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пасности сельскохозяйственных предприятий как фактора влияния на их инвестицион-
ную привлекательность. Доказано, что финансовая безопасность сельскохозяйственных 
предприятий обеспечивает: финансовую устойчивость; позволяет определить пробле-
мы в текущей финансово-хозяйственной деятельности; нейтрализует финансовые рис-
ки, и в целом положительно влияет на экономический рост. 

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая безопасность, сельскохо-
зяйственные предприятия, стабильное развитие. 

Prokopyshak V.В., Yarmolskyy S.І. Some Aspects of Financial Potential 
Formation as an Instrument of Strengthening Financial Security of Agricultural 
Enterprises 

The problems of capital formation for agricultural producers are analyzed. The role of 
the financial capacity in the system of financial security of agricultural enterprises is defined 
as a factor of influence on their investment attractiveness. The financial security of agricultu-
ral enterprises is proved to provide the following: financial stability, determining problems in 
the current financial and economic activity, neutralizing the financial risks, positively effec-
ting economic growth. 
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ТЕНДЕНЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

Проведено дослідження бюджетної безпеки як складової частини фінансової без-
пеки держави. Визначальну увагу акцентовано на бюджетній безпеці місцевих органів 
влади. Досліджено тенденції формування місцевих бюджетів як важливої ланки бю-
джетної системи України за 2008-2012 рр. Уточнено методичні підходи щодо оціню-
вання фінансової автономії місцевих органів влади як передумови їх фінансової безпе-
ки. Проаналізовано показники бюджетної безпеки органів місцевого самоврядування на 
прикладі зведеного бюджету Сколівського району. Визначено напрями зміцнення фі-
нансової безпеки місцевих органів влади. 

Ключові слова: бюджетна безпека, фінансова автономія, місцеве самоврядування. 

Постановка проблеми. Важливе місце в бюджетній системі країни посі-
дають місцеві бюджети. Одним із найголовніших загальнодемократичних прин-
ципів оптимальної організації державної влади є принцип децентралізації влади 
на рівні регіонів і територіальних громад. Місцеве самоврядування гарантоване 
Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Укра-
їні" як право на реальну здатність територіальної громади самостійно вирішува-
ти питання місцевого значення. 

Стабільність існування місцевого самоврядування забезпечується через 
своєчасне постачання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При 
цьому саме гарантована наявність необхідної кількості фінансових ресурсів є 
тим найбільш впливовим важелем, який надає змогу органам місцевої влади та 
самоврядування здійснювати планові заходи з управління економікою. Відтак 
фінансова безпека є провідною та вирішальною складовою економічної безпеки 
територіальних колективів, оскільки за ринкових умов господарювання фінан-
сові ресурси є "двигуном" будь-якої економічної системи. 
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Аналіз останніх наукових досліджень. Вивчення основ фінансової ав-
тономії місцевих органів влади як передумови їх фінансової безпеки засноване 
на висновках та узагальненнях українських та зарубіжних економістів із проб-
лематики місцевих бюджетів та забезпеченні фінансової безпеки держави. У 
працях І.Г. Бабець, О.І. Барановського, Н.І. Богомолова, О.В. Горалько, 
О.П. Кириленко, І.В. Комарова, О.О. Сунцової, В.М. Федосова, С.І. Юрія та ін. 
частково розглянуто теоретичні та практичні засади функціонування місцевих 
бюджетів та забезпечення фінансової безпеки регіону. При цьому недостатньо 
уваги приділено оцінюванню фінансової автономії органів місцевого самовря-
дування як визначального елемента формування їх фінансової безпеки, що обу-
мовлює актуальність та необхідність дослідження назрілої наукової проблеми. 

Мета дослідження полягає в аналізі тенденцій показників бюджетної 
безпеки місцевих органів влади та визначенні шляхів удосконалення функці-
онування місцевих бюджетів (на прикладі зведеного бюджету Сколівського 
району). 

Виклад основних положень. Не вдаючись у дослідження теоретичних 
основ бюджетної безпеки держави, оскільки це було відображено в багатьох ро-
ботах вчених-економістів, погодимось із тезою, що вона є складовою частиною 
фінансової безпеки та визначається як стан забезпечення платоспроможності 
держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бю-
джетів та ефективності використання бюджетних коштів [9]. 

Бюджетна безпека визначається бюджетною політикою держави, яка 
включає заходи уряду з мобілізації та використання бюджетних ресурсів, спря-
мовані на забезпечення повної зайнятості та виробництво не інфляційного ВВП 
шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до фор-
мування бюджету загалом, а також маніпулювання державними видатками та 
доходами з метою впливу на економічний розвиток суспільства. Відповідно до 
цілей бюджетної політики, урядові органи розробили індикатори бюджетної 
безпеки, які дають змогу оцінити рівень виконання доходної частини та збалан-
сованість доходів і видатків бюджету, співвідношення темпів збільшення дохо-
дів бюджету та темпів зростання ВВП, ступінь фінансової децентралізації в 
країні та диференціацію регіонів за рівнем бюджетних видатків [1]. 

Загалом бюджетна безпека держави зумовлюється розміром бюджету, 
рівнем перерозподілу ВВП через бюджет, розміром, характером та рівнем дефі-
циту бюджету, методами фінансування останнього, масштабами бюджетного 
фінансування, процесом бюджетотворення, своєчасністю прийняття та характе-
ром касового виконання бюджету, рівнем бюджетної дисципліни [4]. 

Частка доходів місцевих бюджетів у перерозподілі ВВП та в структурі 
надходжень зведеного бюджету свідчить про участь місцевого самоврядування 
у вирішенні актуальних проблем розвитку держави, відображає рівень фінансо-
вої незалежності локальних територіальних одиниць та дає підстави для оцінки 
рівня розвитку місцевих бюджетів, а відповідно і безпеки територіальних ко-
лективів (табл. 1). 

Як видно з табл. 1, за 2008-2012 рр. доходи місцевих бюджетів істотно 
зросли в номінальних показниках на 26,9 млрд грн, або на 36,4 % і становили у 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 256

2012 р. 100,8 млрд грн. При цьому істотне збільшення доходів місцевих бюдже-
тів спостерігали у 2012 р., коли вони відповідно зросли на 14,3 млрд грн, або на 
16,5 %. Неістотне скорочення доходів місцевих бюджетів у 2009 р. зумовлене 
наслідками світової фінансової кризи загалом і державних фінансів України 
зокрема. У структурі доходів зведеного бюджету України питома вага місцевих 
бюджетів зменшилася до дуже низького рівня. Так, у 2008 р. їх частка станови-
ла 24,8 %, а у 2012 р. – лише 22,6 % і скоротилася протягом 2008-2012 рр. на 
2,2 відсоткових пункти. При цьому варто відзначити, що прогноз Міністерства 
фінансів України на 2012 р. становив 24,5 %, а фактично – 22,6 %. 

Табл. 1. Динаміка бюджетних показників України у 2008-2012 рр. 
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1. Доходи місцевих бюджетів  
(без урахування міжбюджетних  
трансфертів), млрд грн 

73,9 71,0 80,5 86,5 100,8 26,9 36,4 14,3 16,5 

1.1. Загальний фонд 59,9 59,6 67,6 71,4 81,2 21,3 35,6 9,8 13,7 
1.2. Спеціальний фонд 14,0 11,4 12,9 15,1 19,6 5,6 40,0 4,5 29,8 
2. Видатки місцевих бюджетів (без 
урахування між бюджетних тран-
сфертів), млрд грн 

126,8 127,1 152,0 178,2 221,2 94,4 74,4 43 24,1 

2.1. Загальний фонд 103,5 108,8 133,5 149,8 188,6 85,1 82,2 38,8 26,0 
2.2. Спеціальний фонд 23,3 18,3 18,5 28,4 32,6 9,3 40,0 4,2 14,8 
3. ВВП, млрд грн 949,9 913,3 1082,6 1314,0 1408,9 459,0 48,3 94,9 7,2 
4. Доходи зведеного бюджету  
України, млрд грн 298,0 288,6 314,5 398,3 445,5 147,5 37,0 47,2 1,9 

5. Видатки зведеного бюджету  
України, млрд грн 309,2 307,4 377,8 416,8 492,5 183,3 59,3 75,7 18,2 

6. Частка перерозподілу ВВП через 
доходи місцевих бюджетів, % 7,8 7,8 7,4 6,6 7,2 -0,6 -7,7 0,6 9,1 

7. Частка місцевих бюджетів  
у доходах зведеного бюджету, % 24,8 24,6 25,6 21,8 22,6 -2,2 -8,9 0,8 3,7 

8. Частка перерозподілу ВВП через 
видатки місцевих бюджетів, % 13,3 13,9 14,0 13,6 15,7 2,4 18,0 2,1 15,4 

9. Частка місцевих бюджетів  
у видатках зведеного бюджету, % 41,0 41,3 40,2 42,8 44,9 3,9 9,5 2,1 5,0 

10. Міжбюджетні трансферти  
місцевим бюджетам, млрд грн 59,1 62,2 77,8 94,9 124,5 65,4 110,7 29,6 31,2 

Джерело: складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України. 

Таку ситуацію пояснюємо відсутністю наукової економічної бази, яка 
має передбачати узгодженість інтересів органів центральної влади і територі-
ального самоврядування в частині розподілу повноважень та закріплення фі-
нансових ресурсів на здійснення державних видатків, а також зростанням вип-
лат соціальної допомоги та заробітної плати, перетворивши місцеві бюджети у 
своєрідні каси матеріальної допомоги [9]. 
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Частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети також має тенденцію 
до зниження від 7,8 % у 2008 р. до 7,2 % у 2012 р. Це зумовлено істотнішим 
зростанням обсягів ВВП (48,3 %), порівняно із збільшенням доходів місцевих 
бюджетів (36,4 %) протягом досліджуваного періоду. Частка видатків місцевих 
бюджетів у перерозподілі ВВП та в структурі видатків зведеного бюджету свід-
чить про роль місцевого самоврядування у фінансуванні функцій держави та 
дає підстави для оцінки рівня розвитку місцевих бюджетів. 

Дані табл. 1 засвідчують, що протягом досліджуваного періоду видатки 
місцевих бюджетів істотно зросли в номінальних показниках на 94,4 млрд грн, 
або на 74,4 % і становили у 2012 р. 221,2 млрд грн. При цьому обсяг видатків 
місцевих бюджетів зростав вищими темпами, порівняно з видатками зведеного 
бюджету України протягом усього досліджуваного періоду (74,4 % і 59,3 % від-
повідно), що дало змогу підвищити їхню частку у видатках зведеного бюджету. 

У структурі видатків зведеного бюджету України питома вага місцевих 
бюджетів зросла від 41,0 % у 2008 р. до 44,9 % у 2012 р. Частка перерозподілу 
ВВП через видатки місцевих бюджетів також має тенденцію до зростання про-
тягом 2008-2012 рр. на 2,4 відсоткових пункти до 15,7 %. 

Порівняльний аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів протягом 
2008-2012 рр. засвідчив про переважання обсягу видатків місцевих бюджетів 
над їх доходами, а відповідно і часток видатків у ВВП і зведеному бюджеті, що 
ще раз підкреслює роль місцевих органів самоврядування у фінансуванні фун-
кцій і завдань держави та недостатню фінансову автономію територіальних ко-
лективів. З метою прийняття управлінських рішень щодо відвернення та 
нейтралізації загроз національним інтересам у бюджетній сфері здійснюється 
оцінювання тенденцій зміни показників бюджетної безпеки (табл. 2). 

Результати табл. 2 свідчать про наявність таких загроз для безпеки наці-
ональної економіки в бюджетній сфері, як: завищення фінансових ресурсів, які 
перерозподіляються через бюджетну сферу; недопустимі розміри амплітуди ко-
ливань видатків на одну особу між окремими регіонами; нерівномірний розпо-
діл трансфертів, що надаються місцевим бюджетам із державного бюджету; 
зростання рівня загального обсягу державного боргу, особливо зовнішньої за-
боргованості. Недостатньо продумана державна політика у бюджетній сфері 
часто призводить до розбалансування фінансових потоків, переведення дефіци-
ту державного бюджету в приховану форму, ще більш небезпечну, що може 
стати причиною посилення макроекономічної ситуації [4]. 

Як видно з табл. 2, у 2012 р. лише показник відношення обсягів тран-
сфертів із державного бюджету до ВВП відповідав критеріям економічної без-
пеки і не перевищував граничне значення. Позитивні тенденції до зменшення 
показників рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відношення дефі-
циту державного бюджету до ВВП та амплітуди коливань бюджетних видатків 
на одну особу між регіонами України свідчать про часткове подолання негатив-
них наслідків фінансово-економічної кризи. Проте істотне зростання показни-
ків покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень та 
відношення дефіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої 
торгівлі дає змогу допустити посилення сукупного впливу загроз на рівень бю-
джетної безпеки держави [3]. 
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Табл. 2. Динаміка індикаторів бюджетної безпеки України у 2008-2012 рр. 
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Рівень перерозподілу ВВП через  
зведений бюджет, % (порогове  
значення не більше 30 %) 

31,3 29,9 28,7 30,3 31,6 0,3 1,0 1,3 4,3 

Відношення дефіциту державного 
бюджету до ВВП, % (порогове  
значення не більше 3 %) 

1,31 4,1 5,9 1,8 3,8 2,5 192,3 2,0 111,1 

Обсяг трансфертів з державного  
бюджету, % до ВВП (порогове  
значення не більше 10-15 %) 

6,2 5,9 6,6 7,6 8,8 2,6 42,0 1,2 15,8 

Амплітуда коливань бюджетних 
трансфертів на одну особу між  
регіонами, % (порогове значення  
не більше 20-30 %) 

116 94 101 87 93 -23 -19,8 6,0 6,9 

Амплітуда коливань бюджетних видат-
ків на одну особу між регіонами, %  
(порогове значення не більше 20-30 %) 

33,5 34,3 31,8 30,2 29,8 -3,7 -11,0 -0,4 -1,3 

Відношення загального обсягу  
державного боргу до ВВП, % (поро-
гове значення не більше 55 %) 

19,9 34,8 39,9 36,0 36,6 16,7 84,0 0,6 1,7 

Рівень зовнішньої заборгованості на 
одну особу, дол. США (порогове зна-
чення не більше 200) 

242 370 499 537 564 322 133,1 27,0 5,0 

Покриття дефіциту зведеного бюджету 
за рахунок зовнішніх запозичень, % 
(порогове значення не більше 30 %) 

18,4 47,8 43,3 29,6 35,6 17,2 93,5 6,0 20,3 

Відношення дефіциту торговельного 
балансу до загального обсягу  
зовнішньої торгівлі, % (порогове  
значення не більше 5 %) 

-1,6 -0,1 -0,3 -2,0 -5,2 -3,6 225,0 -3,2 160,0 

Частка перерозподілу ВВП через  
доходи місцевих бюджетів, % 7,8 7,8 7,4 6,6 7,2 -0,6 -7,7 0,6 9,1 

Частка місцевих бюджетів у доходах 
зведеного бюджету, % 24,8 24,6 25,6 21,8 22,6 -2,2 -8,9 0,8 3,7 

Частка перерозподілу ВВП через  
видатки місцевих бюджетів, % 13,3 13,9 14,0 13,6 15,7 2,4 18,0 2,1 15,4 

Частка місцевих бюджетів у видатках 
зведеного бюджету, % 41,0 41,3 40,2 42,8 44,9 3,9 9,5 2,1 5,0 

Частка міжбюджетних трансфертів у 
структурі доходів місцевих бюджетів, % 4,4 46,7 49,1 52,3 55,2 10,8 24,3 2,9 5,5 

Джерело: складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України. 

Самоврядування територіальних колективів, її самостійність, а відповід-
но і їх фінансова безпека базується на фінансовій автономії. 

Фінансова автономія – це самоврядування у сфері фінансів. Фінанси міс-
цевих органів влади є системою формування, розподілу та використання місце-
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вою владою фінансових ресурсів для забезпечення покладених на неї функцій і 
завдань. Принцип автономності реалізується в тому, що таку систему кожен 
місцевий орган влади створює сам. Він обирає її модель, внутрішню структуру, 
визначає співвідношення між окремими елементами. Фінансова автономія є ос-
новною формою реалізації принципів місцевого самоврядування. Фінансова ав-
тономія місцевих органів влади – це фінансова незалежність цих органів під час 
виконання покладених на них функцій. Для ефективного вирішення місцевими 
органами влади покладених на них завдань необхідна не тільки організаційна й 
адміністративна незалежність, а й фінансова незалежність [9]. 

На різних етапах розвитку країни, що обумовлюється політичними та 
економічними факторами, місцеві органи влади можуть мати різні обсяги прав 
у сфері формування і використання місцевих бюджетів і, таким чином, різні 
рівні фінансової автономії. Рівень фінансової автономії місцевих органів влади, 
а відповідно, і їх фінансової безпеки може бути визначено також системою 
кількісних показників, кожен із яких засвідчує різні аспекти фінансової автоно-
мії місцевих органів влади (табл. 3) [8, 9, 11]. 

Табл. 3. Динаміка індикаторів бюджетної безпеки зведеного бюджету 
Сколівського району у 2008-2012 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Частка видатків на реалізацію 
власних повноважень, % 

2,62 2,08 2,31 2,29 2,36 -0,26 -10,0 0,07 3,1 

2. Частка видатків на фінансування 
делегованих повноважень, % 97,38 97,92 97,69 97,71 97,64 0,26 0,3 -0,07 -0,1 

3. Частка обов'язкових видатків, % 98,88 98,09 99,08 97,82 98,63 -0,25 -0,25 0,81 0,83 
4. Частка доходів, що не враховують-
ся під час визначення обсягу  
міжбюджетних трансфертів  
(власні доходи), % 

5,18 5,07 6,58 7,06 5,35 0,17 3,31 -1,71 24,22 

5. Частка доходів, що враховуються під 
час визначення обсягу міжбюджетних 
трансфертів (закріплені доходи), % 

10,44 10,77 9,81 11,02 9,08 -1,36 -13,03 -1,94 -17,60 

6. Частка доходів, мобілізованих на 
території району (власних і закріпле-
них доходів), у сукупних доходах 
бюджету району, % 

15,62 15,84 16,39 18,08 14,43 -1,19 -7,62 -3,65 -20,19 

7. Частка міжбюджетних трансфер-
тів, % 

84,38 84,16 83,63 81,92 85,57 1,19 1,41 3,65 4,46 

8. Частка податкових доходів, %:          
8.1. Бюджетних ресурсах,  
мобілізованих на території району 88,75 88,30 84,59 76,74 86,95 -1,8 -2,03 10,21 13,30

8.2. Сукупних доходах бюджету 
району 

13,87 13,99 13,87 13,87 12,55 -1,32 -9,52 1,32 -9,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Частка місцевих податків і зборів, %:          
9.1. Податкових доходах 0,96 1,04 0,88 2,6 3,16 2,2 229,17 0,56 21,54
9.2. Бюджетних ресурсах,  
мобілізованих на території району 0,85 0,92 0,74 2,0 2,75 1,9 223,53 0,75 37,5 

9.3. Сукупних доходах бюджету 
району 

0,13 0,15 0,12 0,36 0,4 0,27 207,70 0,04 11,11

10. Ступінь залежності доходів від  
окремих дохідних джерел (частка  
податку на доходи фізичних осіб), % 

         

10.1. Податкових доходах 74,31 71,74 76,3 69,57 64,28 -10,03 -13,50 -5,29 -7,60 
10.2. Бюджетних ресурсах мобілізо-
ваних на території району 65,96 64,23 64,54 53,39 55,89 -10,07 -15,27 2,5 4,68 

10.3. Сукупних доходах бюджету 
району 

10,3 10,17 10,58 9,65 8,07 -2,23 -21,65 -1,58 -16,37 

Джерело: розраховано авторами самостійно на основі річних звітів про виконання 
бюджету Сколівського району. 

Доходи місцевих бюджетів повинні бути стабільною основою фінансо-
вої бази органів місцевого самоврядування. Саме такими мають бути доходи, 
що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, так 
звані власні доходи (рис.). Вони територіально локалізовані, безпосередньо за-
лежать від діяльності регіональної влади і спрямовуються на фінансування 
власних повноважень місцевого самоврядування. 

 
Рис. Динаміка індикаторів бюджетної безпеки Сколівського регіону 

у 2008-2012 рр. (за доходами) 

Дані рисунку засвідчують про низьку частку власних доходів протягом 
усього досліджуваного періоду, незважаючи на її зростання на 0,17 відсоткових 
пункти. Так, у 2012 р. лише 5,35 % сукупних доходів зведеного бюджету Ско-
лівського району були сформовані від власної діяльності місцевих органів влади 
та їх власних рішень. Фактично, показник частки власних доходів у доходах міс-
цевих бюджетів є найбільш універсальним показником рівня самостійності цих 
бюджетів і засвідчує їх фінансову безпеку у формуванні фінансових ресурсів. 
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Тобто можна констатувати, що протягом 2008-2012 рр. від 93 % до 95 % всіх до-
ходів місцевих бюджетів Сколівського району були забезпечені за рахунок пере-
даних їм доходів від центральних органів влади (закріплені доходи та міжбю-
джетні трансферти), що є визначальною загрозою фінансовій безпеці регіону. 

Показником довгострокової дохідної бюджетної безпеки є показник пи-
томої ваги власних і закріплених доходів у доходах місцевих бюджетів, оскіль-
ки він відображає рівень самостійності місцевих бюджетів з урахуванням пере-
даної їм державою на довгостроковій основі додаткової доходної бази. 

Дані проведеного аналізу засвідчують, що протягом досліджуваного пе-
ріоду спостерігали істотне скорочення обсягу фінансових ресурсів мобілізова-
них на території району у 2012 р. на 2,3 млн грн, або на 6,14 %. Це дало змогу 
забезпечити формування у 2012 р. лише 14,43 % сукупних бюджетних фінансо-
вих ресурсів на території Сколівського району проти 15,62 % у 2008 р. та 
18,08 % у 2011 р. Це відповідно обумовило той факт, що протягом досліджува-
ного періоду під час збільшення суми спостерігали і збільшення частки офі-
ційних трансфертів у сукупних фінансових ресурсах зведеного бюджету Ско-
лівського району (рис.). Загалом це свідчить про погіршення фінансової автоно-
мії органів місцевого самоврядування, адже у 2012 р. їхня частка як бюджетоут-
ворюючого джерела становила 85,57 %, що зробило залежними органи місцево-
го самоврядування від загальнодержавних органів влади і свідчить про низьку 
фінансову автономію регіону та велику загрозу його фінансовій безпеці. 

Показником автономії місцевих органів влади від державної влади за ви-
датками є показник частки видатків на реалізацію власних повноважень. Тенден-
ції його зміни протягом 2008-2012 рр. на території регіону ще більше підтвер-
джують тезу про повну залежність органів місцевого самоврядування району від 
органів центральної влади, оскільки, незважаючи на низький рівень частки ви-
датків на реалізацію власних повноважень, спостерігаємо ще й їх зниження від 
2,62 % у 2008 р. до 2,36 % у 2012 р. Фактично, у 2012 р. 97,4 % всіх видатків з 
бюджету району були здійснені в межах прямого державного контролю. 

Місцеві податки і збори сьогодні в доходах місцевих бюджетів Ско-
лівського району становлять лише від 0,13 % у 2008 р. до 0,4 % у 2012 р. сукуп-
них доходів бюджету району, а за чинним законодавством вони повинні відіг-
равати значну роль у забезпеченні місцевого самоврядування власними фінан-
совими ресурсами. Тому одним із механізмів розширення дохідної бази місце-
вих бюджетів може стати запровадження з 1 січня 2014 р. податку на нерухоме 
майно з віднесенням його до місцевих податків і зборів. 

Важливо, щоб за рахунок податкових джерел місцеві органи влади мог-
ли фінансувати 60-80 % своїх потреб. У цьому разі їх залежність від рішень ви-
щих органів влади стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде міні-
мальною. На жаль, частка податкових доходів у джерелах місцевих бюджетів 
регіону є низькою і становить у 2012 р. лише 12,55 %. При цьому спостерігаємо 
тенденцію до залежності місцевих органів влади від одного податкового дохо-
ду – податку на доходи фізичних осіб, частка якого становить у 2012 р. 64,28 % 
усіх податкових доходів та 55,89 % усіх бюджетних ресурсів, мобілізованих на 
території району. 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 262

Висновки. У процесі розбудови місцевих фінансів в Україні не врахова-
но важливу закономірність, яка характеризує відповідність між обсягом фінан-
сових ресурсів, які мобілізуються органами місцевого самоврядування та фун-
кціями і завданнями, що на них покладаються. Відповідно, як засвідчили резуль-
тати аналізу, переважна частина функцій місцевих органів влади фінансується 
за рахунок дотацій вирівнювання та субвенцій, що робить їх залежними від цен-
тральних органів влади та свідчить про низький рівень їх фінансової безпеки. 

Сьогодні в місцевих бюджетах є нестача власних доходів, питома вага 
яких постійно скорочується. Оскільки фінансова безпека регіонів залежить на-
самперед від фінансових ресурсів територіальних органів управління, то основ-
ні напрями зміцнення їх фінансової безпеки визначаються необхідністю рес-
труктуризації дохідної бази місцевих бюджетів України. Для зміцнення фінан-
сової автономії місцевого самоврядування необхідно розробити та подати в ус-
тановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо 
внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачити: 

● розширення переліку місцевих податків та зборів; 
● оподаткування податком на нерухоме майно всього майна, розташованого на 

території відповідних місцевих рад; 
● віднесення плати за землю до місцевих податків; 
● надання можливості органам місцевого самоврядування регулювати ставки міс-

цевих податків і зборів; 
● визначення ставок місцевих податків і зборів залежно від розміру мінімальної 

заробітної плати. 
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Сорока Р.С., Кметик У.А., Щепаняк И.С. Тенденции бюджетной безо-
пасности местных органов власти 

Проведено исследование бюджетной безопасности как составной части финансо-
вой безопасности государства. Определяющие внимание акцентировано на бюджетной 
безопасности местных органов власти. Исследованы тенденции формирования местных 
бюджетов как важного звена бюджетной системы Украины на протяжение 2008-
2012 гг. Уточнены методические подходы к оценке финансовой автономии местных ор-
ганов власти как предпосылки их финансовой безопасности. Проанализированы пока-
затели бюджетной безопасности органов местного самоуправления на примере сводно-
го бюджета Сколевского района. Определены направления укрепления финансовой бе-
зопасности местных органов власти. 

Ключевые слова: бюджетная безопасность, финансовая автономия, местное само-
управление. 

Soroka R.S., Kmetyk U.A., Schepanyak I.S.  Some Budget Security Тrends 
of Local Authorities 

The study of budget security as a part of the state financial security is conducted. Defi-
ning attention is focused on the public safety of local authorities. The tendencies of local 
budgeting as an important link of Ukraine’s budget for the period of 2008-2012 are studied. 
Methodological approaches to the assessment of the financial autonomy of local authorities as 
a precondition for their financial security are specified. The indicators of fiscal security of lo-
cal government as an example of the consolidated budget of the Skole district are analysed. 
The ways of strengthening the financial security of local authorities are defined . 

Key words: fiscal security, financial autonomy, local authority, budget, assessment. 

 

УДК 332.2.021 Здобувач О.І. Ступень1 –  
Львівський національний аграрний університет 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СЕК'ЮТИРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 

Розглянуто механізм державної підтримки страхової діяльності через аграрний 
страховий пул, на який покладаються функції з координації та регулювання діяльності 
страховиків у аграрній сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід страхування діяльнос-
ті земельно-господарських систем. Виділено спільні риси у страхуванні сільськогоспо-
дарських ризиків високорозвинених держав. 

Запропоновано програми страхування сільськогосподарських ризиків з держав-
ною підтримкою, які можна розділити на такі групи: страхування комплексу ризиків, 
що призводять до втрати врожаю, страхування доходу сільськогосподарських виробни-
ків від впливу кліматичних факторів, страхування доходу сільськогосподарських ви-
робників від впливу цінових факторів. 

Ключові слова: сек'ютиризація, аграрний страховий пул, страхування ризиків. 

Постановка проблеми. До моменту запровадження ринку земель сільсь-
когосподарського призначення потрібно здійснити наукове обґрунтування його 
інституційного забезпечення у зв'язку з тим, що чинна модель, котра передбачає 
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. М.С. Богіра, канд. екон. наук 


