
ТЕМА 8. Державний бюджет 
України 

 

 

ПЛАН: 
 

1. Зміст та загальна характеристика доходів 

бюджету 
 

2. Методи та джерела формування доходів 
бюджету 
 
3. Склад і структура доходів Державного бюджету 

України 
 
4. Склад і структура видатків бюджету України: 



Виокремлення фінансової науки в цілком самостійний 

сегмент дозволило їй обгрунтувати і дати таке визначення 

основних елементів фінансового господарства держави: 
 
 
 

 

• фінансових ресурсів;  
• доходів держави;  
• доходів бюджетів. 



Найоб`ємніше - 
фінансові ресурси держави 

 
 

• Формування фінансових ресурсів відбувається в процесі 
організації та здійснення фінансово-господарської діяльності за 
участі підприємств та організацій усіх форм власності, їх 
об’єднань у межах єдиного національного господарства 
держави.  

• За принципом розподілу і перерозподілу фінансові ресурси 
поділяються на фінансові ресурси держави та недержавні 
фінансові ресурси.  

• До фінансових ресурсів держави необхідно включати 
загальнодержавні фінансові ресурси, ресурси державних 
підприємств.  

• Недержавні фінансові ресурси – це ресурси юридичних осіб 
окремих підприємств, організацій різних форм власності, а 
також ресурси фізичних осіб і використовуються на задоволення 
власних інтересів у межах чинного законодавства. 



Сукупність фінансових ресурсів, які мобілізуються у 

державному бюджеті, місцевих бюджетах, Пенсійному фонді 

України та інших централізованих фондах складають 
 

державні доходи. 



Доходи держави залежно від порядку їх формування 
роздподіляються на: 

 
 
 
 
 
 

• централізовані доходи - кошти, які 
залишаються у розпорядженні держави 
завдяки розподілу та перерозподілу ВВП; 

 
• децентралізовані – фінансові ресурси, які 

надходять у розпорядження окремих 
державних підприємств, установ і 
організацій, сформованих за рахунок 
власних доходів і використовуються 
відповідно до їх фінансових планів. 



Центральне місце у системі доходів держави посідають 

доходи бюджетів держави 
 

 

До доходів Державного і місцевих 
бюджетів включаються сукупність усіх 
податків, зборів, обов’язкових платежів, 
цільових внесків та інших надходжень 



Згідно з Бюджетним кодексом України розрізняють: 
 
 

Доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 
трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних 
установ). 
 

Надходження бюджету – доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти 
від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна 
(щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, 
надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів. 
 
 

 

Доходи місцевих бюджетів - це економічні відносини, що виникають у 
процесі формування фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених 
для реалізації функції та завдань місцевих органів влади. 
 

 

Доходи державного бюджету – це частина централізованих фінансових 
ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і 
необхідні для виконання її функцій. 



  Класифікація державних доходів 

   

Критерії класифікації  Види доходів 
   

Залежно від повноти  закріплені  –  згідно  з  чинним  законодавством  повністю 

зарахування доходів до зараховуються до бюджету; 

бюджету  регульовані   –   зараховуються   у   певному   відсотковому 

 відношенні 
   

За частотою появи  звичайні – регулярно включаються в доходи; 

  надзвичайні  –  з’являються  в  доходах  за  виняткових,  але 

 обгрунтованих обставин 
   

Залежно від методів  від продуктивної діяльності; 

акумулювання бюджетних  від майна, майнових прав і державних угідь; 

ресурсів  податковий; 

  позичковий; 
   

За способом зарахування  загальний  фонд,  загальні  –  формують  загальний  фонд 

 бюджету і не мають цільового використання; 

  спеціальний   фонд,   спеціальні   –   зараховуються   до 

 спеціального   фонду   бюджету   і   використовуються   на 

 передбачені законодавством заходи 
   

За розділами відповідно  податкові надходження; 

до Бюджетного кодексу  неподаткові надходження; 

  доходи від операцій з капіталом; 

  трансферти 
   



 

• Будь-яка держава може виконувати притаманні їй 
функції лише за наявності відповідних коштів.  

• При цьому існує прямий зв'язок між обсягом 
функцій, які виконує держава, і обсягом коштів: 
розширення функцій потребує збільшення доходів, 
щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, 
необхідно переглянути функції, які вона виконує.  

• Кошти, які централізує держава, акумулюються 
переважно в бюджеті.  

• Бюджет як економічна категорія з'явився набагато 
пізніше, ніж такі поняття, як податки або доходи 
держави. 



Формування бюджету може здійснюватись на 
різних засадах, залежно від чого розрізняють: 

 

 

• доходи бюджету  
• джерела фінансування бюджету. 



 
 
 
 
 

 

• Доходами бюджету є ті кошти, що 
надходять державі у постійне користування  
на безповоротній основі. Вони 
забезпечують стабільність формування 
бюджету і фінансування його видатків. 



Джерелами фінансування бюджету, є кошти, 
що надходять лише у тимчасове 

використання на поворотній основі, це: 
 

 

• 1) кошти від державних (місцевих) 
внутрішніх та зовнішніх запозичень;  

• 2) кошти від приватизації державного майна  
(включаючи інші надходження, 
безпосередньо пов'язані з процесом 
приватизації), щодо державного бюджету; 

 
• 3) повернення бюджетних коштів з 

депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних паперів;  

• 4) вільний залишок бюджетних коштів. 



Формування доходів бюджету 
може відбуватися чотирьма 

методами: 
 

 

• від підприємницької діяльності  
• від державного майна, угідь і послуг  
• податковий метод  
• позиковий метод 



Від підприємницької діяльності 
 

• Доходом держави від підприємницької діяльності є 
прибуток державних підприємств і організацій, який 
належить їй на правах власника засобів виробництва.  

• Н весь цей прибуток спрямовується в бюджет, певна його 
частина залишається на потреби соціально-економічного 
розвитку підприємства.  

• У сучасних умовах доходи від підприємницької діяльності 
держави не мають відчутного бюджетного значення, оскільки 
державний сектор має обмежені рамки, а державні 
підприємства переважно є або малоприбутковими, або 
функціонують на засадах неприбутковості чи взагалі збиткові, 
що пов'язано із соціальним спрямуванням їхньої діяльності 



Від державного майна, угідь і послуг 
 

 

• Отримання доходів у вигляді платежів за 
використання державного майна та угідь і 
від надання послуг теж не має відчутного 
фіскального начення. 

 
• Доходи від державного майна можуть 

надходити на постійній основі — орендна 
плата, чи разово — доходи від приватизації 
державного майна. 



Доходи від державних угідь можуть 
формуватись у два способи: 

 

• від передання відповідних угідь чи 
родовищ корисних копалин під концесію. 
Концесія – договір про передачу природних 
багатств, інших господарських об’єктів, що  
належать державі, в тимчасову 
експлуатацію іншим державам, іноземним 
фірмам, приватним особам 

 
• у вигляді плати за використання природних 

ресурсів. 



Доходи від державних послуг 
надходять у формі державного мита 

за вчинення нотаріальних дій, 
видачу різноманітних документів, 

патентів, ліцензій тощо. 



Податковий метод формування доходів 
бюджету має такі характерні риси: 

 
 
 

 

• примусовість,  
• безеквівалентність, 
 
• законодавче регламентований порядок 

стягнення податків,  
• однаковий підхід до всіх платників. 



• Податки з'явилися у процесі історичного 
розвитку одночасно з виникненням держави. 

 

• У міру розвитку товарно-грошових відносин 
розвивалися форми податку.  

• Спочатку у відносинах між державою і 
населенням превалювала ідея подарунка, 
потім уряд просив народ про підтримку, далі 
виникла ідея допомоги державі, потім — 
жертовності особи в інтересах держави, ще 
пізніше у платника податку розвивається 
почуття обов'язку і, нарешті, перемагає ідея 
примусу з боку держави, без будь-якої 
залежності від волі платника. 



• Безеквівалентність в економічних відносинах, 
пов'язаних зі сплатою податку, полягає у тому, 
що кожний платник в момент сплати податку 
не отримує відповідний товар або послугу. 

 
• З погляду суспільства в цілому 

безеквівалентність податкових відносин є 
дещо умовною, оскільки у цьому разі все, що 
держава отримує через податки, вона 
витрачає на суспільні потреби. 



• Законодавча регламентація податкових 
відносин є результатом розвитку 
демократичних засад у державному управлінні. 
Вона дає змогу суспільству, а отже платникам, 
контролювати встановлення нових і зміну 
існуючих податків. 

 

• Однаковий підхід до всіх платників податків, 
зумовлений законодавчим регламентуванням 
стягнення податків, установленням однакових 
ставок оподаткування, наданням пільг не 
стільки окремим суб'єктам оподаткування, 
скільки визначеним пріоритетними напрямам 
діяльності. 



 

Позиковий метод означає формування 
доходів бюджету на поворотній основі. 



Формування доходів бюджету може відбуватись за 
рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. 

 
 

 

• До внутрішніх відносять валовий внутрішній 
продукт і національне багатство, які 
вироблені на території даної країни. 

 
• До зовнішніх — ВВП (а іноді й національне 

багатство) інших країн, який надходить у 
вигляді державних позик або репараційних 
платежів, тощо. 



Склад доходів Державного бюджету України 
визначений статтею 29 Бюджетного кодексу України 

 
 

• Усі доходи бюджету, крім тих, що призначені для 
зарахування до спеціального фонду, є складовою 
частиною загального фонду. 

 
• До доходів загального фонду Державного бюджету 

України належать: податок на доходи з фізичних осіб;  
податок на додану вартість; податок на прибуток 
підприємств; ввізне та вивізне мито; частка рентної плати 
тощо. 

 
• Доходи бюджету (включаючи власні надходження 

бюджетних установ), які мають цільове спрямування, є 
складовою частиною спеціального фонду бюджету. 



• Якщо законом встановлено новий вид доходу 
державного бюджету, його зарахування до 
загального чи спеціального фонду визначається 
законом про Державний бюджет України на 
період до внесення відповідних змін до 
Бюджетного кодексу України 



• Процедури виконання Державного 
 

бюджету України за доходами 
регламентовані Бюджетним кодексом 
України (ст. 45). 



• Казначейство України веде бухгалтерський облік усіх 
надходжень Державного бюджету України та за поданням 
органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до бюджету. 

 
• Податки і збори та інші доходи державного бюджету 

зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський 
рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету 



До органів, що контролюють 
справляння надходжень 

бюджету, належать 
• Державна фіскальна служба (ДФС),  
• міністерство фінансів України (МФУ),  
• казначейство,  
• держадміністрації,  
• органи місцевого самоврядування тощо. 



• Податки і збори та інші доходи державного 
бюджету визнаються зарахованими до 
державного бюджету з дня зарахування на 
єдиний казначейський рахунок. 

 
• Забороняється проведення розрахунків 

з бюджетом у негрошовій формі 



Склад доходів різних рівнів місцевих бюджетів та нормативи 
зарахування доходів до відповідних бюджетів визначаються 
Бюджетним кодексом: 
 

• стаття 64 – доходи загального фонду бюджету міста 
Києва, бюджетів міст обласного значення, районних 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;  

• стаття 66 – доходи загального фонду обласних бюджетів;  
• стаття 69 – доходи загального фонду бюджетів міст 

районного значення, сільських, селищних бюджетів;  
• стаття 69 1 – надходження спеціального фонду місцевих 

бюджетів;  
• стаття 71 – бюджет розвитку місцевих бюджетів. 



Згідно з Бюджетним кодексом 
України виділяють: 

• видатки    бюджету    -    кошти,    що 
спрямовуються  на  здійснення  програм  і 

 

заходів, передбачених відповідним 
бюджетом, за винятком коштів на погашення 
основної суми боргу та повернення надміру 
сплачених до бюджету сум; 

 

• витрати бюджету - видатки бюджету та 
кошти на погашення основної суми боргу. 



Класифікація видатків бюджету здійснюється за 
такими ознаками : 

 
 
 

• за роллю у відтворенні виробництва;  
• за суспільним призначенням;  
• за галузями економіки і соціальної сфери;  
• за цільовим призначенням;  
• за рівнями бюджетної системи;  
• за формами бюджетного фінансування. 



За роллю у відтворенні виробництва 
 
 

 

• поточні – видатки, кошти, які забезпечують поточне 
функціонування органів державної влади й 
місцевого самоврядування, бюджетних установ, 
поточні міжбюджетні трансферти та видатки на 
фінансове забезпечення заходів соціального 
захисту населення й соціально-культурної сфери;  

• капітальні – це видатки розвитку, пов’язані з 
фінансуванням наукової, інвестиційної та 
інноваційної діяльності, зокрема фінансове 
забезпечення капітальних вкладень виробничого й  
невиробничого призначення; фінансове 
забезпечення структурної перебудови економіки; 



За суспільним призначенням 
видатки відображають функції 

держави: 
 

 

• економічну- видатки на економічну діяльність 
і науку; 

 
• соціальну- видатки на соціальний захист і 

соціально-культурну сферу;  
• оборонну- видатки на оборону; 
 
• управлінську- видатки на органи державної 

влади і управління, правоохоронні органи,  
судову владу і прокуратуру, митну і податкову 
службу, зовнішню політичну діяльність. 



За галузями економіки і соціальної 
сфери видатки бюджету 

розрізняються відповідно до різних 
галузей 

• промисловість,  
• будівництво,  
• транспорт,  
• сільське господарство,  
• освіта,  
• охорона здоров’я та ін. 



За цільовим призначенням 
 
 

 

• на капітальне будівництво,  
• капітальний ремонт, 
 
• оплату праці, комунальних послуг та інші 

витрати. 



За рівнем бюджетної системи 
 
 

 

• видатки Державного бюджету  
• видатки місцевих бюджетів. 



За формами бюджетного фінансування 
існують такі види видатків: 

 
 

 

• проектне фінансування- фінансування з 
бюджету інвестиційних проектів;  

• бюджетні   кредити-   надання   фінансової  
допомоги з бюджету суб’єктам 
підприємницької діяльності на поворотній 
основі; 

 
• кошторисне фінансування- виділення 

бюджетних асигнувань на підставі кошторису;  
• бюджетні транстерти- субвенції, дотації. 



• Державний бюджет України має містити 
пояснення всіх видатків, за винятком видатків, 
пов'язаних з державною таємницею (таємних 
видатків) (ст.31 БК)  

• Таємні видатки, передбачені на діяльність 
органів державної влади, в інтересах 
національної безпеки включаються до 
Державного бюджету України без деталізації.  

• Контроль за проведенням таємних видатків 
здійснюється Рахунковою палатою та 
Міністерством фінансів України. 



• Звіти про проведені таємні видатки 
розглядаються комітетами Верховної Ради 
України з питань бюджету, законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, 
боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією, з питань національної безпеки і 
оборони. 

 
• Окремі звіти про проведені таємні видатки 

розглядаються Верховною Радою України на 
закритому пленарному засіданні. 



•  



ТЕМА 9. Місцеві бюджети України 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН: 
 

1. Поняття та мета регулювання 
міжбюджетних відносин 
2. Види видатків бюджетів  
3. Критерії розмежування видів видатків між 
місцевими бюджетами  
4. Розподіл видатків між бюджетами 
5. Види міжбюджетних трансфертів 



Дохідність бюджетів неоднакова, що 
зумовлено такими об’єктивними умовами: 

 
 

 

• різним рівнем економічного розвитку 
окремих територій країни; 

 
• різноманітністю природно-кліматичних 

умов територій та їх географічного 
розташування; 

 
• різницею в щільності населення територій 

та його якісної структури. 
 

 

Як наслідок цього постійно збільшується розрив у розмірах податкових 
і неподаткових бюджетних доходів, що збираються у регіонах. 



Унітарність бюджетів дозволяє забезпечувати вирівнювання 
наповнюваності доходами усіх бюджетів країни. Це здійснюється системою 
відносин, передбачених Бюджетним кодексом. 
 
 

Тобто між бюджетами різних ланок і видів обов'язково виникають відносини 
 

і взаємозв'язки, які зумовлені: 
 

1. Необхідністю досягнення збалансованості усіх бюджетів 
 
 
 

2) забезпеченням виконання завдань центральних органів влади та управління і місцевого 
самоврядування 

 
 

3) здійсненням перерозподілу бюджетних ресурсів в зв'язку із розбіжностями у рівнях податкового 

потенціалу і відмінностями у обсягах видатків в територіальному розрізі 
 



В Бюджетному Кодексі наводиться таке 
визначення міжбюджетних відносин: 

 
 
 

міжбюджетні відносини - це відносини між 
 

державою, Автономною Республікою Крим 
та місцевим самоврядуванням, щодо 
 

забезпечення відповідних бюджетів 
фінансовими ресурсами, необхідними для 
 

виконання функцій, передбачених 
Конституцією та законами України 



Основними складовими міжбюджетних відносин є:  
 
 
 

- розмежування функцій і повноважень між органами державної влади і місцевим 

самоврядування і на цій основі розподіл доходів і видатків між окремими видами бюджетів; 
 
 

— надання фінансової допомоги бюджетам тих територій, які мають недостатній податковий 

потенціал, т.б. здійснення бюджетного регулювання;  
 
 

 

— забезпечення перерахування надлишкових коштів з бюджетів територій-донорів; 
 
 
 

 

— здійснення фінансового вирівнювання як гарантії задоволення потреб населення усіх 

територіальних громад на однаковому рівні.  



Правовою базою міжбюджетних відносин є Конституція 
України, ЗУ «Про місцеве самоврядування», 

Бюджетний кодекс України. 
 

• Суб’єктами міжбюджетних відносин є 
держава, АРК та органи місцевого 
самоврядування. 

 
• Об’єктами міжбюджетних відносин є суспільні 

багатства, що підлягають розподілу та 
перерозподілу через бюджетну систему країни 
між територіальними громадами та 
громадянами для забезпечення соціально-
економічного розвитку суспільства та надання 
бюджетних послуг споживання. 



Розрізняють дві основні моделі організації 
міжбюджетних відносин: 

 
 
 

 

• Централізовану 
Принципи централізованої моделі: 

 

• обмеженість прав місцевих 
органів у формуванні власних 
бюджетів; 

• підпорядкування регіональних 
 

інтересів національним 
проблемам; 

• авторитетне  з  боку  держави  
розподіленняподаткових  
повноважень і надання 
фінансової допомоги місцевим 
органам влади;  

• залежність від державного 
устрою. 

 
 
 
 
 

 

• Децентралізовану 
 

Принципи децентралізованої 
моделі: 
 

• невтручання держави в 
бюджетний процес регіонів;  

• чітке законодавче 
розмежування видаткових 
повноважень між різними 
рівнями управління;  

• цілеспрямований   розвиток  
фінансової незалежності 
місцевого самоврядування;  

• незалежність від форми 
державного устрою. 



 

Існуючі диспропорції між різними бюджетами та їх 
розбалансування усуваються шляхом 

бюджетного регулювання. 
 
 
 

 

«бюджетне регулювання» - розподіл і 
перерозподіл грошових засобів між 

 

бюджетами з метою збалансування кожного з 
них. 



•  Бюджетне регулювання здійснює перерозподіл 
бюджетних коштів усередині бюджетної системи 
шляхом вилучення частини коштів у економічно 
більш розвинених і фінансово забезпечених 
територій (як надлишку понад їх потребу щодо 
визначених їм повноважень), та передачу їх 
територіям з недостатнім рівнем розвитку економіки 
та бюджетної забезпеченості фінансовими ресурсами. 

 

Метою регулювання міжбюджетних відносин є 
забезпечення відповідності між повноваженнями на 
здійснення видатків, закріплених законодавчими 
актами України за бюджетами, та бюджетними 
ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих 
повноважень (Стаття БКУ) 



В результаті бюджетного регулювання повністю 
відрегулювати міжбюджетні відносини Державного 
бюджету України і місцевих бюджетів є неможливим то в 
практиці бюджетування застосовується механізм  

бюджетного вирівнювання 



• Механізм бюджетного вирівнювання – це 
 

сукупність спеціально розроблених, 
організаційно впорядкованих і нормативно 

 

врегульованих засобів зменшення 
диспропорцій у бюджетному забезпеченні 

 

окремих територій. Механізм бюджетного 
вирівнювання здійснюється 

 

специфічними інструментами – 
міжбюджетними трансфертами 



Бюджетне регулювання включає використання коригуючого 
коефіцієнту та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості 
 

використовується для визначення розподілу 
міжбюджетних трансфертів та визначається шляхом 
ділення загального обсягу фінансових ресурсів на 
кількість населення чи споживачів гарантованих 
послуг. 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів, що спрямовується на реалізацію 
бюджетних програм, розподіляється між видами 
видатків відповідно до пріоритетів, визначених 
політикою держави. 



• Від величини фінансового нормативу 
залежить розрахунковий обсяг видатків 
місцевих бюджетів 

 
• Ці нормативи розраховуються у вартісному 

вираженні в розрахунку на одного жителя 
або споживача послуги, виходячи з 
загального обсягу фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на реалізацію бюджетних 
програм. 



Фінансові нормативи застосовуються при 
плануванні для таких видів видатків бюджету: 

 

 

• державне управління (на одного жителя 
адміністративно-територіальної одиниці та на одну 
нормативну штатну одиницю); 

 

• — освіта (на одного користувача послуги), з 
диференціацією для різних типів закладів;  

• — охорона здоров'я (на одного жителя 
адміністративно-територіальної одиниці);  

• — соціальний захист і соціальне забезпечення (на 
одного користувача послуги);  

• — культура і мистецтво (на одного жителя 
адміністративно-територіальної одиниці);  

• — фізична культура і спорт (на одного жителя 
адміністративно-територіальної одиниці). 



Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових 
нормативів бюджетної забезпеченості 

 
 

 

• Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для 
місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що 
враховують відмінності у вартості надання 
публічних послуг залежно від: 

 

1) кількості населення та споживачів публічних послуг; 
 

2) соціально-економічних, демографічних, 
кліматичних, екологічних та інших особливостей (з 
часу їх визначення) адміністративно-територіальних 
одиниць. 
 

• Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 



2. Види видатків бюджетів 



У статті 82 БК конкретизовано види видатків бюджетів 
з розподілом їх на три категорії залежно від їх 

функціонального призначення. 
 

       Джерела Органи, які 

   Види видатків   здійснення забезпечують 
       видатків здійснення видатків 
    

 видатки на забезпечення конституційного ладу, кошти Державного 
відповідні органи  державної цілісності та  суверенітету, бюджету України 

   
державної влади  

незалежного судочинства, а також   інші 
 

I 
  

видатки,  які  не  можуть  бути  передані  на 
  

   

 виконання АР Крим  та місцевому   

 самоврядування       

 видатки, які визначаються функціями держави і можуть кошти місцевих  

 бути  передані  на  виконання  АР  Крим  та  місцевому бюджетів, у т. ч.  

 самоврядуванню   з   метою   забезпечення   найбільш трансфертів з Рада міністрів АР Крим, 
 ефективного   їх   виконання   на   основі   принципу Державного місцеві державні 

II субсидіарності.      бюджету адміністрації, виконавчі 

держава   зобов’язана   одночасно   із   передачею 
 

органи відповідних   

 повноважень передати і кошти на їх виконання в повному  місцевих рад, сільські 

 обсязі за рахунок Державного бюджету України.  голови 

    

 видатки  на  реалізацію  прав  та  обов’язків  АР  Крим  та   

 місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і   

III   визначені законами України      

         



• У п. 2 ст. 82 Кодексу виділяються видатки, які 
визначаються функціями держави і можуть бути 
передані на виконання Автономній Республіці Крим 
та місцевому самоврядуванню то відразу частиною 7 
ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» передбачений поділ видатків місцевих 
бюджетів на дві частини: 

 

- видатки, пов'язані з виконанням власних 
повноважень місцевого самоврядування,  

- видатки, пов'язані з виконанням делегованих 
законом повноважень органів виконавчої влади. 



• Видатки, пов’язані з виконанням делегованих 
законом повноважень органів виконавчої влади, 
здійснюються за рахунок коштів Державного 
бюджету України шляхом надання трансфертів із 
державного бюджету або шляхом віднесення до 
місцевого бюджету окремих загальнодержавних 
податків, зборів (обов’язкових платежів) у 
встановленому законом порядку.  

• Видатки,   пов’язані   з   виконанням   власних  
повноважень місцевого самоврядування 
здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. 



Стаття 84 БК регламентує забезпечення здійснення 
видатків 

 

• Забезпечення здійснення видатків – це гарантування 
відповідними органами державної та місцевої влади надання 
коштів на здійснення програм і заходів, передбачених 
відповідними бюджетами, у межах запланованих ресурсів.  

• Забезпечення здійснення видатків, покладається на органи 
державної влади. Виконання Державного бюджету України 
відповідно до ст. 116 Конституції України, забезпечує Кабінет 
Міністрів України, який згідно зі ст. 113 Конституції України є 
вищим органом у системі органів виконавчої влади.  

• Забезпечення здійснення видатків, визначених п. 2 і 3 ч. 1 ст. 82 
Кодексу, покладається на Раду міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи 
відповідних місцевих рад, сільських головів (якщо відповідні 
виконавчі органи не створені згідно із законом).  

• Відповідно до ст. 138 Конституції України виконання бюджету 
Автономної Республіки Крим належить до відання цієї 
республіки. 



3. Розмежування видатків 
між бюджетами   

• За рахунок Державного бюджету України 
здійснюються видатки, пов’язані з 
виконанням найважливіших функцій 
держави, визначених Конституцією України,  
а також інших функцій, які не можуть бути 
передані на виконання органам місцевого 
самоврядування. 



Розмежування видатків між бюджетами 
 
 

 

Стаття БКУ Бюджет, з якого здійснюються видатки Характеристика видатків 
   

Ст. 87 Видатки,  що  здійснюються  з  Державного не   можуть   бути   передані   на 
 бюджету України виконання  АР  Крим  та  місцевому 
   самоврядуванню    

       

Ст. 89 Видатки, що  здійснюються  з здійснюються за рахунок коштів 
 

бюджетів міст республіканського 
місцевих  бюджетів та переданих 

 фінансових  ресурсів у вигляді 

 Автономної Республіки Крим та закріплених  за  відповідними 
 

обласного значення,  районних 
бюджетами  загальнодержавних 

 податків   і   зборів   (обов'язкових 

 бюджетів, бюджетів об’єднаних платежів)  або  їх  частки,  а  також 
 

територіальних громад 
трансфертів з Державного бюджету 

 України.      

Ст. 90 Видатки,   що   здійснюються   з   бюджету       

 Автономної  Республіки  Крим  та  обласних       

 бюджетів        

   

Ст. 91 Видатки   місцевих   бюджетів,   що   можуть мають місцевий характер і можуть 
 здійснюватися з усіх місцевих бюджетів здійснюватися виключно за рахунок 
   власних надходжень місцевих 
   бюджетів      

          



Стаття БКУ 
Характеристика доходів 

  
 

Доходи Державного бюджету України 
 

Ст. 29 Доходи, що зараховуються до Державного бюджету України 
 

Доходи, закріплені за місцевими бюджетами 
 

Ст. 64 Доходи, що зараховуються до загального фонду бюджетів міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, 
районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад 

 
 
 
 

Ст. 66 Доходи, що зараховуються до загального фонду бюджету Автономної Республіки 
Крим та обласних бюджетів 

 

 

Ст. 69 Доходи, що зараховуються до загального фонду бюджетів міст районного 
значення, сільських, селищних бюджетів 

 

 

Ст. 69-1 Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів 
 

Ст. 71 Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів 
 



Власні доходи – це доходи, що належать місцевим 

бюджетам та формуються на певній території внаслідок 

рішень відповідного органу місцевого самоврядування. 

 
 

Закріплені доходи – це доходи, які повністю або за 
визначеною єдиною для всіх бюджетів одного рівня 

 

часткою закріплюються за тим чи іншим бюджетом на 
довготривалій основі. 

 

 

До власних доходів місцевих бюджетів належать: 
 

місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються 
місцевими органами влади; 
доходи комунальних підприємств; 
доходи від майна, що належить місцевій владі, та ін. 



4. Міжбюджетні трансферти, 
їх види   

• Міжбюджетні трансферти – це кошти, які 
безоплатно і безповоротно передаються 
з одного бюджету іншому. 



Міжбюджетні трансферти 
 
 
 

  

Реверсна дотація 
 

Субвенція 
 

Додаткова дотація Базова дотація    

       
       

 

Трансферт, що 
  

надається з 

Державного 

бюджету місцевим 
 

бюджетам для 

горизонтального 

вирівнювання 

податкоспромож-

ності територій 

 
 

Кошти, що надаються  Трансферт для  Кошти для 
до Державного  використання на  компенсації втрат 
бюджету з  місцевих  певну мету в порядку,  доходів місцевих 
бюджетів для  визначеному   бюджетів внаслідок 
горизонтального  органом, який  надання пільг, 
вирівнювання  прийняв рішення про  встановлених 
податкоспроможності  надання субвенції  державою  

територій        

        



 

 

Відповідно до ст. 97 БК у Державному бюджеті передбачаються такі 
трансферти: 

 

1) базова дотація 
 

2) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; 
 

3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 
внаслідок надання пільг, встановлених державою; 

 
4) субвенція на виконання інвестиційних проектів; 

 
5) освітня субвенція; 

 
6) медична субвенція; 

 
7) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; 

 
8) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної 

промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі 

на умовах співфінансування (50 відсотків); 
 

9) інші додаткові дотації та інші субвенції. 



 

 

Порядок та умови надання субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 
 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про 

Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом 

Міністрів України не пізніше 30 днів з дня 

набрання ним чинності. 
 

У Державному бюджеті України затверджується обсяг 

міжбюджетних трансфертів окремо для кожного з 

відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для 

надання та отримання відповідних міжбюджетних 

трансфертів. 



Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів 
 

1.Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється 
окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних 
осіб з урахуванням таких параметрів: 
1) кількість населення;  
2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1-1 частини 
першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;  
3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини 
першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;  
4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначаються окремо 
за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.  
2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є коефіцієнтом, що 
визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім 
показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.  
3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу 
податкоспроможності відповідного обласного бюджету.  
Якщо значення індексу: 
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;  
менше 0,9 - надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 
відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості 
відповідного бюджету 0,9; більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного 
обласного бюджету в обсязі 50  
відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran2208#n2208
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran1053#n1053


 

Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету 
 

1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть 
змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, крім 
випадків:  
• виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-

територіальних одиниць;  
• зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання - платників 

податків;  
•  зміни податкового законодавства.  
Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку 
на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна 
бути підтверджена органами стягнення. 



 

Визначення середнього показника по Україні для місцевих бюджетів на 2016 рік 
 

(для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів ОТГ) 
 

Надходження ПДФО (60 %) за 2014 рік 32 381 358,3 тис. грн. 

Населення станом на 01.01.2015 р. 40 041,3 тис. чол.  

Середні надходження на 1 жителя 808,7 грн. = 32 381 358,3 тис. грн. : 40 041,3 тис. чол. 

(індекс податкоспроможності)    

Граничні межі індексу податкоспроможності:    

верхня — 110 % 889,6 грн. = 808,7 грн. x 110 % 

нижня — 90 % 727,8 грн. = 808,7 грн. x 90 % 
     

Приклади розрахунку трансферту по бюджету ОТГ: 
 

Реверсна дотація 
 

(ОТГ «Ювілейна» Дніпропетровської області) 
 

Надходження ПДФО (60 %) по ОТГ за 2014 рік 33 938,389 тис. грн. 

Населення на 01.01.2015 р. 14,449 тис. чол. 

Середні надходження на 1 жителя 2 348,8 грн. = 33 938,389 тис. грн. : 14,449 тис. чол. 

(індекс податкоспроможності)   

Реверсна дотація на 1 жителя (2 348,8 - 889,6) = 1459,2 грн. x 50 % = 729,6 грн. 

Реверсна дотація — всього 729,6 грн. x 14,449 тис. чол. = 10,5 млн грн. 

Базова дотація   

(ОТГ «Новоборівська» Житомирської області)   

Надходження ПДФО (60 %) по ОТГ за 2014 рік 2 765,232 тис. грн. 

Населення на 01.01.2015 р. 8,756 тис. чол. 

Середні надходження на 1 жителя 315,8 грн. = 2 765,232 тис. грн. : 8,756 тис. чол. 

(індекс податкоспроможності)   

Базова дотація на 1 жителя (727,8 - 315,8) = 412,0 грн. x 80 % = 329,6 грн. 

Базова дотація — всього 329,6 грн. x 8,756 тис. чол. = 2,9 млн грн. 
    



Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників у типах навчальних закладів зображених на рисунку 

 



• У законі про Державний бюджет України 
затверджуються обсяги освітньої субвенції 
окремо для бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласних і районних 
бюджетів, міських (міст Києва та 
Севастополя, міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення) бюджетів та бюджетів 
об’єднаних територіальних громад. 



Освітня субвенція розподіляється між відповідними 
бюджетами на основі формули, яка розробляється 
Міністерством освіти, та затверджується Кабінетом 
Міністрів України і має враховувати такі параметри: 
 

1. кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів і 
учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у 
професійно-технічних навчальних закладах державної 
та комунальної власності, вищих навчальних закладах I-
II рівнів акредитації державної та комунальної 
власності, у міській та сільській місцевості, гірських 
населених пунктах; 

2. розрахункова наповнюваність класів (РНК); 
3. навчальні плани (НП). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF#n10


• У складі освітньої субвенції передбачається 
резерв коштів, обсяг якого не може 
перевищувати 1 відсотка загального обсягу 
субвенції  

• Кабінет Міністрів України здійснює розподіл 
резерву освітньої субвенції та може визначати 
напрями використання таких коштів.  

• Залишки коштів за освітньою субвенцією на 
кінець бюджетного періоду зберігаються на 
рахунках відповідних місцевих бюджетів і 
використовуються у наступному бюджетному 
періоді з урахуванням цільового призначення 
субвенції та на оновлення матеріально-
технічної бази навчальних закладів. 



•  



 
 
 
 

 

Тема 10. ДЕРЖАВНІ ФОНДИ 
СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 
 

 

. 



ПЛАН 
 
 

 

10.1. Зміст та роль державних фондів 
соціального забезпечення 
 
 

 

10.2. Пенсійний Фонд України 
 
 
 

 

10.3. Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття 
 
 

 

10.4. Фонд соціального страхування України 



Основні терміни та поняття: 
 

 

фонди соціального забезпечення, 
 

соціальний ризик, 
  

система пенсійного забезпечення, 
 

солідарна система пенсійного 
забезпечення, 

 

накопичувальна система пенсійного 
забезпечення, 

 

єдиний соціальний внесок, 
 

бюджет фондів соціального 
страхування, 

 

матеріальне забезпечення, 
 

соціальні послуги. 



10.1. ЗМІСТ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Державні фонди соціального забезпечення 
створюються з метою фінансування таких суспільних 
потреб, як надання соціальних гарантій громадянам у 
разі настання певних непередбачуваних подій, 
пов’язаних зі здоров’ям людини та її 
непрацездатністю. 
 
 
 

За економічним змістом фонди соціального 
забезпечення є сукупністю грошових відносин, 
пов’язаних з розподілом, перерозподілом та 
використанням частини вартості національного 
доходу, яка призначена для фінансування цільових 
програм та підтримки певного рівня життя різних 
соціальних верств населення. 



ВИДИ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

 

Види фондів соціального забезпечення: 
 

- бюджетні;  
- позабюджетні. 
 
 

 

Бюджетні фонди соціального забезпечення входять до структури Державного 
бюджету України та створюються для здійснення пріоритетних завдань 
економічного і соціального розвитку загальнодержавного рівня. На сьогоднішній 
день в Україні представлений один бюджетний фонд соціального забезпечення - 
Фонд соціального захисту інвалідів. 
 

 

Позабюджетні фонди соціального забезпечення (цільові позабюджетні фонди) 
 

створюються з метою фінансування цільових програм та підтримки певного рівня 
життя різних соціальних верств населення при виникненні соціальних ризиків 
(страхових випадків) за видами соціального страхування (досягнення 
непрацездатного віку, втрата працездатності, годувальника, безробіття та ін.). 



СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК 
 

За визначенням Міжнародної організації праці, 
соціальний ризик − це втрата доходу, що спричиняє 
необхідність матеріальної підтримки громадян для 
задоволення мінімальних потреб незалежно від їхніх 
індивідуальних можливостей. 
 
 

 

Державні позабюджетні фонди соціального 
забезпечення в Україні: 
 

 

− Пенсійний фонд України; 
  
 
− Фонд загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття; 
 
 
− Фонд соціального страхування України. 



ДЕРЖАВНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
 
 
 

 

Пенсійний фонд України 
 
 

 

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. В 
 

постанові враховано передбачений Державним бюджетом 
України обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм у 
 

сумі 172,58 млрд. грн., що дасть можливість забезпечити 
виплату пенсій, надбавок і підвищень, відповідно до 
законодавства. 
 

Загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі 
448,61 млрд. грн. Загальний обсяг видаткової частини — в сумі 
448,36 млрд. грн. Бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік 
є збалансованим. 



Фонд загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття 

 

31 січня 2020 року правлінням Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття 
(далі – Фонд) схвалено проєкт бюджету Фонду на 2020 рік. 

 

• Проєкт бюджету Фонду на 2020 рік збалансований: доходи 
Фонду становитимуть 15,8 млрд грн., видатки – 15,6 млрд грн. 

 
• На реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено 

спрямувати 1,2 млрд грн., торік ці витрати становили 734 млн грн. 
 
• Також правлінням Фонду ухвалено рішення про підвищення з 1 

березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Для 
осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та 
страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю 
збільшено до 1 800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без 
урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір 
допомоги по безробіттю збільшено до 650 гривень. 



Фонд соціального страхування України 
 
 
 
 

 

Уряд 29 січня 2020 р. прийняв постанову „Про затвердження 
бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 
рік” відповідно до Закону України „Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

 

Зокрема, затверджено: 
 

- дохідну частину бюджету Фонду (разом із залишком 
коштів на початок року) в сумі 29,23 млрд гривень,  

- видаткову в сумі 29,19 млрд гривень;  
- залишок коштів на кінець року – 0,04 млрд гривень. 



10.2. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
 

Система пенсійного забезпечення в Україні має три рівні: 
 

I рівень − солідарна система; 
 

II рівень − накопичувальна система; 
 

III рівень − система недержавного пенсійного забезпечення. 
 
 
 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення становлять систему 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 
 

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення становлять систему накопичувального 
пенсійного забезпечення. 
 

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування базується 
на принципах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у 
відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного 
забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних 
пенсій і одноразових виплат. Ця складова є обов’язковою накопичувальною системою з 
певними внесками і відповідним механізмом функціонування. 
 

Система недержавного пенсійного страхування базується на засадах добровільної участі 
громадян, роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами 
при досягненні пенсійного віку додаткових пенсійних виплат. 
 

Солідарна система пенсійного забезпечення фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду 
України (ПФУ) та базується на принципах солідарності поколінь та субсидування. 



БЮДЖЕТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
 

Бюджет Пенсійного фонду України − це план утворення і використання 
цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до 
солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених законом. 
 

 

Джерела формування коштів Пенсійного фонду України: 
 

− власні надходження: сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (ЄСВ); кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, 
які проживають на території України; кошти сплачені банками за користування 
тимчасово вільними коштами ПФУ;  
− кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що 
відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ, кошти 
підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій 
працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці за списком № 1, та списком № 2;  
− кошти Державного бюджету України, в тому числі дотація на виплату пенсій, 
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними 
програмами;  
− кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття;  
− кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань. 



НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: 
 
 

 

− пенсійні виплати; 
  
 
− надання соціальних послуг; 
  
 
− фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням 
функцій, покладених на органи ПФУ; 
 
 
 
− оплата послуг з виплати та доставки пенсій; 
  
 
− формування резерву коштів ПФУ. 



ВИДИ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ: 
 

 

− пенсія за віком;  
− пенсія по інвалідності;  
− пенсії за вислугу років;  
− пенсія у разі втрати годувальника;  
− соціальна пенсія;  
− довічне утримання суддів у відставці при повному на неповному стажі. 
 
 

 

Особа може мати право одночасно на декілька видів пенсій, проте, 
вибирається тільки одна з них. 
 
 

 

Надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України у вигляді допомоги на поховання пенсіонера. 



10.3. ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

 

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
 

випадок безробіття створений для фінансування програм зайнятості 
населення, він здійснює управління страхуванням на випадок 
безробіття, контроль за використанням коштів, надає забезпечення та 
соціальні послуги. 
 
 

 

Гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних 
соціальних послуг виступає держава. 



ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ: 

 
 

 

− страхові внески страхувальників (суми ЄСВ, визначені 
пропорційно за видом соціального страхування); 
 
− суми фінансових санкцій за порушення встановленого порядку 
сплати страхових внесків та використання коштів фонду; 
 
− кошти Державного бюджету України, які спрямовуються до 
фонду у випадках, встановлених законом; 
 
− доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі 
резерву коштів фонду;  
− благодійні внески підприємств, установ та організацій;  
− інші надходження відповідно до законодавства України. 



НАПРЯМКИ ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ: 

 

 

− виплата матеріального забезпечення безробітним; 
     
− надання соціальних послуг у сприянні 
працевлаштуванню незайнятого населення. 



ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗРОБІТНИХ: 
 
 

 

− допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації 
безробітним підприємницької діяльності; 
 
− матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації безробітного; 
 
− допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на 
його утриманні. 
 
 

 

Застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, мають право 
на отримання допомоги по безробіттю. 
 
 

 

Розмір допомоги по безробіттю залежить від середньої зарплати за останній рік, 
загального страхового стажу та сплати страхових внесків. 



ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ: 
 
 
 

− професійна підготовка або перепідготовка, підвищення 
кваліфікації та профорієнтація; 
   
 
− пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у 

тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення 
 

додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних 
та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для 
 

безробітних; 
 
 
 

 

− інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з 
працевлаштуванням. 



ОКРІМ ВИДАТКІВ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДО 
ВИДАТКІВ ФОНДУ НАЛЕЖАТЬ: 

 
 

 

− розвиток та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної 
служби зайнятості; 
 
− відшкодування ПФУ витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на 
пенсію; 
 
− утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, 
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, управління 
фондом; 
 
− створення умов прийому, надання соціальних послуг та розвиток матеріальної 
бази; 
 
− спрямування коштів на створення нових робочих місць для забезпечення 
зайнятості мешканців вугледобувних регіонів;  
− формування резерву фонду. 



ПЕРЕДУМОВИ І ЧИННИКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ: 

 
 

 

− економічне становище; 
 
 
− наявність досвіду роботи у молодого працівника(стаж); 
 
 
− зміни пріоритетності відносно кваліфікації працівників; 
 
 
− особисті вимоги особи до умов своєї праці на підприємстві. 



10.4. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

 

Фонд соціального страхування України − це державний 
цільовий фонд, який здійснює керівництво та управління 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та медичним страхуванням. 
 
 
 
 

Головною функцією Фонду соціального страхування України є 
 

мобілізація страхових коштів для своєчасного та повного 
фінансування, визначених законодавчо видів матеріального 
забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхування від нещасного випадку, у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним 
страхуванням. 



ЗАВДАННЯМИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ Є: 
 

 

− реалізація державної політики у сферах соціального 
страхування, що забезпечуються даним фондом;  
− профілактика нещасних випадків на виробництві; 
 
− надання матеріального забезпечення, страхових виплат 
та соціальних послуг;  
− здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження 
 

листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі 
на підставі інформації з електронного реєстру листків 
непрацездатності; 
 

− здійснення контролю за використанням роботодавцями та 
застрахованими особами коштів фонду; 
 
− аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати 
єдиного внеску. 



ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: 
 

 

− страхові внески страхувальників та застрахованих осіб;  
− суми штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування; 
 
− суми фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб-підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових 
внесків та використання коштів фонду; 
 
− суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових 
осіб та громадян за порушення; 
 
− суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним 
страхуванням; 
 
− доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів 
фонду;  
− капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;  
− доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів фонду;  
− добровільні внески та інші надходження. 



КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВИТРАЧАЮТЬСЯ НА: 
 
 
 
 

− виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання 
соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків; 
 
 
 
 
 
− фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності фонду, його 
робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних 
систем фонду; 
 
 
− формування резерву коштів фонду. 



СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯ ТАКИХ ВИДІВ 

МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 
 
 

 

− допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою 
дитиною);  
− допомога по вагітності та пологах; 
 
− допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які 
померли від нещасного випадку на виробництві); 
 
− оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного 
закладу після перенесених захворювань і травм. 
 
 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності здійснюється у вигляді часткової або 
повної компенсації у зв’язку з утратою заробітної плати, що стала в разі 
тимчасового захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 
виробництві та професійним захворюванням. 



СТРАХОВІ ВИПАДКИ ПРИ ЯКИХ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 
ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: 

 

− тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не 
пов'язаної з нещасним випадком на виробництві; 
 
− тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, 
менш оплачувану роботу;  
− необхідність догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї; 
 
− догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі 
хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;  
− карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної служби;  
− протезування з приміщення у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; 
 
− перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених 
захворювань і травм. 
 
 
 

Обсяг допомоги по тимчасовій непрацездатності встановлюється у розмірі від 50 % до 100 % 
від середньої заробітної плати, що визначається страховим стажем та приналежністю до 
пільгових категорій осіб. 
 
 
 

Допомога по тимчасовій непрацездатності здійснюється за рахунок підприємства, установи, 
організації (за перші п’ять днів непрацездатності працівника) та за рахунок фонду (починаючи з 
 

шостого дня тимчасової непрацездатності працівника). 



СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ ВИПЛАТИ: 
 
 

− щомісячна грошова виплата; 
 
− страхові виплати в установлених випадках одноразової грошової допомоги 
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого); 
 
− страхові виплати, дитині, яка народилася інвалідом в результаті травмування на 
виробництві чи професійного захворювання її матері в період вагітності;  
− страхові виплати на медичну та соціальну допомогу. 
 
 

 

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати 
професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий 
отримував до ушкодження здоров'я. 
 
 

 

Крім страхових виплат потерпілим загальнообов’язкове соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності передбачає проведення заходів, спрямованих на 
попередження нещасних випадків, усунення загрози здоров’ю робітників, 
викликаної умовами праці. 
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ТЕМА 11. Державний кредит і державний борг 
 

ПЛАН 
1. Сутність та функції державного кредиту 
2. Форми державного кредиту 

3. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 
4. Управління державним боргом та його обслуговування 

 

1.Сутність та функції державного кредиту 

Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних 

фінансів. Він не має ні окремого фінансового фонду (кошти, що 

мобілізуються за його допомогою, проходять, як правило, через бюджет), ні 

обособленого органу управління. Разом з тим він характеризує особливу 

форму фінансових відносин держави і тому виділяється в окрему ланку. 

Державний кредит за своєю економічною сутністю — це сукупність 

економічних відносин між державою в особі органів влади й управління, з 

одного боку, і фізичними та юридичними особами — з іншого, за яких 

держава є позичальником, кредитором і гарантом. 

Основна класична форма кредитних відносин, коли держава виступає 

позичальником коштів. 

Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету надає на 

платній основі за умови обов’язкового повернення кредити юридичним і 

фізичним особам. Обсяг таких операцій значно менший, ніж за попередньої 

форми. 

У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення 

позик або виконання інших зобов’язань, взятих на себе фізичними чи 

юридичними особами, вона є гарантом (умовний державний кредит). 

Оскільки державні гарантії, як правило, розповсюджуються на недостатньо 

надійних позичальників, то вони призводять до зростання витрат із 

централізованих грошових фондів. У сфері міжнародних економічних 

відносин держава може виступати як у ролі позичальника, так і кредитора. 

Як економічна категорія державний кредит поєднує в собі фінансові та 

кредитні відносини. Як ланка фінансової системи він обслуговує формування 

і використання централізованих грошових фондів держави. Державний 

кредит є зворотним, терміновим і платним. Разом з тим між державним та 

банківським кредитом, як класичною формою кредитних відносин, існують 

суттєві відмінності. 

Банківський позиковий фонд використовується для кредитування 

підприємств з метою забезпечення безперебійності процесу розширеного 

відтворення і підвищення його ефективності. Кредити можуть одержувати й 

приватні особи. Відмітною рисою банківського кредитування суб’єктів 

господарювання є продуктивне використання позичкового фонду (або з 

метою розвитку соціальної інфраструктури виробничих колективів). 

Використання кредитних ресурсів як капіталу створює умови для погашення 
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кредиту і виплати процентів за рахунок збільшення вартості додаткового 

продукту. 

Коли ж мова йде про державний кредит, то отримані через державну 

позику кошти надходять у розпорядження органів державної влади, 

перетворюючись в їх додаткові фінансові ресурси. Вони використовуються, 

як правило, на покриття бюджетного дефіциту. Джерелом погашення 

державних позик і виплати процентів за ними виступають кошти бюджету. 

Державний кредит — це відносини вторинного розподілу вартості 

валового внутрішнього продукту. У сферу державно-кредитних відносин 

надходять частина прибутків і грошових фондів, сформованих на стадії 

первинного розподілу. Звичайно ними є тимчасово вільні кошти населення і 

підприємств, проте за певних умов населення та трудові колективи можуть 

свідомо йти на обмеження споживання. У цих випадках джерелом 

державного кредиту стають засоби, призначені для поточного споживання чи 

фінансування необхідних виробничих або соціальних витрат підприємств. В 

умовах тоталітарної системи управління подібне обмеження поточних потреб 

може відбуватися і з примусу держави. 

Формування додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок 

мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств і організацій — 

це одна сторона державно-кредитних відносин. Іншою їх стороною 

виступають фінансові зв’язки, обумовлені зворотністю і платністю засобів 

додатково мобілізованих державою. Виплата прибутків кредиторам 

забезпечується переважно за рахунок бюджетних надходжень. При цьому 

коло платників податків не збігається з колом власників державних цінних 

паперів. Навіть якщо припустити неможливе, що контингент платників 

податків збігається з контингентом власників цінних паперів, то й у цьому 

випадку будуть спостерігатися структурні розбіжності: розмір податків, які 

вносить до бюджету кожний власник цінних паперів, не збігається з 

величиною одержуваних ним прибутків від державно-кредитних операцій. 

Це означає, що й інший бік державно-кредитних відносин має 

перерозподільний характер. 

Об’єктивна необхідність використання державного кредиту на 

задоволення потреб суспільства обумовлена постійною суперечністю між 

величиною цих потреб і можливостями держави щодо їх задоволення за 

рахунок бюджетних фондів. Регулювання економіки, соціальна політика 

держави, виконання нею своїх функцій щодо оборони країни й управління 

вимагають постійного збільшення бюджетних витрат. Чималих коштів 

потребує і міжнародна діяльність держави. Проте доходи державного 

бюджету завжди обмежені. Тому за наявності вільних грошових ресурсів у 

населення, підприємств і організацій органи влади вдаються до державного 

кредиту. 

Доцільність використання державного кредиту для формування 

додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту 

визначається значно меншими негативними наслідками для державних 

фінансів і грошового обігу країни порівняно з валютними прийомами 
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(наприклад, емісії грошей) балансування доходів і витрат уряду. Це 

досягається на основі переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб до 

урядових структур без збільшення сукупного попиту і кількості грошей в 

обігу. 

Призначення державного кредиту виявляється насамперед у тому, що він 

є засобом мобілізації державою додаткових фінансових ресурсів. У випадку 

дефіцитності державного бюджету додатково мобілізовані фінансові ресурси 

використовуються на покриття різниці між бюджетними видатками і 

доходами. У разі позитивного бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою 

державного кредиту кошти використовуються безпосередньо для 

фінансування економічних і соціальних програм. Це означає, що державний 

кредит, будучи засобом збільшення фінансових можливостей держави, може 

стати важливим чинником прискорення соціально-економічного розвитку 

держави. 

Державний кредит є також джерелом збільшення прибутків власників 

цінних паперів, що досягається через виплату процентів і виграшів за 

державними позиками. 

Державний кредит як фінансова категорія виконує три функції: 

розподільну, регулювальну і контрольну. 

Через розподільну функцію державного кредиту забезпечується 

формування централізованих грошових фондів держави або їх використання 

на принципах строковості, платності і повернення. Будучи позичальником 

держава мобілізує додаткові кошти для фінансування своїх витрат. У 

промислово розвинутих країнах державні позики є основним джерелом 

фінансування бюджетного дефіциту і посідають друге місце (після податків) 

у формуванні доходів бюджету. 

Сутність регулювальної функції державного кредиту виявляється в тому, 

що, вступаючи в кредитні відносини, держава впливає на стан грошового 

обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво 

і зайнятість. 

Держава регулює грошовий обіг, розміщуючи облігації державної позики 

серед різних груп інвесторів. Мобілізуючи кошти фізичних осіб, держава 

зменшує їх платоспроможний попит. Тоді, якщо за рахунок кредиту 

профінансовані виробничі витрати, наприклад інвестиції, відбудеться 

абсолютне скорочення готівкової грошової маси в обігу. У випадку 

фінансування витрат на виплату заробітної плати, наприклад учителям, 

лікарям, кількість готівкової грошової маси в обігу залишиться незмінною, 

хоча можлива зміна структури платоспроможного попиту. 

Виступаючи на фінансовому ринку як позичальник, держава збільшує 

попит на позичкові ресурси і тим самим сприяє зростанню ціни на кредит. 

Чим вищий попит на вільні кошти з боку держави, тим вищим буде, за інших 

рівних умов, рівень позичкового процента, тим дорожчим буде для 

підприємців банківський кредит. Дорожнеча позичкових коштів змушує 

бізнесменів скорочувати інвестиції у сферу виробництва, водночас вона 

стимулює нагромадження у вигляді придбання державних цінних паперів. 
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Як кредитор і гарант держава може позитивно впливати на виробництво і 

зайнятість. У промислово розвинутих країнах поширена система підтримки 

малого бізнесу, експорту продукції або виробництва в окремих галузях, де 

має місце спад, через гарантування державою погашення кредитів, наданих 

банками відповідно до державних програм. Підтримка малого бізнесу 

передбачає, що держава бере на себе погашення заборгованості банкам за 

кредитами, наданими малим підприємствам у випадку їх банкротства. У 

більшості промислово розвинутих країн функціонують державні або 

напівдержавні страхові компанії, які за низькими ставками страхують ризик 

неплатежу експортерам національних товарів. Цим заохочується освоєння 

нових ринків збуту національної продукції. Велике значення у стимулюванні 

розвитку виробництва і зайнятості мають кредити, що надаються державою 

за рахунок бюджетів або позабюджетних фондів. З їх допомогою 

забезпечується прискорений розвиток відповідних регіонів або необхідних 

напрямів економіки на тій чи іншій території. 

Контрольна функція державного кредиту органічно переплітається з 

контрольною функцією фінансів. Однак вона має свої специфічні 

особливості, породжені особливостями даної категорії: 

1) ця функція тісно пов’язана з діяльністю держави і станом 

централізованого фонду грошових коштів; 

2) охоплює рух вартості в двосторонньому порядку, оскільки передбачає 

повернення і відшкодування отриманих коштів; 

3) здійснюється не тільки фінансовими структурами, а й кредитними 

установами. 

Контроль поширюється як на залучення позикових коштів, так і на їх 

погашення. В основному контролюється цільове використання коштів, 

строки їх повернення і своєчасність сплати відсотків. 

 

2. Форми державного кредиту 

Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім. 

Внутрішній державний кредит виступає в таких формах: державні 

позики, перетворення частини вкладів населення в державні позики, 

запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду, казначейські 

позики, гарантовані позики. 

Державні позики як основна форма внутрішнього державного кредиту 

характеризуються тим, що тимчасово вільні кошти населення, підприємств і 

організацій залучаються на фінансування суспільних потреб через випуск і 

реалізацію облігацій, казначейських зобов’язань та інших видів державних 

цінних паперів. 

Облігація — найбільш поширений вид державних цінних паперів. Вона 

символізує державне боргове зобов’язання і надає право її власникові після 

закінчення певного терміну одержати назад суму боргу і проценти. 

Продаючи облігацію, держава зобов’язується повернути суму боргу у 

визначений термін із процентами або виплачувати проценти протягом усього 
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терміну користування позиковими засобами, а після закінчення цього 

терміну повернути і суму боргу. 

Держава встановлює номінальну вартість (номінальну ціну) облігацій. 

Номінальна вартість зазначається на облігації і виражає грошову суму, 

надану власником облігації державі в тимчасове користування. Саме ця сума 

виплачується власникові облігації в момент погашення і на неї 

нараховуються проценти. Проте реальна прибутковість облігацій для їхніх 

власників може бути вищою або нижчою установленого номінального 

процента. Це зумовлено тим, що облігації продаються за курсовою ціною, що 

відхиляється від номінальної вартості. Відхилення називається курсовою 

різницею, і залежить воно від цілого ряду чинників. До їх числа, зокрема, 

відносять величину номінального процента за облігацією, насиченість ринку 

державними цінними паперами, стан господарчої кон’юнктури, рівень довіри 

населення до уряду. 

За своєю сутністю облігації державної позики є особливою формою 

фіктивного капіталу. Справді, якщо джерелом доходу за цінними паперами 

підприємств є новостворена вартість, то відсотки за державними паперами 

виплачуються за рахунок доходів бюджету, оскільки кошти, отримані за 

державними позиками, як правило, не інвестуються у виробництво, а йдуть 

на фінансування бюджетного дефіциту. Інвестори в державні цінні папери 

стають власниками частини майбутніх податкових і неподаткових 

надходжень до бюджету держави. У цьому і полягає специфічність 

державного фіктивного капіталу, яка призводить, у кінцевому підсумку, до 

збільшення податкового тягаря. Тому сутність державної позики можна 

визначити як податок, взятий наперед (антиципований податок). 

Казначейські зобов’язання (векселі) мають характер боргового 

зобов’язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. 

Виплата доходу здійснюється у формі процентів. Казначейськими 

зобов’язаннями, як правло, оформляються короткострокові позики (іноді 

середньострокові — казначейські ноти). 

У тісному зв’язку з державними позиками перебуває друга форма 

державного кредиту, функціонування якої опосередковується системою 

ощадних установ. На відміну від першої форми державного кредиту, коли 

фізичні і юридичні особи купують цінні папери за рахунок власних 

тимчасово вільних коштів, ощадні установи дають кредит державі за рахунок 

позикових засобів. Наявність посередника між державою і населенням в 

особі ощадних установ і надання позики останніми державі за рахунок 

позикових засобів без відома їх реального власника (населення) дають змогу 

виділити ці відносини як особливу форму державного кредиту. 

Перетворення частини внесків населення в державні позики, призначені 

на потреби держави, здійснюється через купівлю особливих цінних паперів 

(наприклад, казначейських ощадних сертифікатів) або ринкових цінних 

паперів (облігацій, казначейських зобов’язань), а також оформленням 

безоблігаційних позик. У нашій країні зараз це досягається через придбання 

Ощадбанком державних цінних паперів. 
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Використання державою коштів позикового фонду як форма державного 

кредиту характеризується тим, що державні кредитні установи безпосередньо 

(не обмежуючи цих операцій купівлею державних цінних паперів) передають 

частину кредитних ресурсів на покриття витрат уряду. Ця форма державного 

кредиту функціонує в тоталітарному суспільстві. Вона сприяє розвитку 

інфляційних процесів, що особливо небезпечні в умовах жорсткого контролю 

за емісією грошових знаків із боку демократично обраних органів. Тому 

повна нормалізація відносин між державою і кредитною системою лежить на 

шляху визнання неможливості прямого запозичення позичкових коштів для 

покриття бюджетного дефіциту і відшкодування державному банку боргу, 

який утворився за попередні роки. 

Казначейські позики як форма державного кредиту виражають відносини 

з надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям органами 

державної влади й управління за рахунок бюджетних коштів на умовах 

терміновості, платності і поворотності. У нашій країні ця форма державного 

кредиту поки що використовується не дуже активно. 

Відносини по лінії казначейських позичок не є аналогом банківського 

кредитування, оскільки на відміну від госпрозрахункових банківських 

структур органи державної влади й управління надають фінансову допомогу 

на інших умовах і в інших цілях. Казначейські позички видаються на 

пільгових умовах, які стосуються термінів і норм процента. Вони можливі у 

випадку фінансових труднощів підприємств і господарських організацій 

через їх особливе становище на ринку або погіршення економічної ситуації в 

країні. Казначейські позики не мають комерційної цілі, а є засобом 

підтримання життєво важливих для народного господарства економічних 

структур. 

В окремих випадках уряд може гарантувати безумовне погашення 

позики, випущеної органами влади й управління нижчого підпорядкування 

або окремими господарськими організаціями, а також виплату процентів по 

ній. У цих випадках мова йде про умовний державний кредит — гарантовані 

позики. За гарантованими позиками уряд реально несе фінансову 

відповідальність тільки у разі неплатоспроможності платника. У нашій країні 

створені умови для відродження гарантованих позик у зв’язку з наданням 

місцевим органам влади, а також окремим господарським структурам права 

проводити операції щодо укладання позик. 

Міжнародний державний кредит являє собою сукупність відносин, у яких 

держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника або 

кредитора. Ці відносини отримують форму державних зовнішніх позик. Як і 

внутрішні позики, вони надаються на умовах поворотності, терміновості і 

платності. Сума отриманих зовнішніх позик із нарахованими процентами 

включається в державний борг країни. Країнам, що терплять значні 

економічні і фінансові труднощі, зовнішні позики можуть даватися на 

пільгових умовах. 
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Основною метою державних зовнішніх позик є сприяння зміцненню 

економічного потенціалу, подолання фінансових труднощів країни-

одержувача, надання продовольчої допомоги. 

Надання зовнішніх позик здійснюється за рахунок бюджетних коштів або 

спеціальних урядових фондів. Одержувачами позик можуть бути центральні 

уряди, республіканські й місцеві органи влади. Кредиторами можуть бути 

фінансово-кредитні установи й інші юридичні особи іноземних держав, 

приватні особи, міжнародні фінансові інституції, іноземні держави та їх 

угруповання. До їх числа належать Світовий банк, Міжнародний валютний 

фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, держави Європейського 

співтовариства. Усі проекти, на які можуть бути надані позички цими 

організаціями, поділяються на чотири групи: проекти макроекономічної 

стабілізації економіки країни-позичальника; проекти структурних 

перетворень у певних секторах економіки; інвестиційні проекти; проекти 

технічної допомоги. Кредити міжнародних фінансових організацій надаються 

на вигідних умовах під низькі проценти (5—7 % річних) на строк до 20 років. 

Позики країн Євросоюзу в основному є допомогою розвитку країнам, що 

здійснюють ринкові перетворення, і отримання доходу не має 

першочергового значення. Найбільшу складність для держави як у плані 

зростання зовнішньої заборгованості, так і в плані використання кредитів 

становлять запозичення, одержані від іноземних комерційних структур під 

гарантію уряду. Ці кредити, як підтверджує досвід багатьох країн, мають 

найнижчі показники щодо ефективності використання. 

Державні зовнішні позики надаються у грошовій або товарній формі 

(наприклад, кредити держав постачальників енергоносіїв). Як правило, вони 

бувають середньостроковими або довгостроковими. Грошові позики 

надаються у валюті країни-кредитора або у вільно конвертованій валюті. 

Погашення позик за згодою сторін здійснюється товарними поставками 

чи валютою. Погашення позик і виплата процентів за ними може відбуватися 

після закінчення пільгового періоду, який надає відстрочення погашення 

позики на 3—5 років після використання кредитних коштів. 

Як уже зазначалося, державні позики є основною формою державного 

кредиту. Класифікація державних позик здійснюється за такими ознаками: 

1) за правовим оформленням розрізняють державні позики, що 

оформляються підписними зобов’язаннями або надаються на підставі угод 

(безоблігаційні), і забезпечені випуском цінних паперів (облігаційні). 

Угодами оформляються, як правило, кредити від урядів інших країн, 

міжнародних організацій та фінансових інституцій. За допомогою цінних 

паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку; 

2) залежно від місця розміщення позик їх поділяють на внутрішні — на 

внутрішньому фінансовому ринку (надаються юридичними і фізичними 

особами даної країни) і зовнішні — надходять ззовні від урядів, юридичних і 

фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій; 

3) за правом емісії розрізняють державні й місцеві позики. Державні 

позики випускаються центральними органами управління. Находження від 
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них спрямовуються в Державний бюджет. Місцеві позики випускаються 

місцевими органами управління і спрямовуються у відповідні місцеві 

бюджети; 

4) за характером використання цінних паперів бувають ринкові та 

неринкові позики. Облігації (казначейські зобов’язання) ринкових позик 

вільно купуються, продаються і перепродаються на ринку цінних паперів. 

Неринкові позики не допускають виходу цінних паперів на ринок, тобто їх 

власники не можуть їх перепродати; 

5) залежно від установлення забезпеченості державні позики поділяються 

на заставні й беззаставні. Заставні позики відображають один з головних 

принципів кредитування — матеріальної забезпеченості. Заставні позики 

забезпечуються державним майном чи конкретними доходами. Беззаставні не 

мають конкретного матеріального забезпечення. Їх надійність визначається 

авторитетом держави її статусом у світовому співтоваристві; 

6) відповідно до терміну погашення заборгованості розрізняють 

короткострокові (термін погашення до одного року), середньострокові (від 1 

до 5 років), довгострокові (понад 5 років); 

7) за характером виплати доходу державні позики поділяються на 

процентні, виграшні та дисконтні (з нульовим купоном). За процентними 

позиками дохід виплачується у вигляді позикового процента. При цьому 

може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так 

і плаваюча, тобто така, яка змінюється залежно від різних чинників, 

насамперед попиту і пропонування на кредитному ринку. Виплата 

процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може 

проводиться щорічно, раз на півріччя, щоквартально. Якщо позики виграшні, 

то виплата доходу здійснюється на підставі .проведення тиражів-виграшів. 

Дохід у такий спосіб отримують не всі кредитори, а тільки ті, чиї облігації 

виграли. Така система доцільна при незначних сумах позики, що припадають 

на одну особу, унаслідок чого процентний дохід не може істотно 

стимулювати надання позики державі. Дисконтні позики характерні тим, що 

державні цінні папери купуються з певною скидкою, а погашаються за 

номінальною вартістю. Зазначена різниця формує дохід кредитора. За такими 

цінними паперами відсутні купони, тому їх ще називають облігаціями з 

нульовим купоном; 

8) за характером погашення заборгованості розрізняють одноразову 

виплату і виплату частинами. У разі погашення частинами може 

застосовуватись три варіанти. Перший — позика погашається рівними 

частинами протягом кількох років. Другий — позика погашається щоразу 

наростаючими сумами. Третій — щоразу сума зменшується. Другий варіант 

застосовується тоді, коли передбачається в перспективі щорічне зростання 

доходів держави, третій — навпаки, коли доходи будуть зменшуватись чи 

зростати державні видатки; 

9) залежно від зобов’язань держави в погашенні боргу розрізняють 

позики з правом і без права дострокового погашення. Право дострокового 

погашення дає змогу державі враховувати ситуацію на фінансовому ринку. 



 113 

Державний кредит, як і будь-яка інша форма кредитних відносин, 

вимагає особливого контролю. Цей контроль поширюється як на залучення 

позикових коштів, так і на їх погашення. 

Найважливішим чинником державних позик є можливість своєчасного і 

повного повернення боргів і виплати доходу. Це забезпечує в майбутньому і 

довіру до держави, і заінтересованість у наданні їй позик. Головне при 

цьому — реальне забезпечення боргів, що, у свою чергу, досягається за 

рахунок зароблених на залучених коштах доходів. 

Джерелами погашення державних позик можуть бути: 

доходи від інвестування позичених коштів у високоефективні проекти; 

додаткові надходження від податків; 

економія коштів від зменшення видатків; 

емісія грошей; 

залучені від нових позик кошти (рефінансування боргу). 

Найбільш реальним джерелом погашення державних позик є доходи, 

отримані від інвестування позичених коштів. 

Емісія грошей є фіктивним джерелом погашення боргу, оскільки 

внаслідок неї інфляція знецінить повернені державою кредиторам кошти. 

Рефінансування погашення старих боргів за рахунок випуску нових позик 

веде до постійного зростання державного боргу. Таке джерело може 

використовуватись тільки як разове. Якщо це постійна політика, то це не що 

інше, як так звана фінансова піраміда. Подібна фінансова політика є 

необґрунтованою і веде до фінансового краху, оскільки держава рано чи 

пізно стає неплатоспроможною. Ефективність державних кредитних операцій 

визначається за формулою: 

 
де Н — надходження за системою державного кредиту; 

В — витрати за системою державного кредиту. 

Разом з тим сума надходжень за системою державного кредиту і 

перевищення надходжень над витратами за кредитними операціями не дають 

вичерпної характеристики їх ефективності. Слід враховувати також 

позитивний вплив державного кредиту на стан бюджету держави і грошового 

обігу, і в підсумку — на економічний розвиток суспільства. 
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3. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 
 

Існування державного боргу на сьогодні є об’єктивно обумовленим 
явищем для країн з ринковою економікою. Кожна держава, бажаючи 
найефективніше використати свої фінансові ресурси, активізувати 
підприємницьку діяльність, намагається залучити додатковий капітал, що є 
передумовою виникнення державного боргу.  

Невміння держави жити на власні кошти є основною причиною 
виникнення, а невміння використовувати залучені фінансові ресурси- 
зростання державного боргу. Для України ця проблема є на сьогодні 
найбільш суттєвою та гострою. 

 

 

 

 

 Для покриття дефіциту бюджету держава, як правило, бере кредити, 

що й спричиняє формування державного боргу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний борг  загальна сума боргових зобов’язань 
держави з повернення отриманих та 
непогашених кредитів (позик) станом на 
звітну дату, що виникають внаслідок 
державного запозичення. 
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Залежно від джерел, із яких здійснюються 
запозичення, державний борг може бути  

внутрішнім 

зовнішнім 

 

заборгованість держави 
громадянам, юридичним 
особам і фірмам даної 
країни, які володіють 
цінними паперами, 
випущеними її урядом.  
 

заборгованість держави 
перед іноземними 
громадянами, 
державами, банками та 
міжнародними 
фінансовими 
організаціями. 

 

Граничний розмір внутрішнього й зовнішнього державного боргу 

встановлюється на кожний бюджетний період законом про Державний 

бюджет України. 

Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 

60%  фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту 

України. В разі перевищення зазначеної граничної величини Кабінет 

Міністрів України зобов’язаний вжити заходів для приведення цієї 

величини у відповідність до встановлених законодавством вимог. 
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 Відповідно до статті 12 БК борг класифікується.  
Класифікація боргу дає змогу систематизувати інформацію про всі 

боргові зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 

громади міста.  

 

 

.  

 

 

Важливішою класифікацією державного боргу є класифікація за типом 

кредитора.  

Відповідно до нової бюджетної класифікації України державний борг 

класифікується за 

типом кредитора 

типом боргового зобов’язання 

Класифікація боргу за типом кредитора залежить від типу 

утримувача або власника боргового зобов’язання -- внутрішнього чи 

зовнішнього. 
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Відповідно розрізняють внутрішній і зовнішній борг. 

 

 

 

 

 

Класифікація державного боргу за типом 
кредитора 

 

Загальна сума боргу 
 

Внутрішній борг 
 

Зовнішній борг 
 

      заборгованість за позиками, 
одержаними з бюджетів та 
державних фондів 

      заборгованість перед 
банківськими установами 

      заборгованість перед іншими 
органами управління 

      внутрішня заборгованість, не 
віднесена до інших категорій 

      коригування, пов’язане із 
змінами обсягів депозитів, 
цінних паперів та різницею у 
вартісних оцінках 

 

      заборгованість за позиками, 
одержаними від міжнародних 
організацій економічного розвитку 

      заборгованість за позиками, 
одержаними від органів управління 
іноземних держав 

      заборгованість за позиками, 
одержаними від іноземних 
комерційних банків 

      заборгованість за позиками, 
одержаними від постачальників 

      зовнішня заборгованість, не 
віднесена до інших категорій 

      коригування, пов’язане із змінами 
обсягів депозитів, цінних паперів та 

різницею у вартісних оцінках 
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Державний борг можна класифікувати (розглядати) й за іншими 

критеріями.  

Наприклад, за формою залучення коштів державний борг поділяється 

на державні запозичення та гарантії. 

Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання розрізняє 

заборгованість за 

Довгостроковими зобов’язаннями, 

 Середньостроковими зобов’язаннями, 

Короткостроковими зобов’язаннями  

іншими внутрішніми й зовнішніми зобов’язаннями у структурі 

непогашеного внутрішнього й зовнішнього боргу. 
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-- фінансування дефіциту державного бюджету; 

-- підтримки платіжного балансу та поповнення валютних резервів; 

- інших цілей, встановлених законом у кожному окремому випадку.  

 

 Державні запозичення -- залучення державою в особі Кабінету 

Міністрів України, який діє через Міністерство фінансів України, грошових 

коштів, іншого майна та майнових прав, яке передбачає прийняття 

зобов’язань щодо грошових коштів на умовах строковості, платності й 

повернення. 

 Розрізняють державне 

внутрішнє запозичення 

 що здійснюється шляхом 

укладання угод із резидентами 

України про позику й випуск 

державних цінних паперів, що 

розміщуються на внутрішньому 

ринку; 

державне зовнішнє 

запозичення 

здійснюється шляхом укладання з 

нерезидентами України угод про позику 

й випуск державних цінних паперів, що 

розміщуються на зовнішньому ринку. 

 Державне запозичення може здійснюватися лише для цілей: 



 120 

 

- 

 

 

При наданні державних гарантій виникає потенційний державний борг, 

котрий стає реальним за умови відшкодування кредитору суми зобов’язань 

позичальника, за якими держава була гарантом. 

Державна гарантія -- зобов’язання держави в особі Кабінету 

Міністрів України, що діє через Міністерство фінансів України, повністю або 

частково виконати платежі на користь кредитора в разі невиконання 

позичальником, іншим ніж Україна, зобов’язань щодо повернення 

грошових коштів на умовах строковості та платності. 

Формою надання державної гарантії є державна порука.  
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За валютою залучення державний борг поділяється на  

борг у національній валюті  

 борг у іноземній валюті.  

Внутрішній борг переважно формується в національній валюті 

Державний борг у іноземній валюті виникає в результаті здійснення 

безпосереднього запозичення коштів в урядів іноземних держав, 

міжнародних фінансово-кредитних організацій, іноземних банків, а також 

розміщення державних боргових зобов’язань на міжнародних ринках 

капіталів. 

Залежно від терміну залучення коштів розрізняють  

короткостроковий борг (із терміном погашення до 1 року),  

середньостроковий (від 1 до 5 років) 

довгостроковий (5 років і більше) 
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Основними причинами виникнення і зростання державного боргу в 

Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного 

балансу країни.  

Для фінансування дефіциту державного бюджету України залучаються 

кошти міжнародних фінансових організацій. 

Згідно з міжнародними стандартами (Маастрихтською угодою) 

критичними вважаються боргові зобов’язання держави, які перевищують 60 

% від ВВП. 

Особливістю місцевих бюджетів є те, що в них відображаються боргові 

зобов’язання місцевих рад за встановленою класифікацією для 

систематизації боргових зобов’язань, визначення суми боргу місцевого 

бюджету та обсягів фінансових ресурсів, потрібних для його обслуговування. 

 

 
 
 
 
 
 

Державний борг можна поділити також на: 

капітальний, що 

включає всю сукупність 

боргових зобов’язань 

держави на певну дату; 

поточний, який 

складається із платежів за 

зобов’язаннями, котрі 

позичальник повинен 

погасити у звітному 

періоді. 
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4. Управління державним боргом та його обслуговування 
 

 Існування державного боргу, його значний вплив на економіку і 
фінансове становище держави зумовлюють потребу чіткої системи 
управління ним. 
 Управління державним боргом – це сукупність заходів держави з 
виплати процентних доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже 
випущених позик, визначення умов і випуск нових позик. 
 Проблема управління державним боргом полягає в забезпеченні 
платоспроможності держави, реальних джерел його погашення. Для 
капітального боргу важливо встановити терміни і виплати процентних 
доходів за наявності відповідних для цього джерел. 
 Виплата процентних доходів за позиками та їх погашення звичайно 
здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Однак в умовах зростання 
державного боргу і обмеженості бюджетних коштів держава може здійснити 
рефінансування державного боргу. 
 Рефінансування державного боргу – це погашення державного боргу 
шляхом залучення коштів від випуску нових позик. 
    Виплата процентів, виграшів, коштів з погашення позик становить 
основну частку витрат на обслуговування державного боргу. До інших 
належать витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів 
держави, проведення тиражів виграшів, тиражів погашення та деякі інші 
витрати. 
   Методами управління державним боргом є конверсія, консолідація, 
уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка 
погашення і анулювання боргу. 

Конверсія- це зміна дохідності позики. Держава, як правило, зменшує 
розмір процентів, які мають виплачуватися за позиками.  

Консолідація- збільшення строків дії випущеної позики. 
Уніфікація- це об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше 

випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики. 
Обмін облігацій за регресивним співвідношенням- коли кілька раніше 

випущених облігацій прирівнюють до однієї нової облігації. 
Відстрочка погашення- перенесення термінів виплати заборгованості. 

При цьому у даний період виплата доходів не проводиться. 
Анулювання боргу - означає повну відмову держави від своїх 

зобов’язань.  
Існування значного зовнішнього боргу і витрат по його обслуговуванню 

посилює актуальність вирішення проблеми вдосконалення його управління. 
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Зазначимо, що ні в теоретичному, ні в практичному аспекті вона не 
розроблена. 

Як свідчить досвід розвинутих країн, чим обтяжливіший для держави 
нагромаджений зовнішній борг, тим все істотніше його обслуговування 
включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її фінансової 
системи. Управління боргом стає важливим фактором грошової і фінансової 
політики, її ефективним інструментом. 

За наявності великого зовнішнього боргу стає проблематичним 
вирішення завдання зміцнення довіри до національної валюти, протидії 
інфляції, забезпечення необхідними валютними резервами і досягнення 
конвертованості національної грошової одиниці. Особливо гостро стоїть 
питання про можливі несприятливі наслідки у випадку надмірної девальвації 
національної валюти і збільшення внаслідок цього реального тягаря платежів 
по обслуговуванню зовнішнього боргу. 
 


