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видів послуг, як послуги зв’язку, різноманітні ділові послуги, науково-технічні 
послуги тощо, котрі входять до категорії «інші послуги». 

Статистика виразно демонструє тенденцію до випереджаючого росту 
світових ринків високотехнологічних товарів, тоді як низькотехнологічні галузі 
відстають від середнього тренду росту по торгівлі всією продукцією обробної 
промисловості. 
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В сучасних умовах реформування фінансової системи держави діяльність 

Державної казначейської служби України дає можливість зробити бюджетний 
процес більш ефективним.  

Функціонування інституту казначейства переконливо свідчить про те, що 
він є ефективним і доцільним інструментом державного управління бюджетною 
сферою [1]. 

Так, кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, 
включених до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів бюджетних коштів, тобто тих, хто знаходиться на казначейському 
обслуговуванні, на кінець 2017 року становила майже 80 тис. установ та 
організацій, з них 16,7 тис. установ та організацій по державному бюджету та 
63,2 тис. установ та організацій по місцевому бюджету (таблиця 1).  

Відповідно до повноважень, наданих Бюджетних кодексом України 
(ст. 117), органи Казначейства у разі виявлення порушень бюджетного 
законодавства з боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 
застосовують такі заходи впливу, як:  

попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з 
вимогою щодо усунення порушення;  

 зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в 
органах Казначейства.  

Так, за ініціативи органів Казначейства зупинено операцій з бюджетними 
коштами на рахунках розпорядників та одержувачів: у 2016 році – понад 900 
випадків, у 2017 році понад 1 800 випадків [2]. 
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Таблиця 1 
Інформація щодо кількості установ та організацій, включених до Єдиного 

реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 
Кількість установ (організацій) 

У т.ч. У т.ч. 
 

Роки Держав- 
ний бюджет розпоряд 

ники 
одержу 

вачі 

Місцеві 
бюджети розпоряд 

ники 
одержу 

вачі 

Разом

2016 рік 
79 946 
розпо-
рядників та 
одержувачів 

 
 

17 651 

 
 

14 093 

 
 

3 558 

 
 

62 295 

 
 

42 150 

 
 

20 145 

 
 

79946

2017 рік 
79 907 
розпо-
рядників та 
одержувачів 

 
 

16 707 

 
 

13 550 

 
 

3 157 

 
 

63 200 

 
 

41 616 

 
 

21 584 

 
 

79907

Різниця -944 -543 -401 905 -534 1 439 -39 
Джерело: складено авторами на основі [2]. 
 
Зокрема, до найбільш суттєвих порушень, у разі виявлення яких 

зупинялись операції з бюджетними коштами, належать:  
 порушення порядку здійснення попередньої оплати за товари, роботи та 

послуги за рахунок бюджетних коштів (неподання у встановлені терміни 
підтвердних документів щодо проведеної оплати);  

 подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;  
 несвоєчасне та неповне подання звітності про виконання бюджету;  
 наявність простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей. 
У 2016 році Казначейством попереджено понад 12,0 тис. фактів порушень 

бюджетного законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами 
коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 5,1 млрд грн. У 2017 
році Казначейством попереджено понад 15,0 тис. фактів порушень бюджетного 
законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами коштів 
державного та місцевих бюджетів на загальну суму 8,7 млрд грн, тобто 
спостерігається тенденція до збільшення. Зокрема, протягом 2017 року, було 
відмовлено у прийнятті до виконання 602 платіжних доручень по установах 
державного та місцевих бюджетів на загальну суму 0,245 млрд грн. [2]. 

Отже, необхідно зазначити, що функціонування системи Казначейства є 
цілком логічним, впорядкованим та узгодженим механізмом, враховуючи її 
надзвичайно велику роль у фінансовій системі держави: від касового 
обслуговування виконання бюджетів та здійснення заходів фінансового 
контролю до утримання статусу найбільшої в країні платіжної системи. 
Діяльність казначейських органів відповідає завданням, що висуваються на 
сучасному етапі розвитку суспільства, знаходиться у стані постійної 
трансформації та інноваційного розвитку. 
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Неоднозначний досвід економічних і політичних реформ в Україні 

спонукає серйозно замислитись: чому здійснювані зміни не приносять 
відчутного результату? Серед важливих факторів впливу вагому роль відіграє 
механізм залежності від траєкторії попереднього розвитку. Оскільки ми не 
можемо втекти від свого минулого, потрібно навчитись обмежувати масштаби 
його негативного впливу на наше сьогодення та майбутнє. 

Мета дослідження – з’ясувати головні причини залежності від траєкторії 
попереднього розвитку та окреслити можливі варіанти її нейтралізації.    

“Path dependency” або залежність від траєкторії попереднього розвитку 
(ЗТПР) виходить із того факту, що на перебіг змін в господарській системі 
можуть суттєво впливати події з попередніх періодів. До ключових чинників, 
які слугують закріпленню цієї залежності, відносимо зростаючу віддачу від 
масштабу, мережеві ефекти та послідовність малих випадкових подій, 
передбачити які заздалегідь неможливо. Разом вони скеровують суспільство до 
вибору певного варіанту змін, який не завжди буде найбільш вдалим [1, C. 228]. 

Цікаво зазначити, що масштаби залежності від попередніх подій, які мали 
місце у господарській системі впродовж історії, є різними. Це дає можливість 
розмежувати три потенційні опції: “path dependency”, тобто суттєву залежність 
від траєкторії попереднього розвитку; “path independency”, котра позначає 
відносну незалежність від траєкторії попереднього розвитку та “path 
determinancy”, значення якої полягає у частковій ЗТПР [2, С. 98–100]. 

Попри різні градації, теза про залежність від траєкторії попереднього 
розвитку допомагає зрозуміти, чому деякі, на перший погляд корисні, зміни не 
вдається здійснити. У цій ситуації йдеться про “ефект блокування”. В 
особливих випадках розподільчі переваги окремих суб’єктів є надзвичайно 
суттєвими, тому вони прагнутимуть запобігати здійсненню реформ. Достатньо 
часто цей ефект пов’язаний з лобізмом і корупцією. За допомогою впливових 
чиновників зацікавлені групи можуть нескінченно довго блокувати прогресивні 
інституційні зміни з метою задоволення власних інтересів [1, C. 311–312]. 

Звісно, повністю подолати ЗТПР практично неможливо, тому вчені-
дослідники та практики пропонують різноманітні варіанти її пом’якшення. 
Більшість дотримується ідеї “path generation” (розробки траєкторії подальшого 
розвитку), мета якої полягає у плануванні майбутнього за мінімального впливу 
негативної спадщини минулого.  

Скажімо, К.МакДермотт та П.Кеннеді розглядають використання 
популярного у бізнес-середовищі методу “scenario planning” (планування 
потенційних сценаріїв). Його суть полягає в пошуку кваліфікованих експертів, 


