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ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ

Досліджено теоретичні положення видатків бюджету. Розглянуто питання ви-
трачання бюджетних коштів у наукових дослідженнях в історичній ретроспективі. 
З’ясовано, що на початковому етапі науки про бюджет, вчені зазвичай оминали питан-
ня витрачання коштів, а фокусувалися винятково на доходах. Зазначено, що проблема 
видатків бюджету стала предметом наукових досліджень лише у ХVIII столітті. Роз-
винуто науковий дискурс про первинність видатків у дослідженні суспільних фінансів. 
Набуло подальшого розвитку вчення про принципи витрачання бюджетних коштів. 
Проведено критичний аналіз доступних у науковій літературі принципів бюджетних 
видатків, вказано на їх переваги та упущення. Запропоновано систему принципів ви-
датків бюджету.

Ключові слова: видатки бюджету, вчення про бюджетні видатки, формування бю-
джетних видатків, суспільні послуги, принципи бюджетних видатків.
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Теоретические основы формирования бюджетных расходов
Исследованы теоретические аспекты расходов бюджета. Рассмотрены вопросы 

бюджетных средств в научных исследованиях в исторической ретроспективе. Выя-
снено, что на начальном этапе науки о бюджете, ученые обычно обходили вопрос рас-
ходования средств, а фокусировались исключительно на доходах. Отмечено, что про-
блема расходов бюджета стала предметом научных исследований только в ХVIII веке. 
Развит научный дискурс о первичности расходов в исследовании общественных фи-
нансов. Получило дальнейшее развитие учение о принципах расходования бюджетных 
средств. Проведен критический анализ доступных в научной литературе принципов 
бюджетных расходов, указано на их преимущества и упущения. Предложена система 
принципов расходов бюджета.
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Bohdan Malyniak
The theoretical aspects of budget expenditure
Introduction. The doctrine of budget expenditures is a relatively new direction of scientific 

research. Scientists debate on many fundamental issues today. It stimulates the deepening 
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theoretical bases of budget expenditures, improve understanding of their purpose in solving 
problems of social and economic development.

Purpose. Development the theoretical bases of budget expenditure, analysis the evolution 
of problems of budget spending in scientific research, development the doctrine of the principles 
of budget spending.

Results. The theoretical approaches of budget expenditures are investigated. The evolution 
of the issue of budget spending is considered. Proved that at the initial stage of development 
of science of budget, scientists generally have not studied the issue of budget spending. The 
author also indicated that the problem of budget expenditures has been the subject of scientific 
research only in the eighteenth century. The scientific discourse of the antecedence of budget 
expenditures is developed. Further research could be the study of principles of budget spending. 
The critical analysis of principles of budget expenditures is conducted, and also their advan-
tages and shortcomings are indicated. The system of principles of budget expenditures (orienta-
tion of the society, economic pragmatism, compliance to the goals and opportunities, efficiency, 
earmarking, protection from abuse) is proposed.

Conclusion. Arguments about priority of budget expenditures to budget revenues are devel-
oped this discussion in public finance. Proposed principles of budget expenditure are important 
for the further development of conceptual aspects of financial science about budget expenditures.

Keywords: budget expenditures, the doctrine of budget expenditures, public services, the 
principles of budget expenditures.

Постановка проблеми. На розвиток 
економічної та соціальної сфери будь-якої 
країни значний вплив справляють бюджет-
ні видатки, які виступають джерелом забез-
печення суспільних потреб. Від успішності 
управління бюджетними видатками безпо-
середньо залежить не лише добробут на-
селення й економічний поступ, а й прогрес 
у розвитку держави загалом, її місце у сві-
товій економіці та політиці. Отож, питання 
витрачання бюджетних коштів завжди було 
об’єктом пильної уваги як науковців, прак-
тиків, так і широкої громадськості країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми теоретичних аспектів форму-
вання видаткової частини бюджетів висвітлені 
у працях вітчизняних науковців В. Андрущен-
ка, О. Кириленко, М. Мітіліно, В. Опаріна, 
Ю. Пасічника, Л. Сафонової, В. Федосова 
та ін. Ґрунтовно досліджували теоретичні 

основи формування бюджетних видатків та-
кож західні фінансисти Дж. Б’юкенен, Р. Ма-
сґрейв, Ю. Немец, Дж. Е. Стігліц, Дж. Стрік, 
А. Хілман, Х. Ціммерман. Проте потребують 
подальшого розвитку питання, присвячені 
еволюції бюджетних видатків як предмета 
наукових досліджень, науковій дилемі про 
первинність доходів чи видатків бюджету, 
формулюванню принципів видатків бюджету.

Метою статті є розвиток теоретичних 
основ бюджетних видатків, аналіз еволю-
ції проблематики витрачання бюджетних 
коштів у наукових дослідженнях, розвиток 
вчення про принципи витрачання бюджет-
них коштів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У науковій літературі проблема-
тика бюджетних видатків досліджується 
зазвичай невідривно від питань бюдже-
ту. З огляду на це, розуміння економічної 



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (49)/ 2016 85

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

сутності бюджету визначає трактування 
поняття видатків бюджету, його впливу на 
соціально-економічний розвиток та ролі у 
фінансовій системі країні тощо.

Дослідники історії бюджету зазначають, 
що бюджет не був інституцією, притаманною 
державі на всіх етапах її розвитку. Впродовж 
тривалого періоду всі європейські країни 
збирали доходи, здійснювали видатки і таку 
діяльність вели відповідно до чинних право-
вих актів [1, с. 197]. Втім бюджет у сучасному 
його розумінні з’явився значно пізніше. Нау-
ковці О.П. Кириленко [2, с. 41], В.М. Федосов 
[3, с. 16] зазначають, що вперше бюджет був 
складений у 1781 р., коли міністр фінансів 
Франції Жак Неккер подав звіт королю Лю-
довіку ХVІ про стан фінансів нації. За своїм 
змістом він був максимально схожим на доку-
мент, який пізніше почали називати бюджет. 
Інші вчені, зокрема, Ю.В. Пасічник [4, с. 323], 
Є.В. Пономаренко, В.А. Ісаїв [1, с. 197], 
схильні вважати, що бюджет у сучасних фор-
мах з’явився на початку ХІХ ст. Не розвива-
ючи дискусії про точну дату започаткування 
практики формування бюджету і застосуван-
ня цього поняття в наукових дослідженнях, 
зазначимо, що у сучасному розумінні бюджет 
є відносно новим явищем. 

Через це не дивно, що в працях кла-
сичної економічної теорії вчені не наводи-
ли трактування поняття “бюджет”. Засно-
вник теорії класичної економіки Адам Сміт 
окреслив найважливіші напрямки видатків 
держави: видатки на оборону, здійснен-
ня судочинства, утримання громадських 
установ для сприяння торгівлі й оплата 
громадських робіт, утримання освітніх за-
кладів, а також на підтримання діяльності 
правителя. З метою забезпечення макси-
мальної ефективності використання коштів 
централізованих фондів Адам Сміт пропо-
нував формувати їх за рахунок доходів від 
оподаткування тих осіб, котрі одержувати-
муть вигоду в результаті державних витрат 

[5, с. 446]. Описаний підхід свідчить про 
те, що бюджетним видаткам була відведе-
на обмежена роль лише у тих сферах, від 
яких залежало функціонування держави. У 
наведеному твердженні відомого вченого 
привертає увагу факт відшукування ста-
більних джерел фінансового забезпечення 
державних видатків, які, до того ж, покла-
далися б на тих осіб, які одержують від них 
вигоду. Таким чином можна було забезпе-
чити бездефіцитність бюджету та мінімізу-
вати перерозподіл фінансових ресурсів між 
різними економічними суб’єктами.

Англійський економіст Д. Рікардо прак-
тично не приділяв уваги бюджету як специ-
фічному економічному явищу. В наукових 
працях він описував проблеми функціо-
нування податків, необхідних державі для 
її функціонування [5]. Схожі ідеї розвивав 
Д. Міль – основна увага приділялася опо-
даткуванню, а проблема бюджету залиша-
лася не розкритою. 

Саме тому на початку ХХ століття ви-
датний італійський вчений Ф. Нітті зазна-
чав, що багато економістів відмовляються 
розглядати питання про державні видатки, 
оскільки вони, на їх думку, повинні цікавити 
політиків, а не фінансову науку [7, с. 101]. 
У таких умовах дослідження економістів 
обмежувалися сферою бюджетних надхо-
джень та їх впливу на економічне життя. 
Такий підхід Ф. Нітті справедливо вважав 
помилковим, адже поза увагою залиша-
лися важливі проблеми використання бю-
джетних коштів.

Таким чином, з середини ХІХ ст. еконо-
місти все більше уваги почали приділяти 
питанню витрачання бюджетних ресурсів. 
У дослідженнях зазвичай видатки роз-
глядали як інструмент реалізації функцій 
держави та інструмента досягнення урядо-
вих цілей. До того ж еволюція поглядів на 
роль держави знайшла своє відображення 
у розвитку науки про бюджет та видатки. 
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Професор В.Л. Андрущенко справедливо 
зазначає, що тему видатків поставив на 
чільне місце у фінансовій науці А. Вагнер, 
який вивів емпіричний закон розширення 
державної діяльності [8, с. 93]. Відповідно 
до закону Вагнера, обсяг державних видат-
ків збільшується більш швидкими темпа-
ми, ніж валовий національний продукт, під 
впливом розширення попиту на державні 
послуги в індустріальних країнах.

Зростання уваги вчених до проблем 
видатків бюджету призвело до того, що 
наприкінці ХІХ ст. питання бюджетних ви-
датків виходить на чільне місце в дослі-
дженнях бюджету та державних фінансів. 
Досліджуючи суспільні доходи та видатки в 
комплексі, деякі науковці почали віддавати 
пріоритет видаткам. Аргументом при цьому 
було те, що, на відміну від приватної фірми 
чи домогосподарства, в держави існують 
значно більші можливості для отримання 
необхідних коштів для своїх потреб (напри-
клад, збільшення податкового навантажен-
ня). Тому важливо спочатку визначитись із 
видатковими потребами, щоб знати, який 
обсяг доходів потрібно залучити до бюдже-
ту. З цього приводу відомий французький 
фінансист Рене Штурм стверджував: “Госу-
дарство берет из кармана других, чего не 
делают частные лица... Эта прерогатива 
обязывает его сначала установить нуж-
ную сумму, чтобы, зная потребности, опре- 
делить величину жертв, которых оно затем 
потребует” [9, с. 177].

Таким чином, у другій половині ХІХ ст. 
було розпочато науковий дискурс щодо ро-
зуміння природи взаємної залежності ви-
датків і доходів та пошуку у цій взаємодії 
домінуючої компоненти. Розпочата декіль-
ка століть тому дискусія є доволі активною 
серед вчених-фінансистів і не вичерпана до 
сьогодні. З позиції техніки планування бю-
джету, така дискусія виглядає доволі див-
ною, адже бюджетні доходи перебувають 

в органічній єдності з видатками бюджету. 
Відтак, дискутування про первинність ко-
трогось з елементів часто позбавлене кон-
кретного прикладного значення, адже існує 
величезна кількість чинників, які впливають 
як на дохідну частину бюджету, так і ви-
даткову, при цьому бюджет має бути зба-
лансованим. Це передбачає використання 
відмінних підходів до формування різних 
видатків і доходів бюджету для досягнення 
збалансованості бюджету. Незважаючи на 
зазначене, дискусія про домінування дохо-
дів чи видатків в системі управління бюдже-
том має глибокий філософський зміст, який 
розриває розуміння ролі бюджету в країні 
з ринковою економікою та демократичним 
суспільством.

У сучасній фінансовій літературі автори 
частіше надають домінуючу роль саме ви-
даткам держави. Так, у підручнику Дж. Сті-
гліца “Економіка державного сектору” роз-
діли “Теорія державних витрат”, “Програми 
витрат” передують розділу “Оподаткуван-
ня: теорія” [10, с. 8–14]. Схожої позиції 
дотримується А. Хілман – в навчальному 
посібнику “Держава і економічна політи-
ка: можливості і обмеження управління” 
він розмістив розділ “Оподаткування” на 
восьмому місці після розділів, присвячених 
витратам [11, с. 5–10]. В класичному під-
ручнику Річарда А. Масгрейва і Петті Б. Ма-
сгрейва “Державні фінанси: теорія і практи-
ка” розділ “Принципи оподаткування” також 
розташований після розділу “Структура і 
політика видатків” [12, с. 709–710]. Такої 
ж логіки дотримувалися інші представни-
ки західної фінансової науки –Дж. Стрік 
[13, с. 394–396], Р. Тресч (R. Tresch) [14, 
с. 8–10], Х. Далтон (H. Dalton) [15, p. X–
XI], Н. Кочерлакова (N. Kocherlakota) [16, 
p. 7–8], К. Стенфорд (C. Sandford) [17, 
p. VII], Г. Ульбріх (H. Ulbrich) [18, p. 5–6] та ін. 
Аналогічні підходи спостерігаються також у 
працях, присвячених місцевим фінансам. 
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Так, Хорст Цімерман в підручнику “Муніци-
пальні фінанси” главу 3 “Предмети відання 
і видаткові повноваження місцевих органів 
влади” передує главі “Доходи місцевих бю-
джетів: комунальні платежі, місцеві подат-
ки і муніципальний кредит” [19, с. 344–346]. 
Питання, присвячені видаткам, розташова-
ні перед матеріалами, які розкривають до-
ходи, також в працях інших вчених, зокрема 
Девіда Вільдасена (D. Wildasin) [20, p. 11]. 
Вчені у пострадянських країнах традиційно 
розглядали спочатку питання бюджетних 
надходжень, а проблеми видатків розкри-
вали після цього. Втім впродовж останніх 
років спостерігаються приклади застосу-
вання іншого підходу. Так, у підручнику 
“Економіка і фінанси суспільного сектору” 
професорів Є.В. Пономаренка і В.А. Ісаєва 
домінуюча роль належить видаткам держа-
ви [1, с. 422–425]. Але такі приклади є по-
одинокими, швидше винятками із загально-
го бачення логіки пріоритетності доходів і 
видатків бюджету.

Вирішуючи доволі складну дилему – 
якій складовій бюджету віддати доміну-
вання у його формуванні, зазначимо, що 
ми поділяємо позицію тих науковців, котрі 
виступають за надання пріоритету видат-
кам перед доходами. На нашу думку, це 
відкриває більше можливостей не лише 
у дослідженні ролі видатків в економічній 
системі та соціальній сфері, а й формуван-
ні раціональної бюджетної політики. Осно-
вна перевага, яка при цьому здобувається, 
полягає у сприйнятті бюджету як активного 
інструмента реалізації завдань для досяг-
нення цілей, а не засобу накопичення ре-
сурсів, що підлягають розподілу між певни-
ми галузями. Зазначений підхід передбачає 
першочергове визначення функцій, які при-
таманні державі з ринковою економікою, 
для реалізації яких планують бюджетні ви-
датки. Таким чином, межі державного втру-
чання окреслюватимуться доцільністю, а 

не спроможністю державного апарату за-
лучити фінансові ресурси в державні фон-
ди, що зазвичай передбачає максимізацію 
податкового навантаження. Це дає змогу 
сформувати видаткову частину бюджету на 
основі оцінювання ефективності видатків, 
здійсненого відповідно до положень тео-
рії споживної вартості, а не просто надати 
пропозиції щодо розподілу наявних дохо-
дів. Отже, створюються передумови для 
пошуку неефективних видатків, які недо-
цільно включати до бюджету, що має пози-
тивний вплив на економічну систему.

Визначення домінуючої ролі видатків 
бюджету перед доходами має не менш 
важливе значення для суспільно-політич-
ної сфери. Адже першопочатково ведеться 
дискусія стосовно благ, які одержуватиме 
суспільство, а після цього – про податковий 
тягар, який держава покладає на громадян 
для фінансування цих благ. Це цілком ло-
гічно, адже відчуваючи певне податкове на-
вантаження, люди вже мають інформацію 
про те, які суспільні блага будуть профінан-
совані. Відтак формуються сприятливі пе-
редумови для більш якісної комунікації між 
владою і населенням у бюджетній сфері.

У фінансовій літературі розрізняють 
поняття забезпечення товарів і послуг за 
рахунок бюджетних коштів та безпосеред-
нього їх виробництва [21, с. 367]. Тому про-
цес надання блага можна розглядати як 
взаємозв’язок двох елементів – його фінан-
сування та виробництва. При цьому послу-
ги забезпечені бюджетним фінансуванням 
(охорона здоров’я, прибирання міських ву-
лиць, тощо) не обов’язково повинні нада-
вати державні установи. В умовах ринкової 
економіки, коли суб’єкти різних організацій-
но-правових форм мають право займати-
ся широким спектром діяльності, послуги 
населенню можуть надаватися державою 
та місцевим самоврядуванням в особі бю-
джетних установ, або відбуватися їх при-
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дбання у приватному секторі. Для цього 
владні інститути можуть укладати угоди з 
приватними підприємствами про надання 
певних суспільно важливих послуг, які бу-
дуть оплачуватися за рахунок бюджету або 
осіб, які їх отримують.

Наявність різноманітних варіантів на-
дання бюджетних послуг дає змогу вибира-
ти найкращий з них. В умовах багаторічного 
існування державної монополії на засоби 
виробництва в Радянському Союзі навіть не 
йшлося про те, щоб населення отримувало 
певні послуги за рахунок бюджетних коштів 
від недержавних організацій. Однак досвід 
розвинених країн Заходу засвідчує позитив-
ні результати вдалого поєднання переваг 
державного та приватного секторів.

У цьому ракурсі перевагою приватних 
структур є вища мотивація досягнення 
кращих результатів діяльності. Завдяки 
використанню цієї переваги недержавних 
організацій можна підвищити ефективність 
бюджетних видатків. Ще в 20-х рр. минуло-
го століття М.І. Мітіліно стверджував, що 
“урядовець чи робітник на державному гос-
подарчому підприємстві не зацікавлений в 
наслідках його діяльності і не може, мов-
ляв, конкурувати з приватною ініціативою 
приватного виробника” [22, с. 27].

Досвід економічно розвинених демокра-
тичних країн дає змогу переконатися в тому, 
що оптимальне поєднання участі суб’єктів 
підприємницької діяльності та влади  
сприяє значній економії бюджетних коштів. 
Так, залучення приватних підприємств до 
прибирання вулиць і приміщень бюджетних 
установ у багатьох випадках призвело до 
зменшення видатків у 1,5 раза; приблизно 
такий рівень економії спостерігався в сфе-
рі постачання води, метеопрогнозування 
тощо. В будівництві відмінності між сумою 
видатків державних і приватних організацій 
становлять приблизно 20%, а в автобусному 
сполученні – 160% [23, с. 290]. Таким чином, 

забезпечення конкурентного середовища у 
сфері надання послуг населенню сприяє, з 
одного боку, економії бюджетних коштів, а з 
іншого – підвищенню якості послуг.

Розглядаючи теоретичні засади бюджет-
них видатків, необхідно з’ясувати принципи 
їх формування. Попри важливість цього пи-
тання, в науковій літературі вони висвітле-
ні доволі слабо. Значно більше уваги вчені 
приділяють дослідженню принципів бюдже-
ту, бюджетної системи. Попри те, що видат-
ки бюджету є його складовою частиною, що 
передбачає поширення загальних принци-
пів також на видаткову частину, вона є не 
лише одним з елементів бюджету, яка підпо-
рядковується загальній логіці бюджетної по-
літики, а й відіграє винятково важливу роль 
у забезпеченні належного функціонування 
самого бюджету й ефективної взаємодії з 
іншими його елементами. Відтак, видаткам 
притаманні особливі властивості, що зумов-
лює потребу в застосуванні відмінних під-
ходів до формулювання принципів бюджет-
них видатків. З огляду на це, обґрунтування 
принципів бюджетних видатків має не лише 
важливу наукову цінність, а й важливе при-
кладне значення.

Серед небагатьох вчених, які дослі-
джували принципи бюджетних видатків, 
варто звернути увагу на принципи вико-
ристання коштів, описані Н.В. Бакшою, 
В.В. Гамукіним та А.П. Свинцовою. Вони 
запропонували застосовувати наступні 
принципи: пропорційності, безперервнос-
ті, раціональності, соціальності, макси-
мальності, адекватності та збалансова-
ності [21, с. 285–291].

Принцип пропорційності вчені трактують 
як відповідність прав і зобов’язань щодо ви-
користання коштів кожної ланки бюджетної 
системи. Погоджуємось з авторами, що цей 
принцип є одним з основних у сфері суспіль-
них фінансів. Сутність його полягає в тому, 
що закріплення видаткових зобов’язань за 



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (49)/ 2016 89

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

певними бюджетами має відповідати перед-
баченим у них доходах, а також наділеними 
органів влади відповідного рівня повнова-
женнями щодо самостійного визначення 
напрямів використання цих ресурсів. Лише 
в разі дотримання цього принципу можна 
говорити про можливість використання всіх 
переваг децентралізованого забезпечення 
благ. Проте, на нашу думку, вчені, наводячи 
тлумачення принципу пропорційності, необ-
ґрунтовано обмежилися повноваженнями 
і зобов’язаннями влади. Вважаємо, варто 
намагатися досягнути відповідності між спо-
живною вартістю суспільних послуг, що на-
даються за рахунок видатків бюджету, та 
податковим навантаженням. Це сприятиме 
розвитку стимулів для ефективного викорис-
тання бюджетних ресурсів.

Поняття принципу безперервності, на 
думку Н.В. Бакші, В.В. Гамукіна та А.П. Свин-
цової, полягає в тому, що бюджетні видатки 
необхідно розглядати, як безперервний про-
цес руху фінансових потоків. У цьому кон-
тексті витрачання коштів бюджету, з одного 
боку, є кінцевим етапом руху бюджетних ко-
штів, а з іншого – доходами для працівників 
бюджетних установ, які отримують заробіт-
ну плату, виручкою суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які постачали товари та по-
слуги для потреб бюджетних установ тощо. 
Вважаємо, що застосування цього принципу 
в наукових дослідження є вкрай важливим, 
оскільки дає змогу цілком зрозуміти дію фі-
нансових інструментів, які визначають по-
стійних рух вартості.

Принцип раціональності передбачає 
необхідність ефективного використання 
коштів бюджетів. Як зазначає Н.В. Бакша, 
В.В. Гамукін та А.П. Свинцов, при плануван-
ні та здійсненні бюджетних видатків, одним 
із найважливіших завдань є не лише фор-
мування оптимальних фінансових потоків, 
а й забезпечення найбільш оптимальної 
форми і змісту цього руху [21, с. 287]. Ви-

лучаючи із приватного сектору кошти для 
суспільних потреб, кожного разу владі не-
обхідно доводити виборцям раціональність 
їх використання. Бюджетні видатки мають 
бути досліджені на предмет ефективного 
їх використання, адже без належного оці-
нювання результатів діяльності суспільного 
сектору важко відповісти на запитання про 
оптимальний баланс між суспільним і при-
ватним сектором [24, с. 68].

Видатки бюджетів відповідно до прин-
ципу соціальності повинні спрямовуватися 
на вирішення безпосередніх потреб насе-
лення. Це зумовлено тим, що бюджет за 
своєю суттю є суспільним фондом, що пе-
редбачає залучення громадськості до його 
формування, а також оприлюднення звіту 
про його виконання. Крім того, бюджетні 
кошті виступають основним джерелом фі-
нансування переважної більшості об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

Крім того, роль соціальних видатків 
бюджетів зростає в умовах перехідної еко-
номіки, коли значна частина населення не 
володіє достатніми засобами для прожи-
вання. На наш погляд, тлумачення принци-
пу соціальності видатків доцільно вдоско-
налити. Насамперед, він має передбачати 
об’єктивну оцінку ефективності соціальної 
складової видатків, яка міститься в кожно-
му напрямку використання бюджетних ко-
штів. Це дасть змогу застосовувати сучасні 
методи оцінювання ефективності видатків 
та сприятиме включенню до видаткової 
частини тих видатків, які мають найвищі 
показники, що розраховані з урахуванням 
соціальної ефективності.

На думку Н.В. Бакші, В.В. Гамукіна та 
А.П. Свинцова, одним з важливих принци-
пів формування видатків є принцип макси-
мальності [21, с. 289–290]. Вони вважають, 
що для забезпечення фінансовими ресур-
сами необхідні суспільні заходи, важливо 
не лише визначити максимально можливий 
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перелік таких заходів, а й забезпечити їх 
фінансовими ресурсами при виконанні бю-
джету. Вважаємо, що зазначений принцип 
не може бути прийнятним, оскільки метою 
фінансової політики не може бути збільшен-
ня бюджетних видатків відірвано від аналі-
зу об’єктивних потреб і результатів, а також 
оцінки наслідків пов’язаного з цим збільшен-
ня фіскального навантаження на економіку. 
Одним із принципів бюджетних видатків є 
принцип адекватності. Зважаючи на те, що 
обсяг і структура видатків бюджету мають 
значний вплив на всі сфери життєдіяльності 
суспільства, заплановані бюджетні видатки 
мають бути адекватними пріоритетам, які 
визначені в прогнозі соціально-економічного 
розвитку регіону [21, с. 289]. На нашу думку, 
виокремлення цього принципу не обґрунто-
ване, оскільки дублює принцип співрозмір-
ності, який не лише передбачає забезпечен-
ня зв’язку між цілями розвитку і видатками 
бюджету, а й визначає величину залежності 
між цими чинниками.

Погоджуємося з позицією вчених, що 
ключовим принципом формування видат-
ків є принцип збалансованості [21, с. 287]. 
Його застосовують як щодо формування 
бюджету в цілому, так і щодо окремих його 
складових. Перше його значення полягає в 
тому, що сума видаткової частини бюджету 
повинна дорівнювати доходам бюджету, а 
також надходженням із джерел фінансу-
вання його дефіциту. Друге значення прин-
ципу ґрунтується на необхідності забез-
печення тривалої в часі та пропорційній в 
обсязі відповідності одних статей видатків 
іншим. Структурну збалансованість видат-
ків можна розуміти в двох значеннях:

1) зовнішню збалансованість, під 
якою розуміють необхідність забезпечення 
рівності окремих напрямів видатків певним 
надходженням. Необхідність дотримання 
цього принципу зумовлена цільовим харак-
тером окремих надходжень. 

2) внутрішню структурну збалансова-
ність, яка означає необхідність збалансова-
ного розподілу видатків місцевих бюджетів 
між окремими напрямами. Так, надзвичай-
но важливо забезпечити, наприклад, зба-
лансований розподіл видатків споживання 
та видатків розвитку бюджету або розподіл 
видатків соціального й економічного спря-
мування.

Економіст Міжнародного валютного 
фонду А. Премчанд згрупував принципи 
бюджетних видатків до трьох груп (табл. 1). 
Вважаємо недоцільним групувати прин-
ципи за ознакою належності до різних ас-
пектів управління бюджетними видатками. 
Перелічені принципи є універсальними, а їх 
застосування стосується як різних складо-
вих управління бюджетними видатками, так 
і різних стадій бюджетного процесу. Втім 
склад принципів і їх трактування, на наш 
погляд, вартий прискіпливої уваги вчених і 
є важливим внеском у розвиток науки про 
видатки бюджету. Імпонує виокремлення 
А. Премчандом принципів, спрямованих на 
забезпечення відповідального управління 
бюджетними видатками, таких як принципи 
обачності, врахування наслідків для ма-
кроекономіки, забезпечення економного й 
ощадного використання обмежених фінан-
сових ресурсів [25, с. 37]. Перелічені прин-
ципи мають особливо важливе значення в 
період досягнення бюджетними видатками 
великих обсягів. Особлива цінність запро-
понованих вченим заходів полягає у ви-
окремленні цілої групи принципів, поклика-
них забезпечити інформацією про видатки 
бюджету. Це особливо важливо в умовах 
інформаційного суспільства для побудови 
дієвих комунікацій влади і суспільства у 
сфері використання бюджетних ресурсів. 
Безумовно, наявність розгорнутої інформа-
ції має важливе значення також для запо-
бігання корупції та іншим зловживанням у 
фінансовій сфері.
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Слабким місцем обґрунтованих А. Пре-
мчандом складу принципів, вважаємо, від-
сутність у ньому принципів, пов’язаних з 
суспільною належністю бюджету та забез-
печенні соціальної спрямованості видат-
ків бюджету. На наш погляд, це негативно 
впливає на побудову системи орієнтирів 
бюджетної політики. В умовах демократич-
ної форми правління це неможливо, оскіль-
ки саме громадяни та їх представники у 
владі справляють вирішальний вплив на 
формування витрат бюджету.

Провівши аналіз принципів форму-
вання видатків бюджету, запропонованих 
вченими, вважаємо за доцільне запропону-
вати систему принципів бюджетних видат-
ків. Цінні поради для формування системи 
принципів дає відомий фінансист В.А. Ан-
друщенко. Він зазначає, що поняття “прин-
цип” має відповідати високим вимогам з 
боку форми і змісту. Ці вимоги такі:

– принцип має бути внутрішньо несу-
перечливим;

– відображати ясність і повноту змісту 
більш лаконічно;

– нести в собі ознаки обов’язковості;
– виражати оригінальну позицію авто-

ра принципу [26, с. 30].
Враховуючи зазначене, запропонуємо 

систему принципів видатків бюджету, яка 
може враховуватися не лише при напрацю-
ванні політики щодо використання бюджетних 
коштів, а й в управлінні державним сектором 
економіки. Авторське розуміння принципів ви-
датків бюджету наведене у табл. 2.

Запропонований перелік принципів 
утворює цілісну систему підходів, які ма-
ють бути в основі формування видатків 
бюджету. Сфера застосування розробле-
них принципів може бути доволі широкою. 
Їх використання в наукових дослідженнях 
сприяє не лише розвитку теоретичних кон-
цепцій бюджетних видатків, а й аналізу 
адекватності політики витрачання коштів 
та формулювання пропозицій щодо її удо-
сконалення.

Таблиця 1
Принципи бюджетних видатків, обґрунтовані А. Премчандом [25, с. 37]

Категорія Принцип Мета, котрій слугує принцип

Вибір видатків

Обачності Розумна оцінка перспективних доходів: чого можна 
досягти і з якими витратами

Врахування 
макроекономічного впливу

Чітке визнання і оцінювання взаємозв’язку між бюджетом 
та економікою

Встановлення пріоритетів  
і щорічне коригування

Встановлення пріоритетів з урахуванням згаданих вище 
оцінок і чітке визнання необхідних коригувань

Реалізація  
програм

Правильність Використання коштів на цілі, затверджені законодавчими 
органами

Економне використання Економна, ефективна і дієва реалізація політики і програм

Адекватність системи 
надання послуг

Наявність необхідних механізмів для забезпечення 
своєчасного та чіткого обслуговування

Інформація

Перевірка забезпеченості 
ресурсами

Наявність всестороннього обліку і звітності. Процес, 
в межах якого обсяг вироблених послуг і доходи 
порівнюються з вартістю послуг одного періоду

Зіставлення Однотипні методи обліку і класифікації

Своєчасності Своєчасне одержання інформації для використання 
державними органами управління і суспільством
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Висновки. Таким чином, наука про бю-
джетні видатки є доволі молодою. Втім за 
дуже короткий проміжок часу вона набула 
популярності. Розглянуті в статті теоретич-
ні положення бюджетних видатків, зокрема 
запропоновані принципи, сприяють більш 
ґрунтовному дослідженню концептуальних 
положень формування видаткової частини 
бюджету, розвитку методології оцінювання 
видатків, а також аналізу бюджетної політики.
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Таблиця 2
Система принципів видатків бюджету*

Назва Тлумачення

Орієнтованості  
на суспільство

Бюджетні видатки мають задовольняти суспільні потреби. На всіх етапах управління 
видатками суспільні інституції повинні мати визначальний вплив на спрямування 
бюджетних коштів. Використання бюджетних коштів має бути підзвітне і підконтрольне 
суспільству, характеризуватися високим критерієм справедливості, а владні інституції 
нести в тому числі політичну відповідальність перед суспільством за ухвалені рішення.

Економічного 
прагматизму

Видатки бюджету перебувають у взаємному нерозривному зв’язку з національною 
економікою. Відтак використання бюджетних коштів покликане сприяти економічному 
розвитку, вирішенню системних проблем та посилювати конкурентоспроможність 
національної економіки у світовій економічній системі.

Відповідності 
цілям  
і можливостям

Цінність бюджетних видатків забезпечується дотриманням гармонії з цілями розвитку 
країни (адміністративно-територіальної одиниці). Видатки бюджету мають також 
відповідати пріоритетам реформування бюджетного сектору та спроможності останнього 
надавати якісні суспільні послуги з метою забезпечення відповідності вартості суспільних 
послуг обсягам сплачених суспільством податків. Важливо забезпечувати еластичність 
бюджетних видатків для того, щоб відповідати динаміці економічних і суспільних змін.

Ефективності

Досягнення економічної ефективності передбачає якомога повніше задоволення потреб 
населення у суспільних послугах, сприяння економічного розвитку та досягнення інших 
важливих цілей та забезпечення при цьому ощадливого й раціонального використання 
бюджетних ресурсів. Досягнути цього неможливо без застосування методик оцінювання 
ефективності видатків.

Цільового  
спрямування

Використання коштів бюджету має відповідати цілям, затвердженим представницьким 
органом влади. 

Захищеності  
від зловживань

Великі обсяги ресурсів, що використовуються з бюджету, завжди генерують значні 
ризики різноманітних зловживань. Відтак система витрачання коштів потребує захисту 
від різноманітних зловживань, у тому числі проявів корупції. Для цього потрібна дієва 
система фінансового контролю за бюджетними видатками.

* Складено автором.
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