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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток сучасної системи державних фінансів в 

Україні характеризується динамічністю та переходом на новий етап розвитку 

бюджетної системи. В умовах нестабільності та невизначеності соціально-

економічної ситуації, впливу ряду факторів внутрішнього й зовнішнього 

середовища та існування кризових явищ, важливою особливістю бюджетної 

системи є забезпечення збалансування та стійкості її стану. Недосконалий 

бюджетний менеджмент, надмірна централізація фінансових ресурсів ведуть до 

ризикованості наповнення дохідної бази  бюджетів усіх рівнів, а відтак – і 

належного, ефективного виконання власних і делегованих повноважень у 

видатковій частині бюджетів. Тому на сучасному етапі особливого значення 

набуває дослідження проблем розробки питання виникнення, аналізу та оцінки 

ризиків доходів  бюджету і подальшого ефективного управління ними. 

Бюджетні ризики вітчизняні та зарубіжних учені почали досліджувати 

порівняно недавно у своїх роботах  [3,4,8,9,11,12,13,15,16]. 

Хоча й науковцями розглядаються проблеми сутності, класифікації 

бюджетних ризиків, різні методи їх оцінки та управління, однак на сьогодні 

залишається низка невирішених питань щодо ризиків доходів  бюджетів.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення сутності і видів 

ризиків доходів  бюджету, їх аналіз та оцінка, розробка пропозицій щодо 

ефективного управління ними з метою уникнення або мінімізації наслідків 

їхнього негативного впливу. Для досягнення мети в роботі поставлені наступні 

завдання: 

- узагальнити й систематизувати підходи до визначення ризику доходів  

бюджету; 

- розглянути теоретичні засади та визначити види ризиків доходів  

бюджетів; 

- проаналізувати формування доходної бази  Державного бюджету України, 

виявити і оцінити  відповідні бюджетні ризики; 



 

- здійснити аналіз доходів місцевих бюджетів, оцінити відповідні ризики та 

систематизувати  фактори впливу на  їх виникнення; 

- визначити основні напрями можливої мінімізації ризиків доходів бюджету. 

Об’єктом дослідження є бюджет України.                           

Предметом дослідження є доходи державного і місцевих  бюджетів і 

ризики їх формування. 

Методи дослідження: для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань у роботі використано загальнонаукові і спеціальні методи наукового 

пізнання: наукової абстракції, індукції, дедукції; системний, індексний методи, 

методи діалектики і синтезу, статистичний метод, графічний,  метод економіко-

математичного моделювання. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі і нормативно - 

правові акти щодо предмета дослідження, звітні дані Мінфіну, Державної  

казначейської служби України, матеріали статистичних щорічників, 

монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених та періодичні 

видання. 

Елементи наукової новизни результатів полягають у розробці діаграми 

причинно-наслідкових зв’язків факторів впливу на виникнення ризиків доходів 

бюджету; доповненні класифікації бюджетних ризиків доходів в умовах 

глобалізації економіки та фіскальної децентралізації; застосуванні 

удосконаленої методики прогнозування й  планування  ПДФО з урахуванням 

ризиків для місцевих бюджетів. 

Апробація результатів дослідження знайшла відображення в публікації  

тез доповіді на міжнародній конференції. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури та додатків.  

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКІВ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

На сьогоднішній день категорія бюджетного ризику є досить новою і 

невивченою, тому дослідження, пов'язані з проблематикою бюджетного ризику, 

знаходяться на стадії формування.  

У сучасній науковій літературі ризик визначається як можливість чогось 

небажаного (наприклад, втрати), як можливість відхилення фактичного 

результату від запланованого або імовірність настання визначеної небажаної 

події. Отже, ризик – це невизначеність щодо можливих втрат, а ризиковість – 

умова, яка може створити або збільшити (зменшити) можливість втрат. Тому 

під ризиком у бюджетній сфері можна розглядати сукупність імовірних 

несприятливих (небажаних) наслідків реалізації прийнятих рішень, що можуть 

призвести до втрат при формуванні, розподілі та використанні централізованих 

фондів грошових ресурсів [3,14]. Узагальнення підходів до трактування 

поняття бюджетного ризику наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Узагальнення підходів до трактування категорії «бюджетний ризик» 

Автор Визначення 

1 2 

Гамукін В.В. [6 ] Факт розбіжності плану та виконання бюджету. 

Соломко І.М., 

Соломко М.Н. [12] 

Вірогідність кількісної і/або якісної невідповідності параметрів 

бюджетних потоків плановим показникам, завданням і цілям 

бюджетної політики, обумовлену недосконалістю методології, 

технології здійснення бюджетного процесу, неефективного 

виконання учасниками бюджетного процесу своїх повноважень. 

Степанова О.А. [13] 

Вірогідність відхилення фактичних доходів бюджету від 

потенційних з врахуванням найбільш раціонального 

використання ресурсів і можливостей на основі нових 

технологій бюджетного планування. 

Федосов В.М. [14] 

Потенційно можливі відхилення бюджетного показника від його 

запланованого значення під дією ризикоутворювальних 

факторів; бюджетна ситуація, коли зменшується якість 

податкового і бюджетного планування та надання бюджетних 

послуг 

Чернякова М.М. [16] 

Відносна міра досягнення фактично виконаних об'ємів 

бюджетних як доходів, так і видатків бюджету (в порівнянні із 

запланованими). 

 



 

Продовження табл.1.1. 
1 2 

Булгакова С. В. [4] 

Бюджетні ризики відображають імовірність недоотримання 

запланованого рівня доходів, недовиконання видатків, 

перевищення витрат над доходами,  накопичення державних 

боргових зобов’язань 

 Рівень надходжень доходів за окремими статтями у процесі виконання 

бюджету не може бути точно визначеним, оскільки існує велика кількість 

чинників, що впливають на нього. У результаті цього виникають ризики 

недоотримання доходів, що є первинними порівняно з ризиками видатків, так 

як недовиконання видаткової частини є, як правило, результатом 

недоотримання доходів . 

Складовою бюджетних ризиків є ризики дохідної частини бюджету, тобто 

ризики недоотримання запланованого рівня доходів і виконання бюджетних 

зобов’язань.   

Рис. 1.1 Ризики доходів бюджетів 

Безпосередній вплив на формування дохідної частини  бюджетів мають 

ризики, пов’язані зі змінами бюджетного та податкового законодавства, з 

погіршенням внутрішніх та зовнішніх умов функціонування економіки та 

ризики бюджетної системи (рис.1.1). 

Основними класифікаційними ознаками бюджетних ризиків є: за сферою 

виникнення; за причинами, що їх зумовлюють; за характером виникнення; за 

масштабами ризиків; за рівнем бюджетної системи; за структурою бюджету; за 

важливістю впливу на виконання бюджету; за рівнем та характером бюджетних 
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втрат; за тривалістю дії; за можливістю оцінювання; за можливістю 

передбачення та упередження (Додаток А). 

Під час оцінки ризиків доходів  бюджетів також необхідно враховувати 

фактори, внаслідок яких вони виникають, які, в свою чергу, поділяються на 

внутрішні та зовнішні (рис.1.2). 

Рис. 1.2 Фактори, що впливають на виникнення ризиків доходів  бюджету 

Аналіз та оцінка ризиків формування доходів бюджету на всіх стадіях 

бюджетного процесу підвищує якість прогнозних показників доходів місцевих 

бюджетів та ефективність фінансового контролю. 

Процес оцінки ризиків – це визначення ймовірності виникнення факторів 

ризику – певних подій або ситуацій, які можуть негативно вплинути на 

досягнення запланованих результатів. Оцінка ризиків передбачає: визначення 

небажаних негативних факторів та ситуацій, виникнення яких теоретично 

можливе (якісний аналіз); кількісну оцінку ймовірності їх виникнення 

(кількісний аналіз) [7]. Комплекс методів оцінки бюджетних ризиків, їх 

переваги та недоліки наведено в Додатку Б. 

Важливою складовою в процесі управління ризиками  бюджетів є 

оптимізація бюджетного ризику (рис. 1.3) [8]. 
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Рис. 1.3 Модель оптимізації бюджетного ризику 

Управління ризиками є багатоетапним процесом, що включає систему 

цілеспрямованих заходів з метою виявлення ризиків бюджету та попередження 

їх негативних наслідків впливу на формування і виконання  бюджетів.  

 

 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

2.1. Аналіз формування доходної бази Державного бюджету України  

та оцінка бюджетних ризиків 

Доходна база  Державного бюджету України як складова зведеного 

бюджету є превалюючою за обягами надходжень. Оскільки формування 

доходів бюджетів на різних рівнях має специфіку, спочатку розглянемо 

формування доходів державного бюджету, виявимо і оцінимо відповідні 

бюджетні ризики. 

Аналіз динаміки  та структури доходів зведеного бюджету  України  за 

2012-2017 рр.[18] свідчить проте, що темп росту доходів державного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) (1,284) випереджає темп  росту доходів 

місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) (1,277); в структурі 

доходів переважають доходи державного бюджету (77-78%) (додаток В). 

ОПТИМІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО РИЗИКУ 

І . Ідентифікація бюджетного ризику 

 

II. Аналіз і оцінка бюджетного ризику 

 

ІІІ. Управління бюджетними ризиками 

 

IV. Складання прогнозу рівня бюджетного ризику 

 

V. Реалізація заходів з оптимізації бюджетного ризику 



 

Мобілізація доходів в цілому  до державного бюджету з міжбюджетними  

трансфертами і без них протягом аналізованого періоду нижче запланованих 

показників (крім 2015 і 2016 років) ( додатки Г і Г1), ( рис.2.1). 

 

Рис.2.1  Динаміка виконання  доходів державного бюджету України, 

млрд.грн. 

Оскільки має місце невиконання плану, доцільно оцінити рівень ризику, 

що виникає в розрізі статей доходів протягом досліджуваного періоду. За 

допомогою методу комплексної оцінки ризику місцевого бюджету на основі 

розрахунку показника ризиковості, сформованого на основі часткових 

коефіцієнтів ризику, здійснимо кількісну оцінку ризиковості місцевих 

бюджетів. 

Розрахунок ризику невиконання запланованих показників бюджету 

включає статистичний аналіз з використанням показників дисперсії, 

стандартного відхилення та коефіцієнта варіації.  

Розрахуємо ці показники ризику доходів державного бюджету за 

бюджетною класифікацією на підставі опрацьованих звітних даних, наведених 

в додатках Д, Е.  Структуру доходів державного бюджету унаочнено на 

рис.2.2., з якого видно, що  в доходах місцевих бюджетів  без міжбюджетних 

трансфертів стабільно  переважають податкові доходи (76,6 % - 81,8%). 

Результати розрахунків представлено в табл.2.1. 



 

 

Рис.2.2  Структура доходів державного бюджету України за 2012-2017 рр., % 

    Таблиця 2.1    

Оцінка ризиків доходів Державного бюджету України 

Показник 
Коефіцієнт виконання i-тої статті бюджету Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Податкові доходи 0,88 0,93 0,96 1,00 1,00 0,99 0,0473 4,92% 

Неподаткові доходи 1,01 0,99 0,9 1,09 0,94 0,96 0,0627 6,38% 

Доходи від операцій з 

капіталом 
0,60 0,30 0,53 0,29 0,15 0,75 0,2258 51,73% 

Цільові фонди 1,50 1,00 1,00 0,06 0,04 1,31 0,6261 76,51% 

Міжбюджетні 

трансферти 
0,93 0,89 0,95 0,76 0,98 1,00 0,0880 9,59% 

Кошти від 

міжнародних 

організацій 

0,25 1,50 1,04 0,38 0,75 0,89 0,4554 56,88% 

Всього доходів 0,90 0,94 0,95 1,01 0,98 1,00 0,0381 3,96% 

Оскільки єдиної методики для оцінки ризиків доходів місцевих бюджетів 

не існує, тому за основу шкали оцінки бюджетних ризиків візьмемо 

запропоновану науковцями [7] градацію, згідно з якою виділяються чотири 

зони бюджетного ризику: 

– безризикова зона (абсолютний збіг планових і фактичних значень 

бюджетних показників); 

– зона допустимого ризику (рівень бюджетного ризику – до 10%); 

– зона критичного ризику (рівень бюджетного ризику – 10%-25%); 

– зона катастрофічного ризику (рівень бюджетного ризику – понад 25%). 

Аналіз даних табл.2.1 показує, що бюджетні ризики по таких статтях 

доходів, як податкові надходження (4,92%), неподаткові надходження (6,38) та 



 

міжбюджетні трансферти (9,59 %) знаходяться в зоні допустимого ризику. 

Натомість катастрофічний рівень ризику спостерігається по доходах від 

операцій з капіталом – 51,73%, цільових фондах –  76,51%. 

Детальний аналіз податкових доходів державного бюджету, які займають  

майже 80 % в загальних обсягах, засвідчив невиконання плану  по  податку на 

додану вартість (ПДВ) протягом  всього періоду, податку з доходів фізичних 

осіб (ПДФО) та інших податкових надходженнях – протягом тривалого періоду 

(додаток Ж,И); зміни в структурі доходів, що видно на рис. 2.3  [18]. 

 

Рис. 2.3 Структура податкових доходів Державного бюджету України за 2012-

2017 рр., % 

Аналіз ризиків податкових доходів показав ( табл.2.2 ), що  ПДВ, ПДФО, 

податок на прибуток і акцизний податок в зоні допустимого бюджетного 

ризику, решта податкових доходів – у зоні критичного ризику. 

Таблиця 2.2 

Оцінка ризиків податкових доходів державного бюджету України 

Показник 
Коефіцієнт виконання i-тої статті бюджету Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Податок на доходи 
фізичних осіб 

0,97 0,93 0,89 1,06 1,07 0,97 0,0704 7,18% 

Податок на прибуток 0,95 0,94 0,99 0,94 1,12 1,00 0,0675 6,82% 

Рентна плата 0,82 0,86 0,94 0,89 0,71 0,98 0,0967 11,15% 

Податок на додану 

вартість 
0,85 0,95 0,97 0,99 0,97 0,97 0,0528 5,56% 



 

Продовження табл.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акцизний податок 0,89 0,87 1,00 1,05 1,10 0,96 0,0905 9,25% 

Мито 1,01 0,87 0,80 1,07 1,0 1,04 0,1092 11,24% 

Інші податкові 
надходження 

1,02 1,01 0,90 0,99 1,18 1,21 0,1218 11,58% 

Всього 0,88 0,93 0,96 1,00 1,00 0,99 0,0472 4,92% 

 Основними факторами, що впливають на ризики доходів бюджету, як 

свідчить аналіз, є наступні: 

- темпи росту доходів державного бюджету  перевищують темпи зростання 

ВВП, що веде до зниження еластичності доходів (так, у 2016р. еластичність 

податкових доходів склала лише 94,2%); 

- значний тіньовий сектор веде до скорочення податкової бази, ухилення 

від оподаткування; 

- економічні, фінансові кризи, зниження ділової активності, інфляційні 

процеси, воєнні конфлікти; 

- структурні зрушення в доходах бюджету, викликані здебільшого 

дискреційною фінансовою політикою (перерозподіл джерел доходів між 

бюджетами на користь державного, підвищення ставок податків: акцизного, 

ПДФО); 

- недосконалість бюджетного планування й прогнозування доходів, 

завищення планових показників інколи з  політичною метою; 

- значні квазіфіскальні операції, тобто фінансові операції, які проводяться в 

завуальованому вигляді державними підприємствми, центральним банком, 

котрі не відображаються в бюджеті, проте мають фіскальний характер і 

перешкоджають відкритості бюджетного процесу (стосовно доходів бюджету - 

це списання податкових заборгованостей, надання податкових пільг); 

- неповне оприлюднення планових і звітних даних по видах доходів 

бюджету,  по втратах внаслідок  пільг  знижує прозорість бюджету і викликає, в 

свою чергу,  ризики низької фіскальної поведінки платників; 

- відсутність взаємоузгодженої дії контролюючих фінансових  органів 

щодо формування податкових і неподаткових доходів бюджету, а також 



 

оприлюднення результативності бюджетного та податкового контролю  та її 

фактичної  реалізації.  

Бюджетні ризики доходної бази, зокрема її найважливішої складової- 

податкової -  виникають  також під впливом глобалізації економіки, зокрема, 

електронної комерції та електронних грошей, які знижують податкову базу; 

трансфертного ціноутворення, офшорних зон, які ведуть ще більше до 

ухилення від сплати податків.  

Звичайно, уникнути повністю негативного впливу цих факторів в 

глобалізованому світі неможливо, але варто розробляти на загальнодержавному 

рівні заходи щодо їх мінімізації.   

 

2.2. Аналіз та оцінка ризиків доходів місцевих бюджетів 

 

Доходи місцевих бюджетів формуються, як і державного, на основі 

Бюджетного [1] й Податкового [2] кодексів України, але є специфіка у  складі, 

структурі, методиці планування й виконання. 

Дохідні потоки місцевих бюджетів наповнюються в основному за 

рахунок міжбюджетних трансфертів (субвенції, дотації), що звичайно звужує  

власну фінансову базу місцевих органів (табл.2.3, додатки К, К1,Л, Л1). 

Доходи місцевих бюджетів  без трансфертів, хоч і зростають в 

абсолютних сумах, однак в загальному обсязі доходів складають менше 50%. 

Аналіз за 2012-2017 рр. свідчить про перевиконання плану (крім 2013 р. і 

2014р.) по доходах, включаючи міжбюджетні трансферти. Однак це 

відбувалося за рахунок додаткової мобілізації доходів власних, оскільки план  

по міжбюджетних трансфертах протягом цього періоду не  було виконано. 

Розрахунки показників ризиків доходів місцевих бюджетів здійснено  

аналогічно, як і по державному бюджету; дані табл.2.4 свідчать про допустимий 

ступінь ризику по податкових доходах, міжбюджетних трансфертах; критичний 

ступінь - по цільових фондах, а по неподаткових доходах і доходах від операцій 

з капіталом – катастрофічний ступінь ризику. 



 

 

 Рис.2.4 Динаміка виконання доходів місцевих бюджетів України (без 

міжбюджетних трансфертів), млрд. грн. 

Таблиця 2.3  

Структура доходів місцевих бюджетів України  за 2012-2017 рр., % 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Відхилення 

2017/2012 

Податкові доходи 38,1 41,3 37,7 33,4 40,1 40,1 2,0 

Неподаткові доходи 5,6 5,5 5,3 6,9 6,0 5,2 -0,4 

Доходи від  

операцій з капіталом 
0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 -0,4 

Цільові фонди 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 

Міжбюджетні 

трансферти 
55,3 52,4 56,4 59,1 53,4 54,3 -1,0 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

 

Таблиця 2.4  

Оцінка ризиків доходів місцевих бюджетів України 

Показник 
Коефіцієнт виконання i-тої статті бюджету Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Податкові доходи 0,99 0,95 0,92 1,13 1,11 1,05 0,0867 8,45% 

Неподаткові доходи 1,62 0,92 0,68 1,05 1,06 1,06 0,3072 28,87% 

Доходи від операцій з 

капіталом 
0,65 0,58 0,48 1,00 1,00 0,95 0,2329 29,96% 

Цільові фонди 1,17 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 0,1255 11,29% 

Міжбюджетні 

трансферти 
0,97 0,95 0,95 0,98 0,99 0,98 0,0182 1,87% 

Всього доходів 1,00 0,94 0,92 1,03 1,04 1,01 0,0506 5,11% 

 



 

Бюджетний ризик по податкових доходах місцевих бюджетів суттєво 

більше, ніж по доходах державного бюджету, і наближається до критичного.  

Детальний аналіз формування  податкових надходжень, їх структура свідчить 

по якісні і кількісні зміни  (табл.2.5.,рис.2.5, додаток М). 

Таблиця 2.5  

Динаміка податкових доходів місцевих бюджетів за 2012-2017 рр., млрд. грн. 
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Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд

. грн. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Податок 
на 

доходи 

фізичних 
осіб 

План 63,0 70,0 66,6 48,6 72,8 111,8 48,8 77,5 

Факт 61,1 64,6 62,6 54,9 78,9 117,1 56,0 91,7 

Виконання 97,0 92,3 94,0 113,0 108,4 104,7 - 7,8 

Акциз 
ний 

податок 

План 1,1 1,3 1,3 6,5 10,5 12,6 11,5 1045,5 

Факт 1,2 1,3 0,2 7,7 11,6 13,1 11,9 991,7 

Виконання 109,1 100,0 15,4 118,5 110,5 104,0 - -5,1 

Податок 

на 

прибуток 

План 0,4 0,5 0,3 3,8 4,7 6,4 6,0 1500,0 

Факт 0,4 0,7 0,3 4,3 5,9 6,5 6,1 1525,0 

Виконання 100,0 140,0 100,0 113,2 125,5 101,6 - 1,6 

Рентна 

плата 

План 13,0 14,3 14,0 1,9 2,2 2,4 -10,6 -81,5 

Факт 12,6 12,8 12,0 2,1 2,5 2,5 -10,1 -80,2 

Виконання 96,9 89,5 85,7 110,5 113,6 104,2 - 7,2 

Податок 

на майно 

План 0,0 0,0 0,0 14,2 22,7 27,9 27,9 100,0 

Факт 0,0 0,0 0,0 16,0 25,0 29,0 29,0 100,0 

Виконання - - - 112,7 110,1 103,9 - 103,9 

Єдиний 

податок 

План 3,9 5,7 7,2 9,3 14,8 21,6 17,7 453,8 

Факт 4,8 6,6 7,4 11,0 17,2 23,4 18,6 387,5 

Виконання 123,1 115,8 102,8 118,3 116,2 108,3 - -14,7 

Інші 

податков
і 

надходж

ення 

План 5,0 4,7 5,2 2,5 4,2 9,2 4,2 84,0 

Факт 5,8 5,2 4,8 2,2 5,8 9,5 3,7 63,8 

Виконання 116,0 110,6 92,3 88,0 138,1 103,3 - -12,7 

Всього 

План 86,4 96,5 94,6 86,8 131,9 191,9 105,0 122,1 

Факт 85,9 91,2 87,3 98,2 146,9 201,1 115,2 134,1 

Виконання 99,4 94,5 92,3 113,1 111,4 104,8 - 5,4 

 



 

 

Рис. 2.5  Структура податкових доходів місцевих бюджетів України за 

2012-2017 рр., % 

Аналіз податкових ризиків місцевих бюджетів (табл.2.6) свідчить про 

критичний і катастрофічний рівень по всіх податках і зборах, крім ПДФО 

(7,72%) і єдиного податку (6,40%). 

Таблиця 2.6 

Оцінка ризиків податкових доходів місцевих бюджетів України 

Показник 
Коефіцієнт виконання i-тої статті бюджету Стандартне 

відхилення 

Коефіцієн

т варіації 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
0,97 0,92 0,94 1,11 1,08 1,05 0,0838 7,72% 

Акцизний податок 1,09 1,00 0,15 1,18 1,10 1,04 0,3849 41,43% 

Податок на прибуток 1,00 1,40 1,00 0,97 1,26 1,02 0,1646 14,51% 

Рентна плата 0,97 0,90 0,86 1,11 1,14 1,04 0,1129 11,28% 

Податок на майно 0,00 0,00 0,00 1,13 1,10 1,04 0,5972 109,67% 

Продовження табл.2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Єдиний податок 1,23 1,16 1,03 1,18 1,16 1,08 0,0731 6,40% 

Інші податкові 

надходження 
1,16 1,11 0,92 0,88 1,38 1,03 0,1814 16,79% 

Всього 0,99 0,95 0,92 1,13 1,11 1,05 0,0866 8,44% 

 

Номінальне зростання  основного бюджетоутворюючого податку 

місцевих бюджетів  - ПДФО -  зумовлене не покращенням економічної ситуації 

в країні, зростанням реальної заробітної плати населення, легалізацією тіньових 

заробітних плат, а змінами в податковому законодавстві (введення нових 

об’єктів оподаткування, розширення існуючої бази оподаткування, зміна ставки 



 

податку тощо), різкою девальвацією гривні та пов’язаних з нею інфляційних 

процесів. 

 З метою визначення впливу факторів на формування ризиків доходів 

місцевого бюджету та встановлення причинно-наслідкових зв'язків побудуємо 

діаграму Ісікави, що забезпечує системний підхід до визначення фактичних 

причин виникнення ризиків. Діаграма дозволяє систематизувати всі потенційні 

фактори та виділити найістотніші з  метою ефективного управління ними (рис. 

2.6). 

В даний час в умовах впровадження  політики фінансової децентралізації 

виокремлюються специфічні ризики фіскальної децентралізації, які впливають 

на формування доходної бази місцевих бюджетів, а саме: неправильне 

визначення повноважень, які мають бути передані на місцевий рівень; 

недостатність обсягу доходів для забезпечення власних і делегованих  

повноважень [15],   а також законодавчий перерозподіл податкових доходів на 

користь державного бюджету (25% ПДФО); обмеженість у самооподаткуванні 

місцевих територіальних громад. 

Бюджетна децентралізація в Україні, незважаючи збільшення 

номінального надходження місцевих бюджетів, що зумовлено інфляційним 

чинником та зміною методики визначення міжбюджетних трансфертів,  не 

призвела до суттєвого збільшення власних фінансових ресурсів місцевих 

органів влади.  

Незважаючи на те, що в розрізі статей за окремі періоди відбулося їх 

перевиконання, наявність бюджетних ризиків доходів пов’язана з впливом 

низки факторів, серед яких можна виділити наступні:  

– необґрунтовані відповідними методиками, завищені плани податкових 

надходжень до місцевих бюджетів виконуються  часто за рахунок впливу 

інфляційних процесів, існування переплат податків легально працюючими 

платниками; донарахувань за результатами документальних перевірок  тощо; 

– запроваджена система міжбюджетного регулювання доходів місцевих 

бюджетів не сприяє зацікавленості органів місцевого самоврядування у 



 

нарощуванні власної дохідної бази (в Україні близько 90% усіх місцевих 

бюджетів залишаються дотаційними); 

- неповне використання потенціалів оподаткування. Внаслідок значного 

обсягу тіньової зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються 

персональні доходи громадян, діяльність незареєстрованих суб’єктів малого 

бізнесу, доходи яких  могли б  бути використані на задоволення поточних  

потреб регіонів; 

- недоліки системи майнового оподаткування в Україні, зокрема 

недосконалий механізм розрахунку податку, який не враховує справедливу 

вартість майна і його територіальне розташування; високий рівень корупції 

стосовно земельних відносин  є перешкодою для ефективного використання  

податку на майно як важливого джерела власних фінансових ресурсів місцевих  

громад; 

- кризові явища знижують платоспроможність платників, порушується 

ритмічність надходження доходів до бюджету, що викликає тимчасові касові 

розриви і запозичення з Єдиного казначейського рахунку та інші. 

Отже, проведений аналіз показує, що в процесі формування доходної бази  

бюджетів усіх рівнів існують бюджетні ризики різного характеру, які  часто 

взаємопов’язані (наприклад, ризики кризових явищ в економіці, 

неплатоспроможності платників, ризики неритмічності надходження податків 

та інших платежів  до бюджету, ризики  незбалансованості бюджету), тому їх 

доцільно досліджувати, ідентифікувати, оцінювати в комплексі, щоб 

максимально передбачити негативний вплив на  доходну частину бюджету та  

по  можливості запобігти її втратам. 

 

 



 



   

 

 

   Рис. 2.6 Причинно-наслідкова діаграма факторів впливу на виникнення ризиків доходів місцевого бюджету (діаграма 

Ісікави)  
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 

3.1. Концептуальні засади мінімізації ризиків доходів  бюджету 

 

Управління бюджетними ризиками передбачає заходи по їх усуненню та 

мінімізації. Розробка методів управління ризиками і зменшення їхнього 

негативного впливу здійснюється на основі аналізу виконання бюджету, виявлених 

бюджетних ризиків за попередні періоди, аналізу причин і факторів, що призвели 

до їх виникнення. Для мінімізації бюджетних ризиків доходів необхідно визначити 

та розробити пропозиції і заходи щодо усунення негативного впливу на фактори, 

що спричиняють виникнення ризиків дохідної бази бюджетів  (Додаток Н).  

Головним напрямом мінімізації ризиків виконання доходів  бюджетів має стати 

зменшення впливу на них за рахунок збільшення та розширення основних джерел 

надходжень. Шляхами зменшення бюджетних ризиків доходів бюджетів з 

урахуванням проведеного аналізу пропонуємо вважати наступні: 

1. Посилення боротьби з тіньовим сектором економіки. Збільшення  

податкових доходів бюджетів залежить від детінізації економіки. За проведеними 

нами розрахунками у 2017 році частка податкових надходжень місцевих бюджетів 

від ВВП складала 6,7%. Тому, при існуючому рівні тіньової економіки (40%) 

втрата місцевих бюджетів від цього у сфері податків становить: (2982,9 х0,4х0,067 

= 79,4 млрд. грн.) Тож, ми бачимо які великі втрати і наслідки від тінізації 

економіки.  

Серед основних напрямів детінізації оплати праці можна виділити наступні: 

зменшення навантаження на оплату праці податками та страховими внесками, 

посилення зв’язку між фактично сплаченими страховими внесками та розміром 

пенсійного забезпечення, підвищення відповідальності за ухилення від сплати 

податків, вдосконалення шляхів адміністрування податків, підвищення якості 

соціальних послуг тощо. 

2. Зменшення заборгованості з виплати заробітної плати. Значний обсяг 



 

заборгованості з виплати заробітної плати є джерелом недоотримання відповідної 

частки доходів бюджетами. 

3. Запровадження  механізмів стимулювання економічної активності місцевої 

влади, що полягає у проведенні активної економічної і фіскальної політики 

шляхом переходу на зв’язану модель податкової системи. Її зміст заключається в 

закріпленні за місцевими бюджетами частки обсягу загальнодержавних податків і 

зборів. 

4. Збільшення обсягу власних доходів бюджетів на місцевому рівні. 

Розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів передбачає, що ПДВ варто 

віднести до регулюючих податків і від них робити відрахування до відповідного 

місцевого бюджету. Вважаємо, що норматив відрахувань від ПДВ і податку на 

прибуток   повинен бути установлений однаковий для всіх місцевих бюджетів для 

стимулювання  розвитку економічного потенціалу територій (наприклад, по ПДВ  

2% від контингента). 

5.  Розвиток системи місцевих податків і зборів відповідно до зарубіжного 

досвіду 

Резервом збільшення  власних податкових доходів вважаємо також повернення  до 

діючої раніше системи розподілу ПДФО тільки між рівнями місцевих бюджетів, 

без зарахування його  до Державного бюджету України, оскільки даний податок 

впродовж тривалого часу є бюджетоутворюючим в регіонах, вимушена тимчасова 

трудова міграція працівників у столицю та великі міста  веде  до поповнення їх  

доходної бази, а не доходів місцевих бюджетів, де проживають постійно самі 

працівники та їхні родини. 

     6. Розвиток системи місцевих податків і зборів відповідно до зарубіжного 

досвіду з акцентом на майнове оподаткування. Враховуючи фіскальну значимість 

до реформування місцевого оподаткування таких податків як  ринковий збір і 

податок з реклами, а також наявність доволі широкої бази оподаткування, 

вважаємо за доцільне знову ввести їх до складу місцевих податків і зборів. 

 Виходячи із  наявності специфічних об’єктів оподаткування за пропозицією 

місцевих органів влади і самоврядування  на законодавчому рівні варто дозволити 



 

введення додаткових місцевих податків і зборів, окрім зафіксованих у 

Податковому  кодексі України. 

6. Скорочення обсягу податкових пільг. Доцільним є перегляд переліку і 

кількості податкових пільг, скасування неефективних, посилення контролю за 

цільовим використанням, регулярне оприлюднення інформації  щодо втрат доходів 

внаслідок податкових пільг. 

7.  До заходів з мінімізації фіскальних ризиків, пов’язаних із діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, можуть належати: 

підвищення ефективності функціонування державних підприємств;  здійснення 

органами управління моніторингу фінансового стану державних підприємств та 

контролю за їх зобов’язаннями; визначення, кількісна оцінка  фіскальних ризиків 

згідно розробленої та затвердженої  спеціальної методики [10], оприлюднення 

результатів та врахування  в  бюджетному менеджменті на всіх рівнях. 

8.  Вдосконалення економічного прогнозування і бюджетного планування 

шляхом застосування сучасних економіко-математичних методів з урахуванням 

реалій економічного становища в країні, можливостей використання внутрішніх 

фінансових ресурсів і виваженого підходу до залучення зовнішніх. 

9.  Посилення державного фінансового контролю шляхом взаємодії 

контролюючих органів, підвищення відповідальності учасників бюджетного 

процесу за вчинені правопорушення, оприлюднення результатів бюджетного 

контролю. 

10.  Зменшення корупційних ризиків за рахунок підвищення прозорості 

бюджетного процесу, залучення громадськості до управління ним. 

11. Досягнення прозорості бюджетного менеджменту доходів, в тому числі і 

ризик-менеджменту шляхом використання зарубіжного досвіду  щодо діяльності 

незалежних фіскальних інституцій, тобто  незалежних державних  установ, які 

мають повноваження критично оцінювати та в окремих випадках надавати поради 

з бюджетної політики та її ефективності (Парламентський бюджетний офіс,  

Фіскальні ради). 



 

Для якісної і кількісної оцінки ризиків дохідної частини бюджету можуть 

бути використані кількісні методи (експертна та рейтингова оцінка), економіко-

статистичні, аналогій, аналітичні тощо.  

Для оцінювання ризику несплати податків та розподілу платників податків за 

категоріями уваги використовуються методи нечіткої логіки, оскільки на відміну 

від інших методів класифікації вони не допускають ніяких обмежень характеру 

вхідної інформації (вхідні чинники можуть мати числову природу, нормативну, 

лінгвістичну, логічну тощо), дають можливість провести настроювання параметрів 

моделі з урахуванням наявного статистичного матеріалу.  

Вивчення зарубіжної практики аналізу втрат бюджету за умови існування 

податкових ризиків доводить, що під час аналізу явища недотримання платниками 

податкових вимог для кількісної оцінки податкових ризиків у розвинутих країнах 

використовуються моделі Value at Risk (VAR). 

Однак універсального методу оцінювання впливу ризиків на формування 

доходів бюджету не існує, тому в умовах невизначеності доцільним є комплексний 

науково обґрунтований підхід до ідентифікації, оцінки ризиків, визначенні  їх 

можливих наслідків  та мінімізації.  

Подальше дослідження ризиків доходів  бюджету доцільно проводити в комплексі 

з іншими взаємопов’язаними  бюджетних  ризиками, а також визначати методи і 

джерела фінансування можливих відхилень від планових показників. 

 

3.2. Прогнозування податку з доходів фізичних осіб з урахуванням 

бюджетних ризиків 

При прогнозуванні надходжень ПДФО в даний час використовують Методику 

прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затверджену Наказом 

Міністерства фінансів України «Про методики прогнозування показників 

надходжень до бюджету» від 24.12.2010 року №1646. Однак ця методика не 

враховує  можливі бюджетні ризики. 

Одним із важливих елементів управління бюджетними ризиками є 



 

врахування їх під час планування і прогнозування. Оскільки ПДФО – найвагоміша 

складова всіх місцевих бюджетів України, в тому числі й  місцевого бюджету м. 

Кременчука, побудуємо економетричну модель для прогнозування обсягів 

податкових надходжень та оцінки ризику недовиконання планових показників, 

запропоновану  В.Вітлінським [5]. Модель побудована на основі статистичних 

даних щодо обсягів щомісячних надходжень ПДФО у м. Кременчук у період за 

2006 – 2016 роки (Додаток П). 

Для того, щоб уникнути інфляційного викривлення інформації, необхідно 

перейти до реальних одиниць виміру. Для переходу до цін грудня 2016 року 

необхідно всі спостереження ряду помножити на індекс цін. 

За допомогою програмного забезпечення «Statistica» побудуємо модель 

ARIMA для прогнозу податку з доходів фізичних осіб. Модель АRІМА 

ґрунтується на прогнозуванні значення відповідного економічного показника на 

час і на підставі значень, які спостерігалися у попередні періоди. У результаті 

побудови моделі отримано прогнозні значення надходжень ПДФО (Додаток Р). 

Визначимо ймовірність можливого недовиконання планових податкових 

надходжень.  

Відповідно до кращих світових практик, зокрема, зазначених у 

рекомендаціях експертів МВФ [19], прийнятною шириною коридору відхилень 

прогнозних значень від фактичних є 7–10%, тобто в середньому річний прогноз не 

має переоцінювати або недооцінювати податкові надходження більш, ніж на 3,5–

5%.  

Ризик 10% -го недовиконання планового показника за прогнозування на один 

крок дорівнюватиме: 

Р(x≤0,9 хпр) = 1 – Ф 








V

1,0
, 

прx
V


  , де ϭ – похибка прогнозу, отримана на 

базовому інтервалі; хпр – прогнозоване значення податкових надходжень; Ф(х) – 

функція Лапласа. 

Розрахуємо величину ризику щомісячних сумарних надходжень для 

однокрокового прогнозу.  



 

Прогнозована величина щомісячних надходжень для м. Кременчук загалом 

на 2017 рік хпр = 42629,85 тис. грн. Величина ступеня ризику як імовірність 

недоотримання податкових надходжень по м. Кременчук становить: 

Р(х≤0,9 хпр) = 1 –  Ф(
0,1776

1,0
) = 1 –  Ф(0,563) = 0,286732 

Тобто ймовірність 10%-го недовиконання планового показника податку з 

фізичних осіб складає 0,286732, або 28,67%.  

Таблиця 3.1 

Порівняння прогнозного, планового і фактичного значення ПДФО за 2017 р. 

за різними сценаріями, тис. грн. 

№ Показник Значення показника 

1 Плановий 519163,1 

2 Очікуване виконання  519103,0 

3 Фактичне виконання  406111,4 

4 За базовим прогнозом 534073,934 

5 Песимістичний сценарій 415087,261 

6 Оптимістичний сценарій 689295,003 

7 Відхилення (3-4) -127963 

8 Відхилення (3-5) -8975,86 

9 Відхилення (3-6) -283184 

Отже, можна зробити висновок, що значення ПДФО за песимістичним 

сценарієм прогнозу надходжень виявився максимально наближеним до фактичних 

надходжень за 2017 р. (табл. 3.1), що підтверджує можливість використання даної 

методики прогнозування ПДФО при формуванні доходів місцевого бюджету м. 

Кременчука. 



 

ВИСНОВКИ 

 

Виходячи із задач, поставлених в процесі наукового дослідження та на 

основі отриманих результатів, можна зробити наступні висновки: 

1. Ризиком у бюджетній сфері є сукупність імовірних несприятливих 

наслідків реалізації прийнятих рішень, що можуть призвести до втрат при 

формуванні, розподілі та використанні централізованих фондів грошових ресурсів. 

2. Доходи місцевого бюджету є основним джерелом фінансового 

забезпечення розвитку регіону. У результаті того, що рівень надходжень доходів за 

окремими статтями у процесі виконання бюджету не може бути точно визначеним 

через вплив великої кількості чинників, виникають ризики недоотримання доходів 

бюджетами. Безпосередній вплив на формування дохідної частини  бюджетів 

мають ризики, пов’язані зі змінами бюджетного та податкового законодавства, з 

погіршенням внутрішніх та зовнішніх умов функціонування економіки та ризики 

бюджетної системи. 

3. Невиконання плану доходів  бюджетів України дає підстави для 

ствердження щодо існування ризиків, на виникнення яких впливають такі фактори, 

як:  тінізація економіки, інфляційні процеси, недосконале податкове 

законодавство, відсутність науково обгрунтованих методик планування й 

прогнозування доходів з урахуванням ризиків, зростаюча залежність від 

трансфертів,  неповне використання потенціалів оподаткування та ін.  

5. Проведений аналіз і оцінка ризиків доходів Державного і місцевих 

бюджетів України статистичним методом показує, що дохідна база формується під 

впливом різних факторів, що спричиняють виникнення виявлених під час аналізу 

ризиків. 

6. Досліджено заходи щодо мінімізації ризиків доходів місцевих бюджетів за 

рахунок зменшення неофіційної зайнятості та детінізації заробітної плати, 

зменшення заборгованості з виплати заробітної плати, збільшення обсягу власних 

доходів бюджетів на місцевому рівні, зміна переліку місцевих податків та зборів, 



 

скорочення обсягу податкових пільг, зменшення фінансової залежності місцевих 

бюджетів від державного бюджету. 

7. Запропонована  методика для  прогнозування ПДФО з урахуванням 

ризику, використання якої в Департаменті фінансів виконкому Кременчуцької 

міської ради  підвищить якість планування і виконання дохідної частини бюджету 

м. Кременчука. Ця методика може застосовуватися при прогнозуванні податку з 

доходів фізичних осіб і для інших місцевих бюджетів України. 
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Додаток А 

Класифікація бюджетних ризиків 

 

http://www.treasury.gov.ua/ua


 

 

 

За сферою виникнення 

 

За причинами, що 

зумовлюють появу 

ризиків бюджетної сфери 

За характером виникнення 

За  рівнем бюджетної 

системи 

 

ризики дестабілізації бюджетної системи 

внутрішньоекономічного характеру 

ризики дестабілізації бюджетної системи 

зовнішньоекономічного характеру 

суб'єктивні 

об'єктивні 

суб'єктивно-об'єктивні 

 
ризики середовища 

ринкові ризики 

ризики бюджетного 

процесу 
ризики державного бюджету 

ризики місцевих бюджетів 

За структурою бюджету 

ризики дохідної частини бюджету 

ризики видаткової частини бюджету 

ризики, пов’язані з дефіцитом бюджету 

ризики, пов’язані з фінансуванням бюджету 

За терміном дії 

 

За можливостями 

передбачення 

постійні 

випадкові 

разові 

прогнозовані 

непрогнозовані 



 

Додаток Б 

Методи оцінки бюджетних ризиків 

Вид методу Характеристика Переваги Недоліки 

Статистичні 

методи 

Визначенні ймовірності 

виникнення втрат на 

основі статистичних даних 

Можливість аналізувати і 

оцінювати різні варіанти 

розвитку подій 

Необхідність 

використання 

імовірнісних 

характеристик 

Метод 

оцінки 

ймовірності 

виконання 

Розрахунок частки 

виконаних і невиконаних 

рішень у загальній сумі 

прийнятих рішень 

Дозволяє аналізувати 

різні імовірнісні події 

настання бюджетного 

ризику 

Обмеженість 

статистичних даних 

Метод 

«дерево 

рішень» 

Графічна побудова 

варіантів можливих рішень 

і визначення сценаріїв 

подальшого розвитку подій 

Дозволяє ефективно 

оцінювати імовірнісні 

події настання 

бюджетного ризику в 

умовах невизначеності 

Складність вибору 

необхідної кількості 

варіантів 

Імітаційне 

моделювання 

Процес проведення на 

ЕОМ експериментів з 

математичними моделями 

складних систем 

Дозволяє отримати точну 

та об'єктивну інформацію 

за допомогою 

моделювання 

Складність 

проведення, 

необхідність високої 

кваліфікації в галузі 

математичного 

моделювання 

Аналіз 

чутливості 

Дослідження залежності 

результативного показника 

від варіації значень, що 

його визначають 

Простота розрахунків 

основних показників 

Відсутність 

взаємозв'язку між 

факторами 

Метод 

достовірних 

еквівалентів 

Здійснення коригування 

очікуваних значень потоку 

платежів шляхом введення 

спеціальних понижуючих 

коефіцієнтів 

Можливість визначення 

бюджетного ризику на 

основі зіставлення 

показників  бюджету з 

показниками аналогічних 

бюджетів 

Складність 

розрахунків 

коефіцієнтів 

Метод 

сценаріїв 

Поєднання дослідження 

чутливості показника з 

аналізом імовірнісних 

оцінок його відхилень. 

Дозволяє визначати ризик 

формування і виконання 

бюджетних статей з 

урахуванням їх 

залежності 

Складність 

розрахунку базових 

показників і 

необґрунтованість 

побудови сценаріїв 

Метод 

експертних 

оцінок 

Комплекс логічних і 

математико-статистичних  

процедур з обробки 

результатів опитування 

групи експертів 

Відсутність потреби 

обробки значних обсягів 

статистичної інформації 

Суб'єктивність 

одержуваних 

результатів 



 

Додаток В 
 

Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України за 2012-2017 рр. 18 

 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

Доходи зведеного 

бюджету,  

млрд. грн. 

445,5 442,8 455,9 651,9 782,8 1016,8 571,3 
128,

2 

Доходи державного 

бюджету (без 

міжбюджетних 

трансфертів),  

млрд. грн. 

344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 787,3 442,6 
128,

4 

Частка доходів 

державного бюджету у 

доходах зведеного 

бюджету, % 

77,4 76,2 77,8 81,5 78,7 77,4 - 0,0 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

міжбюджетних 

трансфертів),  

млрд. грн. 

100,8 105,5 101,1 120,4 170,7 229,5 128,7 
127,

7 

Частка доходів місцевих 

бюджетів у доходах 

зведеного бюджету, % 

22,6 23,8 22,2 18,5 21,3 22,6 - 0,0 

ВВП, млрд. грн. 1408,9 1457,9 1566,7 1751,0 
2383,

2 
2982,9 1574,0 

111,

7 

Частка доходів місцевих 

бюджетів у ВВП, % 
7,1 7,2 6,5 6,9 7,1 7,7 - 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г 



 

 

Динаміка виконання  плану доходів Державного бюджету України з 

міжбюджетними трансфертами за 2012-2017 рр., млрд. грн. 18 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

План 383,0 360,0 377,2 532,0 631,5 796,8 413,8 108,0 

Факт 346,0 339,2 357,1 534,7 616,3 793,4 447,4 129,3 

% виконання  

плану 
90,3 94,2 94,7 100,5 97,6 99,6 - 9,2 

 

 

 

Додаток Г1 

Динаміка виконання  плану доходів Державного бюджету України без 

міжбюджетних трансфертів за 2012-2017 рр., млрд. грн. 18 

 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

План 381,6 358,2 375,4 527,9 527,3 790,8 409,2 107,2 

Факт 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 787,3 442,6 128,4 

% виконання  

плану 
90,3 94,2 94,5 100,7 116,1 99,6 - 9,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д 



 

 

 

Динаміка виконання плану доходів Державного бюджету України в розрізі їх видів 

за 2012-2017 рр., млрд. грн. 18 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

Податкові 

доходи 

План 311,2 282,5 292,5 410,0 502,6 632,2 321,0 103,1 

Факт 274,7 262,8 280,2 409,4 503,9 627,1 352,4 128,3 

Викон., % 88,3 93,0 95,8 99,9 100,3 99,2 - 10,9 

Неподаткові 

доходи 

План 67,4 73,5 75,5 110,5 110,0 133,7 66,3 98,4 

Факт 68,3 72,8 68,4 120,0 103,6 128,6 60,3 88,3 

Викон., % 101,3 99,0 90,6 108,6 94,2 96,2 - -5,1 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

План 2,0 1,0 1,7 0,7 1,3 0,4 -1,6 -80,0 

Факт 1,2 0,3 0,9 0,2 0,2 0,3 -0,9 -75,0 

Викон., % 60,0 30,0 52,9 28,6 15,4 75,0 - 15,0 

Цільові 

фонди 

План 0,2 0,2 0,2 1,7 7,8 22,7 22,5 11250,0 

Факт 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 29,8 29,5 9833,3 

Викон., % 150,0 100,0 100,0 5,9 3,8 29,8 - -18,7 

Між-

бюджетні 

трансферти 

План 1,4 1,8 2,2 4,1 4,3 6,0 4,6 328,6 

Факт 1,3 1,6 2,1 3,1 4,2 6,0 4,7 361,5 

Викон., % 92,9 88,9 95,5 75,6 97,7 100,0 - 7,1 

Кошти від 

міжнародних 

організацій 

План 0,8 1,0 5,1 5,0 5,5 1,8 1,0 125,0 

Факт 0,2 1,5 5,3 1,9 4,1 1,6 1,4 700,0 

Викон., % 25,0 150,0 103,9 38,0 74,5 88,9 - 63,9 

Всього 

План 383,0 360,0 377,2 532,0 631,5 796,8 413,8 108,0 

Факт 346,0 339,2 357,1 534,7 616,3 793,4 447,4 129,3 

Викон., % 90,3 94,2 94,7 100,5 97,6 99,6 - 9,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток E 



 

 

Структура доходів Державного бюджету України за 2012-2017 рр., % 18 

 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Відхилення 

2017/2012 

Податкові доходи 79,4 77,5 78,5 76,6 81,8 79,0 -0,4 

Неподаткові доходи 19,7 21,5 19,2 22,4 16,8 16,2 -3,5 

Доходи від операцій з 

капіталом 
0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 

Цільові фонди 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3,8 3,7 

Міжбюджетні 

трансферти 
0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 

Кошти від міжнародних 

організацій 
0,1 0,4 1,5 0,4 0,7 0,2 0,1 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж 



 

Динаміка податкових доходів державного бюджету за 2012-2017 рр., млрд. грн. 

18 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

Податок на 

доходи 
фізичних осіб 

План 7,2 8,2 14,2 42,6 56,1 77,2 70,0 972,2 

Факт 7,0 7,6 12,6 45,0 59,8 75,0 68,0 971,4 

Викон., % 97,2 92,7 88,7 105,6 106,6 97,2 - -0,1 

Податок на 

прибуток 

План 58,2 57,9 40,3 36,9 48,6 67,1 8,9 15,3 

Факт 55,3 54,3 39,9 34,8 54,3 66,9 11,6 21,0 

Викон., % 95,0 93,8 99,0 94,3 111,7 99,7 - 4,7 

Рентна плата 

План 21,4 6,6 6,4 44,7 62,5 49,6 28,2 131,8 

Факт 17,6 5,7 6,0 39,8 44,1 48,7 31,1 176,7 

Викон., % 82,2 86,4 93,8 89,0 70,6 98,2 - 15,9 

Податок на 

додану 

вартість 

План 164,1 135,7 142,9 180,0 198,7 251,9 87,8 53,5 

Факт 138,8 128,3 139,0 178,4 193,5 243,6 104,8 75,5 

Викон., % 94,6 94,5 97,3 99,1 97,4 96,7 - 12,1 

Акцизний 

податок 

План 41,7 40,7 44,9 60,0 81,9 113,3 71,6 171,7 

Факт 37,2 35,3 44,9 63,1 90,1 108,3 71,1 191,1 

Викон., % 89,2 86,7 100,0 105,2 110,0 95,6 - 6,4 

Мито 

План 13,1 15,3 15,7 37,7 19,6 23,5 10,4 79,4 

Факт 13,2 13,3 12,6 40,3 20,4 24,5 11,3 85,6 

Викон., % 100,8 86,9 80,3 106,9 104,1 104,3 - 3,5 

Інші 

податкові 

надходження 

План 5,5 18,1 28,1 8,1 35,2 49,6 44,1 801,8 

Факт 5,6 18,3 25,2 8,0 41,7 60,1 54,5 973,2 

Викон., % 101,8 101,1 89,7 98,8 118,5 121,2 - 19,4 

Всього 

План 311,2 282,5 292,5 410,0 502,6 632,2 321,0 103,1 

Факт 274,7 262,8 280,2 409,4 503,9 627,1 352,4 128,3 

Викон., % 88,3 93,0 95,8 99,9 100,3 99,2 - 10,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток И  
 

Структура податкових доходів Державного бюджету України за 2012-2017 рр., % 

 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Відхилення 

2017/2012 

Податок на доходи 

фізичних осіб (з 2015р. і 

збір) 

2,5 2,9 4,5 11,0 11,9 12,0 9,4 

Податок на прибуток 20,1 20,7 14,2 8,5 10,8 10,7 -9,5 

Рентна плата 6,4 2,2 2,1 9,7 8,8 7,8 1,4 

Податок на додану 

вартість 
50,5 48,8 49,6 43,6 38,4 38,8 -11,7 

Акцизний податок 13,5 13,4 16,0 15,4 17,9 17,3 3,7 

Мито 4,8 5,1 4,5 9,8 4,0 3,9 -0,9 

Інші податкові 

надходження 
2,0 7,0 9,0 2,0 8,3 9,6 7,5 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток К 

 

Динаміка виконання доходів місцевих бюджетів України з міжбюджетними 

трансфертами за 2012-2017 рр., млрд. грн. 18 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

План 225,8 234,4 253,0 284,8 351,1 498,2 272,4 120,6 

Факт 225,3 221,0 231,7 294,4 366,1 502,1 276,8 122,9 

% виконання  

плану 
99,8 94,3 91,6 103,4 104,3 100,8 - 1,0 

 

 

Додаток К1 
 

Динаміка виконання доходів місцевих бюджетів України без міжбюджетних 

трансфертів за 2012-2017 рр., млрд. грн. 18 

 

 

Показники 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

План 97,4 112,4 115,4 108,4 154,3 219,0 121,6 124,8 

Факт 100,8 105,5 101,1 120,4 170,7 229,5 128,7 127,7 

% виконання  

плану 
103,5 93,9 87,6 111,1 110,6 104,8 - 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Л 

 

Плановий обсяг доходів місцевих бюджетів України за 2012-2017 рр., млрд. грн. 

18 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

Податкові доходи 86,4 96,5 94,6 86,8 131,9 191,9 105,5 122,1 

Неподаткові доходи 7,8 13,1 18,1 19,3 20,6 24,5 16,7 214,1 

Доходи від операцій з 

капіталом 
,6 2,4 2,3 1,6 1,4 2,0 -0,6 -23,1 

Цільові фонди 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 

Міжбюджетні 

трансферти 
128,4 122,0 137,6 176,7 196,8 279,2 150,8 117,4 

Всього 225,8 234,4 253,0 284,8 351,1 498,2 272,4 120,6 

 

Додаток Л1 

 

Динаміка обсягу  фактичних доходів місцевих бюджетів України за 2012-2017 рр., 

млрд. грн. 18 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилення 

2017/2012 

млрд. 

грн. 
% 

Податкові доходи 85,8 91,2 87,3 98,2 146,9 201,1 115,3 134,4 

Неподаткові доходи 12,6 12,1 12,3 20,2 21,9 25,9 13,3 105,6 

Доходи від операцій з 

капіталом 
1,7 1,4 1,1 1,6 1,4 1,9 0,2 11,8 

Цільові фонди 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 -0,1 -14,3 

Міжбюджетні 

трансферти 
124,5 115,8 130,6 174,0 195,4 272,6 148,1 119,0 

Всього 225,3 221,0 231,7 294,4 366,1 502,1 276,8 122,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток М 

 

 

Структура податкових доходів місцевих бюджетів за 2012-2017 рр., % 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відхилен

ня 

2017/2012 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
71,1 70,8 71,7 55,9 53,7 58,2 -12,9 

Акцизний податок 1,4 1,4 0,2 7,8 7,9 6,5 5,1 

Податок на прибуток  0,5 0,8 0,3 4,4 4,0 3,2 2,8 

Рентна плата 14,7 14,0 13,7 2,1 1,7 1,2 -13,4 

Податок на майно 0,0 0,0 0,0 16,3 17,0 14,4 14,4 

Єдиний податок 5,6 7,2 8,5 11,2 11,7 11,6 6,0 

Інші податкові 

надходження 
6,8 5,7 5,5 2,2 3,9 4,7 -2,0 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Н 

Заходи щодо управління бюджетними ризиками доходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо управляння бюджетними ризиками 

Вдосконалення економічного 

прогнозування і бюджетного 

планування 

Ритмічне виконання бюджету 

Розширення повноважень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Вдосконалення державного 

фінансового контролю 

Мобілізація додаткових 

бюджетних доходів 

Підвищення якості розробки проектів місцевих 

бюджетів; проведення попередньої оцінки 

реалістичності проектів 

Визначення та підтвердження ефективності 

результату виділення бюджетних коштів 

 Законодавче закріплення інструментів протидії 

зловживанням нормами податкового законодавства 

України; розробка механізму запобігання 

подвійного оподаткування; збільшення обсягу 

неподаткових доходів бюджету 

Розвиток системи моніторингу якості фінансового 

менеджменту, що здійснюється головним 

розпорядником бюджетних коштів, підвищення їх 

відповідальності за досягнення встановлених 

показників. 

 

Здійснення необхідних заходів організації 

виконання бюджету до початку бюджетного року. 

Рішення в процесі виконання бюджету мають 

прийматися і реалізовуватися максимально 

оперативно 

 



 

 



 

 

 

Додаток П 

 

Помісячні надходження ПДФО до бюджету м. Кременчука за 2006-2016рр. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

січень 4599,2 6390,2 4766,3 7539,3 9505,0 19293,4 23570,6 17975,6 18896,4 37655,2 42371,5 

лютий 4686,2 6566,8 5227,0 8091,7 10177,2 16974,9 27624,3 20751,8 22298,7 39936,4 43587,3 

березень 5734,1 7994,0 7762,1 8660,1 10536,5 19284,1 26203,3 21864,5 24631,1 40104,5 42831,8 

квітень 7259,6 8135,2 7461,7 10500,0 11112,7 18252,9 28045,9 21833,2 24908,7 44533,4 47158,4 

травень 5099,1 7874,1 7211,5 9456,3 10682,1 16311,8 26530,0 21046,0 25747,2 41515,7 41024,7 

червень 6335,4 8529,0 7585,2 9466,3 11318,1 18757,9 30985,9 21724,9 27011,7 46360,1 39380,1 

липень 6900,7 8317,7 7082,8 9789,0 12008,9 19360,1 31786,5 22632,0 27782,6 45726,6 49715,9 

серпень 7219,6 9689,3 9136,3 10012,7 12210,3 18712,7 29217,3 22232,8 29337,2 46636,1 40565,1 

вересень 6790,5 8129,7 8566,3 10069,6 12466,5 19334,9 31695,5 24422,9 28787,7 44287,8 46361,7 

жовтень 6983,3 9208,0 7981,5 10877,5 12460,0 18809,8 29294,4 22834,1 28523,6 43590,5 44988,4 

листопад 7583,2 9586,4 9599,8 10293,5 13070,8 19886,8 32194,0 24511,7 30109,4 40300,6 41856,9 

грудень 10640,4 13655,3 10150,8 13382,5 15886,8 24396,4 36761,9 28805,6 37867,6 42819,2 42689,6 



 

 

Додаток Р 

Прогнозні значення надходження ПДФО до бюджету м. Кременчука  

на 2017-2018 рр. 

 
Базовий 

прогноз 

Песимістичний сценарій 

виконання (-10%) 

Оптимістичний сценарій 

виконання (+10%) 

січень 2017 38140,76 32883,10 44239,07 

лютий 2017 40961,86 34452,61 48700,94 

березень 2017 42277,30 34798,64 51363,21 

квітень 2017 45237,84 36518,46 56039,10 

травень 2017 41783,10 33133,88 52690,09 

червень 2017 43742,74 34118,69 56081,50 

липень 2017 47709,30 36639,83 62123,02 

серпень 2017 45137,04 34160,32 59640,90 

вересень 2017 47092,81 35147,95 63097,08 

жовтень 2017 45905,53 33809,73 62328,74 

листопад 2017 45385,28 33003,75 62411,81 

грудень 2017 50700,38 36420,30 70579,53 

січень 2018 43302,54 30269,07 61948,06 

лютий 2018 46505,43 31898,36 67801,46 

березень 2018 47998,89 32334,66 71251,51 

квітень 2018 51360,10 34007,70 77566,53 

травень 2018 47437,81 30895,20 72838,03 

червень 2018 49662,66 31833,06 77478,56 

липень 2018 54166,03 34189,82 85813,80 

серпень 2018 51245,66 31868,71 82404,26 

вересень 2018 53466,12 32773,28 87224,27 

жовтень 2018 52118,15 31502,40 86225,22 

листопад 2018 51527,49 30723,59 86418,36 

грудень 2018 57561,91 33868,71 97829,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  

 


