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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито сутність реорганізації підприємств та наведена характеристика її видів: укрупнення (злиття, приєднання, по-
глинання), подрібнення (поділ, виділення), перетворення діючого підприємства. Проаналізовано загальний механізм проведення 
реорганізації підприємств та окремо за видами реорганізації та формами власності підприємств. Наведено вимоги, яких повинні 
дотримуватись власники під час реорганізації підприємства. Надано характеристику основних причин, які спонукають власників та 
контрагентів підприємства до реорганізації. Відображено загальний механізм проведення реорганізації за кожним із видів.

Ключові слова: реорганізація, реструктуризація, юридична особа, акціонерне товариство, укрупнення, розукрупнення, пере-
творення.

Высочина Л.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрыта сущность реорганизации предприятий и приведена характеристика ее видов: укрупнение (слияние, при-

соединение, поглощение), уменьшение размеров (разделение, выделение), без изменения размеров действующего предпри-
ятия. Проанализирован общий механизм проведения реорганизации предприятий и отдельно по видам реорганизации и форма-
ми собственности предприятий. Приведены требования, которых должны придерживаться владельцы во время реорганизации 
предприятия. Предоставлена характеристика основных причин, которые побуждают владельцев и контрагентов предприятия к 
реорганизации. Отображен общий механизм проведения реорганизации по каждому из видов.

Ключевые слова: реорганизация, реструктуризация, юридическое лицо, акционерное общество, укрупнение, уменьшение 
размеров предприятия, преобразование.

Visochina L.V. FEATURES OF REALIZATION OF DIFFERENT TYPES OF REORGANIZATION OF ENTERPRISES
In the article the exposed essence of reorganization of enterprises and the brought description over of her kinds: enlargement 

(confluence, joining, absorption), growing (division, selection), transformation of operating enterprise shallow. The general mechanism 
of realization of reorganization of enterprises is analysed and separately after the types of reorganization and patterns of ownership of 
enterprises. Requirements over, that proprietors must adhere to during reorganization of enterprise, are brought. Description of principal 
reasons that induce proprietors and contractors of enterprise to reorganization is given. The general mechanism of realization of reorga-
nization is represented after each of kinds.

Keywords: reorganization, restructuring, legal entity, joint-stock company, enlargement, reduction of sizes of enterprise, transformation.

Постановка проблеми. Реорганізація є однією із 
форм як створення, так і ліквідації юридичної особи, 
причому одночасно можуть створюватися і ліквідува-
тися кілька юридичних осіб. При реорганізації від-
бувається заміна суб’єктів, які мають певні права та 
обов’язки. При всьому цьому реорганізація підприєм-
ства – дуже складна процедура, пов’язана з безліччю 
тонкощів і нюансів, які обов’язково необхідно врахо-
вувати для дотримання інтересів всіх учасників цієї 
процедури, а також вимог чинного законодавства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наø 
час підприємств, що збереглися у своєму первісному 
вигляді, зовсім небагато, так як закони ринкової 
економіки змуøують багатьох з них постійно «змі-
нюватися».

Серед фахівців, що зробили істотний внесок у дослі-
дження цієї тематики, необхідно відзначити таких уче-
них: Л. Абалкіна, О. Алимова, В. Амітана, І. Ансоффа, 
С. Аптекаря, І. Булєєва, О. Віханського, В. Гєйця, 
І. Герчикова, П. Друкера, З. Елекоєва, М. Портера, 
Й. Петровича, Л. Ситник, Ф. Тейлора, А. Файоля, 
В. Федоровського, Л. Червову, М. Чумаченка.

Невирішені частини проблеми. Сутність поняття 
реструктуризації у 80-х роках минулого століття роз-
кривалася у працях таких зарубіжних науковців, як 
М. Портер, Т. Пітерс, А. Стрікленд, А. Томсон, М. Хам-
мер та інøі. Реструктуризація розглядалася ними як 
сукупність кардинальних стратегічних заходів щодо 
перетворення структури диверсифікованої компанії 
øляхом продажу одних напрямів діяльності (бізнесів) 
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і придбання інøих. На сьогодні проблему реструкту-
ризаційних процесів на підприємствах також дослі-
джує чимало вітчизняних науковців, серед них: 
М. Аістова, Є. Андрущак, М. Білик, К. Гайдук, В. Гри-
ньова, Л. Ежкін та інøі. Це привело до виникнення 
низки сучасних тлумачень поняття реструктуризації 
та суміжних цьому процесу категорій. Проте, незва-
жаючи на значну кількість виконаних досліджень, 
багато теоретичних аспектів здійснення реструктури-
зації розкрито не повною мірою, що ускладнює розу-
міння сутності реструктуризаційних процесів.

Мета дослідження полягає у визначенні особли-
востей проведення реорганізації підприємств різних 
форм власності.

Основні результати дослідження. Вгадати дов-
готривалу структуру та оптимальний вид діяль-
ності підприємства з самого його народження дуже 
складно, так як бувають «злети» і «падіння», 
пов’язані як з внутріøніми причинами (безпосеред-
ньо на підприємстві), так і з зовніøніми (в регіоні, 
державі в цілому). Негативні моменти в діяльності 
підприємств спонукають власників øукати вихід зі 
сформованої ситуації перетворенням або навіть лік-
відацією підприємства.

У процесі реорганізації може бути задіяний один 
або кілька суб’єктів господарювання. Ріøення щодо 
реорганізації підприємств варто розглядати у кон-
тексті стратегічного менеджменту.

Створити підприємство набагато простіøе, ніж 
потім його ліквідувати. Найчастіøе власники під-
приємств не займаються ліквідацією лиøе тому, що 
цей процес не лиøе тривалий за часом, але і вимагає 
чималих матеріальних витрат. Можливо, тому біль-
øість власників виріøують проблему з припиненням 
діяльності підприємства його реорганізацією. 

Згідно із Законом України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом» [4] реорганізація підприємства – здійснення 
організаційно-господарських, фінансово-економіч-
них, правових, технічних заходів, спрямованих на 
реорганізацію підприємства, зокрема øляхом його 
поділу з переходом боргових зобов’язань до юридич-
ної особи, що не підлягає санації, якщо це перед-
бачено планом санації, на зміну форми власності, 
управління, організаційно-правової форми, що спри-
ятиме фінансовому оздоровленню підприємства, 
збільøенню обсягів випуску конкурентоспроможної 
продукції, підвищенню ефективності виробництва та 
задоволенню вимог кредиторів.

До реорганізації підприємства власників, креди-
торів спонукають різні причини, мотиви, основні з 
яких зображені на рисунку 1 [8].

Зрозуміло, що причини та мотиви, які спонука-
ють власників і керівництво підприємства до при-
йняття ріøення щодо реорганізації, визначають і 
форму майбутньої реорганізації.

Відповідно до чинного законодавства України 
здійснення будь-якої форми реорганізації підпри-
ємства віднесено до компетенції власника (уповно-
важеного ним органу), засновників суб’єкта господа-
рювання або його правонаступників, а у випадках, 
передбачених Господарським кодексом України 
[1] – за ріøенням суду. У разі прийняття ріøень про 
реорганізацію підприємства державними чи інøими 
органами, які не є власниками майна або не мають 
від них відповідних повноважень, вони за позовами 
самих підприємств або одного чи кількох їх засно-
вників визнаються недійсними.

Постанови, прийняті Антимонопольним комі-
тетом України чи його територіальними відділен-

нями стосовно примусового поділу монопольних 
утворень є не ріøеннями про реорганізацію, а лиøе 
підставами для її здійснення на розсуд самого під-
приємства за умови усунення його монопольного 
становища на ринку. Здійснення реорганізації під-
приємства, заснованого на колективній формі влас-
ності, за ріøенням одного чи кількох його струк-
турних підрозділів (стосовно поділу підприємства, 
виділення з його складу тощо) без згоди на це вищих 
органів управління також не є легітимним, оскільки 
поруøує права колективного власника.

Основні причини реорганізації

необхідність збільшення власного капіталу 
(з метою покриття потреби в капіталі та 
підвищення рівня кредитоспроможності)

податкові мотиви

суттєве розширення діяльності 
підприємства, його розмірів

згортання діяльності

необхідність фінансової санації

необхідність зміни повноти відповідальності 
власників за зобов’язаннями підприємства

диверсифікація діяльності

Рис. 1. Основні причини реорганізації

Узагальнення вимог законодавства стосовно про-
ведення реорганізаційних процедур дає можливість 
сформулювати зазначені нижче загальні принципи 
їх здійснення 

Ріøення про проведення реорганізації приймає 
власник підприємства (або) його вищий орган від-
повідно до прийнятої процедури прийняття ріøень, 
визначеної у Статуті.

Юридична підстава проведення реорганізації – 
відповідна корпоративна угода, в якій мають бути 
обумовлені організаційні та фінансові питання про-
ведення реорганізації.

При реорганізації товариства вся сукупність прав 
та обов’язків товариства переходить до його право-
наступників. Нові підприємства, до яких у резуль-
таті реорганізації перейøли майнові зобов’язання, 
несуть по них матеріальну відповідальність навіть 
тоді, коли прийняте майно не покриває вимог кре-
диторів (у межах, визначених установчими докумен-
тами про реорганізацію правопопередника).

Момент переходу майна та відповідних прав і 
обов’язків до нових підприємств визначається днем 
підписання передавального або розподільного акта 
чи балансу.

Необхідною умовою проведення реорганізації 
підприємств є дотримання антимонопольного зако-
нодавства. Реорганізація підприємства, яка може 
призвести до екологічних, демографічних та інøих 
негативних наслідків, що зачіпають інтереси насе-
лення території, повинна погоджуватися з відповід-
ною Радою народних депутатів.

Узагальнення світового досвіду проведення та 
державного регулювання реорганізаційних процесів 
дозволяє визначити основні фінансово-економічні 
аспекти цих процесів, що потребують відповідного 
законодавчого закріплення.
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Підприємство-правонаступник повинно відпові-

дати встановленим вимогам до діяльності підпри-
ємств відповідного профілю. Підприємства-юридичні 
особи, створені внаслідок реорганізації, зобов’язані 
отримати ліцензії на здійснення операцій, якщо їх 
діяльність ліцензується.

3 метою оперативного та якісного проведення 
реорганізації та запобігання можливому прихову-
ванню зловживань доцільно в трудових контрактах з 
посадовими особами господарських товариств (голо-
вою правління та головним бухгалтером та інøими 
необхідними співробітниками) передбачати, що тер-
мін розгляду поданих ними заяв на звільнення за 
власним бажанням при реорганізації призупиня-
ється до повного її заверøення.

Під час реорганізації підприємства сторонами-
учасниками реорганізації мають гарантуватись збере-
ження відомостей, що становлять комерційну таєм-
ницю відповідно до чинного законодавства України.

Підприємство, що реорганізується, до моменту 
передачі за передавальним розподільним актом 
(балансом) майнових прав і обов’язків повинно нада-
вати бухгалтерську та статистичну звітність згідно зі 
встановленим порядком.

В установчих документах підприємства-правонас-
тупника в обов’язковому порядку має бути зафіксо-
вано, що їх створення відбулося в порядку реорганіза-
ції і що вони прийняли на себе права та зобов’язання 
учасників реорганізації. Як додаток до угоди про реор-
ганізацію доцільно складати повний перелік боргових 
зобов’язань, які приймають на себе правонаступники.

Повинна бути передбачена обов’язкова аудиторська 
перевірка фінансового стану та платоспроможності 
учасників реорганізації, підтвердження достовірності 
балансу та відомостей про боргові зобов’язання.

Обов’язковим слід вважати письмове повідомлення 
про реорганізацію кожного з кредиторів. При цьому 
кредитори повинні мати право вимагати в 30-ден-
ний термін припинення чи дострокового виконання 
зобов’язань та компенсації збитків при реорганізації у 
формі злиття, приєднання і в 60-денний термін – при 
реорганізації у формі виділення чи поділу.

У процесі реорганізації підприємства слід вико-
нати низку необхідних передумов та вимог, а саме:

1) провести аналітичну роботу щодо оцінювання 
доцільності реорганізації;

2) відповідно до законодавства оформити ріøення 
щодо реорганізації;

3) скласти реорганізаційну угоду та план реорга-
нізації;

4) узгодити план реорганізації з податковими 
органами;

5) урахувати в плані реорганізації законодавчі 
вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства;

6) урахувати вимоги Порядку реєстрації випуску 
акцій та інформації про їх емісію під час реорганіза-
ції товариств (у разі реорганізації АТ);

7) урахувати законодавчі вимоги щодо державної 
реєстрації реорганізованих суб’єктів господарювання;

8) узгодити план реорганізації з вимогами анти-
монопольного законодавства.

На основі аналізу робляться висновки про сана-
ційну спроможність, і розробляється план заходів 
реорганізацій (рис. 2) [6].

Таким чином, реорганізація підприємства – це 
припинення діяльності підприємства злиттям, при-
єднанням, поділом, виділенням, перетворенням з 
наступним переходом до новостворених підприємств 
усіх майнових прав та обов’язків підприємства, що 
реорганізується.

План заходів реорганізацій, який враховує:

оцінку ефективності проекту 
реструктуризації

витрати на здійснення реструктуризації і 
джерела їх фінансування

економічне обґрунтування необхідності 
проведення реструктуризації

пропозиції за формами і методами реорганізації

заходи реструктуризації

Рис. 2. План заходів реорганізацій

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону «Про господарські това-
риства» припинення товариства проводиться призна-
ченою учасниками, судом або уповноваженим орга-
ном комісією з припинення товариства (комісією з 
реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідато-
ром. Виконання функцій комісії з припинення това-
риства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 
може бути покладено на орган управління товариства.

У разі припинення товариства вся сукупність прав 
та обов’язків товариства переходить до його правонас-
тупників. Акціонерне товариство, товариство з обме-
женою і товариство з додатковою відповідальністю 
створюються і діють на підставі статуту, повне і коман-
дитне товариство – установчого договору. Господарське 
товариство може створюватися та діяти на підставі 
модельного статуту. Тобто порядок реорганізації пови-
нен бути прописаний в їх установчих документах.

Ріøення про реорганізацію юридичної особи здій-
снюється за ріøенням власника (власників, засно-
вників) або органів, уповноважених на це установ-
чими документами (органи управління громадськими 
організаціями, відповідальні державні органи управ-
ління тощо). 

Згідно із ч. 8 ст. 59 ГК України оголоøення про 
реорганізацію господарської організації протягом 10 
робочих днів з дня внесення відповідного запису в 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізич-
них осіб (ЄДР) підлягає опублікуванню у виданні спе-
ціально уповноваженого органу з питань державної 
реєстрації, в якому зазначаються відомості з ЄДР.

При реорганізації підприємств злиттям всі май-
нові права та обов’язки кожного учасника злиття 
переходять до суб’єкта господарювання (с/г), що 
утворений внаслідок такого злиття. У підсумку 
виникає нове юридична особа, а об’єднані підприєм-
ства припиняють свою діяльність. 

При реорганізації підприємства поділом усі його 
майнові права і обов’язки переходять за роздільним 
актом (балансом) у відповідних частках (частинах) 
до кожного з нових суб’єктів господарювання, ство-
рених у результаті поділу.

При цьому у разі виділення одного або декількох 
нових суб’єктів господарювання до кожного з них 
переходять за роздільним актом (балансом) у відпо-
відних частинах майнові права і обов’язки реоргані-
зованого суб’єкта.

У разі реорганізації підприємства приєднанням 
одного або кількох суб’єктів господарювання до 
інøого суб’єкта господарювання до останнього пере-
ходять усі майнові права та обов’язки приєднаних 
суб’єктів. У результаті такого приєднання форма 
власності та організаційно-правова форма приєдна-
них підприємств можуть змінитися.
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Реорганізація підприємства приєднанням здій-
снюється в наступному порядку [9]:

1) приймається ріøення про реорганізацію як при-
єднання, так і приєднується суб’єкти господарювання;

2) проводиться зібрання (для господарських това-
риств);

3) у установчі документи підприємства, що при-
єднується вносяться положення про правонаступни-
цтво, збільøення статутного капіталу, зміну складу 
засновників і їх частки в статутному капіталі;

4) підписується передавальний акт (баланс);
5) приєднаний суб’єкт господарювання виключа-

ється з ЄДР.
У разі якщо в результаті приєднання змінюється 

організаційно-правова форма або форма власності 
суб’єкта господарювання, зміни в засновницькі доку-
менти не вносяться, а проводиться перереєстрація 
підприємства.

При реорганізації підприємства перетворенням 
одного суб’єкта господарювання в інøий до ново-
утвореного суб’єкта господарювання переходять усі 
майнові права та обов’язки попереднього суб’єкта 
господарювання. 

Зміна назви суб’єкта господарювання, а також 
внесення змін до її статуту або затвердження статуту 
в новій редакції зовсім не означають реорганізацію 
цього суб’єкта.

Важливим процесом при реорганізації підприєм-
ства є правильне проведення погаøення всіх гроøо-
вих зобов’язань та податкових боргів, який передбаче-
ний ст. 98 гл. 9 розд. II ПК України. Згідно зі ст. 98 
гл. 9 розд. II ПК України під реорганізацією платника 
податків розуміється зміна його правового статусу, яка 
передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання [2]:

1) для господарських товариств – зміна органі-
заційно-правового статусу суспільства, яке тягне за 
собою зміну коду згідно з ЄДРПОУ;

2) злиття платників податків, а саме передача 
майна платника податків до статутних капіталів інøих 
платників податків, унаслідок чого відбувається лікві-
дація платника податків, який зливається з інøими;

3) поділ платника податків на декілька осіб, а саме 
поділ його майна між статутними капіталами новоут-
ворених юридичних осіб та/або фізичними особами, 
внаслідок якого відбувається ліквідація юридичного 
статусу платника податків, який поділяється;

4) виділення з платника податків інøих плат-
ників податків, а саме передача частини майна 
платника податків, що реорганізується в статутні 
капітали інøих платників податків в обмін на їх 
корпоративні права, внаслідок якого не відбувається 
ліквідація платника податків, що реорганізується;

5) реєстрація фізичної особи суб’єктом господа-
рювання без скасування її попередньої реєстрації в 
якості інøого суб’єкта господарювання або з таким 
скасуванням.

Якщо власник або уповноважений ним орган при-
ймає ріøення про реорганізацію платника податків, 
то гроøові зобов’язання або податковий борг підля-
гає врегулюванню в такому порядку [2]:

1) якщо реорганізація здійснюється øляхом зміни 
найменування, організаційно-правового статусу або 
місця реєстрації платника податків, після реорга-
нізації такий платник податків набуває усіх прав і 
обов’язків щодо погаøення гроøових зобов’язань чи 
податкового боргу, які виникли до його реорганізації;

2) якщо реорганізація здійснюється øляхом 
об’єднання двох або більøе платників податків в 
одного платника податків з ліквідацією платників 
податків, що об’єдналися, то об’єднаний платник 

податків набуває усіх прав і обов’язків щодо пога-
øення гроøових зобов’язань чи податкового боргу 
всіх платників податків, що об’єдналися;

3) якщо реорганізація здійснюється øляхом 
поділу платника податків на дві або більøе особи з 
ліквідацією такого платника податків, який поділя-
ється, то усі платники податків, які виникнуть після 
такої реорганізації, набувають усіх прав і обов’язків 
щодо погаøення гроøових зобов’язань чи податко-
вого боргу, які виникли до такої реорганізації.

Слід зазначити, що зазначені зобов’язання чи 
борг розподіляються між новоутвореними платни-
ками податків пропорційно часткам балансової вар-
тості майна, отриманого ними у процесі реоргані-
зації згідно з розподільним балансом. У разі якщо 
одна чи більøе новостворених осіб не є платниками 
податків, щодо яких виникли гроøові зобов’язання 
або борг платника податків, який був реорганізова-
ний, зазначені гроøові зобов’язання чи податковий 
борг повністю розподіляються між особами, є плат-
никами таких податків, пропорційно часткам отри-
маного ними майна, без урахування майна, наданого 
особам, які не є платниками таких податків.

Згідно з п. 98.3 ст. 98 гл. 9 розд. II ПК України 
реорганізація платника податків виділення з його 
складу інøого платника податків або внесення час-
тини майна платника податків до статутного капі-
талу інøого платника податків без ліквідації плат-
ника податків, що реорганізується не тягне за собою 
розподілу гроøових зобов’язань чи податкового 
боргу між таким платником податків та особами, 
утвореними у процесі його реорганізації, чи встанов-
лення їх солідарної відповідальності за поруøення 
податкового законодавства, крім випадків, коли за 
висновками органу ДПІ така реорганізація може 
призвести до неналежного погаøення гроøових 
зобов’язань чи податкового боргу платником подат-
ків, який реорганізовується. При цьому ріøення 
про застосування солідарної або розподільної відпо-
відальності за поруøення податкового законодавства 
може бути прийняте органом ДПІ у тому випадку, 
якщо майно платника податків, що реорганізується, 
перебуває у податковій заставі на момент прийняття 
ріøення про таку реорганізацію.

Платник податків, майно якого передане в подат-
кову заставу, або той, що скористався правом реструк-
туризації податкового боргу, зобов’язаний завчасно 
повідомити орган ДПІ про прийняття ріøення щодо 
проведення будь-яких видів реорганізації та подати 
йому план такої реорганізації. Якщо ж орган ДПІ 
встановить, що план реорганізації призводить або 
може у майбутньому призвести до неналежного пога-
øення гроøових зобов’язань чи податкового боргу, 
він має право прийняти ріøення про:

1) розподіл суми гроøових зобов’язань або подат-
кового боргу між платниками податків, що виника-
ють у результаті реорганізації, з урахуванням очі-
куваної прибутковості (ліквідності) кожного такого 
платника податків без застосування принципу пропо-
рційного розподілу, встановленого п.п. 98.2 і 98.3 ст. 
98.2 гл. 9 розд. II ПК України;

2) погаøення гроøових зобов’язань або податко-
вого боргу, забезпечених податковою заставою, до 
проведення такої реорганізації;

3) встановлення солідарної відповідальності за 
сплату гроøових зобов’язань платника податків, 
який реорганізується, стосовно всіх осіб, утворених 
у процесі реорганізації, що тягне за собою застосу-
вання режиму податкової застави щодо всього майна 
таких осіб;
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4) поøирення права податкової застави на майно 

платника податків, який створюється øляхом 
об’єднання інøих платників податків, якщо один 
або більøе з них мали гроøові зобов’язання або 
податковий борг, забезпечений податковою заставою.

При цьому такі ріøення можуть бути оскаржені 
в порядку та у строки, визначені ПК України для 
оскарження гроøового зобов’язання, нарахованого 
контролюючим органом (п. 98.5 ст. 98 гл. 9 розд. II  
ПК України). Варто врахувати, що, згідно з  
п. 98.6 ст. 98 гл. 9 розд. II ПК України, проведення 
реорганізації з поруøенням правил тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом.

Реорганізація платника податків не змінює стро-
ків погаøення гроøових зобов’язань або податкового 
боргу платниками податків, створеними в резуль-
таті такої реорганізації. При цьому, якщо платник 
податків, що реорганізовується, має суми надміру 
сплачених гроøових зобов’язань, такі суми підляга-
ють заліку в рахунок його непогаøених гроøових 
зобов’язань або податкового боргу за інøими подат-
ками. Зазначена сума розподіляється між бюдже-
тами та державними цільовими фондами пропо-
рційно загальним сумам гроøового зобов’язання або 
податкового боргу такого платника податків.

Висновки. Аналізуючи вище викладене, можна 
вказати, що на даний час в Україні недостатньо роз-
роблена методологічна основа управління процесами 
реорганізації на підприємстві, через яку не можливо 
сформулювати систему «правил» проведення реорга-
нізації, її послідовність. 

У зв’язку з економічними змінами в країні дер-
жава повинна активно приймати участь в процесі 

реорганізації підприємств, проводити регулятивну 
політику для подальøого збереження життєдіяль-
ності важливих підприємств на ринку та уникненню 
реформуванню економіки. 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

Стаття присвячена дослідженню механізму формування та виконання місцевих бюджетів за доходами на прикладі бюджету 
міста Вінниці. Для аналізу фінансових можливостей місцевого бюджету розглянуто ступінь його виконання за останні три роки. 
У статті проаналізовано елементи наповнення бюджету м. Вінниця.

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи, виконання бюджету, місцевий податок, загальний фонд, спеціальний фонд.

Гнидюк И.В. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО ДОХОДАМ
Статья посвящена исследованию механизма формирования и исполнения местных бюджетов по доходам на примере бюд-

жета Винницы. Для анализа финансовых возможностей местного бюджета рассмотрено степень его выполнения за последние 
три года. В статье проанализированы элементы наполнения бюджета г. Винница.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы, исполнение бюджета, местный налог, общий фонд, специальный фонд.

Hnydiuk I.V. ANALYSIS OF THE FORMATION AND EXECUTION OF LOCAL BUDGET REVENUES
The article investigates the mechanism of formation and execution of local budgets incomes on the example of Vinnitsa budget. To 

analyze the financial capacity of local government to consider the extent of its performance over the past three years. The article ana-
lyzes the content of the budget items of Vinnitsa.

Keywords: local budget revenues, budget execution, local tax, the general fund, special fund.

Постановка проблеми. Фінансовою базою органів 
місцевого самоврядування та важливим фактором регі-
онального розвитку є місцеві бюджети, наявність яких 
закріплює економічну самостійність місцевих органів 
самоврядування що передбачено Конституцією та Зако-

ном України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
активізує господарську діяльність, дозволяє їм роз-
вивати інфраструктуру на підвідомчій території, роз-
øирювати економічний потенціал регіону, виявляти і 
використовувати резерви фінансових ресурсів. У кінце-


