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1. Сутність та значення бюджету  

 

       Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди 

вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим 

засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є 

державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється її діяльність і забезпечується 

виконання функцій.  

       Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються, відповідно, органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду.   

       Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи, важливим 

економічним важелем держави, через який відбувається розподіл і перерозподіл більшої 

частини ВВП  та національного доходу. Бюджет не лише виконує розподільні функції, а й 

бере активну участь у створенні фінансових ресурсів держави, завдяки яким забезпечується 

її існування, виконання нею політичних, економічних та соціальних функцій.  

       Мета бюджету – визначення обсягу коштів, необхідних на бюджетний рік для 

виконання державних завдань.  

       Як економічна категорія бюджет – це сукупність економічних відносин з приводу 

формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів 

держави.  

       Державний бюджет є основним фінансовим планом держави на рік, який має силу 

закону.        Він затверджується законодавчими органами влади.  

       За матеріальним змістом державний бюджет є централізованим фондом грошових 

коштів держави, за соціально-економічною суттю – основний засіб розподілу та пере-

розподілу ВВП і національного доходу.  

       Бюджет об’єднує основні фінансові категорії (податки, державні видатки, державний 

кредит) у їх дії, через бюджет здійснюється постійна мобілізація ресурсів та їх витрачання.  

       Економічна роль бюджету як самостійної категорії полягає в тому, що:  

1) він є економічною формою перерозподільних відносин, що пов’язані з акумуляцією 

частини національного доходу в розпорядженні держави та використанням її на 

задоволення загальнодержавних потреб суспільства;  

2) за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між 

сферами суспільної діяльності, регіонами країни і галузями економіки;  

3) пропорції бюджетного розподілу і перерозподілу вартості визначаються потребами 

розширеного відтворення загалом і тими завданнями, що стоять перед суспільством на 

кожному історичному етапі його розвитку;  



       Сфера бюджетних відносин і бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі 

державних фінансів, що зумовлено роллю бюджету порівняно з іншими ланками, бо, з 

одного боку, він є планом утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення 

функцій держави, а з другого – бюджет є формою утворення і використання 

централізованого (в межах держави або регіону) фонду грошових коштів, необхідних для 

забезпечення їх функціонування.  

       На формування і використання бюджету впливають політичні, економічні та соціальні 

фактори.  

       Політичні фактори відображають політичну ситуацію в країні, яка може істотно 

вплинути на формування бюджету та використання бюджетних коштів. До них належать: 

адміністративна та регіональна структура управління державою, виконання нею 

регулювальної, оборонної та правозахисної функцій, політична стабільність у суспільстві.  

       Економічні фактори пов’язані з макроекономічними процесами, що відбуваються в 

державі. До них належать: обсяги ВВП та національного доходу, економічне зростання чи 

спад виробництва, рівень розвитку економіки країни, продуктивність суспільної праці, 

пріоритетні напрями виконання державою економічних і соціальних завдань, рівень 

інфляції та безробіття в країні, модель податкової політики, рівень НТП, масштаби 

структурних зрушень в економічних та галузевих пропорціях розвитку, методи 

господарювання на підприємствах усіх форм власності.  

       Соціальні фактори формування та використання бюджету зумовлені соціальними та 

демографічними обставинами. Це, зокрема, соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення, обсяг фінансових коштів, що спрямовуються на освіту та охорону здоров’я, 

обсяг реальних доходів населення, розмір мінімальної заробітної плати та споживчого 

кошика, природний приріст (скорочення) населення та міграційний приріст (скорочення) 

населення.  

Державний бюджет виконує такі функції: 

1. Розподільну, завдяки якій здійснюється розподіл та перерозподіл ВВП і 

національного доходу. Важливе значення має частка ВВП, що перерозподіляється 

державою через бюджет.   

2. Регулювальну, за допомогою якої створюється матеріально-технічна база для 

функціонування держави через формування централізованого фонду фінансових ресурсів, 

що дає їй можливість виконувати свої функції.  

       Бюджет у сучасних умовах використовується державою для впливу на різні напрями 

економічної політики:  

• сприяння процесу нагромадження капіталу;  

• прискорення темпів економічного зростання;  

• розвиток перспективних галузей господарства;  

• регулювання темпів оновлення основного капіталу;  

• поліпшення можливостей функціонування і розвитку ринку, формування 

ефективної структури виробництва, пріоритетних галузей економіки, науково-

виробничої й соціальної інфраструктури та поліпшення організації господарських 

зв’язків;  

• пришвидшення науково-технічного прогресу в умовах гострої конкуренції на 

світовому ринку (державна фінансова підтримка фундаментальної науки та розвитку 

наукомістких виробництв);  

• досягнення результатів довгострокового характеру – зростання 

конкурентоспроможності національної економіки, прискорення НТП, посилення 

науково-технічного потенціалу країни.  

  



2. Структура бюджету держави  

       Поділ бюджету на загальний та спеціальний фонди закріплено Законом про Державний 

бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно 

законами України.  

       Склад доходів державного бюджету передбачено Бюджетним кодексом України та 

Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.  

       До доходів загального фонду Державного бюджету зараховують доходи, які не 

спрямовані на конкретну мету і використовуються для забезпечення фінансовими 

ресурсами загальних видатків.  

       Доходи спеціального фонду Державного бюджету використовуються лише для 

фінансування конкретних завдань.  

  

Доходи державного бюджету класифікують за такими ознаками: 

1) за бюджетною класифікацією:  

а) податкові надходження, що передбачені податковим законодавством України: 

загальнодержавні та місцеві податки, збори та обов’язкові платежі;  

б) неподаткові надходження: доходи від власності та підприємницької діяльності; 

адміністративні збори та платежі; надходження від штрафів і фінансових санкцій; інші 

неподаткові надходження;  

в) доходи від операцій з капіталом – від продажу основного капіталу, державних запасів 

товарів, землі тощо;  

г) трансферти – кошти, що отримуються на безоплат- 

ній та безповоротній основі від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій;  

 

2) за соціально-економічними ознаками:  

• доходи від господарської діяльності;  

• доходи від використання природних ресурсів;  

• доходи від зовнішньоекономічної діяльності;  

• доходи від банківської діяльності;  

• доходи від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних 

металів та дорогоцінних каменів.  

       За бюджетною класифікацією видаткова частина бюджету має:  

а) функціональну класифікацію;  

б) економічну класифікацію;  

в) відомчу класифікацію;  

г) програмну класифікацію.  

       Розподіл видатків за економічною характеристикою, з погляду впливу державних 

видатків на рух суспільного продукту і процес розширеного відтворення, базується на 

визначенні поточних видатків і капітальних видатків (видатків розвитку), а також 

кредитування за вирахуванням погашень, склад яких визначається Міністерством фінансів 

України.  

       Поточні витрати – це видатки бюджету на фінансування підприємств, установ, 

організацій і органів, визначені на початок бюджетного року, а також на фінансування 

соціального захисту населення, а саме:  

• державне споживання (купівля товарів та послуг);  

• виплати (перекази) населенню (трансферти); • перекази за кордон;  

• державні субсидії.  

Капітальні витрати – це видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної 

діяльності держави.  



       Функціональна структура видатків побудована з урахуванням основних функцій 

держави. Функції, які виконує держава, можна поділити на чотири групи.  

       До першої групи зараховують державні видатки на послуги загального значення: 

державне управління, судову владу, міжнародну діяльність, фундаментальні дослідження 

та сприяння науково-технічному прогресу, національну оборону, правоохоронну діяльність 

та безпеку держави.  

       До другої групи видатків належать видатки на суспільні та соціальні послуги, які 

надаються суспільству та безпосередньо громадянам (освіта, охорона здоров’я, соціальний 

захист та соціальне забезпечення, засоби масової інформації, фізкультура та спорт тощо).  

       Третя група видатків – це витрати на державні послуги, які пов’язані з економічною 

діяльністю, а також видатки на регулювання та збільшення ефективності господарської 

діяльності. У цих розділах відображено завдання держави, спрямовані на економічний 

розвиток, створення нових робочих місць, організацію роботи транспорту, охорону 

навколишнього середовища.  

       До четвертої групи видатків належать видатки на обслуговування внутрішнього та 

зовнішнього боргу, видатки з цільових та резервних фондів, видатки на проведення виборів 

і референдумів.  

       Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників 

бюджетних коштів. На її основі Державна казначейська служба України та місцеві 

фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.  

       Бюджетне фінансування відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві. 

Якщо видатки бюджету в частині державного споживання відшкодовуються суспільству у 

вигляді відповідних послуг з бюджету держави, то бюджетне фінансування є, по суті, або 

поверненням суспільству, або суспільним споживанням частини зосередженого у бюджеті 

ВВП.   

Бюджетне фінансування здійснюється в таких формах: 

- бюджетні інвестиції,  

- державні трансферти,  

- бюджетні кредити,  

- кошторисне фінансування.  

       Бюджетні інвестиції можуть здійснюватись у різних формах, основною з яких є 

фінансування капітальних вкладень, зокрема конкретного інвестиційного проекту. Такі 

інвестиції  спрямовують також на придбання частки акцій акціонерних товариств.  

       Державні трансферти – це цільове, безповоротне та безоплатне (нееквівалентне) 

виділення коштів з бюджету конкретним суб’єктам у вигляді державних субсидій, 

субвенцій  і дотацій. Субсидії можуть надаватись юридичним та фізичним особам і мають 

форму фінансової допомоги чи відшкодування втрат доходів (житлові субсидії в Україні 

малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг). У країнах з 

розвинутою ринковою економікою поширені субсидії виробникам сільськогосподарської 

продукції на відшкодування втрат доходів у зв’язку з підтриманням доступного рівня цін 

на продукти харчування. Субвенції та дотації надаються юридичним особам. Субвенції є 

різновидом цільових субсидій, які передбачають спільну участь отримувача і бюджету у 

фінансуванні певних витрат. Державні дотації видають на покриття збитків підприємств, 

але лише в тому разі, коли вони викликані незалежними від підприємств причинами.  

       Бюджетні кредити – це надання коштів з бюджету суб’єктам підприємницької 

діяльності на поворотній основі, що взагалі не властиве бюджетним відносинам. На відміну 

від банківських кредитів вони видаються на пільгових умовах та за нижчими процентними 

ставками.  

       Кошторисне фінансування означає виділення коштів  з бюджету на основі 

спеціального планового документа – кошторису. Охоплює такі напрями видатків, як 



соціальна сфера, фундаментальні дослідження, оборона, управління. Для бюджетних 

установ воно є формою цільового, безповоротного і безоплатного фінансування. 

Працівники цих установ отримують таким чином первинні доходи. З позицій споживачів 

суспільних послуг у соціальній сфері це так звані безплатні послуги, що характеризують 

вторинні доходи користувачів такими послугами.  

  

3. Поняття бюджетної системи та бюджетного устрою  

       Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюджетної системи, її 

структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи 

функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, 

взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України 

визначається державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом  нашої 

країни.  

       Бюджетна система України – сукупність державного та місцевих бюджетів, 

побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-

територіального устрою і врегульована нормами права.  

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.  

Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети 

та бюджети місцевого самоврядування.  

       Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх 

об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад.  

       Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу 

та прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Зведений бюджет України 

включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної 

Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.  

  

4. Принципи побудови бюджетної системи  

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 

1) принцип єдності – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною 

правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, 

єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення 

бухгалтерського обліку і звітності;  

2) принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету мають 

відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;  

3) принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є 

самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за 

бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними 

відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями 

використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одні 

від одних розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;  

4) принцип повноти – до складу бюджетів включаються всі надходження та витрати 

бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;  



5) принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках 

економічного і соціального розвитку та розрахунках надходжень і витрат бюджету, що 

здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;  

6) принцип ефективності та результативності – у процесі складання та виконання 

бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, 

запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку 

економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, 

Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі – гарантовані послуги), 

за умови залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального 

результату у разі використання визначеного бюджетом обсягу коштів;  

7) принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним та місцевими 

бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально 

можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;  

8) принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти 

використовуються лише на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними 

асигнуваннями;  

9) принцип справедливості й неупередженості – бюджетна система України 

будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами і територіальними громадами;  

10) принцип публічності та прозорості – інформування громадськості з питань 

складання, розгляду, затвердження, виконання державного та місцевих бюджетів, а також 

контролю їх виконання.  

 

5. Бюджетний процес  

       Бюджетний процес – це регламентований законом порядок складання, розгляду та 

затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про 

виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Бюджетний процес від 

початку складання проекту бюджету і до затвердження звіту про виконання бюджету 

проходить під контролем Верховної Ради України і місцевих органів влади. Повний цикл 

бюджетного процесу в Україні триває понад два роки.  

Виокремлюють такі стадії бюджетного процесу: 

1) складання проекту бюджету;  

2) розгляд проекту та прийняття Закону про Державний бюджет України (рішення про 

місцевий бюджет);  

3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до Закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет);  

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.  

       На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль дотримання бюджетного 

законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно 

до законодавства.  

       Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені 

бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними 

коштами).  

       У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного 

бюджету та на рівні місцевих бюджетів. Особливими елементами програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних 

програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.  

       Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку,       

Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного 



бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності 

Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного і 

соціального розвитку, державних цільових програмах.  

Бюджетне планування охоплює складання проекту бюджету, його розгляд та 

затвердження. Процедура бюджетного планування – це послідовність заходів і дій зі 

складання, розгляду і затвердження проекту бюджету, яка визначається Бюджетним 

кодексом. В Україні на державному рівні вона включає такі етапи та стадії:  

       1. Складання проекту бюджету. Кабінет Міністрів України розробляє проект Закону 

про Державний бюджет України.  

Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту Закону про Державний 

бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного 

планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення 

проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на 

наступні за плановим два бюджетні періоди.  

Разом з проектом Закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів 

України, до ВРУ подаються:  

1) пояснювальна записка до проекту Закону про Державний бюджет України;  

2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також 

зведений баланс фінансових ресурсів України;  

3) перелік пільг з податків і зборів із розрахунком втрат доходів бюджету від їх 

надання;  

4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено 

головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, 

передбачених у проекті Закону про Державний бюджет України; перелік державних 

інвестиційних проектів;  

5) зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов’язань на поточний і 

наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов’язань, включаючи обсяг 

видатків на обслуговування державного боргу;  

6) план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік 

інвестиційних проектів, під які можуть надаватися державні гарантії у наступному 

бюджетному періоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період має 

включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, 

строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних 

договорів;  

7) прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні 

періоди;  

8) доповідь про перебіг виконання Державного бюджету України у поточному 

бюджетному періоді;  

9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного 

бюджету України на підставі бюджетних запитів за формою, визначеною Міністерством 

фінансів України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету);  

10) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із 

всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування;  

11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки й оборони 

України до проекту Закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із 

забезпеченням національної безпеки й оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням);  



12) інформація щодо залучення довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), 

надання гарантій, набуття прав поручителя за такими зобов’язаннями державними 

підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 

державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв);  

13) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.  

       2. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України (відбувається у 

Верховній Раді України). Законом про Державний бюджет України визначаються:  

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом 

на загальний та спеціальний фонди);  

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному 

бюджетному періоді, державного і гарантованого державою боргу на кінець відповідного 

бюджетного періоду;  

3) доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до Закону);  

4) фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до 

Закону);  

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за 

бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків 

на оплату праці, оплату комунальних послуг й енергоносіїв) та видатків розвитку,   

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів   

(у додатках до Закону);  

7) розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;  

8) розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;  

9) розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на 

місяць на одну особу;  

10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, із зазначенням 

кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному 

бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм ;  

11) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.  

       

 3.Виконання бюджету.  

Полягає у мобілізації запланованих доходів і фінансуванні передбачених видатків. 

Організація виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України; оперативна 

робота ведеться Міністерством фінансів України і Державною казначейською службою.  

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. 

Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням           

Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету.  

       Бюджетний період (бюджетний рік) в Україні збігається з календарним роком, тобто 

розпочинається 1 січня і закінчується 1 грудня.  

       Касове виконання державного бюджету в Україні здійснює Державна казначейська 

служба, підпорядкована Міністерству фінансів України. Казначейська служба має єдиний 

казначейський рахунок у Національному банку України та його регіональних управліннях 

і через них провадить усі операції розпорядників коштів державного бюджету, забезпечує 

чіткий контроль надходження коштів до бюджету та їх використання. Якщо у процесі 

виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне 

зниження надходжень від дохідних джерел, Верховна Рада України за пропозицією 

Кабінету Міністрів України приймає рішення про запровадження пропорційного 

скорочення бюджетних видатків, що затверджені, щомісячно за всіма статтями бюджету 



(крім статей, що потребують захисту) до кінця бюджетного року. Цей механізм називається 

секвестром бюджету.  

       3. Звітність про виконання Державного бюджету України включає фінансову та 

бюджетну звітність.  

       Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів 

України.  

       Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в 

розрізі бюджетної класифікації.  

       Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються 

Міністерством фінансів України.  

       Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України 

здійснюються Державною казначейською службою України.  

       Державна казначейська служба України забезпечує достовірність інформації про 

виконання Державного бюджету України.  

       Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, 

квартальною та річною.  

       Річний звіт про виконання Закону про Державний бюджет України подається 

Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій 

палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.  

       Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом 

Міністрів України річного звіту про виконання Закону про Державний бюджет України 

готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання Закону про Державний 

бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а 

також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та 

вдосконалення бюджетного процесу загалом. Розгляд у Верховній Раді України річного 

звіту про виконання Закону про Державний бюджет України здійснюється за спеціальною 

процедурою.  

  

  

  

Запитання для самоперевірки  

1. Охарактеризуйте бюджет як особливу і специфічну форму фінансових відносин.   

2. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. У чому полягає економічна 

роль бюджету як самостійної категорії?  

3. Які фактори впливають на величину бюджетного фонду?  

4. Які функції виконує державний бюджет?  

5. Охарактеризуйте бюджетну систему України.  

6. Що таке бюджетний процес? Назвіть основні етапи бюджетного процесу.  

7. Який порядок складання проекту бюджету в Україні?  

8. Який порядок затвердження бюджету?  

9. Охарактеризуйте роль Державної казначейської служби у виконанні бюджету.  

 

Викладач                                                                                                                           С.В.Вероблюд 
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