ної кла си -
фі ка ції та за галь но го об ся гу ви дат ків з ура ху ван ням еко ном но го, ефек тив но го й
ра ці о наль но го ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів;

– ра ці о наль ний роз по діл ви дат ків бюд же ту між окре ми ми лан ка ми бюд жет -
ної сис те ми і зба лан су ван ня всіх бюд же тів ниж чо го рів ня. 

На рі вень пла ну ван ня бюд жет них ви дат ків та кож впли ва ють до сто вір ність
інфор ма ції, що ви ко рис то ву єть ся при роз ра хун ках про ек ту бюд же ту, чіт кість фор -
му лю ван ня ці лей і за вдань, які розв’язує дер жа ва, та ме то ди, що ви ко рис то ву ють -
ся у про це сі пла ну ван ня.

Про це сом пла ну ван ня бюд жет них ви дат ків ке рує Ка бі нет Мі ніс т рів Укра ї ни,
а без по се ред ньо ро бо ту з ор га ні за ції пла ну ван ня ви дат ків бюд же тів усіх рів нів
вико нує Мі ніс тер ст во фі нан сів Укра ї ни. Так, мі ністр фі нан сів “ви зна чає основ ні
орга ні за цій но-ме то дич ні за са ди бюд жет но го пла ну ван ня, які ви ко рис то ву ють ся
для під го тов ки бюд жет них за пи тів і роз роб лен ня про по зи цій про ек ту Дер жав но -
го бюд же ту Укра ї ни” та “на під ста ві основ них мак ро по каз ни ків еко но міч но го і
со ці аль но го роз вит ку Укра ї ни на на ступ ний бюд жет ний пе рі од та ана лі зу ви ко -
нан ня бюд же ту в по точ но му бюд жет но му пе рі о ді ви зна чає за галь ний рі вень видат -
ків бюд же ту і дає оцін ку об ся гу фі нан су ван ня бюд же ту для скла дан ня про по зи -
цій про ек ту Дер жав но го бюд же ту Укра ї ни”10.

Ді ючий ме ха нізм пла ну ван ня ви трат ба зу єть ся на ме то дах ко е фі ці єн тів, пря мо -
го ра хун ку, нор ма тив но му, ана лі тич но му, екс тра по ля ції, ба лан со во му, ма те ма тич -
но го мо де лю ван ня і про грам но-ці льо во му. Хо ча на прак ти ці всі ме то ди ви ко рис то -
ву ють ся ком п лек с но, але у спро ще но му ви гля ді ме ха нізм фор му ван ня бюд жет них
ви дат ків є та ким: за осно ву бе реть ся фак тич не ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми за
по пе ред ній рік та очі ку ва не ви ко нан ня бюд же ту по точ но го ро ку. Мініс тер ст во
фінан сів до пов нює звіт ні да ні за пів річ чя про ви ко нан ня бюд же ту оцін кою очі ку ва -
но го ви ко нан ня по каз ни ків за ви дат ка ми за пе рі од, що за ли ша єть ся до кін ця року.
З до по мо гою ана лі зу звіт них по каз ни ків та оцін ки пер с пек ти ви до кін ця ро ку ви зна -
ча єть ся очі ку ва не ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми. З одер жа них ви дат ків ви клю -
ча ють ся не за пла но ва ні на пла но вий рік. 

Усу нен ня ба га тьох не до лі ків під час пла ну ван ня ви дат ків бюд же ту від бу ло ся
за вдя ки за про вад жен ню з 2002 ро ку фор му ван ня бюд жет них ви дат ків за про грам но-
ці льо вим ме то дом і за твер д жен ню Дер жав ної про гра ми со ці аль но-еко но міч но го

10
Бюд жет ний ко декс Укра ї ни: За кон Укра ї ни від 21.06.2001 № 2542-ІІІ // ВВР. – 2001. –

№ 37–38. – Ст. 32.
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роз вит ку Укра ї ни на від по від ний рік. Це да ло змо гу ви зна ча ти го лов ні ці лі й
завдан ня, основ ні на пря ми струк тур ної по лі ти ки кра ї ни, від об ра жа ти про гноз ні
по каз ни ки роз вит ку різ них га лу зей еко но мі ки, під ра хо ву ва ти ре зуль та тив ність від
за пла но ва них про грам, під ви щи ти ефек тив ність ді яль нос ті роз по ряд ни ків бюд -
жет них кош тів, рі вень об ґ рун то ва нос ті і про зо рос ті кон к рет них ви дат ків дер жав -
них ор га нів. При цьо му як що під час фор му ван ня ви дат ків дер жав но го бюд же ту
про грам но-ці льо вий ме тод ви ко рис то ву єть ся май же пов ністю, то при фор му ван -
ні ви дат ків міс це вих бюд же тів – ли ше в не знач но му обсязі.

Важ ли ва роль при за сто су ван ні про грам но-ці льо во го ме то ду від во дить ся роз -
по ряд ни кам бюд жет них кош тів: во ни на да ють про по зи ції що до тих бюд жет них
про грам із від по від ни ми об ґ рун ту ван ня ми, які б да ли змо гу ефек тив ні ше ви ко ну -
ва ти свої фун к ції.

На ста дії ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми, дру гої скла до вої у про це сі управ -
лін ня, го лов ним за вдан ням є за без пе чен ня по стій но го фі нан су ван ня за хо дів, попе -
ред ньо за твер д же них у бюд же ті, про тя гом бюд жет но го ро ку, пов но ти і про пор цій -
нос ті фі нан су ван ня бюд жет них про грам та ефек тив ний кон т роль ви ко ри стан ня
бюд жет них кош тів. За вдан ня, які ви ни ка ють у про це сі ви ко нан ня ви дат ко вої час -
ти ни бюд же ту, ви ко ну ють ор га ни дер жав но го управ лін ня (мі ніс тер ст ва, ві дом ст ва,
міс це ві ор га ни вла ди), фі нан со ві ор га ни, бан ківсь кі уста но ви, а та кож без по се ред -
ньо під при єм ст ва, уста но ви й ор га ні за ції.

До за про вад жен ня про грам но-ці льо во го ме то ду фор му ван ня бюд же ту зо -
бов’язан ня й від по ві даль ність за ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів роз по ді ля ли ся
між де кіль ко ма уста но ва ми, що усклад ню ва ло про цес управ лін ня і вплив на йо го
ре зуль та тив ність. То му пі сля за про вад жен ня ви ко нан ня ви дат ко вої час ти ни бюд -
же ту за про гра ма ми по ча ли при зна ча ти кон к рет них ви ко нав ців про гра ми, на яких
пок ла да єть ся без по се ред ня від по ві даль ність за її ви ко нан ня. Це зро би ло фі нан су -
ван ня ви дат ків про зо рі шим, да ло змо гу ана лі зу ва ти кіль кіс ні та якіс ні по каз ни ки
ви ко нан ня про гра ми окре мою уста но вою, ви зна ча ти рі вень їх від хи лен ня від запла -
но ва них і вжи ва ти не об хід них за хо дів для усу нен ня не до лі ків.

Скла дан ня й за твер д жен ня зві ту про ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми –
остан ня скла до ва управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту. Звіт ність є своє рід ним кон т ро -
лем ці льо во го й еко ном но го ви тра чан ня бюд жет них ре сур сів. Зві ти про ви ко нан -
ня дер жав но го й міс це вих бюд же тів за ви дат ка ми го ту ють ор га ни Дер жав но го каз -
на чей ст ва Укра ї ни. Від по від ні зві ти по да ють ся в уста нов ле ні тер мі ни до Вер хов ної
Ра ди, Ка бі не ту Мі ніс т рів, Ра хун ко вої па ла ти й Мі ніс тер ст ва фі нан сів Укра ї ни. 

Звіт про ви ко нан ня За ко ну про Дер жав ний бюд жет Укра ї ни пе ред Вер хов ною
Ра дою пред с тав ляє мі ністр фі нан сів. За ре зуль та та ми роз гля ду парламент прий має
рі шен ня що до зві ту про ви ко нан ня цьо го За ко ну.

Ду же важ ли вим для про це су управ лін ня ви дат ка ми бюд же ту є по дан ня вчас -
но го, пов но го і пра виль но скла де но го зві ту. Са ме зві ти є осно вою для по даль шо го
пла ну ван ня й ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми і, від по від но, еко но міч но го роз вит -
ку дер жа ви. 



109“Фінанси України”, 3’2011

Бюджетна політика

Як і за ста ді я ми бюд жет но го про це су, управ лін ня ви дат ка ми за зміс том бюд жет -
ної ро бо ти має три скла до ві. Пер ша з них – ад мі ніс т ру ван ня бюд жет них видат ків –
яв ляє со бою ба га то фун к ці о наль ну управ лінсь ку ді яль ність фі нан со вих уста нов з
орга ні за ції ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів, тоб то управ лін ня з бо ку мі ніс тер ст ва
фі нан сів про це са ми ви тра чан ня бюд жет них кош тів. Пе ре важ но ця ді яль ність здій -
 сню єть ся шля хом ви дан ня на ка зів і роз по ряд жень.

У пра цях ук ра їнсь ких на уков ців зде біль шо го трап ля ють ся по нят тя “бюд жет не
ад мі ніс т ру ван ня” й “ад мі ніс т ру ван ня по дат ків”. За ка надсь ким “Слов ни ком тер мі нів
і кон цеп цій дер жав ної ад мі ніс т ра ції, по лі ти ки і по лі то ло гії” “дер жав не ад мі ніс т ру ван -
ня – це ба га то сто рон ня ком бі на ція пи тань те о рії і прак ти ки, при зна че на для кра що -
го ро зу мін ня дій дер жав ної вла ди в її сто сун ках із сус піль ст вом, яким во на управ ляє,
а та кож для за без пе чен ня біль шої від по ві днос ті дер жав ної по лі ти ки сус піль ним проб -
ле мам та при щеп лен ня дер жав ній бю ро кра тії ефек тив них управ лінсь ких ме то дів, а
ще біль ше – не об хід них гро ма дянсь ких дос то їнств”11. Ана ліз тер мі на “ад мі ні с т ру ван -
ня” по ка зує, що він є скла до вою ме нед ж мен ту. За ува жи мо та кож, що, на дум ку
науков ців, бюд жет не ад мі ніс т ру ван ня пе ре хо дить у бюд жет ний ме нед ж мент, фіс каль -
не ад мі ніс т ру ван ня – у подат ко вий ме нед ж мент і на впа ки12. Отже, до хо ди мо ви снов -
ку, що це по нят тя ви ко рис то ву єть ся в управ лін ні як до хід ною, так і ви дат ко вою час -
ти на ми бюд же ту. Бу ду чи час ти ною бюд жет но го адмі ніс т ру ван ня, ад мі ніс т ру ван ня
ви дат ко вої час ти ни бюд же ту та кож ви зна чає свій пред мет як на уко ве об ґ рун ту ван ня
ефек тив нос ті ме то дів та управ лінсь ких тех но ло гій13.

Роз кри ва ю чи по нят тя звіт нос ті про ви ко нан ня ви дат ко вої час ти ни бюд же ту за
зміс том бюд жет ної ро бо ти, за зна чи мо, що звіт за ви дат ка ми скла да ють у роз рі зі
кодів про грам ної та еко но міч ної кла си фі ка ції ви дат ків на під ста ві да них ана лі тич -
но го об лі ку та пе ре ві ре них зві тів під при ємств, уста нов і ор га ні за цій. У ньо му пе ред -
ба че но та кі по зи ції, як ви дат ки за галь но го фон ду бюд же ту й ви дат ки спе ці аль но го
фон ду бюд же ту, що, у свою чер гу, по ді ляють ся на ви дат ки спе ці аль но го фон ду бюд -
же ту, про ве де ні як пла та за по слу ги, які на да ють ся бюд жет ни ми уста но ва ми, видат -
ки спе ці аль но го фон ду бюд же ту, про ве де ні за ра ху нок кош тів, от ри ма них з інших
дже рел влас них над ход жень бюд жет них уста нов, та ви дат ки спе ці аль но го фон ду
бюд же ту, про ве де ні за ра ху нок до хо дів спе ці аль но го фон ду, що на прав ля ють ся на
спе ці аль ні ви дат ки.

Як ми за зна ча ли, звіт ність скла да ють на під ста ві да них об лі ку, зна чен ня яко го
для успіш но го ви ко нан ня за твер д же но го бюд же ту важ ко пе ре оці ни ти. Від само го
по чат ку на ста дії пла ну ван ня і про гно зу ван ня про це су управ лін ня бюд жет ни ми
видат ка ми ви ко рис то ву ють ся об лі ко ві да ні, що пря мо впли ва ють на ре зуль та тив -
ність цієї ро бо ти. За вдан ням об лі ку є за без пе чен ня ор га нів управ лін ня не об хід ною
ін фор ма цією про стан об’єк та управ лін ня на пев ну да ту чи за пев ний про мі жок часу.

11
Бюд жет ний ме нед ж мент: Під руч. / В. Фе до сов, В. Опа рін, Л. Са фо но ва та ін.; за заг.

ред. В. Фе до со ва. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 789.
12

Там са мо. – С. 790.
13

Там са мо. – С. 792.
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Тоб то об лік ви ко нан ня бюд же ту за ви дат ка ми – це за без пе чу вальна сис те ма, на якій
ба зу єть ся бюд жет ний про цес. За зна чи мо, що ре зуль та тив ність прий ня тих рі шень та -
кож за ле жить від ме то дів, які ви ко рис то ву ють ся в бюд жет ній ро бо ті, та ква лі фі ка ції
пра ців ни ків. Вод но час не мож на не пого ди тись із тим, що які б до свід че ні спе ці а -
ліс ти не пра цю ва ли й дос ко на лі ме то ди ки не ви ко рис то ву ва ли, не пра виль на ін фор -
ма ція зво дить на ні вець всю ро бо ту.

Кон т роль здій с ню єть ся на всіх ета пах бюд жет но го про це су. За сво їм зміс том
це ком п лекс за хо дів, які ви ко рис то ву є дер жа ва для за без пе чен ня ра ці о наль но го й
ефек тив но го ви ко ри стан ня бюд жет них і кош тів дер жав них фон дів ці льо во го при -
зна чен ня. Кон т роль що до ви дат ків бюд же ту здій с ню ють аб со лют но всі учас ни ки
бюд жет но го про це су (ор га ни управ лін ня, а та кож під при єм ст ва, ор га ні за ції та уста -
но ви), ви ко рис то ву ю чи ряд ме то дів: ана ліз, об сте жен ня, екс пер т ну оцін ку, пе ре вір -
ку до ку мен тів, ін вен та ри за цію, спо сте ре жен ня, ан ке ту ван ня й логіч ний кон т роль. 

У роз ви ну тих де мо кра тич них дер жа вах сві ту за без пе чу єть ся транс па рен т ність
бюд жет но го про це су, що має ряд пе ре ваг. За своєю сут ніс тю “тран с па рен т ність –
це про зо рість (глас ність, від кри тість) для гро мадсь кос ті ін фор ма ції про ре зуль та ти
ді яль нос ті, фун к ції і струк ту ру ор га нів дер жав но го управ лін ня, зміст бюд жет ної
полі ти ки і стан бюд же ту”14. Про зо рість у скла дан ні про ек ту бюд же ту, а та кож вико -
нан ні йо го ви дат ко вої час ти ни озна чає, що будь-який гро ма дя нин мо же ознай о ми -
ти ся з по тріб ною ін фор ма цією на всіх ста ді ях бюд жет но го про це су. Транс па рен т -
ність по си лює під звіт ність по са до вих осіб, впли ває на рі вень їх від по ві даль нос ті,
ство рює жор ст кі умо ви для тих, хто пра цює не ефек тив но, та сприяє зро стан ню дові -
ри у гро ма дян. В Укра ї ні по діб ний кон т роль гро ма дя ни прак тич но не здій с ню ють,
що свід чить про пев ні не до лі ки бюд жет но го про це су.

Під би ва ю чи під су мок, за зна чи мо, що основ ни ми за вдан ня ми суб’єк тів сис те -
ми управ лін ня ви дат ка ми є оп ти маль не вра ху ван ня ін те ре сів усіх со ці аль них груп
на се лен ня, ви зна чен ня прі о ри тет них на пря мів роз вит ку на род но го гос по дар ст ва,
пе ред ба чен ня і вра ху ван ня мож ли вих від хи лень і не ба жа них об ста вин, а та кож по -
стій ний кон т роль ви ко ри стан ня бюд жет них кош тів і за сто со ву ван ня по ка рань за
по ру шен ня бюд жет но го за ко но дав ст ва. Що стосується сис те ми управ лін ня ви дат -
ка ми бюд же ту, то го лов ною умо вою ефек тив но го фун к ці о ну ван ня є вза ємо зв’язок
її скла до вих, кож на з яких має од на ко во важ ли вий вплив на за галь ний ре зуль тат
управ лін ня. 

14
Бюд жет ний ме нед ж мент: Під руч. / В. Фе до сов, В. Опа рін, Л. Са фо но ва та ін.; за заг. ред.

В. Фе до со ва. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 796.
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