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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Видатки – одна з визначальних сторін фінансової діяльності держави. Вони є безперервним 
використанням державою в особі уповноважених органів коштів бюджету та позабюджетних фондів та 
власних коштів підприємств і організацій на потреби, що визначені в актах про бюджет. Розмір видатків 
визначається державними завданнями, які закріплюють прогнози і цільові програми. 

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни. Вони є основою 
забезпечення фінансування соціальних програм, регулювання економіки, проведення структурної 
перебудови народного господарства, створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення 
обсягів кредитування юридичних та фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та інших важливих 
напрямів діяльності. Разом з тим, в залежності від рівня розвитку держави, історичних, культурних та 
інших факторів роль держави в вирішенні соціально-економічних проблем змінюється. У зв’язку з цим 
відбуваються зміни в обсягах та структурі державних випадків. 

В процесі виконання державного бюджету виділяють видатки бюджету і витрати бюджету. Видатки 
бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом. До видатків не відносяться ті фінансові ресурси, що використовуються з метою погашення 
боргових бюджетних зобов'язань, а також повернення надмірно сплачених до бюджету сум. Витрати 
бюджету включають видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, 
що виникає в процесі фінансування бюджету. 

У процесі використання коштів бюджетного фонду держава вступає у відносини з: 
- підприємствами, організаціями та установами з приводу їхнього фінансування; 
- фізичними особами, громадянами країни з приводу виплат, пов'язаних із соціальними гарантіями; 
- юридичними і фізичними особами, іноземними державами, міждержавними об'єднаннями з приводу 

повернення державних позик і сплати відсотків; 
- органами місцевого самоврядування з приводу бюджетного регулювання; 
- іншими суб'єктами відповідно до чинного законодавства. Сукупність цих грошових відносин 

становить зміст видатків бюджетів як об'єктивного економічного поняття. 
Видатки бюджету класифікуються за: 
1) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків); 
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна 

класифікація видатків); 
3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків); 
4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків). 
Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-

цільовим методом. 
В Україні бюджетні відносини регулюються такими нормативно-правовими актами, як Конституція 

України, Бюджетний кодекс України, закони про Державний бюджет України на відповідні роки, відповідні 
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих 
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

Бюджетно-правове регулювання охоплює всі форми законодавчого або нормативного впливу 
держави на органи управління всіх рівнів щодо бюджету починаючи із затвердження Державного 
бюджету Верховною Радою України або прийняття рішення місцевими радами про затвердження 
місцевих бюджетів і до правовідносин, які виникають між органами управління і бюджетними установами 
та службовими особами (розпорядниками кредитів). 

Державні видатки, як економічна категорія, є грошовими відносинами з приводу розподілу та 
використання централізованих та децентралізованих фондів грошових ресурсів держави з метою 
фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку.  

Розподіл видатків між окремими ланками бюджетної системи доцільно здійснювати за такими 
принципами: 

- значимості, який полягає у тому, що заходи державного значення фінансуються з Державного 
бюджету України, заходи місцевого значення - з місцевих бюджетів, тобто якого значення проводяться 
заходи, з бюджету такого рівня вони мають фінансуватися; 

- територіальний, суть якого полягає в тому, що фінансування підприємств, організацій та установ 
має здійснюватися з бюджету тієї громади (чи регіону), на території якої вони знаходяться; 

- відомчий, який означає забезпечення фінансування підприємств, організацій та установ з 
відповідного бюджету за підпорядкуванням; 

- субсидіарний, за яким розподіл видатків має ґрунтуватися на максимально можливому наближенні 
надання суспільних послуг до безпосереднього споживача.  

Розподіл видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з 
урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. 
Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи: 



1) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове 

надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів (ці 
видатки здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань);  

2) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання основних 
соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України. Вони здійснюються з  та міст 
обласного значення, а також районних бюджетів;  

3) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують гарантовані державою 
соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх 
регіонах України. Такі видатки здійснюються з обласних бюджетів. 

Однією з проблем, пов'язаних з функціонуванням механізму бюджетного фінансування, є необхідність 
чіткого визначення і розподілу сфери фінансування державного і місцевих бюджетів. На 
загальнодержавному рівні доцільно фінансувати видатки, які мають вирішальне значення для економіки 
України. На рівні місцевих органів влади доцільно залишити видатки, спрямовані на вирішення 
соціальних питань і підтримку їхнього економічного становища щодо комунальної власності. Інакше 
кажучи, при здійсненні механізму бюджетного фінансування необхідно чітко розподілити компетенцію між 
центральними органами влади та органами місцевого самоврядування і законодавчо закріпити її за ними. 
Оскільки бюджетне фінансування є складовою бюджетного механізму, за допомогою якого здійснюється 
реалізація бюджетних функцій, то можна дійти висновку, що саме за допомогою бюджетного 
інвестування та фінансування відбувається надання коштів, які завдяки розподілу і перерозподілу 
валового внутрішнього продукту спрямовуються державою на економічні і соціальні потреби країни. 

Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на 
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету. 
Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів Державного бюджету України 
одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Затвердження, а також 
коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками 
коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. 

Залежно від ступеня підпорядкованості та обсягу наданих прав розпорядники бюджетних коштів 
поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня (другого та третього рівнів). 

Останніми роками спостерігається тенденція до зростання бюджетних видатків, особливо на 
соціальні потреби. 

 


