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Серед різноманітних проблем економічного життя країни чи
не найбільшу увагу привертають до себе фінансові питання, зок-
рема бюджет. Проведення демократичних перетворень у нашій
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країні, орієнтація на побудову правової держави підняло завісу
таємничості з цих питань, перетворило інтерес до них у цілком
природний і закономірний. Але, незважаючи на сприятливі зру-
шення, у бюджетній сфері все ще залишається багато невиріше-
них проблем, спостерігається низка негативних і тривожних тен-
денцій, що гальмує і ускладнює соціально-економічний розвиток
держави, особливо в умовах світової фінансової кризи.

У зв’язку з цим метою даної статті є аналіз деяких тенден-
цій функціонування та розвитку державного і місцевих бюдже-
тів. Для досягнення цієї мети ми звертаємо особливу увагу на
економічний зміст бюджету та його роль у соціально-
економічних процесах; аналізуємо доходи і видатки державно-
го та місцевих бюджетів за допомогою аналітично-статистич-
ного інструментарію.

Бюджет є важливим засобом здійснення відтворювального
процесу. Його економічне значення полягає в можливості парла-
менту та уряду держави використання податкових важелів та ін-
ших фінансових механізмів реально впливати на мобілізацію фі-
нансових і пов’язаних з ними матеріальних ресурсів, на
пріоритетні напрямки економічної і соціальної політики. Тому за
допомогою бюджету держава може впливати на структуру суспіль-
ного виробництва, його подальший розвиток, оптимізацію
пропорцій між галузями народного господарства, на забезпечен-
ня соціальних потреб, у тому числі соціального захисту населен-
ня. При цьому доходи бюджету виступають фінансовою базою
діяльності держави, а видатки — задовольняють загальнодержав-
ні потреби. Для забезпечення прозорості в організації залучення
коштів та їх розподілі доходи і видатки державного бюджету
України (аналогічно і місцевих бюджетів) включають загальний і
спеціальний фонди.

Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насам-
перед, її економічною могутністю, яка є наслідком реалізації
економічного потенціалу. Найбільш універсальним показником,
що характеризує економічну могутність країни і виступає матері-
альним джерелом бюджету є валовий внутрішній продукт (ВВП).

Валовий внутрішній продукт — один з найважливіших показ-
ників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат
виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері
матеріального і нематеріального виробництва [4]. Це сукупна вар-
тість за ринковими цінами усього обсягу кінцевих товарів і по-
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слуг, вироблених у даній країні впродовж одного року (врахову-
ючи надходження від їх експорту). ВВП охоплює результати
економічної діяльності господарських суб’єктів і окремих осіб,
незалежно від їх державної приналежності та громадянства, які
зайняті підприємництвом на території даної країни. Крім того,
ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найбільш
повний показник сумарного обсягу виробництва товарів та по-
слуг за певний період.

Обсяг бюджету залежить від обсягів ВВП і, в свою чергу, від
обсягів бюджетних ресурсів залежить ступінь вирішеності бага-
тьох соціально-економічних проблем. Відповідно необхідним є
наявність достовірної економіко-статистичної інформації про
формування і надходження фінансових ресурсів у розпорядження
держави та їх використання. Основою аналізу цих процесів є сис-
тема національних рахунків, бюджетна статистика, інформацій-
но-статистичні технології та їх інструментарій.

На сьогодні досить важливим є вміння передбачати і прогно-
зувати зміни в фінансовій сфері, оскільки бюджетні явища пере-
бувають у безперервному розвитку. Ці зміни в часовому просторі
можна проаналізувати за допомогою побудови й аналізу часових
рядів динаміки.

Часовий ряд бюджетних показників — це послідовність чисел,
які характеризують зміну того чи іншого бюджетного явища в
часі. Елементами часового ряду є перелік хронологічних дат або
інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних
показників. Останні називаються рівнями ряду. Тобто рівень ряду —
це абсолютна величина кожного члена часового ряду, всі рівні
ряду характеризують його динаміку. При вивченні динаміки важ-
ливі не тільки числові значення рівнів, а й їх послідовність.

Для оцінки залежності результативної ознаки функціонуван-
ня бюджету від чинників, які її визначають, доцільно викорис-
тати коефіцієнти еластичності. Вони характеризують відповідні
зміни рівня результативної ознаки на кожен відсоток зміни не-
залежної змінної — чинника, у ролі якого можуть фігурувати
складові бюджету.

Припустимо, залежність між рівнем результативної ознаки y і
рівнем показниках визначено функцією f(x). Абсолютний розмір

приросту чинника позначимо через 
х
х∆ . Тоді абсолютний приріст

результативної ознаки становитиме ∆у = f(х + ∆x) – f(x), а віднос-
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ний — 
у
у∆  коефіцієнт еластичності, який відображає відношення

приросту результативної ознаки та чинника, що визначає його,
буде таким:

ух
ху

х
х

у
уКел

⋅∆
⋅∆=∆÷∆= .

При переході до похідної функції f(x) цей вираз матиме ви-
гляд:

)(lim 0 xf
у
х

х
y

у
хКел x =∆= →∆ .

Для аналізу бюджету особливо значний інтерес становить по-
рівняння за допомогою коефіцієнтів еластичності динаміки час-
тин будь-якої бюджетної сукупності (державного або місцевого
бюджетів) з динамікою всієї сукупності бюджету. Розрахунок ко-
ефіцієнта дає можливість оцінити на скільки відсотків змінюєть-
ся досліджуваний показник при зміні базисного показника на
1 %. Для розрахунку коефіцієнтів еластичності треба використо-
вувати також середньорічні темпи зростання, які розраховуються
за формулою середньої геометричної:

n n

y
y

0

=η ,

де уn, у0 — абсолютний рівень відповідного звітного та базового
періодів; n — кількість років у періоді, за який розраховано серед-
ню геометричну.

Темп приросту визначається за формулою η – 1. Зрозуміло,

що для залежної змінної темп приросту дорівнює 
0у
у∆ , а для неза-

лежної — 
0х
х∆ . Відповідно коефіцієнт еластичності може бути

розраховано як відношення середньорічних темпів приросту за-
лежної та незалежної змінної. В нашому випадку доцільним буде
розрахунок коефіцієнту еластичності макропоказників, який дає
можливість оцінити на скільки відсотків змінюється досліджува-
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ний показник при зміні базисного показника на 1 %. За базисний
показник було взято динаміку ВВП та дохідну частину Зведеного
бюджету у досліджуваний період (табл. 1).

Таблиця 1
ДИНАМІКА КОЕФІЦІЄНТІВ ЕЛАСТИЧНОСТІ ДОХІДНОЇ

ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИН ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ТА ОСНОВНИХ ЙОГО СКЛАДОВИХ ЗА 2004–2008 РОКИ*

Бюджет \ Роки 2004 2005 2006 2007 2008

А 1 2 3 4 5

Доходи, млн грн

Зведений бюджет 91529,4 134183,2 171811,5 219936,5 297844,6

А 1 2 3 4 5

Державний бюджет 70337,8 105330,2 133521,7 165939,2 231686,3

Місцеві бюджети 39604,2 53677,3 75895,2 107050,5 137443,4

Видатки, млн грн

Зведений бюджет 101415,5 141698,8 175284,3 226054,4 309216,2

Державний бюджет 79471,5 112975,9 137108 174254,3 241454,5

Місцеві бюджети 40356,6 53547,2 75781,6 104853,2 139046,9

ВВП, млн грн 345113 44145 544153 720731 950503

Коефіцієнт еластичність дохідної частини бюджетів до ВВП, %

Зведений бюджет — 1,6 1 1,2 1,1

Державний бюджет — 1,7 0,96 1,04 1,2

Місцеві бюджети — 1,2 1,5 1,8 0,9

Коефіцієнт еластичність видаткової частини бюджетів до дохідної части-
ни Зведеного бюджету, %

Зведений бюджет — 0,85 0,85 1 1,03

Державний бюджет — 0,89 0,76 0,97 1,09

Місцеві бюджети — 0,69 1,5 1,4 0,92

* Складено та розраховано автором на основі звітних даних Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики України, Національного банку України.
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Для поглибленого аналізу впливу економічного зростання, ви-
раженого динамікою ВВП, на доходи місцевих, державного та
зведеного бюджетів, з метою порівняння реакції показників на
приріст ВВП на 1 % (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів еластичності
дохідної частини бюджетів до ВВП за 2004–2008 роки

Як видно з рис. 1, доходи державного бюджету зростають знач-
но інтенсивніше при змінні ВВП на 1 %, ніж доходи місцевих
бюджетів. Коефіцієнт еластичності доходів державного бюджету
тільки в 2006 році має значення менше 1, тобто при зростанні
ВВП на 1 %, доходи державного бюджету зростають лише на
0,96 %, що лише на 0,04 %, повільніше від приросту ВВП. У всі
інші роки досліджувального періоду даний показник має тенден-
цію до зростання і становить 1,04, 1,2 та 1,7.

Що ж до місцевих бюджетів, то в період 2005–2007 роки до-
ходи місцевих бюджетів зростають інтенсивніше за ВВП, на 6,5,
13,4 та 17,8 відсотки відповідно. У період до 2008 року коефіцієнт
еластичності перевищує 1, а в 2008 році має менше значення —
0,9 %, тобто знову йде на спад.

Якщо брати зведений бюджет, то в цілому ситуація є стабіль-
ною протягом усіх років досліджувального періоду, як за ча-
сткою показника у ВВП, так і за приростом доходів зведеного
бюджету (за умови приросту ВВП на 1 %). Також на користь
стабільного становища свідчить динаміка показників еластич-
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ності доходів місцевих та державного бюджетів у 2006 році.
По місцевим бюджетам показник зріс у порівнянні з минулим
роком на 0,3, а аналогічний показник по державному бюджету
зменшився на 0,74 і відповідно зведений бюджет склав 1 %.
Однією з причин цього є прискорені темпи росту місцевих бю-
джетів відносно державного у 2006 році внаслідок часткової
зміни перерозподілу коштів на користь місцевих бюджетів та
посилення бюджетоутворюючої ролі закріплених джерел до-
ходів.

Ще одним підтвердженням цього є динаміка коефіцієнтів ела-
стичності видаткової частини бюджетів до дохідної частини зве-
деного бюджету (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів еластичності
видаткової частини бюджетів до дохідної частини

зведеного бюджету за 2004–2008 роки

Як видно з рис. 2, коефіцієнт еластичність видаткової частини
державного бюджету змінюється з 0,76 до 0,97, тобто менше 1,
що свідчить про їх нееластичність. Ситуація покращується лише
на кінець 2008 року, коли цей коефіцієнт зріст до 1,09.

При аналізі еластичності місцевих бюджетів до дохідної час-
тини зведеного бюджету в динаміці, спостерігається тенденція до
його зниження на початку та в кінці досліджуваного періоду, що
свідчить про уповільнення розвитку економіки на регіональному
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рівні порівняно з загальнодержавним; у 2006 та 2007 роках знач-
не збільшення коефіцієнта на 1,5 та 1,4 відсотки відповідно до
зростання на 1 %, дохідної частини зведеного бюджету. Крива
еластичності видаткової частини державного та зведеного бю-
джетів майже паралельні (тотожні у динаміці). Це свідчить про
певну пропорційність розподілення бюджетних ресурсів держави
в конкретний проміжок часу.

Отже, з результатів аналізу можна зробити висновок, що не-
зважаючи на деякі уповільнення, у 2004–2008 роки вдавалось
зберегти позитивну динаміку коефіцієнта еластичності, що
підтверджується виконанням бюджетних планів. І попри нега-
тивний вплив світової фінансової кризи на всі економічні про-
цеси в Україні сподіваємося, що бюджет 2009 року буде вико-
нано, а система доходів і видатків бюджету буде еластичною.
Так, загальна сума доходів зведеного бюджету України за сі-
чень—березень 2009 року становила 65714,4 млн грн, що на
4009,8 млн грн, або на 6,5 %, більше за відповідний період
2008 року; загальна сума касових видатків зведеного бюджету
України за січень—березень 2009 року — 64887,0 млн грн, що
на 8862,2 млн грн, або на 15,8 %, більше за відповідний період
минулого року [5].

Але для досягнення збалансованості фінансових ресурсів у кін-
ці бюджетного періоду, необхідно звернути увагу на одну з важ-
ливих проблем — рівень державного фінансового менеджменту.
Адже поки управлінням фінансами не будуть займатися про-
фесіонали, добре знайомі з зарубіжним досвідом, досягти успіхів
буде дуже важко. Крім цього необхідно проводити політику жор-
сткої економії бюджетних коштів, витрачання їх на першочерго-
ві, пріоритетні цілі розвитку.

Одним з напрямків реформування повинно стати якісне збіль-
шення джерел поповнення доходів місцевих бюджетів, підви-
щення зацікавленості органів місцевого самоврядування в пошу-
ку альтернативних джерел доходів та правильне їх використання
саме на місцях. Необхідно розробити концепцію розвитку регіо-
нальної фінансової політики.

Поповнення дохідної частини бюджету можна здійснити
через такі заходи: реформування системи оподаткування в
Україні; розвиток ланки малого та середнього підприємництва;
впровадження нового джерела поповнення бюджету через опо-
даткування об’єктів інтелектуальної власності; залучення іно-
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земних інвестицій в економіку; удосконалення бюджетного
процесу.

Першочергове завдання — ефективне використання державних
фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів, визна-
чення пріоритетів при розподілі бюджетних коштів, джерел їхньо-
го фінансування, контроль за їх цільовим призначенням. Для ус-
пішного виконання цих завдань переважна більшість розвинених
країн застосовує програмно-цільовий метод формування бюджету,
особливістю якого є те, що бюджетні програми, які розробляються
розпорядниками коштів, повинні відповідати стратегічним цілям
держави і мати чітко визначену мету й завдання для кожного роз-
порядника, забезпечувати контроль за ефективним, цільовим ви-
користанням бюджетних коштів.

Все це може сприяти зміцненню фінансової бази органів місце-
вого самоврядування, значному підвищенню якості виконання міс-
цевою владою власних і делегованих повноважень, розвитку демокра-
тичних засад в управлінні соціально-економічними процесами.
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