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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

квітень 5 726 3 579 4 209 26 674 21 049 32 812 
травень 5 640 3 766 3 811 23 560 16 245 31 071 
червень 7 878 4 108 8 053 27 746 18 413 43 872 
липень 5 632 3 754 3 729 25 446 17 996 45 145 
серпень 3 644 3 925 6 570 33 271 10 997 44 069 
вересень 6 608 3 990 13 412 45 853 23 763 63 151 
жовтень 2 311 4 073 10 055 47 128 13 472 60 031 
листопад 1 762 410 8 476 43 624 15 865 48 564 
грудень 8 834 1 197 6 767 47 957 27 564 54 104 
 

 
Рисунок  3 -Динаміка залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку 

 
Отже, необхідно зменшити дефіцит державного бюджету шляхом встановлення 

обмеження для Уряду на підвищення вже існуючих видатків і/або запровадженні нових 
видатків за відсутності додаткових джерел надходжень до бюджету. Аналіз структури 
фінансування дефіциту бюджету показує, що значну частину джерел становлять 
внутрішні запозичення, що з одного боку дозволяє зменшити залежність держави від 
зовнішніх кредиторів, а з іншого - вилучає надмірні кошти з економіки на певний час, 
тому в цих умовах цей ресурс є найкращим. 
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Головним пріоритетом економічної політики України на сучасному етапі є 

поглиблення процесів  інтеграції з Європейським Союзом.  Європейська інтеграція 
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націлена на модернізацію внутрішніх економічних реформ держави з метою вступу до ЄС. 
Українська держава пройшла в своєму розвитку етап становлення незалежної держави, 
формування ринкової економіки, але в порівнянні тих змін, які відбуваються в колишніх 
соціалістичних країнах Центральної і Східної Європи, такі зміни здаються недостатніми 
та малоефективними. Важливим елементом прискорення економічних реформ в Україні є 
необхідність удосконалення та модернізації фінансів та фінансових відносин в сучасних 
умовах. 

Одним з напрямків модернізації фінансів України є вдосконалення системи 
оподаткування. На сьогодні, податкова політика не сприяє стимулюванню економічної 
активності, розвитку національного виробництва та пропозиції. В більшості  країн 
Європейського Союзу податкова політика сприяє забезпеченню економічного зростання, 
загалом характеризується помірним податковим навантаженням на бізнес і населення за 
рахунок невисоких ставок податків та обмеженій їх кількості.  

Фінансова криза 2008-2009 років обумовила необхідність перегляду та 
трансформації системи оподаткування в зарубіжних країнах. Сповільнення ділової 
активності в цей період призвело до необхідності перегляду політики оподаткування, 
стимулювання підприємницької діяльності та пропозиції. Проблеми бюджетного дефіциту 
та державного боргу змусили заходити нові механізми системи оподаткування, які б 
сприяли зростаню податкових надходжень в бюджет. Найбільшого поширення в країнах з 
високорозвиненою ринковою економікою набула «Теорія економіки пропозиції» 
американського економіста Артура Лаффера, який довів, що оптимальний рівень 
податкових ставок сприяє збільшенню податкових надходжень в державний бюджет. 

З 1 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». У 2018 році ставка податку до 
прибуток залишається на попередньому рівні 18%, але через нові зміни платникам, треба 
надавати точний облік усіх матеріальних, а також нематеріальних засобів. Це 
впроваджується через те, що всі ці засоби впливатимуть на величину оподаткування. 
Податок на нерухомість відтепер не буде враховуватися під час розрахунку зменшення 
податку на доходи [1]. Основна мета реформи у сфері оподаткування оплати праці полягає 
у необхідності знизити податкове навантаження на  оплату праці і в той же час не 
допустити падіння доходів Пенсійного фонду, який поповнюється за рахунок 
оподаткування заробітних плат. З 1 січня 2018 року нарахування та сплата єдиного 
соціального внеску відбуватимуться за новими правилами. У 2018 році ставка ЄСВ році 
складає 22%, зросла максимальна величина бази нарахування ЄСВ, цей показник 
підвищиться до 15 мінімальних зарплат – 55845 гривень на місяць.Тобто на місячну суму 
доходу, що перевищує 55845 грн, ЄСВ нараховуватися не буде. Якщо нарахована 
заробітна плата найманих працівників менше мінімально встановленої заробітної плати на 
такий період, то роботодавець зобов'язаний донарахувати ЄСВ до мінімального 
страхового внеску [2]. 

У 2018 році переглянуто ставки акцизного податку, екологічного податку та 
рентної плати з врахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників 
промислового виробництва. Кабмін вніс на розгляд законопроект про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо перегляду ставок деяких податків. Він передбачає індексацію 
ставок акцизного податку на 111,2%, рентної плати – на 116,8%, екологічного податку – 
на 111,2%.  У 2018 році заплановане поступове наближення ставок акцизного податку на 
тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС. Верховна Рада розглядає 
законопроект, що передбачає щорічне збільшення акцизу на 20%, тобто, збільшення 
податку майже у 5 разів до 2025 року [3].  

Державний бюджет України у 2017 році виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд 
грн, що в 1,5 раза менше дефіциту за попередній рік на рівні 70,262 млрд грн. На початку 
2018 року намітилась тенденція до скорочення розміру бюджетного дефіциту. Державний 
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бюджет України за січень 2018 року виконаний з профіцитом на рівні 7,871 мільярда 
гривень, що вдвічі менше показника за січень 2017 року на рівні 15,754 мільярда гривень 
[4]. Державний та гарантований борг України за 2017 рік зріс на 7,5% до 76,3 мільярда 
дол., що становить близько 75% ВВП. Проте за січень 2018 року він скоротився в 
доларовому еквіваленті на 0,3% - до 76,11 мільярда дол.[5]. 

Зростання ВВП в Україні у 2018 році заплановано на рівні 3%. Проте проте 
продовжують спостерігатись негативні явища у валютно-фінансовій сфері, збільшенні 
рівня інфляції в країні, не вирішені проблеми з подальшою співпрацею з МВФ, з 
виплатами боргів за зовнішніми зобовязаннями, відсутність зовнішніх інвестицій, криза 
на ринку праці. Всі ці проблеми потребують подальшої модернізації фінансів в Україні на 
етапі поглиблення процесів європейської інтеграції. 
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В умовах процесу децентралізації в Україні розвиток ефективної національної 

економіки держави безпосередньо пов'язаний з забезпечення фінансової самостійності 
місцевих бюджетів. Основним показником самостійності місцевих бюджетів є їх 
фінансова незалежність від державного бюджету в сфері фінансового забезпечення 
соціально-економічних програм щодо розвитку територій, реалізації права податкової 
самостійності, а також управління ресурсним потенціалом регіону. 

Відповідно до ст. 7 Бюджетного кодексу України, самостійність бюджетів 
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом 
відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів 
відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та 
затверджувати відповідні місцеві бюджет [1].  

На думку Л. А. Костирко та Н. Ю. Велентейчик, фінансову самостійність необхідно 
розглядати як фінансову спроможність місцевих органів влади вирішувати різного роду 
фінансові питання, що належать до їх компетенції, з метою забезпечення соціально-
економічного розвитку регіонів. Вона повинна включати наявність в органів місцевого 
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