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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Стаття присвячена розгляду теоретичних засад бюджетного інвестування, визначенню їх
ролі і місця в розвитку національної економіки. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку
економіки України на найближчі 5 років, які базуються на національній безпеці. Досліджено
основні функції, які виконуються бюджетними інвестиціями в сучасній економічній системі й
форми, в яких проявляються інвестиції. Надана оцінка категоріально-понятійного аналізу
«бюджетних інвестицій», що доповнено авторською дефініцією. Визначено завдання
управління бюджетними інвестиціями, обґрунтовано необхідність відповідності планів
капіталовкладень фінансових ресурсів посадовим функціональним обов'язкам органів
державної влади. З проведеного аналізу показано зміни динаміки бюджетних інвестицій в
основний капітал та структури джерел фінансування капітальних інвестицій, що засвідчили
нестабільну тенденцію розвитку за 2013-2015 роки. В роботі досліджено основні проблеми
інвестування та обґрунтовано шляхи підвищення його ефективності.
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РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению теоретических основ бюджетного инвестирования,
определению их роли и места в развитии национальной экономики. Обоснованы стратегические
приоритеты развития экономики Украины на ближайшие 5 лет, которые базируются на
национальной безопасности. Исследованы основные функции, которые выполняются
бюджетными инвестициями в современной экономической системе и формы, в которых
проявляются инвестиции. Дана оценка категориально-понятийному анализу «бюджетных
инвестиций», дополнен авторской дефиницией. Определены задачи управления бюджетными
инвестициями, обоснована необходимость соответствия планов капиталовложений финансовых
ресурсов должностным функциональным обязанностям органов государственной власти. Из
проведенного анализа показаны изменения динамики бюджетных инвестиций в основной
капитал и структура источников финансирования капитальных инвестиций, что показали
нестабильную тенденцию развития за 2013-2015 годы. В работе исследованы основные
проблемы инвестирования и обоснованы пути повышения его эффективности.

Ключевые слова: бюджетные инвестиции,
стратегические приоритеты государства.

270

инвестиционная

деятельность,

Випуск III-IV (63-64), 2016

M ON E Y, F IN AN C E , C RED I T
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку країни бюджетні інвестиції відіграють стабілізуючу роль у
суспільстві, оскільки закладають фундамент економічного зростання та
соціального розвитку. Дослідженню їх теоретичних і практичних аспектів
присвячено мало робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених і
практиків. Особливе місце в розвитку економіки належить стратегії, адже
від правильності обраних пріоритетів залежить рівень та якість життя
населення в країни в довгостроковій перспективі. До основних пріоритетів
соціально-економічного
розвитку
можна
віднести:
завершення
конституційної реформи, зокрема усунення дуалізму виконавчої влади,
прийняття базових законів, що регулюють функціонування основних
владних інститутів; подолання кризових явищ в системі судочинства,
проведення комплексної судово-правової реформи; реалізація політики
збереження здоров’я нації, реформування галузі охорони здоров’я;
створення повномасштабної системи соціального страхування тощо.
Питання теорії, практики інвестицій та стратегій досліджували вітчизняні і
зарубіжні вчені: О. І. Барановський, І. А. Бланк, К. Боумен, М. І. Звєряков,
А. І. Ковальов, О. Є. Кузьмін, П. П. Микитюк, А. А. Пересада, С. К. Реверчук,
Н. А. Хрущ, У. Шарп, З. Є. Шершнева та інші дослідники.
Аналіз нормативно-правової бази засвідчив відсутність чітко визначених
стратегічних пріоритетів на рівні держави.
Так, наприклад, відповідно до Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2013-2020 роки пріоритетними галузями були
визначені: виробництво обчислювальної техніки, високотехнологічного
машинобудування, програмного забезпечення та радіоелектроніка. Згідно
з Стратегією національної безпеки та пов’язаної з нею програми на 20102014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», пріоритетними галузями економіки зафіксовано
житлово-комунальне господарство, сільське господарство, вугільну
галузь, електроенергетику. В той же час в Стратегії національної безпеки
«Україна-2020: стратегія модернізації» за пріоритетні було визначено
галузі оборонно-промислового комплексу, агропромислове виробництво,
приладобудування, виробництво інформаційної техніки, розвиток хімікофармацевтичних технологій, біотехнологій, екологічних технологій та
інше[1]. Таким чином, дослідження цих та інших документів показало, що
державна політика у визначенні стратегічних пріоритетів є непослідовною,
а самі пріоритети – розмитими.
Дослідженню теоретико-практичних основ бюджетних інвестицій і
проблем бюджетного інвестування присвячені роботи багатьох науковців,
таких як: С. Буковинський, Т. Затонацька, С. Зимовець, О. Кириленко,
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В. Комарів, Б. Малиняк, П. Орлов. Інвестиції-як одну із важливіших умов
економічного зростання та інвестиційну проблематику як одну із головних
проблем усіх доктрин досліджували Р. Вернон, Дж. М. Кейнс, Ж. Кольбер,
К. Маркс та ін. Проте подальшого дослідження вимагає роль бюджетного
інвестування в соціально-економічний розвиток суспільства.
Метою наукової роботи є дослідження сутності бюджетних
інвестицій, визначення їх ролі в забезпеченні соціально-економічного
розвитку країни та обґрунтування основних напрямів підвищення
ефективності бюджетного інвестування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досягти стратегічної
мети бюджетних інвестицій можна шляхом вирішення тактичних цілей,
наприклад, отримання до бюджету додаткових податкових або
неподаткових доходів або соціально-економічного ефекту від створення
або збільшення вартості державного майна. Соціально-економічний ефект
від створення або збільшення вартості державного
майна може
виражатися у вигляді поліпшення екологічної ситуації, розвитку
енергетичної
та
забезпечення
сучасної
житлово-комунальної
інфраструктури, розвитку матеріальної бази систем освіти, культури,
охорони здоров’я тощо. Здійснення бюджетного інвестування є необхідною
умовою ефективного розвитку держави. Це пов’язано з тим, що, поперше, інвестиції виконують соціальну функцію, а саме вирішують
соціально-культурні
проблеми
суспільства.
По-друге,
виконують
переорієнтацію вектора розвитку національної економіки в напрямку
інноваційного типу господарювання. По-третє, виконують оптимізацію
галузевої структури національної економіки.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади,
паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки,
споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права
інтелектуальної
власності;
сукупність
технічних,
технологічних,
комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації,
навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого
виду
виробництва,
але
не
запатентованих
(«ноу-хау»);
права
користування обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності [2].
Уст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»
[2]
зазначається, що інвестиційна діяльність проводиться на основі
державного інвестування, яке здійснюється органами влади й органами
управління України, місцевих рад народних депутатів за рахунок
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коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також
державними підприємствами, установами та організаціями за рахунок
власних і позичкових коштів.
З метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики
здійснюється державне регулювання інвестиційної діяльності. Воно
визначається показниками економічного і соціального розвитку України,
державними і регіональними програмами розвитку народного господарства,
державними і місцевими бюджетами, а саме передбачуваними в них обсягами
державного фінансування інвестиційної діяльності.
Міністерство фінансів України, згідно з Бюджетним кодексом України,
здійснює фінансування пріоритетних напрямків, які подані у вигляді
державних програм та інвестиційних проектів.
У ст. 87 ч. 1 Бюджетного кодексу України [2] зазначено, що до
видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать
видатки на фундаментальні та прикладні дослідження і сприйняття
науково-технічного прогресу державного значення, міжнародні наукові та
інформаційні зв’язки державного значення, державні програми підтримки
регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні
програми розвитку транспорту та комунікацій, дорожнього господарства,
зв’язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти та
інші програми, які мають виключно державне значення [2].
Бюджетне інвестування – один з найважливіших інструментів держави,
що використовується для вирішення основних завдань розвитку
суспільства. Бюджетні інвестиції повинні забезпечувати здатність держави
ставити та досягати стратегічні орієнтири розвитку відповідно до
національних інтересів, виконувати завдання, пов’язані із впливом на
соціально-економічні процеси.
Бюджетні інвестиції виступають основним важелем реалізації
державної інвестиційної політики. Бюджетні інвестиції є витратами з
державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на фінансування
державних
цільових
програм
економічного,
науково-технічного,
соціального розвитку, програм розвитку окремих регіонів, галузей
економіки, фінансування інвестиційних проектів та придбання частки
акцій чи прав участі в управлінні підприємством [1].
У розвинутих країнах бюджетні інвестиції є одним з основних локомотивів
соціально-економічного розвитку. Роль бюджетних інвестицій в сучасній
економічній системі базується на здатності здійснювати три взаємопов'язані
функції: 1) створення і відновлення основних фондів для виробництва
суспільно важливих товарів і послуг; 2) перерозподіл інвестиційних ресурсів в
економічній системі; 3) стабілізація економіки.
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Враховуючи особливості функціональної класифікації державних видатків,
бюджетні інвестиції здійснюються в наступних формах: інвестиції в
бюджетний сектор;інвестиції в інфраструктуру; інвестиції в реальний сектор
економіки; інвестиції для забезпечення соціального захисту населення;
інвестиції соціального призначення [3].
В економічній і нормативно-правовій літературі недостатньо чітко подано
визначення поняття «бюджетні інвестиції», що не дозволяє правильно
визначити сутність, завдання і принципи бюджетного інвестування.
Критичний аналіз терміна «бюджетні інвестиції» наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції»*
Джерело

Айрієва А.Н.

Кириленко О.П.,
Малиняк Б.С.

Козельський В.М.
Костін І.В.,
Щепакін К.М.

Потапова Ю.В.

Сидорова К.В.

Характеристика поняття
Бюджетні інвестиції – вкладення усіх видів майнових і
інтелектуальних цінностей за рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з
метою створення або збільшення вартості майна (реальних і
фінансових активів), отримання інвестиційних доходів у
вигляді неподаткових надходжень від участі у реальному й
фінансовому інвестуванні.
Бюджетні інвестиції – кошти бюджету, що спрямовуються
на придбання та створення будівель, споруд, передавальних
пристроїв, транспортних засобів, обладнання та предметів
довгострокового
користування,
нематеріальних
активів,
проведення
їх
капітального
ремонту,
реконструкції,
модернізації та реставрації, придбання і капітального
поліпшення землі, а також надання капітальних трансфертів.
Бюджетні інвестиції – виділення юридичним особам коштів
на інвестиційні цілі з державного бюджету.
Бюджетні інвестиції – вкладення у будівництво та
модернізацію об’єктів державної (муніципальної) власності,
придбання машин та устаткування всіх видів і програмного
забезпечення.
Бюджетні інвестиції – бюджетні кошти, що вкладаються в
установленому
законодавством
порядку
в
об’єкти
підприємницької та / або іншої діяльності з метою отримання
прибутку та/або досягнення іншого соціального ефекту.
Бюджетні (державні) інвестиції – кошти державного
бюджету, місцевих бюджетів, що з ризиком вкладаються
державою в об’єкти господарської, іншої діяльності на
визначений період з метою реалізації функцій державної
влади та / або з метою отримання іншого позитивного
соціального та / або політичного результату.

*Джерело: за даними [4-6].

Оцінка категоріально-понятійного аналізу «бюджетних інвестицій»
свідчить про відсутність єдиного визначення терміна науковцями. Автори
статті пропонують під бюджетними інвестиціями розуміти кошти, виділені з
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бюджету та спрямовані на підвищення та поліпшення вартості майна, що
перебуває у власності держави, з метою отримання інвестиційного доходу
на основі капіталізації та досягнення соціально-економічних ефектів.
В Україні, як і в інших європейських державах, пріоритетним є
інвестиційне забезпечення розвитку реального сектору економіки, а також
інвестиції на соціальний захист і соціальне забезпечення. Тому
передбачається інвестування коштів в формування такої системи надання
суспільних послуг, яка б забезпечувала високий рівень соціальноекономічного розвитку, підвищувала б матеріальний добробут населення,
забезпечувала б розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери, а
також активізувала б інвестиційні процеси та сприяла б економічному
зростанню в країні. Інвестиції за рахунок бюджетних коштів за своєю
суттю є бюджетними видатками, і до них можуть бути застосовані
механізми управління видатками взагалі. Управління бюджетними
інвестиціями має певні особливості, пов’язані з їх нерегулярністю
(інвестиційні витрати на який-небудь об’єкт не відтворюються автоматично
в наступному році після завершення інвестиційного проекту, тобто
інвестиційні витрати відносяться завжди до зобов’язань бюджету) і
довгостроковим характером, що вимагає особливих підходів до
планування, оцінки і затвердження. Вони мають тісно пов’язуватися зі
стратегією розвитку державного сектора економіки, довгостроковим
фінансовим плануванням, борговою політикою органів публічної влади.
Усе це вимагає особливого підходу до формування й управління
інвестиційними проектами та програмами, укладання контрактів, що мають
найчастіше довгострокову перспективу, а також до моніторингу і контролю
за ефективністю інвестиційних витрат. Для ефективного управління
бюджетними інвестиціями необхідна відповідність планів капіталовкладень
фінансових ресурсів у межах чітко окреслених рамок діяльності, стійке
фінансування цих планів, а також забезпечення органів влади
інформацією про можливе невиконання поставлених цілей для
своєчасного вживання відповідних заходів.
Основними завданнями управління бюджетними інвестиціями є:
1) забезпечення бюджетної дисципліни; 2) забезпечення ефективного
розподілу
інвестиційних
ресурсів;
3)
забезпечення
ефективного
використання інвестиційних ресурсів [9].
Для ефективного управління бюджетними інвестиціями необхідна
відповідність планів капіталовкладень фінансових ресурсів у межах чітко
окреслених рамок діяльності, стійке фінансування цих планів, а також
забезпечення органів влади інформацією про можливе невиконання
поставлених цілей для своєчасного вживання відповідних заходів.
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У ході проведення дослідження динаміки державних інвестицій в
основний капітал ми з’ясували, що у процесі трансформаційних змін
протягом 3останніх років вони зазнали несуттєвих змін (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяги та динаміка державних інвестицій в основний капітал за
період 2013-2015 рр.*
Показник
Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур'єрська діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація харчування
Інформація та
телекомунікації
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим
майном
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування
Державне управління й
оборона; обов'язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок
Надання інших видів
послуг
Всього

2013
млн.грн.

%

2014
млн. грн..

2015
млн. грн..

%

18587,4

7,4

18795,7

8,6

30154,7

11,0

97574,1
40796,2

39,0
16,3

86242,0
36056,7

39,3
16,4

87656,0
43463,7

32,0
15,9

22190,3

8,9

20715,7

9,4

20662,9

7,6

18472,6

7,4

15498,2

7,0

18704,0

6,8

1476,8

0,6

1482,0

0,7

1393,1

0,5

9864,0

3,9

8175,1

3,7

22975,0

8,4

6646,8

2,7

6214,5

2,8

6448,0

2,4

13550,4

5,4

11230,2

5,1

11899,0

4,4

3621,3

1,5

2921,5

1,3

4065,2

1,4

4013,9

1,6

3565,1

1,6

6535,2

2,4

7546,2

3,0

5808,0

2,6

13942,4

5,1

1030,5

0,4

820,9

0,4

1540,1

0,6

1746,2

0,7

1223,9

0,5

2367,2

0,9

2544,5

1.0

508,7

0,2

1044,3

0,4

212,2

0,08

161,7

0,07

265,6

0,09

249873,4

100

219419,9

100

273116,4

100

%

*Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [9]

276

Випуск III-IV (63-64), 2016

M ON E Y, F IN AN C E , C RED I T
Стосовно обсягу та динаміки державних інвестицій в основний капітал
варто зазначити, що найбільшою їх частка у загальній структурі джерел
фінансування інвестицій в основний капітал була у 2015 р. Що стосується
окремих показників, то з проведеного аналізу ми можемо спостерігати
зростання щорічно тільки таких показників, як:сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство, яке у 2013 мало частку у розмірі
18587,4 млн. грн., а у 2015 склало 30154,7 млн. грн.; інформація та
телекомунікації зросли майже вдвічі;діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування зросла з 2013 року на 2521,3 у 2015 році;
освіта зросла лише на 509,6 млн. грн. і склала у 2015 р. 1540,1 млн. грн.
Спостерігається збільшення державних інвестиційних вкладень у 2015 році
на охорону здоров'я та надання соціальної допомоги, мистецтво та спорт,
державне управління та оборону порівняно з 2014 р., які відповідно
становлять 2367,2 млн. грн., 1044,3 млн. грн., та 13942,4 млн. грн.
Найбільшу частку в загальному обсязі інвестицій в основний капітал протягом
2013-2015 рр. складають інвестиції в промисловість – 39,3 % у 2014 році.
Можемо бачити з табл. 2, що динаміка обсягів бюджетних інвестицій
характеризується значною нестабільністю. Капітальні інвестиції за джерелами
фінансування наведено у табл. 3.
Капітальні інвестиції в Україні за джерелами фінансування
за період січень-червень 2013-2016 рр., млн. грн.*

Показник

Освоєно (використано) капітальних
інвестицій у фактичних цінах, за січеньчервень 2013-2016 рр., млн. грн.
2013 р.

2015 р.

2016 р.

86860,0

98724,6

119842,8

375,7

906,4

871,2

18,4

241,3

96,1

42,6

835,3

2048,5

3790,1

36,2

245,2

185,0

164,2

62748,2

68448,6

86491,1

96,6

109,1

126,4

133,2

19048,6

8884,1

10114,2

9763,1

46,6

113,8

96,5

51,3

1596,4

1336,1

4040,2

4394,7

83,7

302,4

108,8

275,3

103330,3
Усього
У т.ч. за
рахунок
коштів
державного
2047,4
бюджету
коштів
місцевих
2308,7
бюджетів
власних
коштів
64916,3
підприємств та
організацій

кредитів
банків та
інших позик
коштів
іноземних
інвесторів

2014 р.

Темп росту капітальних
інвестицій за
січень-червень 2013-2016 рр.,
млн. грн.
2014- 2015- 2016- 20162013
2014
2015
2013
рр.
рр.
рр.
рр.
84,1
113,7
121,4
115,9
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Продовження табл. 3
коштів
населення на
будівництво
житла

8091,5

9695,3

10534,8

12026,1

119,8

108,7

114,2

148,6

ін. джерел
фінансування

3365,3

2985,3

2631,9

2506,5

88,7

88,2

95,2

74,5

* Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [9]

У структурі джерел фінансування капітальних інвестицій за 2013-2016
роки спостерігається позитивна тенденція до збільшення питомої ваги коштів
місцевих бюджетів з 2308,7 млн. грн. до 3790,1 млн. грн. та зростання частки
власних коштів підприємств та коштів іноземних інвесторів на 33,2% та
175,3% відповідно. Капітальні інвестиції за рахунок коштів державного
бюджету та кредитів банків зменшуються у 2013-2016 рр. на 57,4% та 48,7%.
Таким чином, аналіз структури капітальних інвестицій показав, що в країні
протягом досліджуваного періоду спостерігається нестійке становище. Це
підтверджується зростанням частки джерел з 2013 р. по 2014 р. (тобто
тенденцією зменшення сум) та протилежною ситуацією у 2016 році.
Слід зазначити, що в Україні на сьогодні не створено достатньо передумов
для ефективного використання бюджетних інвестицій. Так, основними
проблемами інвестування в Україні залишаються: використання коштів,
наприклад, від приватизації державного майна, на поточне споживання;
непрозорість використання коштів інвестиційного призначення; бюджетні
правопорушення в інвестиційній сфері; «розсіювання», тобто неефективність
використання бюджетних ресурсів інвестиційного призначення між багатьма
державними цільовими програмами.
Щоб досягти підвищення ефективності бюджетного інвестування в Україні,
слід впровадити наступні заходи: рекомендувати внесення деяких змін в
Закон України «Про інвестиційну діяльність», зокрема, законодавчо визначити
поняття «бюджетні інвестиції» та порядок їх здійснення; створити спеціальний
підрозділ в Міністерстві фінансів, який дасть можливість отримувати
комплексну інформацію про здійснення бюджетного інвестування і
встановлювати оптимальне співвідношення між поточними та капітальними
витратами;запроваджувати раціональні напрямки використання бюджетних
інвестицій; підвищувати ефективність бюджетних інвестицій за рахунок
прозорості процесу вибору напрямів інвестування. запроваджувати механізм
розподілу бюджетних інвестицій у суспільну сферу (дорожнє будівництво і
комунальне обслуговування) на умовах державно-приватного партнерства.
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити
висновок, що бюджетні інвестиції є важливим елементом в інвестуванні і
чинять безпосередній вплив на соціально-економічний розвиток країни. Вони
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забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову завдяки
виробничій і науково-технічній кооперації, є джерелом капіталовкладень у
формі сучасних засобів виробництва, підвищують добробут населення країни.
Подальше вивчення та вдосконалення бюджетного інвестування є
перспективним напрямком для наукових досліджень, результати яких можуть
бути використані на практиці.
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Abstract
The article is devoted to the consideration of theoretical principles of the budgetary investing,
determination of their role and place in the development of national economy. Strategic priorities
of the development of Ukraine's economy for the nearest 5 years are grounded, which are based
on the national safety. Basic functions, that are executed by budgetary investments in modern
economic system and forms in which investments are reflected, are studied. The estimation to
the category-conceptual analysis of "budgetary investments" is given, and it is complemented by
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author's definition that it is complemented by authorial definition. The task of budgetary
investments management is specified, the necessity of accordance of capital investments plans of
financial resources to functional requirements of positions in public authorities is grounded. The
changes of budgetary investments dynamics to the fixed assets and structures of capital
investments sourcing that witnessed an unstable progress trend in 2013-2015 are shown through
the conducted analysis. The basic problems of investment are investigated and the ways to
increase its efficiency are outlined.
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