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ставлять обов’язковою умовою розв’язання за допомогою цієї політики, перш 

за все, тактичних питань. Цей акцент у формуванні й реалізації грошово-

кредитної політики є найбільш значущим і передує досягненню стратегічних 

цілей. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Ефективне та раціональне використанням фінансових ресурсів 

бюджетних установ є однією із важливих проблем багатьох країн світу 

сьогодні. Дане питання є актуальним і для України, яка здійснює бюджетну 

політику за умов обмежених бюджетних ресурсів і постійного їх дефіциту. 

В зв’язку з цим, в процесі удосконалення системи державного управління 

в Україні, важлива роль відводиться організації контролю та підвищенню його 

дієвості і результативності в бюджетних установах. 

Від правильної організації контролю за діяльністю установ бюджетної 

сфери багато в чому залежить ефективність, раціональне та цільове 

використання коштів бюджетного фінансування на їх утримання. Існуюча 

низка проблем, пов’язаних із ефективним використанням фінансових ресурсів 

бюджетних установ та контролем за ними, залишаються невирішеними, що і 

зумовлює необхідність подальших досліджень даної проблеми. Звідси слідує, 

що практичні аспекти бюджетних установ та їх фінансові ресурси потребують 

подальших досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та 

необхідністю удосконалення. Тому сьогодні є актуальним дослідження 

ефективного формування фінансових ресурсів бюджетних установ та їх 

раціональне використання. 

Фінансові ресурси бюджетних установ і організацій – це грошові кошти, 

виділені з бюджетів різних рівнів, а також мобілізовані установами з різних 

джерел на здійснення і розширення своєї діяльності. Фінансування з бюджету 

виконується тільки на основі затверджених для цього кошторисів видатків. 

Витрати бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку 

кошторису недопустимі. 
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Відповідно до Бюджетного кодексу України кошторис – основний 

плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 

період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення 

платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення 

результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень [1]. 

Основним нормативним документом, який регулює діяльність 

бюджетних установ являється Бюджетний Кодекс України.  

Динаміку обсягу надходжень до бюджету Кіровського району показує, 

що в 2014 р. до зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 

165915,1 тис.грн. в зрівнянні з 2012 р. доходів надійшло більше на 

17400,3 тис.грн., або на 11,7% [3]. 

Питома вага доходів загального фонду зведеного бюджету області з 

врахування трансфертів за період 2012-2014 років(доходи загального фонду 

складають основу дохідної бази зведеного бюджету Кіровського району) 

становила у 2012 році 88,7%, в 2013 зменшилась до – 87,9%, а в 2014 році 

знову зменшилася і склала 87,2%. Основним джерелом надходжень загального 

фонду є податкові надходження, в 2012 році їх питома вага в загальному 

фонді складала 50,6%, а в 2014 році зросла до 51,9%. Найменшу роль в складі 

доходів загального фонду відіграють доходи від операцій з капіталом (їх 

питома вага не перевищила 0,03%) [3]. 

Серед неподаткових надходжень найбільший вплив має державне мито,в 

порівнянні з 2012 роком воно збільшилося на 99,54%, а у 2013 році на 88,22%. 

Другим істотним джерелом неподаткових надходжень доходи від власності та 

підприємницької діяльності (в порівнянні 2014 року з 2012 роком неподаткові 

надходження доходи від власності та підприємницької діяльності зменшилися 

на 71,06%, а в 2013 році на 73,46%). 

За 2014 рік у структурі надходжень до бюджету Кіровського району 

спостерігається значна деформація. Виявлено тенденцію до поступового 

зменшення питомої ваги офіційних трансфертів до спеціального фонду (0,4% 

та у 2012 р. становить 0,5%), а також одночасно – до зростання частки 

офіційних трансфертів у доходах загального фонду (35,0%, що на 2,8% менше, 

ніж в 2012 р.) [3]. 

Ефективний механізм формування фінансових ресурсів бюджетної 

установи базується на загальних принципах:  

1) повноти – дія усіх елементів механізму фінансування має 

забезпечувати отримання обсягу фінансових ресурсів, достатнього для 

покриття витрат на виконання покладених на установу повноважень, функцій, 

завдань та програм;  

2) своєчасності – фінансові ресурси мають надходити не лише у повному 

обсязі, але й вчасно, забезпечуючи тим самим дотримання термінів виконання 

покладених на установу завдань та програм; 

3) цілеспрямованості – механізм фінансування має забезпечувати 

взаємозв’язок між джерелом фінансування (цільове спрямування коштів) та 

отриманих результатом (цільове використання коштів); 
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4) законності – усі операції, пов’язані із формуванням дохідної частини 

кошторису мають відбуватися в межах чинного законодавства, носити 

прозорий та зрозумілий характер; 

5) підзвітності – має існувати зворотний зв’язок між внутрішніми 

(горизонтальними) та зовнішніми (вертикальними) складовими механізму 

фінансування бюджетної установи [4, с. 228]. 

Напрями використання фінансових ресурсів бюджетних установ, 

незалежно від джерела їх утворення (бюджетних або позабюджетних коштів), 

визначаються в суворій відповідності з підрозділами економічної класифікації 

видатків бюджету, що встановлюють конкретні цілі витрачання коштів.  

Необхідно проводити роботу по виявленню проблем раціонального 

використання та розробляти шляхи ефективнішого використання фінансових 

ресурсів бюджетних установ.  

Потрібно частіше проводити державний фінансовий контроль, який 

призначений для контролю організації виконання бюджету установ. Це 

дозволить ефективніше використовувати бюджетним установам свої 

фінансові ресурси. 
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ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Банківський сектор України, не менш ніж інші галузі економіки нашої 

держави, сьогодні знаходиться у надзвичайно важкому становищі. Анексія 

Криму, військові дії на сході країни – ці непрогнозовані чинники спричинили 

великі збитки банківській системі України, і не всі банки виявилися готовими 

протистояти таким викликам. Ще не повністю оговтавшись від кризи 

2008 року, ми отримали черговий серйозний удар. Шалений відтік депозитних 


