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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

Державна казначейська служба України (Казначейство України) 

(колишнє Державне казначейство України (Держказначейство)) – це 

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів 

України. Сьогодні Казначейство України входить до складу системи 

органів виконавчої влади та створюється для ефективної реалізації 

ведення державної політики в сфері проведення казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України виступає 

учасником системи проведення електронних платежів Національного 

банку України. 

 

Таблиця 1 

Основні надходження до Управління Державної  

казначейської служби України у Подільському районі  

м. Києва у 2011-2015 рр. (млн. грн.) 

 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2015 р. 

план факт 

Надходження до 

зведеного Бюджету 

України 

2823,89 3047,36 3241,23 3542,69 3845,1 3969,4 

Надходження до 

державного 

бюджету 

2258,14 2458,36 2645,11 2846,78 3245,12 3083,6 

Податок на додану 

вартість 
1012,87 1058,74 1152,47 1359,47 1452,23 1575,8 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

524,17 535,44 542,36 544,12 548,1 560,9 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
710,23 715,66 725,41 732,56 735,87 750,1 

Соціальні внески 1432,2 1542,0 1678,0 1874,55 1974,3 2025,9 

Військовий збір 100,8 101,3 102,4 104,6 105,12 110,4 

Надходження до 

місцевого бюджету 
550,28 720,36 780,4 878,1 882,5 885,8 
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В табл. 1 відображено основні надходження до Управління 

Державної казначейської служби України у Подільському районі м. 

Києва у 2011-2015 рр. (млн. грн.). 

В табл. 2 відображено аналіз планових показників основних 

надходжень до Управління Державної казначейської служби України у 

Подільському районі м. Києва у 2015 році (млн.грн.). 

 

Таблиця 2 

Аналіз планових показників основних надходжень 

до Управління Державної казначейської служби України  

у Подільському районі м. Києва у 2015 р. (млн. грн.) 

 
2015 р. Відносне 

відхилення 

Абсолютне 

відхилення план факт 

Надходження до зведеного 

Бюджету України 
3845,1 3969,4 124,3 3,23 

Надходження до 

державного бюджету 
3245,12 3083,6 -161,52 -4,98 

Податок на додану вартість 1452,23 1575,8 123,57 8,51 

Податок на прибуток 

підприємств 
548,1 560,9 12,8 2,34 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
735,87 750,1 14,23 1,93 

Соціальні внески 1974,3 2025,9 51,6 2,61 

Військовий збір 105,12 110,4 5,28 5,02 

Надходження до місцевого 

бюджету 
882,5 885,8 3,3 0,37 

 

До факторів, що впливають на обсяг надходжень до Управління 

Державної казначейської служби України у Подільському районі  

м. Києва, відносять макроекономічні чинники: розмір ВВП, структура 

платіжного балансу, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, 

платоспроможність населення, нормативно-правове поле діючої 

законодавчої бази. Крім цього, на обсяг податкових надходжень до 

Управління Державної казначейської служби України у Подільському 

районі м. Києва впливають і мікроекономічні чинники: вибір 

підприємствами виду свого оподаткування (спрощена система, єдиний 

податок тощо), наявність у підприємств податкових пільг, рівень 

прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх валового доходу, 

витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції підприємства, 

середньооблікова чисельність працюючих, ефективність податкового 

менеджменту підприємств тощо. 
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Податкові доходи бюджету визначаються також і суттю податкової 

політики, яку проводить держава на конкретному етапі її розвитку, адже 

надходження до Управління Державної казначейської служби України у 

Подільському районі м. Києва та інших Управлінь казначейської служби 

України є фактором впливу на економічну діяльність підприємств, 

держави, вони можуть змінювати структуру діяльності окремих 

підприємств, структуру галузей економіки, структуру національної та 

регіональної економіки загалом. Зокрема надходження можуть бути 

застосовані для вирівнювання доходів громадян та забезпечення певного 

рівня соціальної рівності, сприяти створенню нових робочих місць через 

надання преференцій розвитку малого бізнесу та індивідуального 

підприємництва, бути інструментом стримування інфляції, а також бути 

регулятором експортно-імпортних операцій [1, с. 117]. 

В табл. 3 відобразимо прогнозні показники основних надходжень до 

Управління Державної казначейської служби України у Подільському 

районі м. Києва у 2016 р. (млн. грн.) 

 

Таблиця 3 

Прогнозні показники основних надходжень  

до Управління Державної казначейської служби України  

у Подільському районі м. Києва у 2016 р. (млн. грн.) 

 

2015р. План 

2016 р. план факт 

Надходження до зведеного  

Бюджету України 
3845,1 3969,4 4097,72 

Надходження до державного бюджету 3245,12 3083,6 2930,12 

Податок на додану вартість 1452,23 1575,8 1709,88 

Податок на прибуток підприємств 548,1 560,9 574,00 

Податок на доходи фізичних осіб 735,87 750,1 764,61 

Соціальні внески 1974,3 2025,9 2078,85 

Військовий збір 105,12 110,4 115,95 

Надходження до місцевого бюджету 882,5 885,8 889,11 

 

Можливості планування в економічній організації підприємства 

обмежені рядом об’єктивних і суб’єктивних причин. Підприємство не 

володіє достатніми (повними) даними про своє теперішнє та майбутнє і 

не в змозі передбачити всі зміни, які можуть відбутися в зовнішньому 

середовищі. Проте, навіть дуже потужному підприємству не по силам 

повністю усунути невизначеність, а значить і цілком спланувати свою 

діяльність. Тому що усунути невизначеність – значить усунути і ринок, 

різноманітність не співпадаючих інтересів і дій суб’єктів ринку. 
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Звісно, підприємства намагаються упорядкувати свої зовнішні 

відносини шляхом витиснення впливу ринка на свою діяльність, і такі 

зусилля приносять певний успіх. Контроль над ринком може 

здійснюватись де кількома засобами: вертикальна інтеграція, контроль 

над попитом, контрактні відносини, створення підприємницьких мереж. 

Велику роль в стратегічному управлінні в умовах невизначеності 

відіграють резерви: страхування на підприємстві – наявність запасів 

сировини, вільних потужностей, грошових резервів та інше. 

Таким чином, підприємствам необхідно точно планувати свою 

діяльність, згідно вибраних цілей і прогнозувати її результати в 

контексті конкретної ринкової ситуації. Приймаючи обґрунтовані і 

систематизовані планові рішення керівництво знижує ризик прийняття 

неправильного рішення через помилкову та неперевірену інформацію 

про можливості підприємства чи про зовнішню ситуацію. 

Вирішення проблем планування діяльності підприємств, що діють в 

невизначеному ринковому середовищі, лежать в побудові адаптивної 

системи планування. Таке планування дозволяє підприємству 

моделювати чисельні можливі зміни не тільки для того, щоб вибрати з 

них найбільш прийнятні, але і щоб мати в своєму розпорядженні запасні 

рішення, забезпечуючи швидку і раціональну реакцію у випадку, коли 

непередбачувані події не дозволять дотримуватися прийнятого рішення. 

Головним результатом такого планування є визначення цілей, стратегій і 

програм, а також розподіл ресурсів, дозволяючи підприємству 

найуспішніше зустріти невизначене майбутнє і вплинути на нього 

[2, с. 106]. 
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