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Реалізація державної політики незалежно від її
спрямованості неможлива без відповідних ресурсів, у
тому числі й фінансових. Держава, в особі багатьох
інституцій, беручи на себе відповідальність за захист
свого суверенітету, незалежності, прав і свобод її гро+
мадян, отримує значні повноваження щодо розпоря+
дження державними ресурсами, у тому числі й бюджет+
ними коштами. Не слід забувати, що основна частина
цих коштів формується за рахунок податків та зборів
громадян: безпосередньо — з доходів та власності
фізичних осіб, та опосередковано — через оподатку+
вання діяльності, якою вони займаються. Тому від умін+
ня ефективно управляти цими ресурсами залежить спро+
можність країни, її конкурентоздатність, добробут лю+
дей, що в ній проживають.

На жаль, статистика підтверджує, що саме у бю+
джетній сфері чи не найбільша кількість зловживань. Зок+
рема, за інформацією Рахункової Палати України, у 2010
році зберігається тенденція збільшення обсягів незакон+
ного, у тому числі нецільового, неефективного викори+
стання коштів Державного бюджету України та держав+
них цільових фондів, а також порушень і недоліків при
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адмініструванні доходів державного бюджету. Так, у
2010 році цей показник сягнув 52 млрд грн. проти 36,2
млрд грн. у 2009 році [3]. Статистика досить загрозли+
ва, зважаючи на розмір Державного бюджету України.
Обсяг його доходів, затверджений Верховною Радою
України на 2011 рік, перевищує 299 млрд грн. [1], що
складає майже 30% загального ВВП України (1094,6
млрд грн.), зафіксованого органами Держкомстату у
2010 році [2]. Така ситуація свідчить про недоліки в уп+
равлінні бюджетними ресурсами, що призводить до
тінізації бюджетних коштів, зниження довіри громадян
до держави і, як наслідок, спричиняє загрозливий від+
плив капіталу до інших країн, а відтак, потребує більш
глибокого вивчення.

Для дослідження питання детінізації ризиків у бю+
джетній сфері використовувались законодавчі акти,
рішення Уряду України, аналітичні дані державних
органів, що відповідають за формування та організа+
цію виконання Державного бюджету України та держав+
них органів, уповноважених на здійснення фінансово+
го контролю у бюджетній сфері та суб'єктів. Серед нау+
ковців та політичних діячів, що займались досліджен+
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ням окремих питань сутності бюджетного процесу, тен+
денцій розвитку та складових бюджетної фінансової
системі — Розпутенко І.В., Рубан Н.І., Кілієвич О.І., Во+
ротін В.Є., Геєць В.М., Василик О.Д., Павлюк К.В., Дрозд
І.К. та інші.

Метою даної статті є вивчення існуючої в Україні
системи формування та управління бюджетними ресур+
сами (бюджетної системи), основних ризиків тінізації під
час управління бюджетними коштами та їх використан+
ня, дослідження державних механізмів зниження ризи+
ку тінізації бюджетної сфери. Під час дослідження ви+
користовувались методи логічного та теоретичного ана+
лізу та синтезу.

Для вивчення питання згадаємо, що Бюджетна си+
стема України складається з державного бюджету та
місцевих бюджетів. Бюджет України, як і будь+якої
іншої країни, включає дохідну частину та видаткову
частину.

Згідно зі статтями 2, 22 Бюджетного кодексу Украї+
ни [4] управління та розпорядження бюджетними кош+
тами здійснюється розпорядниками бюджетних коштів
— бюджетними установами в особі їх керівників, упов+
новажених на отримання бюджетних асигнувань, взят+
тя бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бю+
джету. Розпорядники бюджетних коштів повинні забез+
печувати ефективне, результативне і цільове викорис+
тання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного
процесу: складання та прийняття рішення про бюджет
(планування), виконання бюджету, формування звітів та
фінансовий аналіз та моніторинг.

Виходячи з цього, фінансовий контроль з боку дер+
жавних органів, уповноважених на це, акцентується на
трьох основних напрямах:

— порушення адміністрування доходів;
— незаконне, у тому числі нецільове, використання

коштів;
— неефективне використання коштів.
Щодо неефективного використання коштів, то слід

зазначити, що, незважаючи на те, що їх обсяг сягає 30
% загального обсягу правопорушень, зафіксованих
контролюючими органами [3], визначення сутності цьо+
го поняття на законодавчому рівні не встановлено. Тому
висновки щодо ефективності використання бюджетних
коштів досить часто мають суб'єктивний характер, оск+
ільки опираються на ймовірний рівень досягнення пев+
ного потенційного результату, як правило, чітко не виз+
наченого. Простіше кажучи, що могло б бути досягнуто
(але не досягнуто) за умов того чи іншого варіанта прий+
няття рішення щодо розпорядження ресурсами. Крім
того, відповідальність за неефективне використання
бюджетних коштів за законодавством України обме+
жується лише незначними адміністративними стягнен+
нями.

Серед основних порушень та недоліків при адміні+
струванні дохідної частини державного бюджету Рахун+
кова Палата України, зокрема, виділяє:

— недоотримання податків та зборів внаслідок зву+
ження податкової бази, несвоєчасності або не в повно+
му обсязі нарахування податків і зборів (обов'язкових
платежів) та погашення податкових зобов'язань чи по+
даткового боргу, виконання умов надання пільг, стяг+
нення штрафних санкцій і пені;

— прийняття державними органами необгрунтова+
них управлінських рішень, що спричинило значні втра+
ти бюджетних надходжень;

— неузгодженість нормативно+правових актів, що
призводить до значних втрат бюджетних надходжень
[3].

Звичайно, було б некоректним покладати відпові+
дальність за ненадходження до державного бюджету
лише на суб'єктів адміністрування податків та зборів,
оскільки корінь проблеми — набагато глибше. Йдеться
про ефективність чинної податкової системи в цілому,
стан економічної та політичної ситуації в країні, а також
ряд суб'єктивних факторів, зокрема доволі стале недо+
вірливе ставлення до влади, зумовлене нестабільністю
законодавчої бази, високим рівнем корупції тощо.

Але в умовах тривалої нестачі бюджетних ресурсів
на перший план виступає питання ефективного розпо+
рядження вже отриманими доходами. Тому в нашій
статті ми більш детально зупинимося на механізмах дер+
жавної політики детінізації бюджетних фінансових ре+
сурсів, на стадії їх використання та управління ними.

Аналізуючи інформацію державних органів у сфері
контролю за використанням бюджетних коштів упро+
довж останніх років, зупинимось на найбільш характер+
них за кількістю випадків та обсягів порушень бюджет+
них правопорушеннях, які умовно об'єднаємо за стаді+
ями бюджетного процесу.

1. На стадії складання та прийняття рішення про
бюджет (планування):

1.1. Неефективне планування, планування видатків
державного бюджету з порушенням чинного законодав+
ства та за відсутності правових підстав (обсяг останніх
за результатами перевірки у 2010 році становив 236,8
млн грн., або 1,5 відс. від загального обсягу виявлених
порушень [3]).

Відповідно до статті 35 Бюджетного Кодексу Украї+
ни головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані
складати та своєчасно подавати Міністерству фінансів
достовірні та обгрунтовані бюджетні запити на плано+
вий період. У свою чергу, Міністерство фінансів, керу+
ючись статтею 36 цього ж Кодексу, проводить аналіз
бюджетного запиту на предмет його відповідності меті,
пріоритетності, а також ефективності використання
бюджетних коштів та приймає рішення про включення
бюджетного запиту до проекту Державного бюджету
України.

На практиці процес планування зберігає ознаки
формального підходу до обгрунтування потреби у бю+
джетних коштах на плановий період, оскільки розпоряд+
ник коштів формує потребу у видатках не за принципом
обгрунтування, починаючи від однієї гривні, а виходячи
з "додаткової потреби", понад доведені Міністерством
фінансів "граничні обсяги видатків". Крім того, розпо+
рядники бюджетних коштів необгрунтовано завищують
потребу у бюджетних коштах, використовуючи сфор+
мований ще в радянські часи стереотип: "проси 100 гро+
шових одиниць, 10 з яких — можливо отримаєш".

Позитивним для України стало запровадження з
2002 року програмно+цільового методу планування та
виконання бюджету [5], який передбачає виокремлен+
ня в окремі бюджетні програми заходів, спрямованих
на виконання конкретної мети, із зазначенням конкрет+
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них показників виконання програми, відповідних бю+
джетних коштів на її виконання та відповідальних вико+
навців. На законодавчому рівні визначення програмно+
цільового методу закріплене лише з 2010 року, разом
із набуттям чинності нової редакції Бюджетного Кодек+
су України. Запровадження програмно+цільового мето+
ду є однією з вимог ЄС щодо бюджетного процесу, він
повинен забезпечувати прозоре та ефективне викорис+
тання бюджетних коштів.

1.2. Відсутність дієвого довго+ та короткостроково+
го прогнозування і планування. Відповідно до статті 21
Бюджетного кодексу в Україні складається прогноз
державного бюджету на наступні за плановим два бю+
джетні періоди, який грунтується на Програмі діяльності
Кабінету Міністрів, прогнозних та програмних докумен+
тах економічного та соціального розвитку, державних
цільових програмах та пропозиціях головних розпоряд+
ників коштів державного бюджету щодо потреби у бю+
джетних коштах. Фактично головні розпорядники
бюджетних коштів дійсно формують бюджетні запиті
до проекту Державного бюджету на плановий та на+
ступні за плановим два бюджетні періоди, однак ці по+
казники носять умовний характер (шляхом застосуван+
ня коефіцієнтів до базового періоду), оскільки не ма+
ють у своїй основі дієвих середньострокових держав+
них програм.

1.3. Прийняття необгрунтованих управлінських рі+
шень, що призводять до неефективних витрат бюджет+
них коштів. Як було зазначено, учасники бюджетного
процесу наділені бюджетними повноваженнями з управ+
ління бюджетними коштами. Разом з тим, досить часто
оцінити ефективність управлінського рішення можливо
лише після досягнення результатів, що ускладнює
здійснення поточного контролю на стадії його виконан+
ня. Однак наслідки необгрунтованих управлінських
рішень можуть обліковуватися у десятках і сотнях ти+
сяч гривень. Проблема полягає у відсутності в межах
загальної стратегії країни довгострокових програм со+
ціально+економічного розвитку, із визначенням відпо+
відальних виконавців за їх виконання.

2. На стадії виконання бюджету:
— Нецільове використання коштів Державного

бюджету.
Бюджетний Кодекс України (стаття 119) під нецільо+

вим використанням бюджетних коштів передбачає їх
витрачання на цілі, що не відповідають:

1) бюджетним призначенням, встановленим зако+
ном про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет);

2) напрямам використання бюджетних коштів, виз+
наченим у паспорті бюджетної програми або в порядку
використання бюджетних коштів;

3) бюджетним асигнуванням.
За даними Рахункової Палати, в ході проведення

контрольних заходів впродовж 2010 року виявлено не+
законне, у тому числі нецільове використання коштів
Державного бюджету України та цільових фондів на
загальну суму понад 16,1 млрд грн., що майже на 60 %
більше, ніж у попередньому році [3].

Така ситуація свідчить про недостатній поточний
контроль на стадії взяття бюджетних зобов'язань, перш
за все, з боку органів Державного казначейства, яким

відповідно до статті 112 Бюджетного Кодексу України
надані повноваження щодо здійснення контролю, зок+
рема за: відповідністю кошторисів розпорядників бю+
джетних коштів показникам розпису бюджету; відпові+
дністю взятих зобов'язань розпорядниками бюджетних
коштів та платежів відповідним бюджетним асигнуван+
ням.

— Порушення під час здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти. Згідно Закону Украї+
ни "Про здійснення державних закупівель" [6] устано+
ви та організації, які повністю або частково здійснюють+
ся за рахунок державних коштів, здійснюють закупів+
лю товарів, робіт і послуг вартістю 100 тисяч грн. та
більше шляхом проведення торгів.

 Незважаючи на регулярні спроби уряду та парла+
менту удосконалити процедуру та правила державних
закупівель, тенденція збільшення зловживань у цій
сфері залишається незміною. Їх загальний обсяг у 2010
році, за інформацією Рахункової Палати України, ста+
новив 850 млн грн., або 5,3 відс. загальної суми виявле+
них бюджетних правопорушень [3], серед яких:

1) системна закупівля за цінами, що значно вище
ринкових;

2) "штучне" дроблення суми контрактів з метою ухи+
лення від проведення торгів;

3) залучення до виконання договору посередників,
які не є виробниками товарів, що відповідно збільшує
вартість договору;

4) наявність зв'язків переможця тендера з іншими
учасниками тендера, які в свою чергу, пропонують ціни,
що несуттєво відрізняються від ціни переможця;

5) значна доля державних закупівель, що прово+
диться за процедурою закупівлі в одного учасника, при
цьому предметом закупівлі виступають товари, роботи
чи послуги, які можуть надати широке коло учасників
ринку.

— Використання з порушенням чинного законодав+
ства та /або без належних нормативно+правових підстав
коштів державного бюджету. Йдеться про порушення
як бюджетного законодавства, так і норм законодав+
ства, що регулює відносини у певній сфері або галузі. З
огляду на це, за даними перевірок Рахункової Палати у
2010 році, з року в рік це залишається найбільш поши+
реним видом бюджетного правопорушення та становить
в загальному обсязі виявлених порушень 19,1 відс., або
2,9 млрд грн. [3]

— Прийняття незаконних або неефективних рішень
щодо управління державним майном. Такі порушення
здебільшого виникають у зв'язку із повноваженнями
щодо управління державним майном, наданими орга+
нам виконавчої влади та ряду інших державних органів
відповідно до Закону України "Про управління об'єкта+
ми державної власності" [7]. Ці повноваження, зокре+
ма, дають можливість прийняття рішень про створення,
реорганізації і ліквідації підприємств, установ та орган+
ізацій, заснованих на державній власності, управління,
розпорядження державним майном, передача його в
оренду та відчуження у випадках передбачених зако+
нодавством.

3. На стадії формування звітності та аналізу слід
виділити порушення, пов'язані з включенням недосто+
вірних даних до звітів про виконання бюджету, пору+
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шення порядку та термінів подання таких звітів; пору+
шенням встановлених вимог та термінів ведення бухгал+
терського обліку та складання звітності про виконання
бюджетів; невідповідністю даних, наведених у фінан+
совій звітності бюджетних установ, даним бухгалтерсь+
кого обліку.

Державні механізми попередження порушень у бю+
джетній сфері давно випробувані у світі та базуються
на використанні трьох основних інструментів: стимулю+
вання (мотивація), відповідальність, належний контроль.

Одразу необхідно зазначити, що існує певна за+
лежність між цими інструментами. Тобто запроваджен+
ня будь+якого з них поодинці не забезпечить належно+
го ефекту без одночасно застосування іншого. Наприк+
лад, збільшення розміру заробітної плати службовців
без запровадження належного контролю на всіх стаді+
ях бюджетного процесу та відповідних заходів впливу
за порушення у бюджетній сфері не призведе до змен+
шення рівня таких порушень. У свою чергу, запрова+
дження суворої відповідальності за порушення без
гідного рівня заробітних плат може призвести до відпли+
ву кваліфікованих кадрів у бюджетній сфері, що у свою
чергу відобразиться на ефективності державного управ+
ління у цілому.

Розглянемо стан запровадження цих інструментів в
Україні.

1. Стимулювання (мотивація).
Враховуючи загальне зубожіння українського сус+

пільства однієї з вагомих мотиваційних складових по+
передження тінізації бюджетних ресурсів безперечно
є оплата праці. В Україні умови та структура заробіт+
ної плати для державних службовців (органи виконав+
чої влади) та працівників інших установ та організацій
бюджетної сфері, що утримуються за рахунок бюджет+
них коштів (заклади освіти, медицини тощо) відрізня+
ються.

Для державних службовців умови оплати праці вста+
новлюються Кабінетом Міністрів України [8] та склада+
ються із фіксованих окладів, а також надбавок, доплат
та премій. Востаннє підвищення заробітної плати дер+
жавних службовців відбулося у лютому 2008 року.

Заробітна плата інших працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери вста+
новлюються на основі Єдиної тарифної сітку розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 р. [9].
Розмір першого тарифного розряду, виходячи з якого
із застосуванням відповідних коефіцієнтів (від 1 до 4,51)
розраховується оклад, з 1 вересня 2011 року встанов+
лений на рівні 641 гривні. З листопаду 2008 року його
було збільшено лише на 96 грн. (з 545 грн.). Звичайно,
крім тарифного окладу до складу заробітної плати пра+
цівників зазначеної сфери також включаються надбав+
ки за виконання додаткового обсягу робіт, що встанов+
люються у відсотках до посадового окладу та премія,
але в цілому розмір зарплати у бюджетній сфері зали+
шається низьким.

2. Відповідальність.
Бюджетний кодекс України (стаття 121) передбачає

встановлення відповідальності посадових осіб, з вини
яких допущено порушення бюджетного законодавства:

— Цивільної;

— Дисциплінарної — догана або звільнення, а для
державних службовців — попередження про неповну
службову відповідність або затримка до одного року у
присвоєнні чергового рангу,

— Адміністративної у вигляді штрафу:
— за порушення бюджетного законодавства — у

розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних міні+
мумів доходів громадян в залежності від порушення
згідно статті 16412 Кодексу про адміністративні право+
порушення [10];

— за порушення законодавства про здійснення за+
купівлі товарів, робіт послуг за державні кошти — у
розмірі від трьохсот до семисот, а за повторні дії до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
в залежності від виду порушення згідно статті 16414
Кодексу про адміністративні правопорушення (неопо+
датковуваний мінімум складає 17 грн.);

— Кримінальної — згідно Кримінального кодексу
України, якщо порушення має ознаки злочину, зокре+
ма нецільове використання бюджетних коштів, здійснен+
ня видатків без відповідних бюджетних призначень у
сумі понад 17000 гривень (стаття 210) караються штра+
фом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк
до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого [11] . Ті самі діяння, в особливо великих
розмірах (понад 51000 грн.) або вчинені повторно —
караються позбавленням волі на строк від двох до шес+
ти років.

3. Належний контроль.
Законодавчо засади створення системи державно+

го фінансового контролю в бюджетній сфері та загаль+
ну схему контролю над бюджетними ресурсами в кон+
тексті бюджетного процесу закріплено у Бюджетному
кодексі України. Згідно статті 26 Кодексу [4] в Україні
засновано дворівневу систему фінансового контролю
на всіх стадіях бюджетного процесу, яка складається з
внутрішнього контролю та зовнішнього контролю та
аудиту фінансової та господарської діяльності бюджет+
них установ.

Зовнішній контроль та аудит фінансової та госпо+
дарської діяльності бюджетних установ здійснюються:

— Рахунковою палатою — в частині контролю за
використанням коштів Державного бюджету України, в
тому числі на обслуговування і погашення державного
боргу;

— Головним контрольно+ревізійним управлінням
України — за цільовим та ефективним використанням
коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, за
достовірністю визначення потреби в бюджетних кош+
тах при складанні планових показників; веденням бух+
галтерського обліку та звітності;

— Міністерством фінансів України — щодо дот+
римання бюджетного законодавства на кожній стадії
бюджетного процесу як щодо державного бюджету,
так і місцевих бюджетів: аналіз бюджетного запиту,
поданого головним розпорядником бюджетних
коштів, з точки зору його відповідності меті, пріори+
тетності, а також ефективності використання бюджет+
них коштів;
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— Державним казначейством України — в частині
контролю бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні пла+
тежів розпорядниками бюджетних коштів; ведення ними
бухгалтерського обліку та складання звітності.

Отже, контрольна діяльність Міністерства фінансів
та Державного казначейства України спрямована, у пер+
шу чергу, на здійснення зовнішнього попереднього та
поточного фінансового контролю на стадії формуван+
ня бюджету та витрачання бюджетних коштів шляхом
формування нормативної бази та здійснення комплек+
су заходів превентивного характеру. Рахункова палата
та Головне контрольно+ревізійне управління забезпечу+
ють подальший контроль за цільовим та використанням
коштів Державного бюджету України.

Відповідальність за організацію ефективного внут+
рішнього контролю і аудиту за фінансовою та госпо+
дарською діяльністю на всіх стадіях бюджетного про+
цесу в самій установі та у підвідомчих бюджетних орга+
нізаціях несуть розпорядники бюджетних коштів, в
особі їх керівників [4, стаття 26] .

При цьому Кодекс розрізняє внутрішній контроль
для забезпечення дотримання законності та ефектив+
ності використання бюджетних коштів, досягнення ре+
зультатів відповідно до встановленої мети, завдань
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих уста+
нов та внутрішній аудит — як діяльність підрозділу внут+
рішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на
удосконалення системи управління, запобігання фактам
незаконного, неефективного та не результативного ви+
користання бюджетних коштів, виникненню помилок чи
інших недоліків у діяльності бюджетної установи та
підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрі+
шнього контролю.

Незважаючи на вимоги Бюджетного Кодексу, в цен+
тральних органах виконавчої влади діють лише конт+
рольно+ревізійні підрозділи, діяльність яких не можна
віднести до внутрішнього аудиту. Такі підрозділи ство+
рюються відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 06.01.2010 р. №2 для проведення
внутрішньої контрольно+ревізійної роботи безпосеред+
ньо в центральних органах виконавчої влади та підвідом+
чих їм установах та організаціях [11]. Хоча діяльність
цих підрозділів і координується органами державної
контрольно+ревізійної служби, однак реально досить
часто має формальний характер, враховуючи структур+
не підпорядкування керівнику об'єкта контрольно+ре+
візійної роботи. Крім того, діяльність суб'єктів як зовн+
ішнього, так і внутрішнього контролю має розрізнений
характер та не об'єднана в єдину систему.

Отже, хоча сучасний стан розвитку бюджетного за+
конодавства в Україні характеризується певною сис+
темністю, водночас непоодинокими є прояви порушен+
ня системних зв'язків між законами і підзаконними ак+
тами, недодержання єдиної термінології, дублювання
функцій. З огляду на обсяг правопорушень, можна
зробити висновки, що механізми попередження і про+
тидії зловживанням у бюджетній сфері та детінізації
бюджетних коштів в Україні не досить дієві, що
свідчить про недоліки у запроваджених інструментах.
Серед питань, що залишаються невирішеними, можна
виділити:

— забезпечення дієвого довгострокового плануван+
ня, яке грунтується на прогнозних та програмних доку+
ментах економічного та соціального розвитку, держав+
них цільових програмах;

— удосконалення системи закупівель, зокрема че+
рез залучення громадського контролю, формування
реєстру недобросовісних учасників;

— посилення системи внутрішнього контролю за
використанням бюджетних коштів, зокрема через відок+
ремлення підрозділів з інспектування від підрозділів
внутрішнього аудиту, без дублювання контрольних
функцій;

— створення єдиної системи державного фінансо+
вого контролю у бюджетній сфері, суб'єкти контролю в
якій об'єднані спільною метою — забезпечення повно+
ти та своєчасності формування ресурсів держави, ефек+
тивного та цільового витрачання державних коштів, за+
конності та високої результативності їх використання.
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