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УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

MANAGEMENT OF THE BUDGET PROCESS OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
У статті досліджено сучасний стан управління бюджетним процесом України та визначено нові під-

ходи до управління бюджетними ресурсами держави в умовах євроінтеграції. Визначено, що управління 
бюджетним процесом є одним із напрямів управлінської діяльності, який забезпечує цілісність управління 
фінансовою системою держави та реалізацію і досягнення її фінансових цілей. Авторами проаналізовано 
основні результати виконання бюджету держави за останні 10 років, розраховано показники ефективнос-
ті виконання Зведеного бюджету України протягом 2009–2018 рр. та коефіцієнт економічної і соціальної 
ефективності. Зроблено висновок, що в умовах євроінтеграції збалансованість бюджету повинна досяга-
тися шляхом знаходження додаткових джерел доходів на основі подолання тіньового сектору економіки 
держави, а не шляхом скорочення витрат, особливо на соціальну сферу. Встановлено, що під час фор-
мування нових підходів до управління бюджетним процесом в умовах євроінтеграції на стадії виконання 
бюджетів важливим є ефективне виконання функцій, які покладено на органи державної влади, від резуль-
тативності яких залежить ефективність бюджетного процесу.

Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, управління бюджетним процесом, євроінтеграція, процес 
глобалізації, економічна нестабільність.

В статье исследовано современное состояние управления бюджетным процессом Украины и опре-
делены новые подходы к управлению бюджетными ресурсами государства в условиях евроинтеграции. 
Определено, что управление бюджетным процессом является одним из направлений управленческой 
деятельности, которое обеспечивает целостность управления финансовой системой государства, 
реализацию и достижение ее финансовых целей. Авторами проанализированы основные результаты 
выполнения бюджета государства за последние 10 лет, рассчитаны показатели эффективности выпол-
нения Сводного бюджета Украины в течение 2009–2018 гг., коэффициент экономической и социальной 
эффективности. Сделан вывод, что в условиях евроинтеграции сбалансированность бюджета должна 
достигаться путем нахождения дополнительных источников доходов на основе преодоления тенево-
го сектора экономики государства, а не путем сокращения расходов, особенно на социальную сферу. 
Установлено, что при формировании новых подходов к управлению бюджетным процессом в условиях ев-
роинтеграции на стадии исполнения бюджетов важно эффективное выполнение функций, которые воз-
ложены на органы государственной власти, от результативности которых зависит эффективность 
бюджетного процесса.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, управление бюджетным процессом, евроинтеграция, 
процесс глобализации, экономическая нестабильность.
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The article investigates the current state of management of the budget process of Ukraine and defines new ap-
proaches to managing the state budget resources in the context of European integration. It is determined that the 
management of the budget process is one of the directions of management activity, which ensures the integrity of 
management of the financial system of the state and the implementation and achievement of its financial goals. It is 
emphasized that the efficiency of managing the budget process depends on ensuring the sustainable development 
of the country, the fulfillment of social obligations to the state by the state, the effective formation and use of financial 
resources, the creation of a sufficient financial basis for the development of the country, the realization of govern-
ment functions, optimization of sources of budget revenues and expenditures, improvement of the activity of the 
executive and legislative bodies in the budget sphere and so on. The authors analyze the main results of the state 
budget execution for the last 10 years, calculate the performance indicators of the Consolidated Budget of Ukraine 
during 2009–2018 and the coefficient of economic and social efficiency. It has been concluded that in the context of 
European integration, budgetary balance must be achieved by finding additional sources of income on the basis of 
overcoming the shadow sector of the state's economy, and not by reducing costs, especially in the social sphere. It is 
established that in forming new approaches to managing the budget process in the context of European integration 
at the stage of budget execution, it is important to effectively perform the functions entrusted to public authorities, 
on which the effectiveness of the budget process depends. Our approaches to the management of the state budget 
resources in the context of European integration will help to optimize the management of the budget process of 
Ukraine, increase the transparency of the work of public authorities, increase the efficiency of use of budget funds, 
investment attractiveness of the country and increase the international ranking of Ukraine in ensuring a comprehen-
sive economic transition into a European economy for EU membership.

Keywords: budget, budget process, management of budget process, eurointegration, process of globalization, 
economic instability.

Постановка проблеми. У сучасних глобаліза-
ційних процесах та в умовах євроінтеграції гостро 
стоїть питання оптимізації управління бюджетним 
процесом України. Національні інтереси України по-
лягають наамперед у збереженні цілісності та забез-
печенні її економічного розвитку як незалежної та 
суверенної держави. Це стає можливим за умови 
ефективного управління бюджетним процесом зо-
крема та фінансовою системою країни загалом, де-
централізації управління економікою, удосконалення 
економічних відносин між Україною та Європейським 
Союзом. Крім цього, глобальні дисбаланси, політич-
на та економічна нестабільність природно приво-
дять до стискання інвестиційної активності. У таких 
умовах необхідним є швидке реагування органів 
державного управління інвестиційною діяльністю на 
зміни макроекономічної динаміки [1]. Важливу роль 
у цих реформах відіграють зміни у бюджетній систе-
мі. Саме тому управління бюджетним процесом є од-
ним із напрямів управлінської діяльності, який забез-
печує цілісність управління фінансовою системою 
держави та реалізацію і досягнення її фінансових 
цілей. Фундаментальна роль відводиться оптиміза-
ції державного управління бюджетним процесом, що 
і визначає актуальність цього дослідження.

Реалізація стратегічного курсу України на євроін-
теграцію полягає у забезпеченні всебічного входжен-
ня у європейський економічний простір та створення 
передумов для набуття членства у ЄС. Так, вирішен-
ня проблем управління бюджетним процесом Украї-
ни набуває все більшого значення, а його оптимі-
зація згідно з європейськими стандартами значною 
мірою покликана підвищити ефективність бюджет-
ної системи держави. Адже саме від ефективності 
управління бюджетним процесом і залежить забез-
печення сталого розвитку країни, виконання дер-
жавою соціальних зобов’язань перед суспільством, 
ефективне формування та використання фінансо-
вих ресурсів, створення достатньої фінансової осно-
ви для розвитку країни, реалізація функцій держави, 
оптимізація джерел бюджетних надходжень і видат-

ків, поліпшення діяльності органів виконавчої та за-
конодавчої влади в бюджетній сфері тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд останніх досліджень і публікацій переконує, 
що в Україні зростає інтерес до проблем управління 
бюджетним процесом, удосконалення системи бюд-
жетного регулювання, поглиблюються наукові до-
слідження щодо з’ясування бюджетного планування 
та контролю за використанням бюджетних коштів. 
Здебільшого у цих дослідженнях акцентується ува-
га на зростанні ролі бюджету у фінансовій системі 
держави, використання його як регулятора еконо-
міки та рівня розвитку країни. Проблеми та особли-
вості управління бюджетними коштами досліджува-
ли зарубіжні вчені-науковці – Abate, B., Bouvier, M., 
Breuil, R., Esclassan, M., Hildreth, W., Hroppelli, Kaul, 
I., Lassale, J., Miller, G., Myers, Poli, R., Rabin, J., Van 
Horn та ін. Серед вітчизняних науковців, які розгля-
дали у своїх працях питання бюджетного регулюван-
ня та управління бюджетними ресурсами, належать 
роботи В. Андрущенка, В. Базилевича, С. Буковин-
ського, О. Василика, В. Гейця, І. Луніної, В. Опарі-
на, Ю. Пасічника, В. Федосова, С. Юрія та багатьох 
інших. Наукові напрацювання з цієї проблематики 
мають фундаментальне значення в бюджетній сис-
темі України. Однак, враховуючи зміни, що відбува-
ються в економіці України, процеси децентралізації, 
в умовах євроінтеграції актуальними залишаються 
проблеми управління бюджетним процесом, що зу-
мовлює необхідність формування нової сучасної 
ефективної моделі управління бюджетними кошта-
ми. Саме тому ця стаття присвячується досліджен-
ню означеної вище проблеми.

Мета статті полягає у поглибленні досліджен-
ня практики функціонування бюджетного процесу 
України та формуванні нових підходів до управління 
бюджетними ресурсами в умовах євроінтеграції.

Основні результати дослідження. Процеси єв-
роінтеграції стають неможливими без підвищення 
ефективності державного управління та потребують 
нових підходів в управлінні бюджетною системою 
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загалом та бюджетним процесом зокрема. Бюджет-
ний процес ми розглядаємо з погляду шести послі-
довних стадій, серед яких:

‒ складання бюджетів;
‒ розгляд бюджетів;
‒ затвердження бюджетів;
‒ виконання бюджетів;
‒ звітування за виконанням бюджетів;
‒ контроль за дотриманням бюджетного законо-

давства.
Причому дія кожної наступної стадії бюджетного 

процесу залежить від ефективності попередньої ста-
дії. Розглянемо кожну стадію бюджетного процесу та 
визначимо нові підходи до управління бюджетними 
ресурсами відповідно до умов євроінтеграції. Уго-
да про асоціацію між Україною та ЄС регламентує, 
що бюджетна політика України повинна бути спря-
мована на розвиток системи середньострокового 
бюджетного прогнозування (планування), удоскона-
лення програмно-цільових підходів у бюджетному 
процесі й аналізу ефективності та результативності 
виконання бюджетних програм, покращення обміну 
досвідом та інформацією з питань планування і ви-
конання бюджету та стану державного боргу [2]. 
Крім цього, як зазначають автори в науковій статті, 
«має бути баланс внутрішнього та зовнішнього бор-
гу. Співвідношення державного боргу та ВВП є дуже 
важливим для економічного зростання, а також шля-
хів скорочення боргу» [3].

В умовах євроінтеграційних процесів Урядом 
України вже зроблено перші кроки на шляху форму-
вання інноваційних підходів до реалізації бюджет-
ного процесу та визначення основних векторів руху 
в забезпеченні економічного росту країни. Нові під-
ходи формування та реалізації бюджетного процесу 
знайшли своє відображення у Проекті бюджетної 
резолюції «Основні напрями бюджетної політики на 
2018–2020 роки» від 15.06.2017 р. [4]. Фундаментом 
визначення основних напрямів бюджетної політики 
на 2018–2020 рр. були положення Програми діяль-
ності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди, 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уря-
ду до 2020 року, Стратегії сталого розвитку «Украї-
на-2020», програм співпраці з міжнародними фінан-
совими організаціями. Схвалена Урядом України 
бюджетна резолюція є стратегічним документом, 
який визначає спрямування державних фінансів на 
пріоритетні реформи, формує план розвитку еконо-
міки країни на перспективу та створює основу для 
проведення системних глибоких реформ.

Вперше за всю історію бюджетування в Україні 
запроваджено середньострокове бюджетне плану-
вання, що визначає інноваційність бюджетної політи-
ки, передбачає посилення бюджетної дисципліни та 
запровадження проактивного механізму управління 
бюджетними коштами, що сприятиме вчасному при-
йняттю рішень та забезпечить фінансову стабіль-
ність і зміцнення економічного зростання у серед-
ньостроковій перспективі [5].

Розглядаючи етап складання бюджетів, особли-
вої уваги потребує програмно-цільовий метод, який 
з 2002 року був впроваджений в Україні та з моменту 
прийняття нової редакції Бюджетного кодексу Украї-

ни набув подальшого розвитку, а нині потребує удос-
коналення. Перевагами програмно-цільового методу 
складання бюджетів є чітке розмежування повнова-
жень та відповідальності виконавців, що забезпечує 
ефективне та цільове використання бюджетних ре-
сурсів. Крім цього, ефективність цього методу забез-
печується середньостроковим плануванням бюдже-
ту та збільшенням ступеня прозорості інформації 
про бюджет. Однак одним із нових підходів до удос-
коналення та підвищення ефективності реалізації 
програмно-цільового методу управління бюджетним 
процесом, на нашу думку, може бути використання 
інструментів проектного менеджменту, що сприя-
тиме ще більшій прозорості складання бюджетів та 
підвищенню оперативності виконання відповідних 
дій в бюджетному процесі. Таким чином, програмно-
цільовий метод складання бюджетів орієнтований 
на результат від бюджетних видатків, ґрунтується на 
показниках ефективності та підвищенні ступеня від-
повідальності учасників бюджетного процесу.

Що стосується наступних двох стадій бюджетного 
процесу – розгляду та затвердження бюджету, осо-
блива увага, на нашу думку, має бути зосереджена на 
забезпеченні вчасності прийняття та реальності май-
бутнього бюджету, а також на удосконалення меха-
нізму врегулювання чіткого та обґрунтованого обсягу 
бюджетних коштів між головними розпорядниками 
державного бюджету і головними розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів та між фінансовими орга-
нами. Це сприятиме підвищенню реалізації принципу 
прозорості розподілу бюджетних коштів та зниженню 
розбіжностей щодо обсягу бюджетних призначень, 
що дасть змогу збільшити ефективність управління 
бюджетним процесом в умовах євроінтеграції.

Виконання бюджетів є важливою стадією бюд-
жетного процесу, яка визначає ступінь ефективності 
здійснення органами державної влади покладених 
на них функцій та повноважень. Саме рівень компе-
тентності учасників бюджетного процесу впливає на 
стан соціально-економічного розвитку країни. Осо-
бливого значення це питання набуває в умовах об-
меженості бюджетних ресурсів держави, що є акту-
альним для нашої країни. Визначення ефективності 
виконання бюджетів потребує здійснення аналізу 
основних показників, серед яких: доходи та видатки 
бюджету, дефіцит бюджету, валовий внутрішній про-
дукт, індекс інфляції, доходи та видатки населення 
на одну особу (табл. 1).

Аналізуючи наведені дані в табл. 1, спостеріга-
ється чітка тенденція до зростання протягом дослід-
жуваного періоду таких показників, як: доходи бю-
джету, видатки бюджету, ВВП, доходи населення на 
одну особу та видатки населення на одну особу, що є 
позитивним фактором. На основі цих показників роз-
рахуємо ефективність виконання бюджету та визна-
чимо рівень збалансованості бюджету (табл. 2).

Аналіз розрахованого нами показника ефек-
тивності виконання бюджету свідчить, що лише 
у 2009 році виконання Зведеного бюджету України 
було неефективним, адже цей показник становить 
менше 100%. Починаючи з 2010 року виконання Зве-
деного бюджету України було ефективним, але чіткої 
тенденції до зростання не спостерігається, а з року 
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Таблиця 1
Основні показники виконання Зведеного бюджету України протягом 2009–2018 рр.

Показник
Рік

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20
18

/ 
20

17
, 

+,
-

Доходи 
бюджету, 
млн.грн.

314754 345523 430632 478903 483433 494200 720436 877154 1136849 1323173 186324

Видатки 
бюджету, 
млн.грн.

307312 377873 416854 492455 505844 523126 679871 835590 1056760 1250174 193414

ВВП,  
млн.грн. 913345 1079346 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 2385367 2983882 3558706 574824

Дефіцит 
бюджету, 
млн.грн.

21607 64836 23058 50786 63590 72030 30898 54683 42094 139808 97714

Індекс 
інфляції, 

%
112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 -3,9

Доходи 
населен-

ня на  
1 особу, 

грн.

6821 7517 9407 10495 10613 10879 16815 20555 26759 31303 4544

Видатки 
населен-

ня на  
1 особу, 

грн.

6660 8221 9106 10791 11105 11516 15868 19581 24873 29576 4703

Джерело: побудовано та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [6]  
та Державної казначейської служби України [7]

Таблиця 2
Показники ефективності виконання Зведеного бюджету України протягом 2009–2018 рр.

Показник
Рік

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018/ 
2017, 

+,-
Ефективність виконання 
бюджету, % 96,7 109,8 124,6 111,2 100,9 102,2 145,8 121,8 129,6 116,4 -13,2

Рівень збалансованості 
бюджету, % 2,4 6,0 1,8 3,6 4,3 4,5 1,6 2,3 1,4 3,9 2,5

Джерело: побудовано та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [6]  
та Державної казначейської служби України [7]

в рік цей показник змінюється в бік то зростання, то 
зниження. Однак найефективнішим цей показник 
був у 2015 році (145,8%). Але враховуючи антите-
рористичну операцію на сході України, особливого 
покращення соціально-економічного рівня розвитку 
у 2015 році в державі не відбулося.

Що стосується рівня збалансованості бюджету, то 
умовою ефективності цього показника вважається 
значення не більше 3%. Так, у 2017 році цей показ-
ник був найкращим та становив 1,4%, що свідчить 
про досягнення найбільшої рівноваги між доходами 
і видатками держави протягом досліджуваного пері-
оду та стійкість фінансової системи країни. В умовах 
євроінтеграції збалансованість бюджету повинна 
досягатися шляхом знаходження додаткових дже-
рел доходів на основі подолання тіньового сектору 
економіки держави, а не шляхом скорочення витрат, 
особливо на соціальну сферу.

Здійснюючи оцінку бюджетного процесу, доціль-
ним, на нашу думку, є визначення коефіцієнтів еконо-
мічної та соціальної ефективності Зведеного бюдже-
ту України, результати розрахунку якого наведено на 
рис. 1. Адже означені вище показники характеризу-
ють результативність бюджетного процесу держави, 
а саме: кінцевий результат, витрати, які були затрачені 
на його отримання, а також відповідність результатів 
діяльності держави соціальним потребам і суспіль-
ним цілям, основними показниками яких є підвищен-
ня якості життя та рівня добробуту населення країни.

Розраховані нами показники дають підстави 
стверджувати, що значення коефіцієнтів економіч-
ної ефективності та соціальної ефективності Зве-
деного бюджету України протягом досліджуваного 
періоду мають здебільшого однакову тенденцію. 
Якщо, наприклад, коефіцієнт економічної актив-
ності у 2009 році був найменшим, то відповідно 
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і коефіцієнт соціальної ефективності в цьому ж році 
був найменшим і становив 0,0084. Однак у 2017 році 
зазначені вище коефіцієнти мали найвищі значення. 
Тобто криві коефіцієнту економічної ефективнос-
ті бюджету та коефіцієнту соціальної ефективності 
бюджету, що зображені на рис. 1, мають однаковий 
вектор руху. Таким чином, варто зазначити, що ці 
два коефіцієнти взаємопов’язані між собою та ефек-
тивність одного з них залежить від результативності 
іншого. При цьому, формуючи нові підходи до управ-
ління бюджетним процесом в умовах євроінтеграції 
на стадії виконання бюджетів, важливим, на нашу 
думку, є ефективне виконання функцій, які покладе-
но на органи державної влади, від результативності 
яких залежить ефективність бюджетного процесу.

На стадії звітування за виконанням бюджету 
в частині формування нових підходів до управлін-
ня бюджетними ресурсами в умовах євроінтеграції 
доцільним, на нашу думку, є удосконалення норма-
тивно-правової бази в контексті її адаптації до євро-
пейських норм та стандартів, а також удосконалення 
методології системи обліку державних фінансів, що 
сприятиме реальності та ефективності управління 
бюджетним процесом в сучасних умовах.

Заключною стадією бюджетного процесу є кон-
троль за дотриманням бюджетного законодавства, 
який відповідно до Бюджетного кодексу України 
спрямований на забезпечення ефективного і ре-
зультативного управління бюджетними коштами, що 
здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу 
його учасниками, забезпечує: оцінку управління бю-
джетними коштами; правильність ведення бухгал-
терського обліку та достовірність фінансової і бюд-
жетної звітності; досягнення економії бюджетних 
коштів, їх цільового використання, ефективності і ре-
зультативності в діяльності розпорядників бюджет-
них коштів шляхом прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень; проведення аналізу та оцінки стану 
фінансової і господарської діяльності розпорядників 
бюджетних коштів; запобігання порушенню бюджет-
ного законодавства [8]. Тобто бюджетний контроль 
спрямований на забезпечення ефективності, раціо-
нальності і законності використання коштів бюджету, 
попередження бюджетних правопорушень і нецільо-
вого використання бюджетних коштів та їх ліквідації.

Розраховані нами показники дають підстави 
стверджувати про потребу в удосконаленні бюд-
жетного контролю. Адже протягом досліджуваного 
нами періоду з 2009 по 2018 р. не спостерігається 
чіткої тенденції до покращення ефективності вико-
ристання бюджетних коштів. Так, особливої уваги, 
на нашу думку, в контексті формування нових під-
ходів до управління бюджетними ресурсами в час-
тині контролю заслуговує досвід зарубіжних країн, 
а саме парламентський. У більшості країн-учасниць 
ЄС парламенти мають право скорочувати або збіль-
шувати витрати й податки шляхом прийняття попра-
вок, але лише у суворо визначених межах (наприк-
лад, щоб дефіцит бюджету не перевищував певних 
контрольних цифр, запропонованих урядом). У Ве-
ликій Британії основними обов’язками парламенту, 
зокрема Палати громад, у контролі за державними 
доходами й видатками є наділення повноваженнями 
на збирання податків і зборів та затвердження цілей 
видатків і суми кожного з них. Парламент має також 
переконатися, що надані суми витрачаються лише 
на ті цілі, які він мав на меті. Жодна виплата з дер-
жавної казни центрального уряду не може здійсню-
ватися і жоден податок чи кредит санкціонуватися 
інакше, як на основі акта парламенту [9]. Рахункова 
палата України, здійснюючи контроль за викорис-
танням бюджетних коштів, не повною мірою виконує 
свої повноваження, що призводить до невиконання 
бюджету, зменшення надходжень та використання 
незаконних схем.

Вирішуючи означену вище проблему, перше, що 
потрібно зробити, це – приймати управлінські рішен-
ня, основою яких має бути ґрунтовний та глибокий 
аналіз очікуваних макроекономічних показників. Важ-
ливим моментом при цьому є розробка декількох 
сценаріїв прорахунків, що сприятиме вибору найо-
птимальнішого варіанту виконання бюджету держави 
та попередженню зловживань у сфері бюджету.

Значно актуальним залишається питання контро-
лю за цільовим використанням коштів бюджету. 
Найбільшими порушеннями є незаконне і нецільове 
використання бюджетних коштів на виконання дер-
жавних цільових програм, завищення вартості буді-
вельних робіт, незаконна передача державного чи 
комунального майна суб’єктам недержавної форми 

Рис. 1. Коефіцієнт економічної та соціальної ефективності  
Зведеного бюджету України протягом 2009–2018 рр.

Джерело: побудовано та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [6]  
та Державної казначейської служби України [7]
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власності, порушення норм бюджетного законодав-
ства, порядку розмежування доходів, заниження цін 
на реалізацію товарів і послуг тощо. Тому, формую-
чи нові підходи до управління бюджетним процесом 
в умовах євроінтеграції в контексті контролю, доціль-
но, на нашу думку, робити акцент на реалізацію ау-
диту ефективності.

Адже аудит ефективності включає не тільки спе-
цифічні аспекти управління, але й усю управлін-
ську діяльність, у тому числі «організаційну та ад-
міністративну системи». Інституціоналізація нового 
виду контрольної діяльності пов’язана, по-перше, 
з тенденціями підвищення ролі державних фінансів 
в економіці розвинених країн, по-друге, з розвитком 
систем державного фінансового контролю, коли кон-
троль тільки за розподілом та обліком витрачання 
державних коштів вже не відповідає потребі ефек-
тивного державного управління; по-третє, з необхід-
ністю підвищення ефективності систем контролю, 
особливо внутрішнього (відомчого) [10].

Висновки. Вважаємо, що запропоновані нами 
підходи до управління бюджетними ресурсами дер-
жави в умовах євроінтеграції сприятимуть оптимізації 
управління бюджетним процесом України, посиленню 
прозорості роботи органів державної влади, підви-
щенню ефективності використання коштів бюджету, 
інвестиційної привабливості країни та зростанню між-
народного рейтингу України у забезпеченні всебіч-
ного входження у європейський економічний простір 
і створення передумов для набуття членства у ЄС.
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