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ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В статті визначено поняття державного регулювання страхової справи,
розглянуто теоретико-методологічні основи фінансової безпеки страхового
ринку України. Визначено роль органів державної влади, як контролюючого
суб’єкта на страховому ринку України.
Ключові слова: страховий ринок, державне регулювання страхової діяльності,
фінансова безпека страхового ринку, ринок фінансових послуг.
В умовах постійних змін в економіці країни загалом, та змін на
страховому ринку зокрема, доцільно здійснювати постійний нагляд та контроль
за страховою діяльністю на рівні держави. Питання фінансової безпеки є досить
актуальним на ринку страхових послуг і потребує детального аналізу та
вивчення. Тому вважаємо, що доречним буде поєднання питання державного
регулювання страхової діяльності на ринку страхових послуг України з
проблемою фінансової безпеки страхового ринку.
Питанням державного регулювання страхової діяльності займались ряд
вітчизняних та зарубіжних вчених економістів, серед яких: О. Вовчак,
М.Кужелєв, Н. Михайлова, Р. Соболь, Н. Федорова, О. Філонюк та інші. Однак,
єдиної думки щодо забезпечення фінансової безпеки на страховому ринку
досягнуто не було, тому дане питання є досить актуальними і потребує
подальших наукових досліджень.
Метою написання статті є дослідження основ державного регулювання
страхової діяльності в Україні та його впливу на фінансову безпеку страхового
ринку України.
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Варто зазначити, що страховий ринок України пройшов усі стадії
заснування, та досяг так званого сталого розвитку, що передбачає виникнення
питання участі держави у цьому процесі. Тому важливим є вибір моделі
державного регулювання, методів та інструментів його впливу на страховий
ринок України.
Для визначення основ державного регулювання страхової діяльності в
Україні передусім необхідно дослідити існуючі наукові підходи щодо
визначення цього поняття.
Так наприклад, Вовчак О. констатує факт того, що головною метою
державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування
страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок яких вони зможуть
виконати свої зобов’язання перед страхувальниками за будь-яких обставин [1].
В свою чергу, Соболь Р. передбачає декілька аспектів державного регулювання
страхової діяльності, а саме: встановлення норм та вимог до функціонування
страхових компаній, використання фінансового механізму в регулюванні
страхової справи а також контроль за виконанням суб’єктами страхового ринку
законодавства України [2].
Таким чином, державне регулювання страхової діяльності є системою
скоординованих дій, які здійснюються державними органами й основним
завданням яких є забезпечення сприятливих умов для діяльності страхових
компаній, підтримки конкурентного середовища, захисту інтересів споживачів
страхових послуг, ефективного розвитку страхового ринку України.
Причинами необхідності існування державного регулювання страхових
ринків передбачає створення та надання фінансової безпеки усім учасникам
страхового ринку. Розглянемо основні проблеми що виникають на цьому етапі:
1. Недостатня капіталізація більшості вітчизняних страхових компаній та
їх неспроможність страхувати великі ризики;
2. Необхідність

врегулювання

негативних

ефектів,

пов’язаних

із

виникненням техногенних аварій, ядерних конфліктів тощо;
3. Забезпечення прозорості функціонування страхового ринку, законності
діяльності страхових компаній та підтримка інформаційної відкритості ринку.
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Невід’ємним

компонентом

виявлення

суті

та

ролі

державного

регулювання страхової діяльності для економіки країни є відповідні його
функції (рис. 1).
Цільова - визначення
стратегічних цілей, а
також напрямів
розвитку страхового
підприємництва

Стимулююча –
формування засад, які
можуть впливати на
діяльність страховиків й
посилювати економічні
інтереси

Соціальна спрямовується на
виявлення та
запобігання загрозам у
процесі розвитку
страхової діяльності

Мотиваційна створення стимулів
для страхування та
ефективного ведення
страхового бізнесу

Інформаційна встановлення правил
діяльності через
нормативно-правові акти
та забезпечення учасників
необхідною інформацією

Попереджувальна –
проведення певних змін
з метою зміцнення та
оновлення розвитку
страхового
підприємництва

Функції державного регулювання страхової діяльності

Рисунок 1 – Функції державного регулювання страхової діяльності [3 - 5].
Державне регулювання діяльності страхових компаній має ґрунтуватися
на принципах, що забезпечать його ефективність та прозорість й сприятимуть
розвитку та прибутковості страховиків, захищатимуть споживачів страхових
послуг. Серед основних принципів можна виокремити принцип ефективності,
cправедливісті,
збалансованості.

законності,
Також

адекватністі,

державне

незалежності,

регулювання

прозорості

страхової

та

діяльності

здійснюється за допомогою методів, форм та інструментів, які становлять
механізм державного регулювання страхової діяльності.
Прийнято виокремлювати дві основні групи методів державного
регулювання: прямі та непрямі методи. Прямі методи регулюють страховий
ринок через безпосередній вплив суб’єкту регулювання на об’єкт (правові та
адміністративні методи регулювання). В свою чергу непрямі методи можуть
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впливати на страховий ринок опосередковано, через вплив на інші сфери
економіки (оподаткування пільгового та валютного регулювання, створення
належних умов для інвестування) [7].
Варто зазначити, що в Україні державне регулювання страхової
діяльності здійснюється за допомогою ряду нормативно-правових актів,
основними з яких є Закони України «Про страхування», Господарський кодекс
України, Цивільний кодекс України, «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів» та інші.
Головним суб’єктом державного регулювання страхового ринку в Україні
виступає Національний банк України.
Серед заходів забезпечення фінансової безпеки страховими компаніями від
внутрішніх загроз використовуються:
-забезпечення власної інформаційної безпеки (захист інформаційних баз
даних, розподіл прав доступу до інформації, програмне забезпечення захисту
від помилок);
-налагодження чіткої схеми дій страхових підрозділів і головних
спеціалістів та контроль за їх дотриманням;
-поглиблення фінансового аналізу клієнтів до укладення договору
страхування та попередження шахрайств за допомогою новітніх технологій
(використання інформації анти-рейтингів, публікацій про фінансові махінації
тощо);
-створення, ведення та використання «чорних списків» недобросовісних
клієнтів;
-проведення роботи у напрямку підвищення страхової культури населення;
-розробка
встановлення

загальної
пріоритетів

стратегії

діяльності

фінансового

страхової

менеджменту,

організації

та

направлених

на

досягнення безпечного рівня її діяльності;
-постійне прогнозування ймовірних загроз діяльності страхової компанії;
-забезпечення

збалансованості

страхового

портфеля,

інвестиційної та перестрахувальної політики страховика;
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тарифної,

-обґрунтування та реалізація найраціональніших форм, методів, способів і
шляхів створення, вдосконалення й розвитку системи фінансової безпеки
страхової організації;
-забезпечення

безперервного

контролю

та

управління

фінансовою

безпекою;
-дотримання відповідного рівня підготовки співробітників страхової
компанії з дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на
забезпечення фінансової безпеки.
З боку держави основними методами забезпечення фінансової безпеки
учасників страхового ринку є:
- підвищення рівня якості життя населення та страхової культури;
- встановлення підвищених вимог щодо діяльності страхових компаній з
іноземним капіталом;
- включення до функцій наглядового державного органу функції
моніторингу зовнішніх загроз для учасників страхового ринку;
- нагляд і контроль за злиттями і поглинаннями на страховому ринку.
Отже, можна зробити висновок, що страховий ринок України є важливою
складовою успішного функціонування економіки країни вцілому. Незважаючи
на деякі зрушення в розвитку страхового ринку України, він все ще перебуває
на етапі становлення й характеризується існуванням ряду проблемних питань,
вирішення яких має здійснюватися через активну участь держави. Під час
економічного спаду державне регулювання є надзвичайно необхідним
інструментом для виходу з кризи та водночас захищає інтереси споживачів
страхових послуг.
Основними напрямами удосконалення державного регулювання страхової
діяльності в Україні мають бути удосконалення нормативно-правової бази,
створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності, розвиток
саморегуляції ринку, проведення інформаційних кампаній серед населення
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задля стимулювання розвитку добровільного страхування. Важливим є
створення належних економічних умов для розвитку страхового ринку через
поліпшення соціально-економічно ситуаці в державі. Завданням державного
регулювання страхової діяльності має бути як захист прав споживачів
страхових послуг, так й забезпечення належних умов для функціонування
страхових компаній.
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У статті досліджено сучасні тенденції розвитку страхових послуг в Україні.
Проаналізовано особливості розвитку страхової діяльності в Україні.
Розглянуто сучасний стан страхового ринку України та проаналізовано
динаміку його розвитку. Висвітлено етапи розвитку страхового ринку в
незалежній Україні.
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Постановка проблеми. У розвинених країнах страхування є стратегічним
сектором економічного розвитку, оскільки зменшує навантаження на витратну
частину бюджету для компенсації збитків, залучення інвестицій в економіку,
вирішення соціальних проблем суспільства. Страхові компанії по всьому світу
вважаються потужними фінансово-інвестиційними інституціями, крім того,
вони вирішують проблему зайнятості у світі. В Україні цей вид діяльності
набирає обертів і стрімко зростає, але рівень розвитку українського страхового
ринку значно нижчий порівняно з розвинутими країнами ринкової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню діяльності
страхового ринку приділяють уваги багато вітчизняних вчених та авторів, серед
яких А.М. Єрмошенко, В.Д. Базилевич, О.Д. Заруба, С.С. Осадець та інші.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою є дослідження
сучасного стану страхового ринку України та перспектив його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Страховий ринок – це сфера
економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на
страхові послуги, а також здійснюється акт їх купівлі-продажу [8, с. 856]. Ринок
страхових послуг є одним з ключових елементів ринкової інфраструктури та
фінансової системи будь-якої держави, тісно пов’язаним з ринком засобів
виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і
робочої сили.
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Головними функціями страхового ринку є акумуляція та розподіл
страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.
Страховий ринок визначається як система економіко-правових відносин
між покупцями, продавцями послуг із страхування та перестрахування та
їхніми посередниками, у результаті яких здійснюються мобілізація, розподіл і
перерозподіл грошових коштів.
Основними завданнями страхового ринку є:
- забезпечення стабільного функціонування суб’єктів господарювання в
умовах невизначеності й ризику;
- озброєння уповноважених органів інструментами економіко-страхової
політики [3, с. 106].
Рівень розвитку страхового ринку визначається соціально-економічним
становищем в країні, готовністю населення та суб’єктів господарювання до
споживання такого роду фінансових послуг, а також державною підтримкою
страхового бізнесу. Порівняно з європейськими країнами, де страхуванням
охоплено понад 94% страхового поля, в Україні страхові послуги користуються
значно меншим попитом (10–15% страхового поля), особливо у галузі
майнового та окремих видів особистого страхування, що зумовлено як низькою
довірою економічних суб’єктів до страховиків, так і низьким рівнем їхньої
обізнаності у сфері страхування [5].
Зародження й розвиток страхового ринку України − процес, що має багато
спільного з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних країнах. До
отримання Україною статусу незалежної держави страхування проводили
згідно з економічними, соціальними та правовими умовами, що існували у
відповідний період.
Становлення України як самостійної демократичної держави не могло не
зумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес демонополізації
економіки, який охопив усі галузі економіки, одразу ж позначився і на такій
сфері суспільних правових відносин, як страхування. Усунення монополії
держави при вирішенні юридичних та економічних питань страхової справи і
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поява недержавних страхових компаній створили необхідну базу для
організації ринкових відносин у страховій діяльності й передумови формування
страхового ринку України.
У розвинених країнах страхування є одним із найважливіших секторів
національної

економіки

і

забезпечує

перерозподіл

8-12

%

валового

внутрішнього продукту. Загальний обсяг надходжень до бюджетів цих країн від
страхової галузі порівнянний з обсягом відповідних надходжень від банківської
системи. Акумульовані через страхування грошові кошти є джерелом великих
інвестицій.
Досліджуючи питання розвитку страхового ринку в Україні упродовж
15 останніх років, можна дійти висновку, що його роль недооцінювалася. Лише
протягом останнього часу цій сфері приділяється належна увага. Сьогоднішній
стан ринку можна охарактеризувати як початок періоду зростання, незважаючи
на те, що обсяги ринку порівняно з країнами Східної та Західної Європи
незначні [10].
Страховий ринок незалежної України у своєму розвитку історично
пройшов певні етапи.
І-етап – з 1991 по 1993 рр. – характерними рисами є відсутність
спеціального законодавства, відповідної методологічної бази, нагляду з боку
держави, ефективного ринкового механізму здійснення страхової діяльності;
цей етап визначається екстенсивним розвитком страхового ринку, швидким
зростанням кількості страхових організацій.
ІІ-етап – з 1993 по 1996 рр. – почала створюватись страхова галузь в
економіці держави, був прийнятий Декрет „Про страхування”, держава
встановила нагляд за страховою діяльністю і визначила певні вимоги щодо
страховиків; відбулася структурна будова страхового ринку України, з’явились
групи

страхових

компаній:

організації,

створені

на

базі

колишнього

Держстраху в системі НАСК „Оранта”, кептивні страхові компанії, страхові
компанії, створені на приватному капіталі, які працюють за ринковими
принципами.
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ІІІ-етап – з 1996 по 2001 рр. – був прийнятий Закон України „Про
страхування”,

який

посилив

вимоги

щодо

статутних

фондів

та

платоспроможності страхових компаній; страхові компанії були поділені на ті,
що здійснюють окремо ризикове страхування та довгострокове страхування
життя; встановлено нові вимоги щодо договорів страхування та розміщення
страхових резервів.
IV–етап – з 2001 р. – прийняття Закону України „Про внесення змін до
Закону України „Про страхування” ще більше підвищило вимоги щодо
статутного капіталу страховика, до його кількісних та якісних характеристик,
посилились

вимоги

щодо

платоспроможності

страхових

компаній,

розширились можливості інвестиційної діяльності, покращались можливості
диверсифікації при розміщенні страхових резервів та тимчасово вільних коштів
страховика; значно збільшились обсяги операцій перестрахування. Як показує
динаміка останніх років, страхова індустрія України, у цілому вийшла на
певний рівень інвестиційної привабливості та представлена провідними
транснаціональними страховими групами з Австрії, Бельгії, Великобританії,
Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції,
Швеції, але ще не стала реальним фактором стабільності національної
економіки [1, с. 6].
Страховий ринок в Україні значно відстає від розвинених країн. Така
ситуація пояснюється тим, що Україна – країна з економікою, що розвивається
з такими проблемами, як низький рівень доходу населення, низький рівень
розвитку бізнесу, низький рівень довіри населення до фінансових установ та
інші.
Сучасний страховий ринок України характеризується такими процесами:
інтернаціоналізм і глобалізація. Під час економічної та політичної криз
страховий ринок України відчуває їх вплив один із перших. Така здатність до
чутливості

стимулює

страхові

компанії

до

адаптації

з

навколишнім

середовищем, розвитку та самовдосконалення. Фінтехіндустрія бурхливо та
невпинно розвивається, проникає в усі сфери фінансової діяльності та
демонструє клієнтам нові й зручні фінансові сервіси та інструменти [11, с. 78].
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В умовах розвитку української економіки актуальним стає страхування від
комерційних, технічних, правових і політичних ризиків. Страхування сприяє
акумулюванню ресурсів, які спрямовуються на організацію економічної
безпеки.
Страховий ринок є досить важливим елементом у фінансовій системі
України, оскільки за допомогою нього забезпечується перерозподіл ризиків в
економіці, формується більш сприятливе для розвитку підприємництва
зовнішнє середовище, знижується загальний рівень ризику.
Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, що він
не досить ефективно виконує свою роль у функціонуванні фінансової системи.
Так, за оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим
страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та
США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії – 80%, у Великобританії –
70%, а у світі в середньому – 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на
фінансовому ринку України в останньому десятиріччі за зібраними преміями
дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із США,
у 60 разів – із Німеччиною, у 50 разів – із Францією [2, с. 413].
Cтраховий ринок України виконує свої функції, зокрема, як суб'єкт
фінансового ринку, лише частково, повільно адаптуючись до європейських та
світових стандартів. Вітчизняні страховики функціонують за складних умов
системної політичної та економічної кризи, воєнної ситуації та соціальної
напруги, стагнації та тотального зубожіння населення. Проте найбільше їх
діяльності перешкоджає нерозвиненість і нестабільність фінансового ринку
України. Тому забезпечення комплексного розвитку всіх напрямів діяльності
страхових компаній на фінансовому ринку України сьогодні належить до
найактуальніших суспільних завдань.
На нинішньому етапі розвитку української економіки всі види фінансових
посередників постійно стикаються з кризовими явищами, які посилюються в
умовах військової агресії, пандемії, девальвації національної валюти, високого
рівня корупції, низької інвестиційної привабливості та значного боргового
навантаження [4, с. 46].
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Будь-яка кризова ситуація чи подія впливає на діяльність страхових
компаній та повинна бути врахована ними з метою формування позитивного
фінансового результату та захисту населення країни. У наш час, вагомим
чинником, що вплинув на український страховий ринок, стала військова
агресія.
Індустрія страхування в Україні продовжує працювати, але бізнес-модель
багатьох компаній похитнулася. У березні 2022 року українські страхові
компанії втратили близько половини надходжень від страхових премій –
регулярних платежів від застрахованих українців.
Війна

змусила

страховиків

розв’язувати

небачені

досі

проблеми:

опрацьовувати ДТП, що сталися у чергах під час перетину кордону, допомагати
українським біженцям у Європі, вчитися обробляти заявки через чат-боти у
месенджерах та, зрештою, шукати резерви для виконання зобов’язань перед
клієнтами.
За перший місяць воєнного стану страховики організували свою роботу,
забезпечили віддалену роботу евакуйованих співробітників і на сьогодні
здійснюють обслуговування клієнтів та проводять страхові виплати [9].
На страхові компанії України по-різному вплинув воєнний стан.
Наприклад, у страховій компанії «Уніка» обсяг страхових виплат за місяць
війни (з 24 лютого по 23 березня) скоротився на 37%, до 67,7 млн грн. Сума
страхових премій скоротилася меншою мірою: на 20% до 173,5 млн грн. У
«Альфа-Страхування» не працює близько 30% із 400 чоловік персоналу. У
компанії немає проблем з ліквідними коштами для виплат, але є певні
складнощі із доступом до резервів страхових компаній, які можуть знадобитися
у разі затяжної кризи. 30% їх резервів зберігалося у ОВДП, монетизувати їх
зараз неможливо, адже вони майже нічого не коштують.
В умовах воєнного стану компанії намагаються максимально спростити
процедури

врегулювання

подій

–

документи

та

заяви

приймаються

дистанційно. Також в деяких компаніях продовжені терміни щодо оплати
чергових

страхових внесків та розширені можливості клієнтів отримати

компенсацію у разі самостійної організації та оплати медичних послуг по ДМС
[8].
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Під час воєнних дій — обстрілів, бомбардувань традиційні види
страхування не покривають збитків. Це стандартний виняток у звичайних
договорах страхування майна. Тому власники застрахованих авто та будинків,
які були знищені чи пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, не отримають
страхове відшкодування. А ось виплату за звичайну ДТП – так.
Останніми роками люди перестали страхуватися від воєнних ризиків. Тому
в Україні такого страхування нерухомості практично не було.
Перед страховим ринком України було представлено нові виклики та
можливості, спричинені війною. Воєнний стан призвів як до позитивних, так і
негативних наслідків у діяльності страховиків. Саме він надав новий поштовх в
розвитку страхування, люди почали розуміти важливість такої послуги, перед
усе це стосується страхування життя та здоров’я. Тож можна стверджувати той
факт, що більшість страхових компаній ринку змогла підлаштуватися та знайти
рішення для стабільного функціонування в умовах економічної небезпеки.
Наразі ринок страхування в Україні демонструє позитивну динаміку свого
розвитку. Проте, у зв’язку із інфляцією, наявного зростання ще недостатньо,
щоб повернути втрачені за кризові роки обсяги його діяльності.
Для розвитку нових перспективних напрямків страхування страхову галузь
необхідно очистити від недобросовісних гравців та сформувати більш
жорсткіші вимоги до рівня їх ліквідності, платоспроможності та мінімального
капіталу, що допоможе страховикам виконувати свої зобов’язання навіть у
кризові часи функціонування національної економіки [7].
Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового ринку
України необхідно здійснити ряд першочергових заходів:
1. підвищити захист споживачів страхових послуг;
2. збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність
національного страхового ринку;
3. підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку;
4. впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих його
положень, і привести їх у відповідність до існуючих економічних реалій;
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5. відмінити непотрібні бар’єри, перепони та регулювання на ринку, що
гальмують його розвиток та залучення іноземних інвестицій;
6. обгрунтування й досягнення оптимальної структури між різними
формами страхування;
7. інтеграція страхування до європейських страхових структур;
8. створення об'єднань страховиків із метою зміцнення їх фінансового
становища та надійності щодо здійснення страхових операцій;
9. залучення страхового ринку для вирішення питань соціальної політики
держави;
10. запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції та
бюрократичних перепон, принаймні в галузі страхування;
11. розвиток страхового брокерства та залучення до цього бізнесу
професійних компаній;
12. розробити ефективні механізми захисту інтересів страхувальників [10].
Попри те, що кількісні показники розвитку страхового ринку України
мають позитивну динаміку, його функціональні та інституційні характеристики
в цілому ще не відповідають реальним потребам національної економіки. Для
успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових
послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і
страхових компаній. При цьому держава має забезпечити ринок стабільною
нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з іншого боку
страхові компанії мають бути максимально сумлінними та чесними у процесі
співпраці зі своїми клієнтами.
Страховий ринок України вже пройшов стадію формування і знаходиться
на етапі розвитку. Він набув певного рівня розвитку, але не став реальним
чинником стабільності і за своїми характеристиками не відповідає завданням
випереджального розвитку української економіки та тенденціям світових
страхових ринків. Це зумовлює його суттєве відставання у глобальному процесі
формування світової фінансової системи.
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У статті досліджено особливості оподаткування доходів фізичних осіб як
важливої складової системи прямого оподаткування, визначення його
економічної сутності та ролі у формуванні доходів бюджету. Розроблено
пропозицій щoдо вдосконалення механізм оподаткування доходів громадян в
Україні в контексті фіскального та соціально-регулюючого потенціалу.
Досліджено значення податкових важелів у механізмі регулювання доходів
фізичних осіб.
Ключові слова: оподаткування, доходи фізичних осіб, податок на доходи
фізичних осіб, податковий механізм, об’єкт оподаткування.
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати
кошти, які б накопичувалися у бюджеті. Джерелом цих коштів є власні кошти
держави, джерелом отримання яких є виробнича діяльність або надходження
платежів за ресурси, які згідно законодавства України належать державі та
податки, які сплачують юридичні і фізичні особи із своїх доходів.
В сучасних ринкових умовах в Україні податок на доходи фізичних осіб є
загальнодержавним

податком,

разом

з

тим,

відіграє

значну

роль

у

міжбюджетних відносинах, забезпечуючи доходами як державний так і місцеві
бюджети. Податкова система, будучи важливим чинником впливу на стан
економічної діяльності громадян та, як наслідок, на економіку країни, потребує
державного регулювання. В Україні неодноразово здійснювалося часткове
реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб, що проявлялося у
зміні

ставок

оподаткування,

розміру

рівня

доходу

вивільненого

з

оподаткування. На даному етапі розвитку податкова система не може
досконало забезпечити достатні податкові надходження до бюджету та
стимулювати платників до сплати податків.
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Проблематика оподаткування та його впливу на доходи бюджету охоплює
надзвичайно широке коло гострих, суспільно важливих питань, дослідження та
дискусія щодо яких активізується в часи змін – політичних, економічних,
соціальних. Україна нині перебуває саме на етапі переосмислення досягнутих
результатів і вибору наступних напрямів соціально-економічного розвитку, що
потребує відповідного наукового обґрунтування нових ініціатив. Тому
необхідно зазначити, що саме оподаткування доходів фізичних осіб являється
важливим елементом фінансового механізму держави. Перерозподіл доходів
фізичних осіб формує фінансову базу держави, а також реалізує економічну
доктрину щодо рівня добробуту різних верств населення. Оскільки ПДФО має
відсоткову ставку, рівень оподаткування має пряму залежність від обсягів
доходу платника [2].
Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб висвітлені в роботах
вітчизняних вчених, таких як: Гречко А.В., Соколовської А.М., Лайко П.А.,
Кобилянської О.І., Ловінська Л.Г., Сафін А.А.
Метою статті є дослідження оподаткування доходiв фізичних осіб як
важливої складової системи прямого оподаткування, визначення його
економічної сутності та ролі у формуванні доходів бюджету, а також розробка
пропозицій щoдо вдосконалення його фіскального та соціально-регулюючого
потенціалу.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – це загальнодержавний
прямий податок, що стягується з доходів фізичних осіб (як з резидентів, так і з
нерезидентів). Нормативно-правове регулювання нарахування й сплати податку
на доходи фізичних осіб в Україні здійснюється IV Розділом Податкового
кодексу України (ПКУ)[1].
Протягом тривалого часу в Україні застосовувалися прогресивні ставки
щодо оподаткування доходів громадян. Основна ставка ПДФО – 18 %, яка
застосовується щодо більшості доходів, у т.ч. зарплатних, підприємницьких та
винагороди за ЦПД (п. 167.5.1 ПКУ)[1].
Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну роль у формуванні
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доходів як Зведеного бюджету, так і місцевих бюджетів України, а також є
одним із ключових інструментів фінансування місцевих видатків, зокрема на
утримання соціальної та комунальної інфраструктури, що використовується
громадянами. Економічна сутність ПДФО проявляється у перерахуванні до
державного бюджету частини доходів фізичних осіб, для забезпечення
державних видатків на підтримання соціально-економічної стабільності.
Важливо зазначити, що необхідність податку на доходи фізичних осіб
обумовлена його фіскальним значенням. Це підтверджується тим, що частка
прибуткового податку на доходи громадян у доходах зведеного бюджету з року
в рік зростала [4].
ПДФО – основний податок, який сплачують тільки фізичні особи. Цим
податком оподатковуються всі доходи фізичних осіб відповідно до податкового
законодавства. Але доходами фізичної особи також вважаються такі, що
отримані фізичною особою-підприємцем від провадження господарської
діяльності. Тому для спрощення адміністрування ПДФО доцільним є
групування складових сукупного доходу платника податку за відповідними
критеріями (рис. 1).

Пасивні доходи

Заробітна плата,
сума винагород та
додаткові блага

Лізингові (орендні) платежі
Дивіденти, виграші, призи,
проценти, роялті
Інвестиційний прибуток

Дохід минулих
податкових періодів
Загальний дохід
платника
ПДФО

Спадщина й подарунки
Страхові виплати та
відшкодування
Благодійна допомога

Інші доходи

Сума заборгованості
Надміру витрачені кошти
на відрядження і під звіт
Хабар, скарб

Доходи від продажу
об’єктів майнових і
немайнових прав,
нерухомого й рухомого
майна

Неустойка, штраф, пеня
Доходи нерезидентів

Рисунок 1. – Структура загального оподатковуваного доходу платника
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Необхідність податку на доходи фізичних осіб обумовлена:
1) його фіскальним значенням. Це підтверджується тим, що частка
прибуткового податку на доходи громадян у доходах зведеного бюджету з року
в рік зростала.
2) попередня система мала недоліки при оподаткуванні доходів фізичних
осіб (доходи регламентувалися, були обмежені за видатками, надавала
можливість ухилятися від сплати податку, прямо не порушуючи закон, ввійшла
у протиріччя з новими умовами господарювання і неефективно регулювала
доходи громадян).
Система оподаткування доходів фізичних осіб, яка повинна бути адаптована до
умов держави має важливе значення, так як є пріоритетною та впливовою на
наповнення бюджету, а група платників ПДФО є найбільш чисельною. Проте
сьогодні в системі адміністрування ПДФО в Україні існують певні проблеми та
дисбаланси:
– неврахування зарубіжного досвіду справляння ПДФО;
– недосконалість законодавства в частині призначення ПСП у 2017 році
(мінімальна заробітна плата – 3200, максимальний дохід за якого громадяни
можуть розраховувати на ПСП – 2240);
– невідповідність справляння ПДФО окремим принципам побудови та
призначення системи оподаткування;
– відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб;
– низький рівень фінансової грамотності та податкової культури
населення;
– високий рівень корупції в країні, масове ухилення від сплати ПДФО;
– відсутня практика впровадження заходів щодо легалізації доходів
громадян у тіньовому секторі економіки [2].
Особливо актуальним для України є питання боротьби з тіньовою
заробітною платою, існування якої пов'язано з надмірним податковим
навантаженням на фонд оплати праці та не відповідністю наявних стандартів
оплати праці реальним потребам людей. Показник податкового навантаження є
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важливим фактором успішності оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема
заробітної плати, проте його не обумовлений рівень може впливати на
приховування платниками своїх реально отриманих доходів.
Залежно від цілей державної політики змінюється розмір податкового
навантаження. Так, якщо держава має на меті наповнення бюджету, тобто
збільшення доходів від оподаткування, то збільшуються ставки оподаткування,
а отже і податкове навантаження, проте таке збільшення є фіскально
ефективним лише до певної точки. Якщо ж метою є покращення рівня життя
громадян та стимулювання економічного розвитку, то величина податкового
навантаження зменшується [7].
Досягнення тієї чи іншої мети можливе лише при повному врахуванні
всіх факторів, які впливають на величину надходжень від оподаткування
доходів фізичних осіб [6]. Такими факторами є:
 чисельність населення;
 платоспроможність платників податку;
 розмір доходів, що підлягають оподаткуванню ( база оподаткування);
 ставки податку;
 надання податкових пільг та знижок;
 рівень

тіньової

економіки,

правопорядку

в

суспільстві

та

законослухняність громадян;
 стабільність податкового законодавства.
Одними з визначальних чинників зростання податкових надходжень є
збільшення податкової бази на основі зростання доходів населення, здійснення
політики сприяння зайнятості населення, підвищення податкової культури в
регіоні та державі у цілому.
Варто зазначити, що податкові надходження в період пандемії Covid-19,
свідчать про значне зниження, що відповідно вплинуло на усі макроекономічні
показники економічного і соціального розвитку країни. Запровадження заходів
подолання коронавірусної хвороби в Україні у 2020 р. зумовило необхідність
внесення змін до чинного законодавства. Потрібні зміни відбулися з ПДФО,
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адже карантинні обмеження вплинули на економічний стан фізичних осіб. А
саме, було скасовано сплату ПДФО з пенсій розмір яких перевищує 10 розмірів
прожиткового мінімуму. Крім того, тимчасово суми ПДФО, що утримуються з
доходів у вигляді доплат до заробітної плати, нарахованих за періоди з
1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року, працівникам, що безпосередньо
зайняті в боротьбі з COVID-19, компенсуються таким працівникам у повній
сумі за рахунок коштів держаного бюджету України.
Окрім цього, розширили перелік виплат, які не включаються до
загального оподатковуваного доходу та відповідно не оподатковуються ПДФО
і військовим збором (ст. 164-165 ПКУ):
 дохід у вигляді пені, відшкодування матеріальної або моральної шкоди,
якщо

він

не

перевищує

4-х

мінімальних

зарплат

на

1

січня

( у 2020 році – 18892 грн.) ;
 сума пенсій незалежно від її розміру, включаючи й їх індексацію. Раніше
пенсії не оподатковувалися в межах 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня
(у 2020 році – 47230 грн.). Відтепер сума перевищення не оподатковується ;
 сума страхових виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються
Моторним (транспортним) страховим бюро. Маються на увазі виплати
страхових компаній з відшкодування збитків при ДТП на основі страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Така сума не має
перевищувати збитку, який фактично був заподіяний отримувачу страхового
відшкодування [1].
Можна

виділити

основні

етапи

стратегії

реформування

системи

оподаткування доходів фізичних осіб в період пандемії. Першим етапом
стратегії є визначення стратегічних цілей реформування. Метою постановки
стратегії є правильне визначення мети реформування: легалізація доходів,
підвищення податкової культури, фінансове забезпечення дохідної частини
бюджетів. На другому етапі здійснюється пошук проблем, які стримують
ефективність системи оподаткування. Даний етап передбачає формування
проблематики від найменш до найбільш загрозливих. Третій етап передбачає
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аналіз економічного стану країни та виділення показників зовнішнього та
внутрішнього середовища впливу на реформування. Кінцевим етапом стратегії
вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб є етап, на якому
визначаються основні шляхи досягнення мети та приймається остаточне
рішення про зміну податкового та бюджетного законодавства. Розглянувши
запропоновану модель зміни системи оподаткування фізичних осіб, варто
звернути увагу на можливості виокремлення однієї зі стратегічних цілей:
отримання максимальних доходів до бюджету з низьким податковим
навантаженням на платника податку. Також можна підкреслити основну
проблему, що стримує процес реформування, можна вважати недосконалість
податкового законодавства та легалізації доходів.
Сьогодні, в умовах значних макроекономічних змін, до головних завдань
податкової політики варто віднести:
– формування податкової системи, що забезпечує стимулювання
зайнятості та самозайнятості населення;
–

встановлення

об’єктивних

та

економічно

обґрунтованих

меж

податкового навантаження на доходи фізичних осіб;
– зниження нерівності та диференціації рівня перерозподілу доходів
населення [5].
Отже, система оподаткування доходів населення має фундаментальне
значення для сталого розвитку країни, адже забезпечує ефективне виконання
основних функцій держави та сталий економічний розвиток. В сучасних умовах
соціально-економічного розвитку, збільшення дохідної частини бюджетів за
рахунок збільшення платників податків та нарощення фіскальності податкових
механізмів відходять на другий план, адже за умови низького рівня сприйняття
податкових реформ з боку платників податків, наростатимуть процеси тінізації
доходів на ухилення від оподаткування. У зв’язку з цим, державна політика
регулювання оподаткування доходів населення повинна мати чіткі орієнтири та
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завдання на довгострокову перспективу й доповнюватись відповідним
фінансовим забезпеченням їх реалізації. Така політика в кінцевому підсумку
має сприяти зростанню національного доходу та збільшенню податкових
надходжень, а також покращенню справедливості оподаткування доходів
населення.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
У статті упорядковано теоретичні аспекти, які актуальні для наукового
обговорення та обґрунтування формування податкової політики. Досліджено
особливості впровадження податкової політики на різних етапах на
українських землях. Визначено важливість та необхідність податкової
політики для економічного розвитку держави.
Ключові слова: податкова політика, податок, економічний розвиток, принцип
податкової політики, економічне зростання.
Постановка проблеми. Для подальшого розвитку України важливим
завданням є досягнення фінансової стабільності та перспективи прискорення
економічного зростання. Важливу роль у цьому відіграє державна податкова
політика. Зокрема, ефективна податкова політика дає змогу визначати
оптимальний рівень податкового навантаження на платників податків, при
цьому забезпечує максимальну кількість надходжень до бюджетів усіх рівнів, а
також стає дієвим важелем для зниження негативних проявів циклічних
коливань та економічних криз. У такому випадку виникає потреба для
розкриття теоретичних аспектів в системі знань про податкову політику і є
важливим елементом її дослідницької методології, адже теоретична база дає
можливість визначити сутність, мета, цілі, принципи, завдання, функції
податкової політики, дотримання яких можливе при використанні певних
інструментів.
Посилання

на

сучасні

дослідження

та

публікації.

Дослідженню

теоретичних та практичних аспектів впровадження податкової політики
присвятили такі вітчизняні науковці та дослідники: Ю. Іванова, З. Варналій,
М. Пасічний, А. Нікітішин, О. Василик, Л. Баранник, Л. Кашпур, В. Новицький,
А. Чинчик,

О. Бойко,

А.

Соколовська,

А.

Крисоватий,

В. Мельник, А. Андрущенко, О. Кириленко та багато інших.
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В.

Базилевич,

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичної
бази формування податкової політики для забезпечення економічного розвитку
держави.
Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Ефективна податкова політика
– це запорука стабільної економіки будь-якої країни та інструмент її
регулювання. Обираючи правильний напрям податкової політики, держава
забезпечує виконання своїх функцій та обов’язків, а також підвищує добробут
населення. Постійне реформування податкової системи показало, що податки є
не лише наповнювачами бюджетів різних рівнів, а й одними із основних та
ключових засобів економічного розвитку, адже наскільки ефективними та
справедливими вони будуть, то настільки буде ефективна та справедлива і сама
держава, і навпаки.
Донині ведуться наукові дискусії з приводу необхідності застосування
податків та різних підходів до побудови податкової системи. Учені виділяють
види (моделі, концепції) податкової політики: дискреційну (свідома політика
уряду, що має на меті регулювання національного доходу, зайнятості та
інфляції, може бути стимулююча та стримувальна) і недискреційну (призводить
до економічної рівноваги за допомогою автоматичних стабілізаторів без
застосування спеціальних заходів із боку уряду) [10, с. 12, 14].
Податкова політика залежно від впливу на соціально-економічний
розвиток та економічної ситуації в країні може набувати таких форм:
максимальних податків (стадія піку піднесення: застосування високого рівня
податкового навантаження, скорочення пільг, впровадження нових видів
податків і зборів для максимізації суми надходжень); економічного розвитку
(дно

спаду:

послаблення

податкового

навантаження

на

суб’єкти

підприємницької діяльності, стимулювання економічного зростання через
підвищення інвестиційно-інноваційної активності); виважених податків (стадія
піднесення

або

спаду:

оптимальний

рівень

оподаткування,

політика

збалансування інтересів, висока фіскальна техніка, виважена етика платників
податків, системний контроль держави). Вказані форми податкової політики за
розвинутої економіки можуть успішно поєднуватися.
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В Україні практика застосування податків у контексті еволюції
теоретичних поглядів має свою специфіку. В історичній ретроспективі можна
виділити такі характерні ознаки реалізації податкової політики на українських
землях [15, с. 30], що наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристика ознак реалізації податкової політики на
українських землях
Назва
Період Русі, ГалицькоВолинського королівства,
Великого Князівства
Литовського (до XVI ст.).
Період включення
українських земель до Речі
Посполитої, згодом АвстроУгорської імперії та
Російської імперії (XVIІ –
початок ХХ ст.)
Період Радянської України
(до 1991 р.).

Характеристика
Невпорядкованість оподаткування, необґрунтований податковий
тягар на населення (данини) з поєднанням стягнень у грошовій і
натуральній формах, коригування митних платежів із метою
стимулювання торговельних операцій, упровадженням церковної
десятини
Формування цілісної податкової системи, поступова відміна
податкових платежів у натуральній формі, необґрунтоване
встановлення податкових пільг (особливо для польського
духовенства і шляхти на підневільних Польщі землях),
упровадження подушного податку (на підневільних Росії землях)

Жорстка податкова політика з визначенням основних видів
податків з обігу, з прибутку та подальшим їх розподілом на
загальнодержавні і місцеві
Період незалежної України
Становлення нової податкової політики з надміру частими
(з 1991 р.)
змінами у податковій системі (1994 р. – базове регламентування
системи оподаткування, 1996 р. – зміна управлінської вертикалі,
2005 р. – скасування низки пільг, зокрема галузевих, 2010 р. –
прийняття Податкового кодексу України, 2012 р. – утворення
Міністерства доходів і зборів України, 2014 р. – активізація
фінансової децентралізації та ін.)
Джерело: систематизовано автором на основі [15]

Податкова політика повинна забезпечувати вирішення двоєдиного
завдання. З одного боку – це встановлення оптимальних податків, які не
стримуватимуть розвитку підприємництва, а, з іншого, – забезпечення
надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних та
місцевих

потреб.

Тому

головним

завданням

податкової

політики

є

встановлення балансу між двома чинниками, якими визначається потреба у
податках: необхідністю фінансового забезпечення виконання державою у
цілому притаманних їй завдань та функцій, та вирішенням соціальноекономічних завдань [1, с. 15].
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Термін «податкова політика» трактується і описується по різному.
Основні з них наведено у табл. 2. Існує близько 50 різних визначень даного
поняття, проте більшість не виділяють податкову політику як найвагоміший
важіль пришвидшення економічного зростання в державі.
Таблиця 2 – Визначення поняття «податкова політика»
Автор

Визначення

Н. Тидір [13]

Сукупність заходів держави в сфері податкового
регулювання, мета якого полягає в тому, щоб
визначити і встановити оптимальний рівень
податкового навантаження залежно від завдань,
що вирішується державою на тому чи іншому
етапі розвитку
Дуже складне й багатоаспектне явище, а її
результатами можуть стати як стримування та
уповільнення економічного розвитку, так і
стимулювання підприємницької активності й
підвищення рівня суспільного добробуту
Діяльність держави, виражена в комплексі
заходів, здійснюваних уповноваженими на те
органами державної влади і державного
управління у сфері функціонування податків і
зборів як фіскальних інструментів та регулюючих
важелі
Складова соціально-економічної політики
держави, спрямованої на формування такої
податкової системи, яка враховує особистий
інтерес платника податків, стимулює
накопичення та раціональне використання
національного багатства країни
Діяльність суб’єктів державної влади пов’язану із
впливом на управління оподаткуванням, з метою
реалізації потреб та інтересів населення країни
Діяльність держави у сфері встановлення,
правового регламентування та організації
справляння податків і податкових платежів у
централізовані фонди грошових ресурсів держави

М. Гомон [5]

О. Сотніченко
[12]

Л. Баранник [2]

Ю. Мискін [8]

Міністерство
фінансів
України [9]

Роль для економічного
розвитку
Управління механізмом
оподаткуванням залежно
від етапу розвитку

Фіскальний інструмент
для регулювання
соціально-економічних
процесів
Фіскальний інструмент
та регулюючий важіль

Не має зв’язку з
стимулюванням
економіки

Вплив на управління
оподаткування
Управління розміром
оподаткування та
порядком сплати до
державних фондів

Для повного розуміння проблематики дослідження потрібно визначитися
з поняттям економічного розвитку. Досить часто його порівнюють, або навіть
плутають, з поняттям економічного зростання, і хочу вони тісно пов’язані між
собою, між ними є різниця. Економічне зростання – це збільшення реального
ВВП країни в одному періоді порівняно з іншим, тобто воно вказує на
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зростаючі можливості країни в реалізації своїх виробничих потужностей.
Іншими словами, економічне зростання можна розглядати як кількісний
показник. Економічний розвиток - це якісне економічне зростання з глибокими
структурними змінами в системі суспільного поділу праці, політиці доходів і
видатків, соціальній сфері тощо. Тобто це поняття є ширшим за економічне
зростання та включає в себе це поняття [11, с. 68].
Податкова політика – це невід’ємний інструмент для підтримки всіх
галузей економіки, забезпечення сприятливого клімату для розвитку бізнесу та
сприяє вирішенню соціальних проблем. До основних показників, що
характеризують економічний розвиток країни відносяться: ВВП, обсяги
промислового виробництва, ціни на споживчому ринку, ціни виробників
промислової продукції, валютний та грошово-кредитний ринок, капітальні
інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, доходи населення тощо. Значний
вплив на розвиток економіки країни, який характеризується рядом наведених
вище показників, здійснює податкова система країни та політика держави
[3, с. 9].
Податкову політику потрібно формувати таким чином, щоб, по-перше,
забезпечити бюджети фінансовими ресурсами для виконання державою своїх
функцій, по-друге, стимулювати зростання зацікавленості платників податків у
результативності їх діяльності, а також і в реалізації регулятивної функції
податків. Як результат, можна виокремити такі податкові важелі: встановлення
певного рівня навантаження, розподіл податкових надходжень і впровадження
податкових пільг. Впроваджена податкова політика повинна заохочувати
підприємства використовувати інноваційні та ресурсозберігаючі технології, при
цьому забезпечувати розвиток соціальної інфраструктури. Тобто, якщо взяти
приклад витрат на економічну діяльність, то це будуть витрати на підтримання
економічних галузей, впровадження і розвиток інноваційних технологій та
оновлення інфраструктури згідно сучасних норм та критеріїв.
У різних теоретичних положеннях щодо податкової політики актуальним
є обґрунтування її впливу на трансформаційні процеси. Трансформація є
системною ознакою. Вона розкриває зміну складників системи та характер
взаємодії між ними. В економіці поняття трансформації часто розглядають у
контексті структурних зрушень. Найбільш поширеними є такі дефініції
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трансформації: структурна; постіндустріальна; інноваційна, технологічна,
цифрова; ціннісна (ментальна, символічна), культурна, поведінкова; фінансова;
управлінська та ін. [13, с. 31].
Для здійснення ефективної податкової політики важливою є наявність
декількох ключових факторів, які лише у своїй сукупності дають змогу досягти
високого результату:
1) ініціювання відповідних законопроектів;
2) консультації із громадськістю;
3) забезпечення доходу та аналіз економічного впливу;
4) сприяння міжнародним податковим відносинам;
5) здійснення моніторингу впливу змін у податковій політиці;
6) гармонізація податкової політики з іншими видами політики [7, с. 104].
Коли відбувається процес формування податкових надходжень, то
необхідно забезпечити стабільну, прогнозовану та виважену політику, що
сприятиме збалансованості інтересів економічних суб’єктів. При цьому
обов’язково потрібно враховувати фінансові інтереси держави та уникати
надмірного соціально-економічного розшарування суспільства. Для реалізації
вказаного необхідно дотримуватися принципів податкової політики, які
визначено та охарактеризовано на рис. 1.
Принципи податкової політики – це основоположні ідеї, вихідні правила
та

положення,

що

застосовуються

в

процесі

визначення

основних

характеристик податкової політики [4, с. 88].
Отже, податкова політика – це комплекс заходів та дій, які спрямовані на
формування та реалізацію управління у сфері оподаткування, метою якої є
визначення і впровадження обґрунтованих елементів податків та оптимальних
їх розмірів; створення результативного механізму стягнення податків;
забезпечення ефективного середовища виконання податкових зобов’язань
та запобігання від ухилення сплати податкових платежів. Аналізуючи наукові
дослідження, можемо дійти до висновку, що головним призначенням
податкової політики за допомогою ефективного та раціонального управління
доходами держави, а також оптимізації адміністрування податків і державних
видатків, є сприяння динамічному економічному розвитку держави.
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Принципи податкової політики
Принцип наукової
обґрунтованості

податкова політика має бути науково обґрунтованою, вивіреною і
перевіреною ретельною науковою експертизою; формуванням
обов’язково повинні займатися професіонали з різних предметних
областей (економісти, юристи, соціологи).

Принцип
визначеності

податкова політика повинна бути визначена програмним
документом стратегічного (концептуального) характеру та
регулярними змістовними документами тактичного характеру, що
мають нормативно-правовий характер та обов’язкову силу для
органів виконавчої влади.

Принцип єдності
стратегії і тактики

Принцип оцінки
та обліку
очікуваних
ефектів

Принцип
стабільності

вибір цілей податкової політики та основних засобів їх досягнення
повинен формуватися на основі прогнозування всіх можливих
ефектів (результатів), обґрунтування якомога точної їх кількісної
оцінки. Враховуються не тільки цільові позитивні, але й очікувані
негативні ефекти.
зміни до податкової політики неповинні вноситись протягом
визначеного періоду. За стабільної податкової політики
підвищується рівень ефективності податкового адміністрування.

Принцип
гнучкості

податкова політика має бути достатньо гнучкою і оперативно
реагувати на зміну соціально-економічної ситуації не тільки в
регіоні, країні, а й світі.
при проведенні податкової політики необхідно забезпечувати таку
величину податкових надходжень, яка є оптимально бажаною,
виходячи із проголошеної економічної доктрини.

Принцип
фіскальної
достатності

Принцип
інтеграційності

Принцип
гласності
(прозорості)

формування податкової політики має передбачати вироблення
концепції (доктрини) і розробку стратегії її реалізації. Реалізація
податкової політики має передбачати розробку тактики, яка не
повинна суперечити стратегії

забезпечення адаптації і гармонізації національної податкової
політики повинно здійснюватися шляхом поступової інтеграції її до
вимог певного регіонального інтеграційного об’єднання.
як податкова політика, що формується, тобто програмні документи
стратегічного характеру, так і податкова політика, що реалізується,
тобто регулятивні змістовні документи тактичного характеру,
повинні бути відкритими до широкого використання та
обговорення, також держава зобов’язана завчасно інформувати про
зміни в податковій політиці

Рисунок 1 – Принципи податкової політики [4].
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Пріоритетом державної податкової політики визначають «забезпечення
стабільності податкової системи, зокрема підвищення ефективності та
полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для
зловживань.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У статті розкритий світовий досвід регулювання інвестиційної діяльності
страхових компаній. Показана позитивна роль положень страхування в
зарубіжних країнах у розвитку вітчизняної страхової діяльності. Узагальнено
практичні підходи до покращення інвестиційної діяльності страхових компаній
в Україні.
Ключові слова: страхування, інвестиційна діяльність, страховий ринок,
регулювання страхового ринку, страхова діяльність, страховики.
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Економічне

значення

страхування

не

обмежується

тільки

його

гарантійними, відшкодовуючими, економічними функціями. Фінансові ресурси,
що акумулюються страховим сектором, є значним джерелом інвестицій в
економіку. В розвинених країнах світу страхові компанії за розмірами
інвестиційних вкладень конкурують із банками та інвестиційними фондами. Не
менш важливою є інвестиційна діяльність страховиків і на мікрорівні.
Вагомий внесок у дослідження різноманітних аспектів страхової діяльності
зробили: В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, В. Шахов, М.В. Стецько,
В.Г. Федоренко, В.О. Чернова, О. Гаманкова, О. Залєтов та багато інших.
Метою статті є розкриття світового досвіду регулювання інвестиційної
діяльності страхових компаній.
Будь-яка нова і прогресивна модель регулювання, зазвичай, вже була
кимось описана, впроваджена, опробована й, найголовніше, відрефлексована
численними дослідниками за низкою критеріїв. Саме тому у дискусії про
необхідність будь-яких змін до чинного регулювання потрібно ретельно
вивчати попередній досвід. Отож, для кращого розуміння регулювання
інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні досліджуватимемо
іноземний досвід.
Експерти OECD стверджують, що тренд полягає в тому, що країни все
частіше встановлюють регулювання, яке базується на оцінці ризиків, а не на
платоспроможності страхових компаній [1]. Втім, підходи до оцінки ризиків
для оцінки платоспроможності компанії різняться. Три і чотири роки по тому в
дослідженнях Norton Rose Fulbright [2] та Delloite [3] фокус на оцінку ризиків
залишається, втім акценти дискусії зміщуються з загальних термінів про
ризики, до конкретних питань, як запобігти й протистояти тим чи іншим
ризикам.
Для того щоб осягнути різноманітність регулювання інвестицій у
страховому секторі, експерти OECD пропонують таку дорожню карту. З одного
боку – кількісні обмеження, а з іншого – ризик-орієнтований підхід та якісні
регулювання поведінки гравців на ринку (qualitative behavioural requirements)
[1].
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Віднесення регулювання до того чи іншого розділу не означає, що в цій
країні застосовують такий і лише такий підхід, а лише те, що цей підхід
застосовується переважно. Сучасне регулювання зазвичай більшою чи меншою
мірою охоплює усі три підходи. Різниця лише в тому, який з них «переважає».
Але навіть це є глибоко суб’єктивною оцінкою, оскільки політика і
регулювання – це завжди компроміс між конкуруючими інтересами, а не
послідовне дотримання тієї чи іншої теоретичної моделі.
Кількісні обмеження, зазвичай застосовні до пенсійних фондів, проте є
країни, у яких такі обмеження застосовуються до страхових компаній. Вони
застосовуються лише до активів, які покривають технічні резерви (assets
covering technical provisions) у Європейському Союзі (до впровадження
регулювання Solvency II), Мексиці, Швейцарії, Туреччині та Росії, Південній
Африці [1]. Тобто, не встановлено жодних обмежень для інвестування вільних
або надлишкових активів. Натомість Ізраїль, Корея, Нова Зеландія та США
застосовують кількісні вимоги до всіх активів та портфельних інвестицій. Чилі
застосовує кількісні вимоги до технічних резервів та регулятивного капіталу
(regulatory capital) для окремих видів страхування [1, 6, 8].
Найпростішим

і

найбільш

очевидним

кількісним

обмеженням

є

встановлення максимального ліміту на кількість акцій, які може придбати
страхова компанія. Такі ліміти змінюються залежно від юрисдикції: від 10% і
навіть до 30% (Швейцарія) чи й 40% (Чилі). Варто підкреслити, що у Швейцарії
таке регулювання не стосується акцій, які не котируються на біржі, оскільки
вони не мають ліквідного ринку. У Чилі страховики зобов'язані робити оцінку
майна на момент придбання. Ліміти в Чилі для страховиків життя складають
25% технічних резервів і регулятивного капіталу, а для страховиків, non-life 30% регулятивного капіталу [1].
Естонія та Туреччина дозволяють інвестувати до 3% активів, що
покривають технічні резерви, відповідно, у депозити та готівку. Мексика має
20% ліміт на готівку та депозити, тоді як Словенія обмежує готівку до 3%, а
депозити - до 30%.
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Окремим видом кількісних обмежень є такі, які встановлюються для
нерезидентів. Більшість країн OECD не мають жорстких обмежень щодо
інвестиційного портфелю страховика закордоном. До прикладу, Чилі має ліміт
на закордонні активи - 20%. Північна Африка має агреговані обмеження у
розмірі 15%. Акції, що не котируються на біржі мають обмеження у 10% у
Туреччині.
Ризик-орієнтований підхід з’являється як відповідь на виклики, з якими
встановлення кількісних обмежень не здатні впоратися. Кількісні обмеження не
здатні ефективно врегулювати ринок страхування. З такої перспективи
очевидно, що кількісні обмеження, які, до речі, не зникають повністю,
потребують ще й інших інструментів, які стосуються не стільки формальних
показників, а якісного й прозорого досягнення цих показників [2].
До прикладу, коли Мексика імплементувала ризик-орієнтований режим
капіталу, що означає кількісні та якісні обмеження для активів. що покривають
технічні резерви та вимоги до платоспроможності (Solvency). Такі вимоги
накладаються, щоб уникнути неналежної концентрації ризиків і обмежити
надмірну залежність інвестицій в один актив, одного емітента, економічну
групу або пов'язані з ним суб'єкти господарювання [3].
Швейцарія, яка також має ризик-орієнтований режим капіталу, застосовує
вимоги до активів, які можуть бути інвестовані для покриття технічних резервів
прямих страховиків, наприклад: наявність ліквідного ринку. Таким чином,
впровадження режиму, що ґрунтується на оцінці ризику, не перешкоджає
кількісним вимогам, але застосовує якісні вимоги, які відрізняються за своїм
характером та сприяє зменшення ризику.
Якісні обмеження або вимоги до якості прийняття рішень стосуються, в
основному, вимог до процесу прийняття рішень, належного управління як
механізмів, які мали б забезпечувати прийняття інвестиційних рішень з
врахуванням більш широких ризиків.
Такий підхід не є альтернативним тим двом, які перелічені нижче, а,
скоріше, наступним етапом розвитку регулювання: ризик-орієнтований підхід
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вимагає, щоб ризики були проаналізовані і взяті до уваги. Але якою мірою ці
ризики повинні бути враховані? Наскільки обов’язковим є врахування таких
ризиків? Теоретична відповідь на це «добросовісність». Практична –
встановлення чітких вимог до процедури до процесу прийняття рішення.
Сполучені Штати та Ізраїль застосовують фідуціарний обов'язок (згідно з
правовою системою США, фідуціарний обов'язок - це юридичний термін, що
описує відносини між двома сторонами, які зобов'язують діяти виключно в
інтересах іншого), але це загальна вимога для всіх корпорацій, як частина
корпоративного права країн і не є специфічним для страховиків. Багато країн
вимагають, щоб інтереси страховиків були взяті до уваги про формуванні
законів, що регулюють їхню діяльність(Австрія, Чилі, Чехія, Данія, Німеччина,
Греція, Люксембург, Нова Зеландія, Польща, Словаччина, Південна Африка).
Застосовуються

також

юридичні

перевірки

(Австралія,

Німеччина)

та

обов'язкові перевірки (Австралія, Чилі, Німеччина, Словаччина), але ці
стандарти, як правило, вважаються частиною норм “The prudent-person rule”,
відповідно до якого, обсяг ресурсів клієнта, якими може розпоряджатися
компанія, є тим максимумом, який prudent person, може купити для себе, тобто
вважає прибутковим [1].
Усе перелічене вище є логічною та послідовною теорією, з одного боку. А
з іншого боку, такий підхід відкриває перед нами ще більше викликів ніж усі
попередні. Впровадження принципу (зокрема згаданого вище принципу
добросовісності) у державну політику можливе у два способи. Перший з них –
закріпити в регулюванні чіткі й зрозумілі правила, які будуть базуватися на
цьому принципі й, по суті, нівелювати цей принцип. Другий – закріпити лише
принцип добросовісності [4, 5, 7].
Спершу поясню перший підхід й в чому полягає нівелювання принципу. За
принципом римського права, яке є основою сучасних правових систем, якщо
одне й те ж саме питання врегульоване нормою-принципом і нормоюправилом, то застосовується остання. За умови, що така норма-правило є
чіткою і зрозумілою. У такому разі законодавцю та регулятору потрібно буде
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обрати одну «найбільш добросовісну» модель поведінки (або навіть декілька),
закріпити її як норму права та встановити покарання за її недотримання. Таке
правило буде вважатися, за замовчуванням, добросовісним. Хоча насправді
може бути результатом політичного компромісу. Встановлення такої вимоги
означатиме, що інші варіанти поведінки недопустимі. Добросовісність, інша
ніж та, яка встановлена правилом, - неможлива й саме у цьому полягає
нівелювання цього принципу. Якщо досягнення принципу добросовісності не
гарантується встановленням норми-правила, то, можливо, варто закріпити лише
принцип добросовісності?
Другий

підхід,

стверджує,

що

можна

закріпити

лише

принцип

добросовісності. Мовляв, принцип розроблений протягом тисячоліть є
достатньо легітимним, щоб встановити його як вимогу закону й накладати
покарання за порушення такого принципу. От тільки основна небезпека тут
полягає у якості й незалежності того, хто встановлює порушення принципу:
суд, незалежний регулятор або орган державної влади. Відтак, такий підхід
можливий лише якщо інші, перелічені вище інститути, користуються довірою
суспільства. А це, у свою чергу, вкотре доводить, що ті «найкращі світові
практики» стали такими тільки через те, що вони органічно зростали разом з
іншими державними інститутами й пройшли свій шлях розвитку.
Отже, перелічені вище інструменти регулювання інвестиційної діяльності,
на перший помилковий погляд, можна розділити на «застарілі» та «найбільш
прогресивні».

Проте,

як

показав

аналіз,

усі

ці

інструменти

є

взаємодоповнюючими й такими, що впроваджувалися у відповідь на нові
виклики.
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Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь
місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів
української незалежності. Саме процес децентралізації створив таке поняття як
делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. Починаючи з
реформ децентралізації органи місцевого самоврядування отримали більше
самостійності та автономності. Збільшились доходи місцевих бюджетів, а з цим
і

збільшились

повноваження,

які

покладаються

на

органи

місцевого

самоврядування. Так звані делеговані повноваження.
Питанням, що стосуються розподілу повноважень між органами державної
та місцевої влади присвячено публікації Баймуратова М., Батанова О., Варналія
З., Дробота І., Орзіха М., Пухтинського М., Сушинського О. та ін. Зокрема
дослідженням процесу фінансування делегованих повноважень займались такі
діячі як О. Крупчан, А. Лелеченко, П. Любченко, Я. Сандул, А. Солонар,
М. Трещов, І. Хребтій та інші.
Більшість економічно розвинених країн провели реформи децентралізації
влади в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Зокрема в Україні даний процес
розпочався в 2014 році і фактично закінчився у 2020 році після повністю
сформованих територіальних громад і передачі їм відповідних повноважень.
Але щоб більш детально зрозуміти суть самої реформи децентралізації та
процесу делегування повноважень потрібно проаналізувати думки людей які
займались раніше дослідженням даних питань.
Так, на думку О. Крупчана, делегування повноваження необхідно
розглядати як одну з форм реалізації інституту децентралізації публічної влади.
Децентралізація є поступовим делегуванням частини державних повноважень
місцевим органам влади [5 с. 17]. Дане твердження є абсолютно вірним, так як
процер реформування в Україні був поступовим, і кожним роком місцевій
владі передавалось все більше повноважень.
Т. Карабін пропонує розглядати децентралізацію як передачу повноважень
та як делегування повноважень. При цьому якщо перший вид є незворотнім
наділенням органів місцевого самоврядування владними повноваженнями, то
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другий – тимчасовою передачею повноважень. Відмінність делегування як виду
децентралізації від передачі повноважень науковець вбачає у тому, що
суб’єктом, який передає повноваження, є орган, у компетенції якого і перебуває
відповідне повноваження [4 с. 441–442].
Децентралізація у розумінні розширення владних повноважень на
місцевому рівні призводить до вищої ефективності публічного управління на
нижчому рівні, а також підвищенню ефективності й якості надання суспільних
послуг. Але перенесення значних владних повноважень і функції з державного
на місцеві рівні без відповідного фінансового забезпечення може призвести до
негативних фінансових результатів. Тому важливим є пошук оптимального
варіанту між обсягом наданих повноважень та їх підтримкою відповідними
фінансовими ресурсами [2 с. 725].
Кожен науковець по різному буде трактувати процес децентралізації та
результати які він дає. Але давайте детально розберемось що ж таке делеговані
повноваження з точки зору Закону України «Про місцеве самоврядування»
Делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади,
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад [3].
Тобто згідно із законом делеговані повноваження надаються органам
місцевої влади для їх більш ефективного виконання. Основною метою
делегування повноважень органам місцевого самоврядування є наближення
послуг і благ до людей. Тобто в місцевій раді ситуація ясніша що в даний
момент потрібно людям і можна оперативно реагувати на запити громадян і
ефективніше виконувати ту саму роботу, яка колись була у повноваженнях
державних органів влади.
Щоб більш детально зрозуміти суть делегованих повноважень, необхідно
навести декілька прикладів. Згідно із Законом України «Про місцеве
самоврядування», до делегованих повноважень органів місцевої влади
належать:
-участь у здійсненні державної регуляторної політики;
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-статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на
відповідній території;
-сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;
-здійснення

заходів

щодо

розширення

та

вдосконалення

мережі

підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;
-видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та
комунальних організацій [3].
Вище вказаний перелік можна ще продовжити і навести багато прикладів
делегованих повноважень, такий як нижні ланки медицини та освіти.
Зокрема під час передання даних повноважень на рівень місцевого
бюджету, передається і частина доходів для фінансування даних видатків.
Проте не всі делеговані повноваження фінансуються безпосередньо за рахунок
передачі частини доходу з державного бюджету в місцевий бюджет. Тобто
місцевим бюджетам необхідно самим шукати ресурси для фінансування даних
повноважень.
Делеговані повноваження, якими передбачаються безпосередні фінансові
витрати місцевої влади, це:
-забезпечення надання державних субсидій сім’ям, які мають дітей,
-ведення державного земельного кадастру,
-проведення експертизи новозбудованих об’єктів,
-організація охорони, реставрації і використання пам’ятників архітектури й
містобудування, природних ландшафтів,
-організація прикордонної (прибережної) торгівлі,
-вирішення у встановленому порядку питань соціального захисту
населення, охорони й опіки,
-організація територіального планування,
-проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як
безробітних,
-вирішення питань створення особовому складові Міністерства внутрішніх
справ України належних умов для служби та відпочинку,
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-створення на власній матеріально-технічній і фінансовій базі місцевих
дружин охорони громадського порядку та ін [6 с. 150].
Проте із передачею делегованих повноважень органам місцевої влади, для
їх фінансування перейшла також значна частина доходів із державного
бюджету. Після реформи децентралізації, задля забезпечення виконання
делегованих повноважень органам місцевої влади було передано 60% податку
на прибуток, що становить значну частину доходів всіх місцевих бюджетів.
Також на рівнях обласних бюджетів осідає 15% ПДФО і 10% податку на
прибуток підприємств.
Для більш детального аналізу, необхідно проаналізувати надходження в
місцеві бюджети. Систематизуємо інформацію в таблиці 1.
Таблиця 1 – Доходи місцевих бюджетів 2016-2020 рр., млрд. грн.
Податкові
Неподаткові
надходження надходження

Рік

Доходи від
Міжбюджетні
Цільові
операцій з
Разом
трансферти
фонди
капіталом

2016

146,9

21,9

195,4

1.4

0,5

366,1

2017

201

25,9

272,6

1,9

0,6

502,1

2018

232,5

28

298,9

2,1

0,7

562,4

2019

270,5

26,1

260,3

2,9

0,6

560,5

2020

285,6

21,5

160,2

3,5

0,7

471,5

В даній таблиці наведено інформацію про склад та структуру доходів
місцевих бюджетів в Україні. Є 2 основні складові доходів місцевих бюджетів,
які складають близько 90% від загальної суми – це податкові надходження, а
також міжбюджетні трансферти. Протягом 2016-2018 найбільше надходжень до
місцевих бюджетів поступало від міжбюджетних трансфертів. Їх питома вага у
доходах місцевих бюджетів складала більше 50%, що свідчить про високу
дотаційну залежність місцевих бюджетів, і не змогу самостійно забезпечити
виконання покладених делегованих повноважень на органи місцевої влади.
Проте ми спостерігаємо тенденцію до збільшення питомої ваги податкових
надходжень до місцевих бюджетів. Протягом останніх 5 років даний вид
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доходів систематично збільшувався, і вже в 2019 році перевищив надходження
від трансфертів, що є позитивною рисою. А уже в 2020 році податкові
надходження склали 60,6% від усіх доходів місцевих бюджетів. Проте
дотаційна залежність залишається на доволі високому рівні, хоча ми рухаємось
у правильному руслі.
Щоб показати суть фінансування державою делегованих повноважень,
необхідно

проаналізувати

структуру

податкових

надходжень

місцевих

бюджетів, та визначити основні складові податкових надходжень. Для більш
зручного порівняння сформуємо таблицю 2.
Таблиця 2 – Основні складові податкових надходжень місцевих бюджетів
млрд. грн. 2016-2020 рр.
Податок
Рентна
Акцизний Місцеві
Рік
ПДФО
на
Разом
плата
податок
податки
прибуток
2016
79
5,9
2,5
11,6
42,3
146,9
2017
110,1
6,5
2,5
13,2
52,6
201
2018
138,2
9,3
4,8
13,8
61
232,5
2019
165,5
10,2
5,3
13,7
73,6
270,5
2020
177,8
9,8
4,7
15,5
75,7
285,6
Джерело: сформовано і обраховано автором на основі даних [7]
З наведених даних в таблиці 2 можна виділити, що саме ПДФО є основним
джерелом податкових надходжень місцевих бюджетів. Найбільше коштів
надійшло від податку на доходи фізичних осіб, що є не дивним, оскільки
реформа децентралізації передбачає осідання 60% даного податку в місцевих
бюджетах. Саме ПДФО займає більше половини податкових надходжень
місцевих бюджетів і є основним джерелом фінансування делегованих
повноважень.
Щоб зрозуміти проблемні місця, і на що витрачається найбільше коштів з
місцевих бюджетів, потрібно проаналізувати найвагоміші статі видатків
місцевих бюджетів. Для більш детального розуміння проаналізуємо Таблицю 3
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Таблиця 3 – Основні статті видатків місцевих бюджетів млрд. грн.
2018-2021 рр.
Соціальний
Охорона Економічна
Разом
Рік
Освіта
захист
та
Інше
здоров’я діяльність
видатків
забезпечення
2018
165,7
145,5
93,2
77,2
89,2 570,8
2019
187,1
103,2
89,8
81,8
104,6 566,5
2020
199,4
23,4
50,8
93,9
110,6 478,1
2021
249,1
28,1
33,1
112,4
146,7 569,4
Джерело: сформовано і обраховано автором на основі даних [1]
Аналізуючи дану таблицю, можна спостерігати, що найбільшу частку
серед видатків місцевих бюджетів протягом 2018-2019 років склали видатки на
освіту та соціальне забезпечення. Також варто відмітити видатки на охорону
здоров’я та економічний розвиток регіонів. Вони хоч і є не такі значущі, проте
посідають не останнє місце в звіті про виконання бюджету. Протягом 20202021 років, після завершення реформи децентралізації, та проведення місцевих
виборів, картинка дещо змінилась. Видатки на соціальне забезпечення та
охорону здоров’я знизились. Це свідчить про те, що держава поклала на себе
фінансування відповідних повноважень, що вплинуло на ситуацію вцілому.
Зокрема згадуючи таблицю 1, спостерігали ситуацію до зменшення трансфертів
з державного в місцеві бюджети. Однією з основних причин стало
фінансування напряму

з

державного

бюджету

видатків

на соціальне

забезпечення та охорону здоров’я.
Загалом за всі 4 роки основною статтею видатків залишається освіта.
Протягом чотирьох років спостерігається зростання видатків на освіту. Саме
органи місцевої влади фінансують заклади початкової освіти, школи, заклади
професійної технічної освіти. У вище згаданій таблиці 2, було проаналізовано
саме податкові надходження, які при реформі децентралізації необхідні саме
для виконання делегованих функцій органів місцевого самоврядування.
Проаналізувавши всі 3 таблиці, ми бачимо таку ситуацію, що на даний
момент власних доходів органів місцевого самоврядування недостатньо для
повного фінансування делегованих повноважень.
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Попри передані частини загальнодержавних податків і зборів до бюджетів
громад, незважаючи на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом
України , більшість з об’єднаних територіальних громад, так і залишилась
дотаційними), а отже вони й надалі є фінансово неспроможними. Проте
спостерігається і позитивні зрушення стосовно фінансування делегованих
повноважень. Це збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів та
зменшення дотаційної залежності.
Якби все продовжувалось в таких темпах, ми б до кінця даного десятиліття
вийшли б на рівень ряду європейських країн по процесу фінансування
делегованих повноважень. Проте події останніх днів ставлять нас в невідомість
і на даний момент не можна точно спрогнозувати точний розвиток
територіальних громад і процес фінансування делегованих повноважень у
найближчому майбутньому.
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ТА СТРАХОВОГО РИНКУ
У статті розкрита економічна сутність страхової діяльності та страхового
ринку України. Показана роль страхування в глобальному вимірі та виділено
основні ознаки страхової діяльності. Узагальнено наукові погляди різних
авторів щодо сутності страхової послуги.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, регулювання страхового ринку,
страхова діяльність, страховики.
Страхова діяльність, як вид підприємницької діяльності, реалізується в
межах окремого ринку, яким в цьому випадку є страховий ринок. Чітко
обмежувати страхову діяльність виключно відносинами, що охоплюють
страховий ринок не варто, адже цей сегмент є невід’ємною частиною ринку
фінансових послуг. Про процесі страхової діяльності страховики взаємодіють і
з учасниками інших ринків – ринку праці, фінансового, інвестиційного. Для
кожного ринку характерні певні принципи функціонування. Не є виключенням
і страховий ринок, в рамках якого реалізуються страхові послуги та, відповідно,
здійснюється страхова діяльність.
Проблемним

питанням

розвитку

страхового

ринку,

його

конкурентоспроможності в умовах глобального економічного розвитку,
визначенню ролі страхових компаній, присвячено праці таких науковців як:
Ботвіна Н.О., Волосович С.В., Дем'янчук М.А., Желізняк Р.Й., Краус Н.М.,
Подра Н.П. та інших.
Метою статті є обґрунтування та розкриття економічної сутності страхової
діяльності та страхового ринку.
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Питання державного регулювання страхової діяльності є складним та
неоднозначним за своєю суттю, оскільки торкається впливу держави на такий
особливий вид підприємництва як страхування. Окрім того, сама проблематика
державного втручання в економічні процеси та фінансові відносини є
об’єктивно дуальною – немає жодних гарантій, що обрані регуляторні
механізми будуть ефективними, і не тільки не зашкодять учасникам страхового
ринку, але й сприятимуть їх розвиткові.
Набутий в масштабах глобальної економіки досвід також свідчить, що
інструментарій державного регулювання страхового ринку, який ефективно
використовується в одній країні, може дати абсолютно інший результат у разі
його застосування на страхових ринках інших країн.
Отже вибір моделі та інструментів регулювання страхових відносин постає
надзвичайно складним завданням, зважаючи на те значення, що притаманне
страхуванню в розвинених економіках, і через складність та багатогранність
страхової діяльності.
З цього приводу наведемо твердження відомого вітчизняного науковця
В. Базилевича, який вказує, що в глобальному вимірі роль страхування полягає
в наступному – формування впевненості в розвиткові бізнесу; можливість
оптимізації ресурсів; раціональність формування й використання коштів,
призначених для здійснення соціальних програм; формування ресурсів, що
спрямовуються для інвестицій в економіку [1, с. 186-170].
Інші вчені намагаються акцентувати увагу на питаннях виокремлення
передумов, які визначили потребу у страхуванні, визначаючи їх наступним
чином: члени суспільства у будь-яких сферах своєї діяльності не є вільними від
небезпек, в т.ч. – катастрофічних; всі вказані небезпеки несуть збитки для
членів суспільства; можливість настання випадкових небезпек та їх масштаби
прогресивно зростають; насамкінець, технологічна революція призвела до
появи нових ризиків, в їх числі можна виділити і ті, які виникають внаслідок
діяльності людини [2, с. 16-17].
Сучасна

фінансова

наука,

характеризуючи
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страхові

відносини

використовує широкий понятійний апарат, до якого належить і поняття
«страхова діяльність». Акцентуємо увагу на найбільш поширених та
аргументованих

позиціях

авторів

щодо

сутності

дефініції

«страхова

діяльність». Вітчизняний вчений В. Щербина вважає, що страхова діяльність –
це врегульована нормами права господарська діяльність страхових організацій
з надання страхових послуг за рахунок сформованих страхових фондів, що
здійснюється на підставі ліцензії, як правило, з метою отримання прибутку [4].
Тобто в такому підході акцент робиться на кількох моментах: по-перше,
страхова діяльність пов’язана з наданням страхових послуг; по-друге, мета
страхової діяльності – отримання прибутку; по-третє, це діяльність унормована
та вимагає відповідної ліцензії. Звернемо увагу також і на той факт, що у
підході В. Щербини здійснення страхової діяльності віднесено до компетенції
саме страхових організацій.
У зв’язку із зазначеним також привертає увагу акцент на цілеутворенні в
процесі здійснення страхової діяльності. Декларація базової мети у вигляді
отримання прибутку очевидно дає можливість аналізувати страхову діяльність
в контексті підприємництва та підприємницької діяльності загалом.
Підтверджується зроблений висновок щодо аналізу страхової діяльності
через призму підприємницької діяльності і аналізом наукових позицій інших
науковців. Так, вітчизняний науковець Д. Задихайло у співавторстві з іншими
вченими стверджує наступне: «Страхова діяльність – це вид господарської
(фінансової) діяльності щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок
грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення
коштів цих фондів» [6].
В цьому випадку науковці вважають за доцільне говорити про захист
майнових інтересів, а не про страхову послугу. Окрім того, вказується на
фінансові ресурси, за рахунок яких така діяльність проводить – сплата
страхових внесків та страхових премій. У цій позиції вітчизняних авторів
звернемо увагу також і на ще один момент – страхова діяльність розглядається
в якості фінансової діяльності.
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Зміст страхової діяльності полягає в прийнятті страховиком на себе
обов’язку по відшкодуванню втрат страхувальника, що виникли внаслідок
настання непередбаченої події за допомогою відшкодування збитку в рамках
розподілу ризиків. На які характеристики страхової діяльності варто звернути у
такій позиції?
Загалом, сучасна фінансова наука детермінує значну кількість факторів, які
стосуються розвитку страхової діяльності.

Для прикладу наведемо позицію,

яка зафіксована у Стратегії розвитку страхового ринку України на 20122021 рр. Зокрема, в цьому програмному документі детерміновані такі ризики,
які впливають на страхову діяльність [7]:
- по-перше, глобальні ризики, які зумовлені циклічним характером
розвитку

світової

економічної

та

фінансової

систем,

неможливістю

передбачити час та масштаб чергової кризи. Загалом, надалі в нашому
дослідженні ми виходитимемо з того, що розвиток страхової діяльності в будьякій країні перебуває під суттєвим впливом глобалізацій них факторів. Тим
більше цей висновок є справедливим для країн з «перехідними» економіками,
таких як Україна;
- макро- та мікроекономічні ризики, пов’язані, зокрема, із збереженням
тенденцій до зниження темпів зростання національної економіки або окремих
галузей і т.п. Як буде показано нижче страхова діяльність в Україні
розвивається в умовах значної волатильності макрофінансового середовища.
Очевидно, що періодичні економічні кризи, що виникають в Україні, суттєво
стримують розвиток страхової діяльності і вимагають від держави відповідних
кроків;
- фінансові

ризики,

що

включають,

зокрема,

незадовільний

фінансовий стан значної частини страховиків, низький рівень якості активів,
нестабільність інвестиційних доходів і т.д. Загалом, варто зазначити, що
фінансові ризики, які впливають на страхову діяльність, відносяться як до
внутрішнього середовища учасників страхового ринку, так і до їх зовнішнього
середовища;
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- комерційні ризики, до яких, зокрема, належить посилення цінової
конкуренції та загроза банкрутства значної кількості страховиків, зростання
обсягу невиконаних зобов’язань між страховиками і т.д.
На наш погляд, наведені вище ризики, що притаманні страховій діяльності,
багато в чому є і передумовою для розвитку її державного регулювання. Адже
держава таким чином намагається створити передумови для розвитку страхової
діяльності.
Аналіз поширених наукових позицій щодо сутності ринку фінансових
послуг дав можливість зробити такі висновки:
1. Окремі автори акцентують на тому, що об’єктом купівлі/продажу
(споживання та надання) на ринку фінансових є фінансові послуги, тоді як інші
(і ми підтримуємо таку позицію) вважають, що таким об’єктом є фінансові
активи (або навіть фінансові інструменти). З нашої точки зору, фінансова
послуга хоча і не має матеріально-речового змісту, проте отримує конкретне
вартісне вираження, оскільки формується її відповідна цінність для споживача
(наприклад, у вигляді страхового захисту).
2. Функціонування ринку фінансових послуг є прямим наслідком
виникнення фінансового посередництва. Саме фінансові посередники як
особливі інституції фінансового ринку забезпечують процес надання та
споживання фінансових послуг, в тому числі – страхових.
Акцентуємо на сутності фінансових послуг, що надалі дасть можливість
чітко детермінувати особливості страхових послуг. В законодавстві України
визначено, що фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих
осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від
інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження
реальної вартості фінансових активів [54].
Непоодинокі

випадки,

коли

страхова

послуга

ототожнюється

зі

страховими продуктами хоча і в цьому випадку вчені вживають у
характеристиках поняття «захист».
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Як бачимо, зміни на страховому ринку призводять до того, що поняття
страхової діяльності все більше універсалізується, і до нього включаються і такі
види господарської діяльності які напряму не пов’язані з пропозицією
страхових послуг та страхового захисту.
Зауважимо, що понятійний апарат сучасної науки стосовно змістовних
характеристик дефініції «страхова послуга» доволі часто

аналізується

виключно в контексті маркетингу в страховій діяльності, але ніяким чином не з
позиції державного регулювання страхової діяльності. Саме з цих причин
доволі часто відбувається підміна понять «страхова послуга», «страховий
продукт», «страховий товар».
Загалом, узагальнюючи наукові позиції різних авторів щодо сутності
страхової послуги зазначимо наступне:
1. Страхова послуга є одним із особливих видів фінансових послуг та
володіє усіма специфічними якісними характеристиками, що їм притаманні.
2. Страхова послуга задовольняє потребу споживачів у страховому
захисті, який полягає в тому, що у випадку настання певних подій, страховик за
рахунок раніше сформованих фондів, захищає майнові інтереси юридичних та
фізичних осіб.
3. Страхова послуга в обов’язковому порядку має відповідне юридичне
оформлення. Таке юридичне оформлення передбачає обов’язкове укладання
страхового договору, а в окремих випадках – і інших договорів між
учасниками.
4. Вартісне вираження страхової послуги існує у страховій премії, яка в
свою чергу характеризує і головну мету здійснення страхової діяльності –
отримання прибутку. Проте це не виключає того факту, що можуть
переслідувати і інші цілі
5. Страхова послуга характеризує взаємовідносини між учасниками
страхового ринку, ключовими з яких є оферент таких послуг (страхова
компанія) та споживач.
Страхову послугу можна представити як вид фінансових послуг, що
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надається спеціалізованими фінансовими установами (страховими компаніями
та), і полягає у наданні страхового захисту, має відповідне вартісне вираження
та юридично оформлена у вигляді страхового договору і інших договорів.
Саме такий підхід до визначення сутності страхової послуги дає змогу
найбільш повно охарактеризувати її особливості з позиції використання для
характеристики страхової діяльності. Зазначимо, що аналіз цієї дефініції,
дозволяє детермінувати страхову діяльність за рахунок виділення наступних
ознак.
1. З суб’єктного погляду – це діяльність спеціалізованих фінансових
інституцій, які надають страхові послуги. При цьому, ці спеціалізовані
фінансові установи для надання страхових послуг мають виконати певні умови
визначені на законодавчому рівні, і на рівні ринкових інститутів. Це дає
можливість забезпечити професійний характер страхової діяльності та її
постійний характер.
2. З погляду цілей страховика – страхова діяльність передбачає мету у
вигляді отримання прибутку, але догмат прибутковості не

виключає

можливості існування і інших додаткових цілей в страховій діяльності, в тому
числі – соціальних. З погляду цілей споживача страхової послуги, його основна
мета – отримання страхового захисту на випадок настання певних подій.
3. Прибуток як основна мета страхової діяльності формалізується через
оплатну ознаку страхових послуг. Оскільки остання має свою вартість, в
процесі здійснення страхової діяльності відбувається формування певних
фондів грошових ресурсів, які надалі інвестуються, та використовуються для
страхового захисту.
4. Аналіз страхової діяльності як окремого виду підприємницької
діяльності, що спрямована на отримання прибутку, детермінує її поєднання
страховиками, з іншими додатковими видами діяльності (зокрема, і в частині
інвестування сформованого фонду ресурсів). Відповідно, аналіз страхової
діяльності має поєднуватися з аналізом інших видів діяльності страховика,
оскільки це дає можливість оцінити його підприємницьку діяльність в цілому.
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5. Основа страхового захисту – можливість страховика у разі настання
пених подій забезпечити такий перерозподіл ризиків, який сприятиме
формуванню попиту на страхові послуги з боку потенційних споживачів.
Отже, можна навести наступне визначення страхової діяльності – як вид
підприємницької діяльності страховиків, який полягає у наданні страхового
захисту на випадок настання певних несприятливих подій шляхом продажу
страхових послуг, і через поєднання з іншими видами економічної діяльності
забезпечує отримання прибутку та можливість досягнення інших (в тому числі
– метаекономічних) цілей. Саме такий підхід дозволяє у повній мірі
відобразити

особливості

страхової

діяльності,

а

також

її

вплив

на

підприємництво страховиків загалом.
Страховий ринок представляє собою економічні відносини з приводу
захисту

економічних

інтересів

держави,

корпоративного

сектора,

домогосподарств та забезпечення стійкого функціонування ринкових інститутів
за допомогою механізму перерозподілу ризиків через мобілізацію фінансових
ресурсів у страхові фонди на основі сплати страхових премій та здійснення
руху грошових потоків в економіці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті розглянуто суть поняття «капіталізація банків» та його
значимість для розвитку економіки. Проаналізовано сучасний стан банківської
системи, рівень капіталізації банків. Запропоновано шляхи підвищення рівня
капіталізації банків.
Ключові слова: капіталізація банків, банківська система, фінансовий ринок,
регулятивний капітал, статутний капітал.
Банківська система України на сьогоднішній день охоплює найбільшу
частину фінансового ринку та є важливим показником економічного зростання
держави. В останні роки наявна тенденція до зменшення кількості банківських
установ, що свідчить про наявні проблеми у їхньому функціонуванні. Одним з
важливих питань є наявність достатньої капіталізації банків в умовах
нестабільного

економічного

розвитку,

адже

це

сприяє

стабільному

функціонуванню банківських установ та економіки країни в цілому.
Метою статті виступає дослідження а також аналіз капіталізації банків
України та пошук шляхів підвищення рівня капіталізації банків.
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Питання капіталізації банків України розглядали, проводили аналіз по
даній темі дослідження, а також питання проблематики

достатнього

забезпечення рівня капіталізації банків розглядали такі науковці: Шевчук А.М.,
Стойка В.С., Непочатенко О.О., Мельник К.М., Прокопчук О.Т. та інші.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
капіталізація банку – це залишкова вартість активів банку після вирахування
всіх його зобов’язань.
Питання капіталізації банків активно розглядається ще з початку набуття
Україною незалежності. Починаючи з 1993 року банківські установи
банкрутували не встигнувши сформувати статутний капітал, навіть незважаючи
на посилення вимог Національним банком щодо розміру статутного капіталу. У
2000 році Національний банк України ввів класифікацію банків за рівнем
капіталізації, у якій зазначалося чотири групи банків. Капітал є важливим
фундаментом кожного банку та запорукою стабільного функціонування
банківської установи.
Найбільш прийнятним підходом до визначення капіталізації є її
дослідження через власний капітал банків. Це є важливим фактором
забезпечення функціонування банківської системи, оскільки саме рівень
капіталізації банку свідчить про рівень довіри населення до тієї чи іншої
банківської

структури,

створює

умови

для

підвищення

конкурентоспроможності банків на вітчизняному та зарубіжних ринках [1].
Саме тому доцільно провести аналіз сучасного стану банківської системи
України та рівня капіталізації банківських установ.
Таблиця 1 - Кількість діючих банківських установ в Україні, 2018-2022рр.*
Станом на
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

Кількість діючих
банків
82
77
75
74
71

У т.ч. з іноземним
капіталом
38
37
35
33
33

*побудовано автором на основі [4].
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У т.ч. з 100%
іноземним капіталом
18
23
23
23
23

Як вже зазначалось, на сьогоднішній день кількість банківських установ в
Україні активно скорочується. За даними таблиці 1 бачимо, що протягом п’яти
років кількість банківських установ скоротилась на 11 од, зокрема 5 з яких зі
100% іноземним капіталом. Тобто, скорочення було здебільшого через
вітчизняні комерційні банки. До факторів, що спричинили таку тенденцію
можна віднести нестальне економічне та політичне середовище, світова
фінансова криза.
Починаючи з 2018 р. НБУ проводить оцінку фінансової стійкості банку,
яка передбачає оцінку якості активів банку, а для деяких ще й стрес-тестування.
За даними 30 грудня 2021 р. успішно пройшли стрес-тестування лише 9 банків,
можна виділити державний банк АТ КБ «Приватбанк», який є лідером
вітчизняного банківського ринку більше 20 років, та більшість банків з
іноземним капіталом.
Аналізуючи питання капіталізації, увагу слід приділити власному
капіталу та його частці у ВВП (таблиця 2). За побудованою таблицею бачимо,
що частка власного капіталу у ВВП протягом аналізованого періоду
знижується. Зокрема, у 2020 р. даний показник збільшився та є максимальним
серед даної вибірки, однак у 2021 р. частка значно знизилась у структурі. Така
тенденція свідчить в першу чергу про низьку конкурентоспроможність
українських банків на світовому ринку. Важливо зазначити, що нормою даного
показниками у країн з перехідною економікою є 40%, у розвинених країн – 80%
і вище, тобто на даний момент Україна значно відстає [5].
Таблиця 2 - Частка власного капіталу у ВВП, 2018-2021 рр.*
Показник

Рік
2018

2019

2020

2021

Власний капітал, млн.
грн.

156506

162491

208533

213853

ВВП, млн. грн.

3558706

3974564

4194102

5459574

Частка власного
капіталу у ВВП, %

4,39

4,09

4,98

3,92

*побудовано автором на основі [3;4].
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Постановою НБУ від 7 квітня 2016 р. було затверджено графік
докапіталізації банків України [4]. Відповідно до нього, банки повинні
збільшити розмір статутного капіталу до 500 млн. грн. до 11 липня 2024 р.
таким чином:
до 17 червня 2016 р. – 120 млн. грн. капіталу
до 11 липня 2017 р. – 200 млн. грн. капіталу
до 11 липня 2018 р. – 300 млн. грн. капіталу
до 11 липня 2019 р. – 400 млн. грн. капіталу
до 11 липня 2024 р. – 500 млн. грн. капіталу
У 2019 р. НБУ прийняв рішення залишити статутний капітал на рівні 200
млн. грн, та до 01 січня 2021 р. збільшити його до 300 млн. грн.
Важливим є аналіз розміру статутного та регулятивного капіталу банків, а
також дотримання банками нормативу адекватності регулятивного капіталу,
оскільки вони є головними показниками регулювання банківської діяльності.
Таблиця 3 - Аналіз показників капіталізації банків, 2018-2022 рр.*
Показник

Рік
2018

2019

2020

2021

2022

496541

465917

470696

479932

481535

115817

126116

150313

182283

211742

16,10

16,18

19,66

21,98

18,01

12,78

41,03

38,65

22,96

33,3

Статутний
капітал, млн.
грн.
Регулятивний
капітал (Н1),
млн. грн.
Норматив
адекватності
регулятивного
капіталу (Н2),
%
Рентабельність
капіталу, %

*побудовано автором на основі [4].
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За даними таблиці 3 бачимо, що у 2018 р. статутний капітал різко знизився,
та потім нарощувався протягом аналізованого періоду. Така тенденція
пояснюється зменшенням кількості банків у даний період.
Щодо показника регулятивного капіталу, спостерігається тенденція росту
протягом

аналізованого

капіталу

свідчить

про

періоду.
здатність

Норматив
банку

адекватності
вчасно

регулятивного

розраховуватись

із

зобов’язаннями. Чим більше значення показника, тим ризик для банку
вважається більшим. У 2020-2021рр. спостерігається найбільше значення
показника Н2 серед вибірки. Це можна пояснити світовою фінансовою кризою
2020 р. , спричиненою пандемію. Аналіз показника Н2 дає змогу свідчити, що
банкам необхідно посилити свою діяльність щодо збільшення обсягу власного
капіталу.
Показник рентабельності капіталу у 2018 р. різко зріс майже у 4 рази. Так
бачимо, що у 2020-2021 рр. даний показник знизився, що свідчить про
зниження ефективності використання власного капіталу.
Аналіз

основних

показників

дає

можливість

стверджувати

про

необхідність підвищення рівня капіталізації банків України для їх стабільного
розвитку [2].
По-перше, важливим є здійснення реструктуризації банківської системи
України з метою виявлення та ліквідації неплатоспроможних банків.
Необхідним також є повний контроль за дотриманням процедури банкрутства.
По-друге. Питання нарощення власного капіталу банків є тісно
пов’язаним із акціями. А саме, завдяки залученню коштів акціонерів або
інвесторів, збільшенню емісії акцій є можливість збільшити розміри капіталу
банківської системи.
По-третє, процес консолідації банківської системи дасть можливість
об’єднання більш стабільних банків з

менш стабільними, тим самим

забезпечивши більш ефективне функціонування.
По-четверте, розробка інших заходів щодо збільшення рівня власного
капіталу, рівня капіталізації з урахуванням активної складової кожної
банківської структури.
64

Важливою запорукою для забезпечення росту капіталізації є забезпечення
контролю на макро- та мікрорівнях, зокрема, на макрорівні дана задача
покладається на НБУ, законодавчо-нормативну базу. На мікрорівні така
необхідність покладається на кожну банківську установу, виходячи із
важливості

для кожного банку розробки відповідної стратегії розвитку,

управління активами і пасивами та очікуваного рівня доходності.
Ефективне функціонування банківської системи України відіграє важливу
роль в економіці країни. Важливим аспектом функціонування кожного банку є
достатність власного капіталу у загальній структурі, що свідчить про рівень
капіталізації банку. Іншими словами, капіталізацією є рівень ефективності
функціонування капіталу банку, здатність його збільшення та накопичення.
Аналіз динаміки банківської системи України свідчить про наявні
проблеми у функціонуванні банків. Не дивлячись на те, що показник
капіталізації

з

кожним

роком

покращується,

коливання

в

економіці

відштовхують назад усі покращення, зокрема Україна значно відстає від
розвинених

країн.

Необхідність

покращення

рівня

капіталізації

також

зумовлена тим, що частка власного капіталу у ВВП країни знижується
протягом аналізованого періоду. Позитивним моментом є те, що незважаючи на
зменшення кількості банківських установ, статутний капітал банківської
системи країни потрохи нарощується.
Питання регулювання рівня капіталізації банківської системи має
вирішуватись на макро- та мікрорівнях. Підвищення капіталізації вітчизняної
банківської

системи

сприятиме

зростанню

її

надійності

і

конкурентоспроможності та, як наслідок, економічній стабілізації в країні
загалом [2].
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БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
В статті визначено сутність та головні переваги використання стрестестування в процесі державного управління банківською діяльністю.
Визначено значимі для українських банків фактори ризику та параметри їх
зміни, а також пов’язані з ними показники. Розглянуто переваги та недоліки
однофакторних та багатофакторних стрес–тестів.
Ключові слова: державне регулювання, банківські ризики, вид ризику,
параметри ризику, стрес-тестування, методики стрес-тестування
Проблема ідентифікації, оцінки, виміру ризиків і пошук методів
зниження їхнього впливу на результати фінансової діяльності банків
привертають увагу економістів як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Своєчасна ідентифікація наявних та потенційно можливих ризиків банківської
діяльності повинна дати можливість банкам

на ранній стадії вживати

адекватних запобіжних заходів і не допускати подальшого негативного
розвитку подій. Саме тому необхідність якісного оцінювання ризиків
банківської діяльності, визначення шляхів їх уникнення, мінімізації або
запобігання

є

серед

найважливіших

завдань

управління

банківською

діяльністю, яке потребує постійного глибокого наукового опрацювання.
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Національний банк у 2021 році після річної перерви провів стрестестування банків України. У 2020 році стрес-тестування не проводилося у
зв’язку із кризою, спричиненою поширенням COVID-19. За повідомленням
НБУ, стрес-тестування проходили 30 банків, які станом на початок 2021 року
сукупно володіли 93% активів банківської системи. Успішно пройшли стрестестування дев’ять банків. Більшість із них - з іноземним капіталом, а також
державний Приватбанк.
За базового сценарію достатність основного капіталу для банків, що
проходили стрес-тестування, у середньому зростала. Більшість проаналізованих
фінустанов були прибутковими, а рівень їхнього капіталу зростав. Втім, у
дев'яти банків виявили потребу в додатковому капіталі. За кризовим сценарієм
кількість банків, які потенційно могли б зіткнутися з нестачею капіталу, зросла
до 20. Серед них - Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, "Південний", "Кредит
Дніпро", Мегабанк, ТАСкомбанк, "Восток", Кредобанк, Універсал Банк та інші.
Мета статті полягає у визначенні сутності і головних переваг
використання стрес-тестування в процесі державного управління банківською
діяльністю.
Велике значення якісного оцінювання, аналізу та управління ризиками
банківської діяльності зумовило постійну увагу наукових кіл до різних
аспектів цієї проблеми. Важливий внесок у дослідження проблем банківських
ризиків зробили

Г. Азаренкова, В. Батковський, О. Вовчак, О. Головко,

І. Гумен, М. Крупка, Р. Тиркало, Н. Шелудько, З. Щибоволока та інші.
В останні роки грунтовні дослідження проблем з управління ризиками банків
проведено А. А. Гриценко, І. О. Лютим, С. В. Науменко, О. І. Петрик,
Л. О. Примосткою, В. В. Шпачук, А. О. Єпіфановим, Т. А. Васильєвою та
іншими. Вивчення напрацювань вищеназваних вчених, а також нормативних
документів Національного банку України дає змогу ґрунтовно підійти до
з’ясування сутності поставленого завдання, а також виявити проблеми, які досі
залишаються невирішеними.
Останні

тенденції

розвитку

української
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банківської

системи

обумовлюють необхідність застосування банками сценарної поведінки, яка дає
змогу

забезпечувати

не

тільки

стійкість

в

умовах

високоризикового

середовища, але й створити умови для підвищення довіри з боку населення до
банківської

системи

України.

Національний

банк

України

розробив

рекомендації щодо використання стрес–тестування в банках України, проте
сучасні наукові публікації свідчать, що проведення стрес–тестування у
банківських установах України потребує подальшого напрацювання та
розвитку методологічних та методичних засад [4].
Перспективи функціонування банків в умовах нестійкого функціонування
ринку банківських послуг і зниження попиту на низку банківських продуктів
переважно залежать від розробки науковообгрунтованої стратегії розвитку та її
успішної реалізації. В останні роки основним елементом ризик–менеджменту
фінансових організацій, в першу чергу банків, є стрес–тестування. Воно
дозволяє оцінити можливі збитки від різного роду стресових подій та прояву
ризиків банківської системи. Стрес–тестування використовується і для оцінки
всієї фінансової системи, її уразливості по відношенню до імовірних подій.
Його головна перевага полягає в тому, що на ранніх передкризових етапах
розвитку економіки можливо спрогнозувати імовірні зміни в системі і не
допустити стресових ситуацій, а при їх виникненні мати уявлення про те, як
система зреагує на дану ситуацію. Ряд провідних міжнародних організацій
створив документи з рекомендаціями щодо проведення стрес–тестування. У
числі цих організацій:
 Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board);
 Базельський комітет з банківського нагляду (Basel Committee on
Banking Supervision);
 Рада з Європейського банківського нагляду (European Banking
Authority);
 Інститут міжнародних фінансів (The Institute of International Finance).
Дані документи містять керівні принципи щодо проведення стрес–тестів,
але конкретні алгоритми та методики для їх реалізації не наводяться. Це
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дозволяє комерційним банкам, кредитним організаціям та іншим зацікавленим
учасникам ринку на підставі запропонованих принципів розробляти свої власні
методики стрес–тестування з урахуванням специфіки їх бізнесу.
Аналіз сучасної наукової літератури та рекомендацій регуляторів,
присвячених проблемам стрес–тестування, вказує на те, що увага переважно
приділяється

використанню

макроекономічних

стресових

факторів

і

моделюванню складних взаємопов’язаних сценаріїв на макрорівні. У зв’язку з
посиленням уваги регуляторів до проведення стрес–тестування його практичне
застосування вимагає розробки відповідного методичного забезпечення. В
розвинених країнах регулятори фінансових ринків визначають ряд вимог до
фінансових інститутів з питання побудови та організації ефективної системи
стрес–тестування. Наприклад, Рада з Європейського банківського нагляду
вимагає проведення стрес–тестування в рамках виконання системного аналізу.
Основна увага приділяється реалізації стресових сценаріїв кредитного ризику і
ризику ліквідності. При цьому гарантом об’єктивної оцінки і результатів стрес–
тестів виступає банківський менеджмент.
Рада з Європейського банківського нагляду щорічно проводить загальні
стрес–тестування європейських банків, результати якого стають причиною
додаткових вимог з виконання процедур стрес–тестування та розкриття
інформації учасниками ринку. У США публічне розкриття інформації про
результати проведених стрес–тестів в найбільших банківських холдингах було
передбачено на законодавчому рівні з 2010 р (Закон Додда–Френка).
В даний час в США органи банківського нагляду (Федеральна резервна
система і Орган нагляду за ощадними установами) зобов’язані щорічно
проводити стрес–тестування системо утворюючих банків, а також публічно
розкривати інформацію про їх результати. Крім того, окремі корпорації з 2013
р. зобов’язані двічі на рік проводити власні стрес–тестування і публікувати цю
інформацію.
Держава в особі регулятора зацікавлена в проведенні стрес–тестування,
оскільки аналіз і оцінка фінансової стійкості банків до різних стресових
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сценаріїв дозволяє зробити висновок про стабільність банківського сектора в
цілому. Також можна припустити, що визначення стрес–сценаріїв з боку
єдиного органу (регулятора) робить їх результати зрозумілими для зовнішніх
користувачів і порівнянними для всіх учасників фінансового ринку.
В Україні діють методичні рекомендації щодо порядку проведення
стрес–тестування в банках, які розроблені Національним банком. Відповідно до
них рекомендується аналізувати наступні базові фактори ризику [3]:
 на макроекономічному рівні: стабільність економічної ситуації; значні
коливання

курсу

національної

валюти;

відкритість

і

доступність

міжбанківського ринку; рівень політичної та міжнародної стабільності;
стійкість фінансових ринків; зміни процентних ставок; можливість знецінення
майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків;
волатильність цін на енергоресурси;
 на мікроекономічному рівні: можливість доступу банку до зовнішніх
джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку
Отже, мета стрес-тестування (СТ) – оцінити, наскільки конкретний банк
або банківська система в цілому є стійкими до «виняткових, але ймовірних
шоків». В табл.1. представлена загальна характеристика стрес-тестів.
Таблиця 1 - Характеристика стрес-тестів
Риси
стрес-тестування

Прогнозний характер
Визначення чутливості портфеля, фінансової установи або усієї
системи до негативних шоків
Оцінка впливу наслідків шоків на фінансові показники та капітал
банків
Визначення заходів, яких необхідно вжити для посилення стійкості
банків до шоків

За визначенням Базельського Комітету Банківського Нагляду, стрестестування покликане дати уявлення про наявні несприятливі сценарії,
пов’язані із різними ризиками, та розмір капіталу, необхідний для поглинання
збитків у випадку настання шокового сценарію.
Треба відзначити, що стрес–тестування, яке є ключовим інструментом
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ризик–менеджменту і стратегічного планування, до останнього часу не в повній
мірі було інтегровано в структуру ризик–менеджменту українських фінансових
установ. До 2014 року стрес-тестування не було широко розповсюдженим
елементом управління банківськими ризиками та не розглядалось регулятором
як елемент пруденційного нагляду для забезпечення фінансової стабільності
фінансової системи. З часів визнання Україною незалежності і до 2014 року,
макроекономічне

стрес-тестування

вітчизняної

банківської

системи

проводилося лише двічі – у 2008 р. (за участю 17 банків) та 2010 р. (за участю
176 банків). Однак оскільки ніяких наслідків для банківської системи за
результатами стрес-тестування Національним банком не було впроваджено,
вважається, що характер стрес-тестування був суто номінальним аналізом для
виконання вимог кредиторів і не мав реального впливу на банківську галузь.
Починаючи з кризового 2014 року стрес-тестування почало відігравати
важливу роль в банківському секторі, оскільки потребувало від банківських
установ прямої докапіталізації для забезпечення фінансової стійкості системи.
Банки, які відмовлялись від докапіталізації, були визнані неплатоспроможними
та згодом ліквідовані. Так, результатом стрес-тестування в 2014 році стала
докапіталізація 18 банків на загальну суму 66 млрд грн, а 5 банків було визнано
неплатоспроможними та в подальшому ліквідовано [2].
З 2015 року Національний банк вимагає від банків проведення оцінки
якості активів, яка має бути затверджена незалежними аудиторськими
компаніями. З 2018 року регулятор запровадив щорічну оцінку стійкості
банківського

сектору,

зазначивши

методику

та

ключові

зміни

макроекономічних показників, серед яких закладено зниження реального ВВП,
девальвацію гривні, прискорення інфляції та пов’язане з цим підвищення
відсоткових ставок
У 2018 році стрес-тестування проходили 24 банки, на які сукупно
припадає 93% активів банківського сектору. За результатами стрес-тестування,
із 24 банків, що пройшли стрес-тестування, потребу в капіталі мали 13 установ
на загальну суму 42,1 млрд грн. З урахуванням заходів, здійснених банками та
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верифікованих Національним банком, на кінець 2018 року потреба знизилась до
19,7 млрд грн. для 8 банків. За базовим сценарієм спостерігається дотримання
нормативів достатності основного та регулятивного капіталу капіталу. За
несприятливого сценарію для майже половини банків показники достатності
капіталу знижуються нижче за граничний рівень. Лише один із них потребував
прямої до капіталізації, а ще 7 банків повинні дотримуватись встановлених
планів реструктуризації [2]. Результати стрес-тестування 2018 року засвідчили,
що в поточних умовах банки достатньо капіталізовані, за відсутності шоків,
проте досі вразливі до криз. Унаслідок його проведення низка банків збільшила
капітал та зобов’язалася усунути наявні дисбаланси.
У 2021р. стрес-тестування проходили 30 банків. Згідно Звіту НБУ про
фінансову стабільність головними системними ризиками фінансового сектору у
2021 році є [1]:
- макроекономічний ризик;
- ризик достатності капіталу;
- ризик ліквідності;
- кредитний ризик домогосподарств;
- юридичний ризик;
- валютний ризик;
- ризик прибутковості.
У світовій практиці проведення стрес–тестування використовуються два
підходи: «знизу догори» (bottom–up) і «зверху вниз» (top–down). У першому
випадку банк за сценарними умовами самостійно проводить розрахунок стрес–
тестування. У другому випадку регулятор (в Україні ним є Національний банк
України) сам здійснює розрахунки за єдиною прийнятою методологією.
Національний банк України пропонує українським банкам самостійно
проводити стрес–тестування. Для успішної організації здійснення стрес–
тестування банківською установою необхідно визначити основні етапи його
проведення.
І.М. Посохов пропонує використовувати наступну послідовність дій
(табл. 2.)
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Таблиця 2 - Основні етапи проведення стрес-тестування за І.М.
Посоховим[4]
Етап

Зміст

1

Збір інформації, яка необхідна для проведення стрестестування (звітність
підприємства, макроекономічні дані, експертні прогнози)

2

Визначення переліку імовірних ризиків

3

Моделювання можливих сценаріїв з заданими ризиками

4

Обробка та аналіз отриманих результатів

5

Розробка та застосування комплексу запобіжних заходів у випадку здійснення
ризиків

При здійсненні вибору показників, що підлягають стрес–тестуванню,
важливо описати значимі для українських банків фактори ризику та параметри
їх зміни, а також пов’язані з ними показники. Варіант систематизації
актуальних для українських банків ризиків наведений у таблиці 3.
У міжнародній банківській практиці використовуються різні підходи до
стрес– тестування. Всі їх можна розділити на дві великі групи. Однофакторні
стрес–тести (аналіз чутливості) дозволяють розглянути вплив окремо взятих
чинників на активи кредитної організації в короткостроковій перспективі.
Такими факторами можуть бути рівень інфляції, ключова ставка, валютний
курс та ін. Багатофакторні стрес–тести переважно націлені на оцінку
стратегічних перспектив кредитної організації. Вони оцінюють потенційний
вплив ряду факторів ризику на діяльність кредитної організації в разі кризової
ситуації, за умови ймовірного настання такої події.
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Таблиця 3 - Параметри ризиків для стрес–тестування в українських
банках [4]
Вид ризику

Параметри ризику

Коефіцієнти, що
аналізуються

Кредитний

Зниження кредитоспроможності позичальника. Погіршення якості кредитного портфеля. Виникнення простроченого основного
боргу і процентних платежів. Прояв факторів
ділового ризику. Ненадійність джерел
погашення боргу

Коефіцієнт регулятивного
капіталу. Коефіцієнт
економічного капіталу.
Коефіцієнт капіталу за
даними бухгалтерського
обліку

Ліквідності

Використання короткострокових ресурсів
для покриття більш довгострокових активів.
Покриття ресурсами низьколіквідних активів

Коефіцієнти ліквідності,
передбачені Базелем III.
Внутрішні коефіцієнти
ліквідності

Юридичний

Зміни у правовій системі. Порушення
клієнтами та контрагентами банківської
організації умов договорів.

Внутрішні показники.

Валютний

Непередбачувана зміна вартості основних
валют. Директивне встановлення державою
курсових обмежень. Обмеження доступу до
ринків іноземної валюти. Зміна ступеню
довіри до валюти.

Методологія Value at Risk
Внутрішні показники.

Достатності
капіталу

Зміна ринкової вартості банківських активів.
Зростання об’єму виданих позик

Коефіцієнти достатності
капіталу передбачені Базель
ІІ

Прибутковості

Нестабільні джерела формування прибутку.
Зростання реальної вартості ресурсів. Частка
непрацюючих активів. Використання
стабільної або довгостро-кової частини
ресурсів для покриття високоліквідних
активів, що приводить до скорочення або
появи негативної процентної маржі

Грошові потоки. Чистий
прибуток. Коефіцієнт
капіталу за даними
бухгалтерського обліку
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Обидві групи стрес–тестування мають свої плюси і мінуси (табл. 4).
Таблиця 4 - Переваги та недоліки однофакторних та багатофакторних стрес–
тестів [4].
Переваги

Недоліки

Однофакторні стрес-тести
Можливість відокремлено
розглянути вплив одного фактора
ризику на капітал банку. Простота
розрахунку. Легкість реалізації.
Швидке прийняття управлінських
рішень. Хеджування ризиків
При настанні екстраординарної
ситуації змінюються всі фактори
ризику, в тому і числі і ті, які
заздалегідь не були проаналізовані,
що може привести до неготовності
кредитної організації перешкодити
ризику

Багатофакторні стрес-тести
Визначається комбінація факторів
ризику, яка потенційно здатна
принести максимальні збитки, що
дозволяє більшою мірою запобігти
ризику банкрутства банку
Надто складні і трудомісткі
розрахунки. Невірне трактування
впливу лише одного із сукупності
факторів може призвести до
некоректного аналізу ризиків і, отже,
некоректного прийняття
управлінських рішень з управління
ризиками

У багатофакторному стрес–тесті, на відміну від однофакторної моделі
відбувається аналіз відразу декількох факторів ризику. Дана модель поділяється
на історичні і гіпотетичні стрес–тести. Сценарії стрес–тестування повинні
максимально наближатися до вірогідного перебігу подій. Це дозволяє отримати
максимально правдиву картину стресостійкості фінансової організації. При
розробці таких сценаріїв в першу чергу потрібно переконатися в їх логічній
несуперечності.
НБУ радить українським банкам використовувати як багатофакторні
стрес–тести (сценарний аналіз) так і однофакторні (аналіз чутливості) в
залежності від потреб та цілей стрес–тестування (табл.5).
Таблиця 5 - Багатофакторні стрес-тести, рекомендовані НБУ для
українських банків
Багатофакторні стрес-тести
Метод історичних сценаріїв
Метод гіпотетичних сценаріїв
Розглядаються зміни факторів ризику, які
Метод забезпечує гнучке формулювання
вже відбувалися у минулому. Головний
імовірних подій. Головний недолік – важко
недолік – не враховуються актуальні
оцінити вірогідність тих чи інших подій
характеристики ринку
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В табл.6. представлено характеристики методів гіпотетичніх сценаріїв, які
можуть бути поділені на дві великих групи, що відрізняються систематичністю
або несистематичністю можливих сценаріїв розвитку подій. Визначено головні
недоліки кожного з аналізованих методів.
Проведене

дослідження

показало,

що

актуальною

залишається

необхідність розробки уніфікованих методик, що регламентують порядок
проведення стрес–тестування в українських банках. Незважаючи на цінність
отриманих вченими і практиками результатів, ці методики залишаються
недостатньо

опрацьованими.

Також

майже

не

відбувається

адаптація

зарубіжних методик, а також їх застосування у вітчизняних банках, що
зумовлює потребу в розвитку теоретичних основ і визначенні місця стрес–
тестування в системі банківського ризик–менеджменту.
Таблиця 6 - Характеристика методів гіпотетичних сценаріїв
Метод гіпотетичних сценаріїв
Несистематичні
Систематичні
Метод
Кореляційний
Метод
Теорія
метод Певні
найгірших
суб'єктивних
екстремальних
сценаріїв Зміна фактори ризику
сценаріїв Усі
значень
факторів
піддаються
фактори
Розглядається
стрестестуванню, розподіл
залежить від
ризику
поглядів
інші ж
приймають
екстремальних
змінюються
своє найгірше експертної
значень
групи.
згідно їх
значення за
факторів ризику
Головний
певний
кореляції у
за певний
недолік –
проміжок
нормальних
проміжок часу.
часу.
суб'єктивність
умовах.
На основі цього
Головний
оцінки
Головний
розраховується
недолік – не
вірогідності.
недолік – існує
величина Var.
враховується
думка, що у
Головний
кореляція між
кризі кореляції
недолік –
факторами
змінюються,
результати
ризику.
тому
стресових
використовувати ситуацій часто
цей метод
недооцінюються
некоректно.
*Джерело: укладено автором
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Метод МонтеКарло Містить у
основі отримання
великої кількості
реалізацій
стохастичного
процесу.
Головний недолік
– важкість
розрахунку та
реалізації.

У країнах Західної Європи комплексний підхід до стрес–тестування
сприяє формуванню єдиного підходу до управління банківськими ризиками. В
даний час недостатньо розроблена проблема структурування комплексних
ризиків окремих напрямків діяльності комерційного банку, яка тісно пов’язана
зі стримуванням та управлінням ризиками.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХІДНОЇ
БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПОДАТКОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ
У статті розглянуто проблеми формування дохідної бази місцевих бюдетів
податковими надходеннями. Визначено з метою збільшення дохідної частини
місцевих

бюджетів

та

з

метою

дотримання

принципу

соціальної

справедливості, напрямки реформуванні майнового оподаткування. Виділено
основні завдання, які сприятимуть збільшенню надходжень до місцевих
бюджетів.
Ключові слова: бюджет, доходи місцевих бюджетів, місцеві бюджети,
місцеві податки та збори, податкові надходження.
Вступ та постановка проблеми. За теперішніх умов розвитку бюджетної
системи нашої держави, коли відбувається розширення повноважень органів
місцевого самоврядування в результаті проведення реформи децентралізації,
важливою та актуальною проблемою формування місцевих бюджетів є
підвищення їх самостійності, забезпечення збалансованого розвитку регіонів,
оскільки ефективна та дієва система місцевого самоврядування – важливий
елемент функціонування демократичної держави. Успішний розвиток громади
насамперед залежить від обсягу фінансових ресурсів, які знаходяться в її
розпорядженні та є необхідними для покриття власних витрат. Також наявність
достатньої кількості коштів у місцевих бюджетах є основою для задоволення
життєвих потреб населення, покращення їх умов проживання, гарантією їх
соціального захисту та забезпечення, тому питання удосконалення процесу
формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення є
досить актуальним. Саме показники виконання місцевих бюджетів являються
відображенням

загального

соціально-економічний

стану

одиниці та розкривають потенціал її подальшого розвитку.
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територіальної

Вагому роль у формуванні доходів місцевих бюджетів відіграють
податкові надходження, що включать в себе загальнодержавні та місцеві
податки і збори. Податки є головним джерелом власних і закріплених доходів,
які є основою самостійності місцевих бюджетів. Оскільки євроінтеграційні
процеси в Україні вимагають пошуку нових шляхів до збільшення власних
надходжень,

посилення

фінансової

самостійності

та

незалежності

територіальних громад від дотацій з боку держави, проблема формування
доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень набуває досить
актуального значення в реаліях сучасного розвитку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування місцевих
бюджетів, зокрема за рахунок податкових надходжень широко досліджувались
у вітчизняній економічній науці. Належне місце у розробці цієї проблематики
займають роботи О. Василика, В. Письменного, В. Кравченка, Й. Бескида,
О. Кириленка, В. Федосова, С. Юрія, І. Луніної, І. Лютого, Л. Горбач,
В. Зубенка, М. Карліна, К. Павлюка, А. Поддєрьогіна, А. Рудика, В. Опаріна,
О. Романенка, І. Самчинської, В. Андрущенка та інші.
Метою досліджeння є формування місцевих бюджетів за рахунок
податкових надходжень, виявлення існуючих проблем та шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Удосконалення процесу формування
доходів місцевих бюджетів, пошук резервів їх збільшення є надзвичайно
актуальним питанням в умовах розширення повноважень, якими наділяються
органи місцевого самоврядування. Тому, збільшення та оптимізація джерел
наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим завданням, вирішення
якого сприятиме підвищенню рівня доходів до місцевих бюджетів, їх
самостійності та якісному виконанню покладених на них завдань і функцій.
Також відсутність ефективних альтернатив наповнення місцевих бюджетів
потребує зосередження уваги на вирішенні існуючих проблем у наповненні
місцевих бюджетів податковими надходженнями.
Податок на доходи фізичних осіб виконує функцію макроекономічного
стабілізатора та регулювання економічної ситуації на локальному рівні,
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впливаючи безпосередньо на реальні доходи населення та діяльність суб’єктів
господарювання. Рівень тіньової економіки, прихована зайнятість, заробітна
плата, яка виплачується в «конвертах» впливають на обсяги надходжень ПДФО
до місцевих бюджетів. Отже, для збільшення надходжень до бюджету потрібно
посилювати боротьбу з неофіційним працевлаштуванням та заробітними
платами. На даний час, в Україні почалася посилена боротьба з неофіційним
працевлаштуванням. Черговий крок уряду в боротьбі за легалізацію доходів
громадян та недобросовісних підприємців був зроблений у вересні 2018 р., коли
Кабінет Міністрів України затвердив розпорядчий правовий акт «Про заходи,
спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», які спільно
проводитимуть Державна служба з питань праці, Державна фіскальна служба,
Пенсійний

фонд,

Національна

поліція

за

участю

органів

місцевого

самоврядування [6]. Даним актом передбачається посилення співпраці органів
державної влади в питаннях виявлення фактів застосування нелегальної праці, а
також перегляд актів органів виконавчої влади та внесення до них змін задля
посилення контролю за оформленням трудових відносин та боротьби з
тіньовою зайнятістю. Реалізація даного розпорядження уряду має посилити
дисципліну сплати податків та єдиного соціального внеску, проте, на подолання
проблеми повність потрібно багато часу та зусиль як з боку держави, так і з
боку громадян. Також задля подолання даної проблеми було б доцільним
ведення просвітницько-роз’яснювальної роботи. Наприклад, за допомогою
масового поширення інформаційних буклетів громадяни будуть мають змогу
дізнатися, що таке незадекларовані трудові відносини, які ознаки незаконного
використання робочої сили, які будуть наслідки у майбутньому через
неофіційну зайнятість тощо.
У забезпеченні місцевих бюджетів за рахунок оподаткування доходів
фізичних осіб Україна досягла рівня високорозвинених держав, проте щоб
мінімізувати дисбаланс між обов’язками та можливостями органів місцевого
самоврядування, який виникає у випадку, якщо працівник працює та сплачує
ПДФО у одній місцевості, а проживає та отримує соціальні послуги у іншій,
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потрібно удосконалювати діючу систему розподілу даного податку. До
прикладу у США, якщо особа проживає в одному штаті, а працює в іншому, то
вона подає лише одну податкову декларацію (за місцем проживання)
податковій службі і подає заяву роботодавцю, щоб він утримував і
перераховував податок за місцем її проживання [1, c. 16, 9]. Вагомою
перевагою зміни порядку зарахування ПДФО стане зростання мотивації органів
місцевого самоврядування територіальних громад – «експортерів» робочої сили
до підвищення умов життя та якості соціальних послуг, збільшиться
зацікавленість в зростанні працевлаштованих жителів, оскільки доходи
бюджету будуть залежати від їх чисельності та їхнього доходу. За даних умов
варіантом вирішення даної проблеми, може бути надання такому працівнику
статусу податкового агента щодо сплати ПДФО, оскільки він самостійно
повинен буде декларувати доходи, обчислювати та сплачувати податок до
бюджету за місцем проживанням та нести відповідальність за порушення норм
і порядку сплати податку. Обов’язок роботодавця буде полягати у поданні
даних у контролюючі органи про здійснені працівникам виплати. Реалізація
такого варіанта потребуватиме від фізичних осіб-платників відповідного рівня
фінансової грамотності, а для фіскальних органів – збільшення обсягів роботи з
контролю. Також існує інший варіант розв’язання цієї проблеми, який полягає у
стягненні та перерахуванні ПДФО підприємцями на єдиний рахунок, з якого, за
допомогою казначейства здійснюватиметься його подальший розподіл між
відповідними місцевими бюджетами. За таких умов казначейство повинно буде
отримувати інформацію про зміну місця проживання (податкової адреси) таких
фізичних осіб з Єдиного державного демографічного реєстру. Тоді обсяг
роботи казначейської та фіскальної служби може суттєво збільшитися та на
виконання даних функцій потребуватиме додаткових людських та фінансових
ресурсів [5, c. 285].
На сьогодні електронна система контролю діє лише для пального, а для
інших видів підакцизних товарів вона відсутня, тобто відсутній ефективний
контроль за обігом цих товарів, тому для вирішення проблеми ухилення від
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сплати акцизного податку від продажу тютюнових виробів та алкогольних
напоїв, вважаємо за потрібне, запровадження електронної системи контролю за
виробництвом та обігом даних підакцизних товарів. Переваги такої системи
зображені на рисунку 1.
Переваги електронної системи контролю за виробництвом та обігом
даних підакцизних товарів

збільшення доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку
виробництва й обігу підакцизних товарів в Україні та виключення
можливості реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку

зниження тіньового ринку тютюнових виробів та алкогольних напоїв

справедливі конкурентні умови для всіх учасників ринку та зменшення
фальсифікації продукції

Рисунок 1 – Переваги запровадження електронної системи контролю за
виробництвом та обігом даних підакцизних товарів
Пропозиції щодо впровадження електронної марки акцизного податку для
алкогольних напоїв лунають в експертному середовищі уже декілька
років. Зокрема, ще від 6 липня 2016 р. Кабінетом Міністрів України було
підписано

розпорядження

«Про

схвалення

Концепції

створення

та

впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних
товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна
марка»», за яким така система мала запрацювати в Україні ще до
1 грудня 2018 року, проте досі вона ще недопрацьована та не запущена у дію
[7].
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є досить
перспективним податком і може приносити у бюджет досить значні кошти.
Тому для вирішення раніше зазначених проблем оподаткування нерухомості
82

має стати зміна бази оподаткування, а саме перехід від оподаткування площі
об’єкта до його ринкової вартості, така практика існує в таких країнах, як
США, Австралії, Канаді, Японії, Німеччині, Великобританії та інших
європейських країнах. Даний спосіб оподаткування є більш справедливим, тому
що крім площі враховуються, додаткові важливі характеристики об’єкту (місце
розташування, ступінь зносу, якість інфраструктури тощо). З цієї точки зору
цінним є досвід Німеччини, де податкова ставка на сукупне майно фізичної
особи дорівнює 1 % від його оціночної вартості, для підприємств і компаній –
0,6 %, для фізичних осіб сума, що не оподатковується складає 120 тис. євро, для
юридичних – 20 тис. євро. Також діє податок на купівлю нерухомого майна,
який складає 3,5 % від його кадастрової вартості, що, на відміну від балансової,
є вартістю з урахуванням цільового призначення нерухомості. Пільги у вигляді
зниженої ставки є лише для майна в сільському та лісовому господарстві.
Переоцінка вартості об’єктів обов’язкового платежу проводиться кожні три
роки [3].
Для збільшення дохідної частини місцевих бюджетів та з метою
дотримання принципу соціальної справедливості, наступними кроками у
реформуванні майнового оподаткування мають стати, по-перше, розширення
бази оподаткування за рахунок транспортних засобів немасового попиту, а
саме

повітряних

та

водних

суден,

вартість

яких

значно

перевищує

375 мінімальних заробітних плат. Дані види транспорту є досить зручними для
адміністрування, оскільки вони характеризуються візуальною наочністю та
обов’язковістю

державної

реєстрації.

По-друге,

при

визначені

бази

оподаткування доцільно брати до уваги потужність двигуна (наприклад,
потужністю 250 і більше кінських сил), який зазвичай є показником дорогого
автомобіля [8, c. 112]. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, слід відмітити,
що транспортний податок є також в певній мірі і екологічним податком, тому
що при визначені бази та розрахунку податку враховуються не тільки технічні
характеристики транспортного засобу, а й його шкідливий вплив на
навколишнє середовище. До прикладу, у Італії величина податку залежить від
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потужності двигуна, у Франції додається також і тип палива, у Данії – вартість
автомобіля, тип двигуна та витрата пального, у Німеччині – вік авто, тип
двигуна, об’єм та спільною базою оподаткування для цих країн є об’єм викиду
вуглекислого газу CO2. Впровадження такої практики в Україні, тобто
врахування екологічних параметрів транспортних засобів, було б дуже
доречним, адже це забезпечить місцеві бюджети додатковим джерелом доходів
за екологічного забруднення навколишнього середовища транспортними
засобами [2, c. 138].
Діяльність транспортного ринку в Україні в частині стягнення збору за
місця для паркування транспортних засобів, повинно бути більш контрольовано
органами місцевого самоврядування. Оптимізувати процес справляння даного
збору та підвищити ефективність контролю допоможе облаштування місць для
паркування паркувальними автоматами, що буде сприяти своєчасній оплаті за
паркування. Необхідною також буде робота інспекторів з паркування, які
зможуть за допомогою фото та відео зйомки фіксувати адміністративні
порушення, пов’язані з зупинкою, стоянкою чи паркуванням авто та
виписувати штрафи за відповідне порушення [4, c. 710].
Згідно з Податковим кодексом України, одним з критеріїв віднесення
суб’єкта до категорії платників єдиного податку є величина його річного
доходу, проте у національній валюті вона не змінюється уже 4 роки
(з 2015 року), в той час як інфляція щорічно зростає та гривня знецінюється.
Тому, на нашу думку, варто провести індексацію доходів підприємців, що дасть
можливість працювати на спрощеній системі оподаткування, на індекс інфляції
і як наслідок збільшиться кількість платників та відповідно розмір надходжень
єдиного податку до місцевих бюджетів.
До основних завдань, які сприятимуть збільшенню надходжень до
місцевих бюджетів також слід віднести:
- підтримку підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують
фонд оплати праці;
- забезпечення прибутковості комунальних підприємств;
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- скорочення податкового боргу за платежами до місцевих бюджетів,
- дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях.
- формування податкової культури населення та дотримання податкової
дисципліни платниками податків [10, c. 50].
Висновки. Отже, для зміцнення фінансової бази органів місцевого
самоврядування за рахунок податкових надходжень потрібно удосконалювати
механізми адміністрування певних податків та зборів. Першочерговими
завданнями

мають

бути

посилення

боротьби

з

неофіційним

працевлаштуванням, введення в дію електронної системи контролю за
підакцизними товарами, перехід від оподаткування площі нерухомості до її
ринкової вартості та розширення бази оподаткування транспортним податком.
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Анастасія Кухаренко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У статі розглянуто теоретичні погляди на страховий ринок. Висвітлено
рейтинг лідерів серед страхових компаній України за чистими страховими
преміями.

Визначено

список

проблем,

які

потрібно

вирішити

для

конкурентоспроможного функціонування страхового ринку. Для подолання
проблем для ефективного функціонування страхового ринку Україні наведено
шляхи покращення його діяльності.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, структура страхового ринку,
суб’єкт страхового ринку, суб’єкт страхового ринку.
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Постановка проблеми. Фінансовий ринок є найважливішою складовою
економіки країни. Від ефективності функціонування, стану фінансового ринку
залежить економічний розвиток країни у цілому. Постійне зростання розмірів
фінансових ринків, їх інтернаціоналізація призводять до посилення впливу
страхових компаній на мобілізацію і перерозподіл фінансових ресурсів,
збільшення їхньої частки в сукупному обсязі фінансових активів. На сьогодні
страховий сектор в Україні ще не готовий в повному обсязі виконувати свої
функції на макроекономічному рівні , звільнити державу від додаткових витрат,
стимулювати науково-технічний прогрес, інвестувати в економіку. Потрібно
виділити те, що ринок страхових послуг України перевищує інші складові
ринків небанківських фінансових послуг, поступається тільки банківському
сектору. Сучасний стан національного страхового ринку не повною мірою
відповідає тенденціям розвитку світового ринку. Формування ефективного
страхового ринку потребує розробки ефективної політики щодо забезпечення
страхової діяльності страхувальників, іноземних перестраховиків, створення
розвиненої платоспроможної системи страхування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні основні проблеми
теорії та практики страхування й особливості функціонування ринку страхових
послуг України, перспективи подальшого розвитку досліджуються в роботах
таких провідних науковців, як В. Базилевич, Н. Внукова, О. Гаманкова,
Н. Дудченко, Ф. Журавка, О. Журавка, В. Зюбін, О. Козьменко, О. Корват,
Л. Онищенко, С. Осадець. Відаючи належне роботам вчених слід зауважити, що
деякі питання щодо розвитку страхового ринку потребують подальших
досліджень.
Мета і завдання дослідження. Мета статті послягає у вивчені теоретичних
аспектів визначення страхового ринку, аналіз його стану на теперішній час,
визначення основних проблем його розвитку, та шляхів покращення.
Виклад основного матеріалу. Ринок страхових послуг є одним з важливих
елементів ринкової структури та фінансової системи будь-якої держави.
Дивлячись на нелегкі політичні та економічні умови в країні особливим є
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питання забезпечення захисту всіх учасників господарської діяльності від
потенційних загроз та негативних факторів. Для уникнення ризиків або їх
мінімізації у світовій практиці широко застосовують страхування як спосіб
відшкодування
промисловими

економічних
аваріями,

збитків,

катастрофами,

завданих
захист

стихійними
інтересів

лихами,

фізичних

та

юридичних осіб за настання непередбачених подій тощо.
Страхування це одна із найдавніших категорій суспільних відносин.
Початок страхування відноситься до далекого минулого в історії людства.
Страхові відносини, закріплені в письмовому договорі страхування як
цивільно-правова угода, відомі вже з часів пізнього Середньовіччя коли завдяки
великим географічним відкриттям значно розширились можливості морської
міжнародної торгівлі, що спричинило збільшення ризиків, пов’язаних із
використанням нових можливостей.
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових
інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових

випадків),

визначених

договором

страхування

або

чинним

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати
фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. [4]
В Україні страхування регулюється на законодавчому рівні, основний
нормативно-правовий документ це Закон України «Про страхування» від
07.03.1996 р. № 85/96-ВР [5]
На сьогодні страхування є одним з основних секторів економіки, адже
воно сприяє нагромадженню заощаджень у вигляді страхових премій та
перетворенню їх на інвестиції. Досконала система страхового захисту є
підґрунтям

забезпечення

більш

високого

рівня

стабільності

народно-

господарського відтворювального процесу, досягнення соціальної злагоди, а
також гарантом високого рівня життя населення. Створення дієвої системи
захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання соціальної
стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку
страхових послуг.
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Страховий

ринок

–

економічний

простір

у

якому

взаємодіють

страхувальники (формують попит на страхові послуги), різноманітні за
формами організації страхові компанії (страховики, котрі задовольняють попит
на послуги), страхові посередники (агенти і брокери), а також організації
страхової інфраструктури (об’єднання), асоціації (страховиків, консалтингові
фірми, навчальні центри). [1, с.10]
Страховий ринок — це система фінансово-економічних відносин, де
об'єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга, формуються попит і
пропозиція на неї. Необхідність забезпечення безперервності відтворювального
процесу у випадку непередбачених несприятливих обставин обумовлює
розвиток страхового ринку.
Структура страхового ринку – це поєднання

суб’єктів і об’єктів

страхового ринку, які з’являються в процесі страхування
Об’єктами страхового ринку є страхові продукти ,вони являються
важливою складовою діяльності. Вартість даного страхового продукту
виражається у страховому тарифі. Визначення ціни відбувається на основі
аналізу попиту та пропозиції на послуги
Суб’єктами на страховому ринку є страхові компанії – основні фінансові
інститути, які діють на страховому ринку. Страхові компанії створюються для
отримання доходу за рахунок створення страхових накопичень та надання
послуг страхування, перестрахування та послуг страхового посередництва
фізичним та юридичним особам. [2, с.98]
Перелік усіх видів страхування, якими може скористатися страхувальник,
являє

собою асортимент

страхових продуктів. Всі види

страхування

відображенні в 6 та 7 статті Закону України «Про страхування».
За об’єктом виділяють три галузі страхування:
1. Страхування відповідальності;
2. Особисте страхування;
3. Майнове страхування.
В Україні страховий ринок представлений усіма страховиками, які
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розміщені

на певній території й провадять свою діяльність відповідно до

чинного законодавства. Цей вид ринку розглядається як середовище, у якому
формується попит і пропозиція на страхові послуги та досягається певний
результат від взаємодії страховиків і страхувальників.
На національному фінансовому ринку страхові організації стабільно
посідають передові позиції серед інших представників й поступаються лише
банківському сектору . Найбільш поширеними представниками страхового
ринку є страхові компанії, які беруть на себе зобов’язання за певну плату
відшкодувати завданий страховим випадком збиток або виплатити страхову
суму страхувальникові чи іншим особам, зазначеним у договорі, й при цьому
одержують прибутки (збитки). Страховики, як суб’єкти фінансового ринку,
можуть здійснювати основну (страхову) та неосновну діяльність (інвестиційну,
фінансову, іншу). При цьому в інформаційній системі від кожного виду
діяльності формується свій фінансовий результат, оскільки страховики
отримують грошові кошти від здійснення усіх видів діяльності та несуть
відповідні витрати. Таким чином забезпечується дотримання принципу обліку
нарахування та відповідності доходів і витрат. Вітчизняна практика діяльності
страхових компаній України свідчить про те, що велика частина страховиків
має широку мережу філій на території країни й розміщують свої головні офіси
в обласних центрах.
Першою страховою компанією яка була створена в Україні було страхове
товариство «Дністер», яке було засноване у Львові у 1892 році. За роки свого
існування 1892-1939 роки організація стала найпопулярнішою на той час
страховою компанією Галичини.
На сьогодні на страховому ринку України здійснюють свою діяльність
близько 156 страхових компаній. Серед найбільш успішних та надійних
страхових компаній виділяють:
«Колоннейд Україна» – перша міжнародна страхова компанія в Україні.
Вона надає послуги страхування переважно за участю страхових посередників
– брокерів. Компанія належить канадському страховому та перестрахувальному
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холдингу Fairfax Financial Holding і входить до групи Colonnade Insurance, яка
працює, окрім України, в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Словакії та
Румунії. Основні продукти компанії – автострахування, а також страхування
життя та майна.
Серед перестраховиків компанії – німецька Munich Re, швейцарська Swiss
Re, французька група Scor, а також Partner Re.
У 2021 році «Колоннейд Україна» очолила рейтинг Mind щодо надійності
страховиків. Однак компанія невелика, тож за підсумками 2020 року вона
посідає 26 місце серед українських страховиків за сумою страхових премій.
ARX – українська страхова компанія, яка є частиною канадського
страхового та перестрахувального холдингу Fairfax Financial Holding. Вона
фокусується на автострахуванні, туристичному, медичному, інвестиційному, а
також страхуванні життя і майна. За підсумками 2020 року компанія посідає
перше місце серед українських страховиків за сумою страхових премій – 2,68
млрд грн і друге місце за сумою страхових виплат – 1,03 млрд грн.
СК «Княжа» – українська страхова компанія, яка входить до австрійської
страхової групи Vienna Insurance Group. Серед продуктів компанії –
автострахування, автоцивілка, страхування майна, а також туристичне та
медичне страхування. «Княжа» є однією з компаній, від імені яких державний
«Ощадбанк»

укладає

договори

за

програмою

страхування

майна

та

туристичного страхування для мандрівників за кордон. За підсумками
2020 року компанія посідає 15 місце серед українських страховиків за сумою
страхових премій – 823,7 млн грн та 11 місце за сумою страхових виплат –
317,5 млн грн.
«Уніка» - страхова компанія, яка належить австрійській UNIQA Insurance
Group. В Україні вона також представлена АТ «УНІКА Життя».
Серед продуктів компанії – автострахування, страхування життя і майна, а
також туристичне та медичне страхування.
У 2017 році СК увійшла до Національної асоціації страховиків України.
Того ж року «Уніка» застрахувала на 630 800 грн пісенний конкурс
«Євробачення», який тоді проходив в Україні.
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За підсумками 2020 року компанія посідає друге місце серед українських
страховиків за сумою страхових премій
«Універсальна» – українська страхова компанія (СК), яка входить до
складу канадського страхового та перестрахувального холдингу Fairfax
Financial Holdings Limited. Страховик є членом Національної асоціації
страховиків України. Регіональна мережа компанії нараховує понад 300 точок
продажу по всій території України.
Компанія спеціалізується на наданні послуг у
страхування.

Серед

продуктів

компанії

–

сфері ризикового

автострахування,

особисте,

туристичне та майнове страхування.
«Універсальна» є однією з компаній, від імені яких державний
«Ощадбанк»

укладає

договори

за

програмою

страхування

майна

та

туристичного страхування для мандрівок за кордон.
За підсумками 2020 року компанія посідає 11 місце серед українських
страховиків за сумою страхових премій
Також в Україні працюють: СК «Уніка», Експрес-страхування, СК
«Універсальна», СК «Провідна», Альфа страхування та інші.
Страхові компанії які є активними учасниками вітчизняного ринку
фінансових послуг піддаються впливу різних чинників зовнішнього й
внутрішнього середовища.
Страховий ринок як складова фінансового ринку країни тісно пов’язаний із
виробничою сферою, а також рівнем життя населення. Саме зростання
добробуту населення та позитивний розвиток економіки країни сприяють
активності страхових компаній. Варто відзначити, що в сучасних економічних
умовах страхування – це та галузь економіки України, яка протягом останніх
років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Але
навіть не зважаючи на значне зростання обсягів страхового ринку ця галузь
забезпечує перерозподіл незначної частини ВВП. Ринок страхових послуг
України має низку проблем, серед яких: по-перше, низька зацікавленість у
страхуванні, що виникає внаслідок низької платоспроможності населення та
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недовіри до діяльності страхових компаній; по-друге, недосконале законодавче
регулювання, особливо щодо обов’язкових видів страхування. Також варто
відзначити, що велика кількість страхових компаній практично ще не працює за
світовими та європейськими стандартами, а вітчизняне страхове законодавство
не відповідає вимогам міжнародного, у тому числі Європейського Союзу.
Щоб підвищити роль страхових компаній на фінансовому ринку потрібно
посилити страхову діяльність за рахунок збільшення попиту на страхові
послуги шляхом підвищення рівня прозорості страхового ринку та страхових
компаній, створення єдиної бази даних страховиків і реєстри незалежних
посередників. Також є важливим створити централізовану базу даних про
шахрайство на страховому ринку, яка б була доступна всім страховикам.
Необхідно розвивати сучасну страхову структуру, розробити єдині правила
діяльності для страхових посередників, поліпшити фінансові показники
страхової діяльності та посилити фінансову безпеку на страховому ринку
шляхом зобов’язання страхових компаній поступово впроваджувати систему
управління ризиками. Потрібно також стимулювати розвиток інвестиційної
діяльності страхових компаній, насамперед у реальний сектор економіки [6].
Практична реалізація запропонованих рекомендацій дасть змогу наблизити
законодавче забезпечення страхової діяльності до європейських стандартів,
активізувати страхову, фінансову та інвестиційну діяльність страхових
компаній, а також посилити фінансову безпеку на фінансовому ринку. Отже,
усунення негативних чинників розвитку страхової галузі сприятиме розвитку
страхового ринку, що, своєю чергою, дасть змогу сформувати ринкове
фінансове середовище, яке значно зменшить рівень ризику та активізує
діяльність населення та підприємців у фінансовому секторі, мобілізувати значні
фінансові ресурси для інвестиційних проектів та сприятиме розвитку механізму
фінансування через фінансовий ринок.
Висновок. Страховий ринок України має низку проблем , Обгрунтовано,
що на сучасному етапі розвитку державна політика стосовно розвитку
страхового ринку України має бути комплексною та реалізовуватися на основі
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стратегічних цілей, які орієнтовані на удосконалення податкового регулювання
та

законодавчого

забезпечення,

розробку

заходів

щодо

покращення

інвестиційної діяльності страховиків, зміцнення фінансової безпеки ринку.
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Сучасні умови розвитку економіки мають значний вплив на результати
діяльності страхових компаній та визначають необхідність додаткового
стимулювання,

якого

можна

досягти

шляхом

залучення

інвестицій.

Інвестиційна діяльність виступає досить важливою складовою, яка дає
можливість отримувати додаткові прибутки для того, щоб страховик міг
успішно здійснювати свою діяльність. У розвинених країнах 20-30 % сукупного
прибутку страховиків складає саме прибуток від інвестиційної діяльності, а в
Україні цей показник становить лише 2-3%, тому існує потреба в активізації
інвестиційної діяльності страховиків.
Метою статті є здійснення оцінки сучасного стану та дослідження
основних тенденцій і напрямків розвитку інвестиційної діяльності страхових
компаній.
Дослідженню

різних

аспектів

здійснення

страховими

компаніями

інвестиційної діяльності присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені,
зокрема М. Александрова, В. Базилевич, В. Василенко, О. Заруба, О. Залєтова,
Н. Зозуля, С. Осадець, А. Черненко, О. Вовчак, Л.Ю. Сорока, М.В. Стецько,
В.Г. Федоренко, , Д.М. Черваньова, В.В. Шахов.
Інвестиційна діяльність є одним із основних джерел формування капіталу
страхової компанії в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Страхова
інвестиційна діяльність передбачає вкладення власних і залучених коштів зараз
для отримання доходу в майбутньому. Така діяльність підпадає під дію Закону
України "Про інвестиційну діяльність"[3], який регламентує здійснення
інвестиційної діяльності в цілому на території України всіх суб'єктів
господарювання, а також вимогам Закону "Про страхування" та іншим
нормативним актам, які регулюють правила розміщення страхових резервів [4].
Згідно із законодавством, страхові компанії, виконують дві важливі
функції: з одного боку в процесі здійснення основної професійної діяльності
вони стимулюють інвестиційну активність тим, що забезпечують страховий
захист суб’єктів господарювання від ймовірних ризиків, а з іншого боку –
приймають безпосередню участь у інвестуванні, тобто виступають в ролі
інституційних інвесторів.
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Враховуючи те, що метою інвестиційної діяльності страховика є
забезпечення найбільш ефективних шляхів розширення активів компанії з
позицій перспектив її розвитку й збільшення ринкової вартості, отже,
управління зазначеною діяльністю має відображати частину загальної
фінансової стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефективних
шляхів розширення обсягів активів страховика для забезпечення основних
напрямків його розвитку, таких як:
1)

забезпечення

зростання

обсягів

діяльності,

прибутковості,

платоспроможності;
2)

підвищення

конкурентоспроможності

та

збалансованості

між

структурними підрозділами;
3)

реалізацію інвестиційного потенціалу та досягнення соціального

ефекту.
Загалом виділяють дві системи управління інвестиційним потенціалом, які
передбачають:
– наявність у структурі страхової компанії власного інвестиційного
департаменту із залученням висококваліфікованих менеджерів і актуаріїв.
Можливе також створення дочірніх інвестиційних компаній чи компаній, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і управляють
активами;
– передання активів на аутсортинг. Довірче управління є доцільним для
середніх та малих страхових компаній, які за невелику (порівняно з витратами
на самостійне управління) отримують професійні послуги, можуть підвищити
дохідність і диверсифікованість інвестиційного портфеля [6].
Створення інвестиційного потенціалу страховиків залежить від таких
факторів:
збитковості

обсягів

страхових

премій;

або

прибутковості

структури

страхових

страхового

операцій;

умов

портфеля;
державного

регулювання щодо формування страхових фондів; строків страхових договорів;
а також обсягу власних коштів. Інвестиційним потенціалом визначається
інвестиційна політика страхової компанії. Інвестиційний потенціал страхової
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компанії складається з коштів страхувальників у вигляді страхових премій і
власного капіталу. Власний капітал страховика формується за рахунок внесків
акціонерів або учасників з подальшим відрахуванням коштів до резервів і
фондів.
Таким чином, кожна страхова компанія має в своєму розпорядженні дві
групи коштів:
а) власні кошти, у вигляді статутного фонду (капіталу), нерозподіленого
прибутку, додаткового та резервного капіталу, вільних резервів;
б) залучені кошти у формі страхових резервів.
Напрямки інвестування коштів, що належать до першої групи, законами не
оговорюються і страховики можуть розпоряджатись ними на власний розсуд. В
той же час законами України регламентуються напрямки інвестування коштів
другої групи, тобто обмежуються обсяги та шляхи отримання певних видів
доходів. Втручання з боку держави в інвестиційну діяльність страховиків
обумовлене тим, що ці кошти власністю страховика є тимчасово, тому
інвестувати їх він повинен дуже обачно. Законодавство України надає право
страховим організаціям здійснювати капітальні і фінансові інвестиції. Причому
капітальні інвестиції можуть бути реалізовані тільки шляхом придбання
нерухомого майна. Інших можливостей розміщення коштів страхових резервів
з метою здійснення капітальних інвестицій законами України не передбачено.
Завдяки добре організованій інвестиційній діяльності підвищується якість
надаваних страховою компанією послуг, а також визначається положення
страховика на ринку страхових послуг. Здійснювана інвестиційна діяльність
впливає на такі основні характеристики страхового продукту як вартість і
фактичне виконання зобов’язань страховика в рамках обумовлених термінів
страхових виплат. За рахунок інвестування страхових резервів страхових
компаній відбувається зростання власних коштів, що дає змогу знизити обсяг
залучення зовнішніх джерел фінансування. Крім цього, вкрай важливим
фактором є те, що інвестування сприяє розвитку бізнесу і дає можливість
власникам самостійно керувати ним [1, с. 70]. Інвестиційна діяльність дозволяє
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акумулювати додаткові надходження у вигляді доходів від розміщення власних
і залучених коштів, а саме: відсотків на суми залишків на поточних рахунках у
банку, відсотків від розміщення коштів на депозитних рахунках у банку,
відсоткового доходу за борговими цінними паперами.
Страхові компанії існують у формі ризикових і страхових компаній із
страхування життя. Компанії зі страхування життя спроможні планувати
розподіл майбутніх виплат за страховими полісами за періодами, що дозволяє
переважну частину своїх резервів тримати в довгострокових активах, що
забезпечує їм більш високу дохідність. Щодо ризикових страхових компаній, то
на них значною мірою впливають певні категорії ризиків, які важно
спрогнозувати. Внаслідок цього, розміщення їх резервів відбувається у
короткострокові активи, що є менш дохідними. У всіх випадках активи
страхових компаній повинні формуватися таким чином, що дозволить
диверсифікувати їх діяльність і отримувати прибутки.
Порівняльна характеристика інвестиційної діяльності страхових компаній
надана у таблиці 1.
Таблиця 1 - Порівняльна характеристика інвестиційної діяльності зі
страхування життя та страхування іншого, ніж страхування життя [2]
Характер інвестування

Страхування життя

Страхування інше, ніж
страхування життя

Довгострокове

У зв’язку з тривалими
термінами
договорів
страхування
можуть
застосовуватися
довгострокові
інвестиційні
процеси

У
зв’язку
з
відносно
короткими
термінами
договорів страхування (рік)
інвестиції
носять
короткостроковий характер

Прибутковість

Необхідно
отримання Менші
вимогу
до
стабільного доходу, оскільки прибутковості в порівнянні з
прибуток від інвестиційної ліквідністю вкладень
діяльності враховується при
визначені страхової премії
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Продовження таблиці 1
Ліквідність

Облік інфляційних процесів

Обсяг інвестицій

Узгодження термінів виплат

Не грає настільки великої
ролі – потреба в коштах
покривається за рахунок
узгодження термінів виплат з
термінами інвестування
Необхідно
враховувати
інфляцію, тому що договори
довгострокові
Значний, часто постійно
збільшується за рахунок
капіталізації
Термін
виплат
часто
визначений
у
договорі
страхування (страхування на
дожиття)

Є
найважливішим
принципом інвестування

По
більшості
видах
страхування інфляцію можна
не враховувати
Обсяг інвестицій змінний

Термін
виплати
є
випадковою
величиною;
необхідно
враховувати
розподіл збитків протягом
року
з
різних
видів
страхування
і
тривалий
характер
врегулювання
великих страхових випадків

Основною проблемою інвестування коштів страхових компаній є
нерозвинений фондовий ринок України та мала кількість фінансових проектів,
куди можна було б вкласти гроші. У розвинених країнах Європи і в США
частка інвестованих коштів страхових компаній становить близько 20- 25% усіх
інвестицій, при тому, що в Україні цей показник в рази менше. Наприклад, у
Великій Британії є приблизно 70 різновидів цінних паперів. В Україні найменш
ризикові вкладення становлять державні цінні папери або цінні папери
фінансових інститутів з державною участю. Але такі цінні папери забезпечують
низьку прибутковість. При цьому слід враховувати, що відсоткова ставка
сильно змінюється в умовах фінансових криз. Інші ж вкладення становлять
високий ризик, але порівняно великий дохід. До того ж, українська
нормативно-правова база у сфері страхування є недосконалою та не відповідає
європейським стандартам, рівень капіталізації українських страхових компаній
є низьким, а обсяг ліквідних фінансових інструменти є недостатнім для
проведення ефективної інвестиційної політики, недосконалим також є
нормативно-правове врегулювання діяльності страхових посередників [1, с. 71].
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Аналіз стану і тенденцій розвитку страхового ринку України дозволив
виділити найбільш важливі причини низького інвестиційного потенціалу
страховиків України, які стримують розвиток інвестиційної діяльності
страхових компаній [6, с. 39-41]:
– політична, фінансова та соціально-економічна нестабільність в країні;
– обмеженість можливостей для інвестування страховими компаніями;
– відсутність надійних інвестиційних інструментів і державних гарантій
під інвестиційні проекти;
–

відсутність

ефективного

податкового

законодавства,

здатного

стимулювати інвестиційну діяльність;
– велика кількість страхових суспільств і низька їхня капіталізація;
– низька довіра до вітчизняних страхових суспільств, що зумовлена в тому
числі й наявністю практики невиконання державою взятих на себе зобов’язань
у сфері страхування.
На сьогоднішній день інвестиційна діяльність страховиків в нашій державі
залишається недостатньо розвинутою, а її потенціал нереалізованим, але в
перспективі вона здатна забезпечити піднесення економіки України.
Аналіз страхового ринку України дозволив виділити ряд факторів, які
стримують розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній. Зокрема, на
інвестиційну

діяльність

негативно

впливає

політична

та

економічна

нестабільність в країні. Низький рівень капіталізації ринку, несприятливі умови
для інвестування, недосконалість податкової системи, відсутність надійних
фінансових інструментів і державних гарантій під інвестиційні проекти,
негативно впливають на рівень участі страхових компаній у інвестиційному
процесі країни. В той же час страхові компанії (особливо страховики, які
займаються довгостроковим страхуванням життя) за рахунок своєї ефективної
інвестиційної політики, при умові розвитку страхового та фінансового ринків
мають можливість суттєво впливати на рівень економічного розвитку країни.
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ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ДЕРЖАВИ
У статті

досліджено теоретичні основи оцінювання фінансової безпеки

банківського сектору, визначено основні показники та методи. Зазначено
основні завдання підсистеми фінансових важелів і методів у системі
фінансової безпеки. Зроблені відповідні висновки та пропозиції.
Ключові слова: банк, фінансова безпека, безпека банківської системи,
фінансові важелі, стратегія банку.
В період соціально-економічних перетворень завдання забезпечення
безпечного, стійкого і стабільного розвитку банківської системи країни набуває
особливої значимості, враховуючи, що її функціонування в сучасних умовах
ускладняється появою кризових явищ у різних сферах економіки.
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Банківська діяльність завжди пов’язана з ризиком, можливим витоком
інформації, наявністю внутрішніх та зовнішніх загроз. Тому питання
забезпечення безпеки банків є дуже актуальним. Так як основною причиною
поточної глобальної економічної кризи і епіцентром подій є світова фінансова
система, то саме її нестабільність, прорахунки і масштаби операцій на світових
фінансових ринках призвели до того, що економічна криза охопила всі країни.
Банківська ж система є основною складовою фінансової системи, тому питання
фінансової безпеки банків виходять сьогодні на перший план.
Важливим та обов’язковим етапом формування будь-яких рекомендацій
щодо забезпечення безпеки банківської системи є оцінювання її рівня, яке надає
можливість

сформувати

уявлення

про

наявні

загрози

стабільності

функціонування банківської системи та визначити пріоритетні напрями дій
щодо запобігання їх деструктивного впливу, ефективна реалізація яких
сприятиме підвищенню рівня безпеки банківської системи.
Теoретичним підґрунтям дoслідження фінансової безпеки банківського
сектору України є наукові здoбутки, зoкрема, таких вчених та дoслідників, як
І. Багровецька, О. Ареф’єва, І. Бланк, Я. Мулик, О. Кириченко, та ін.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів визначення фінансової
безпеки банківського сектору держави.
Фінансовими методами вважаються різні способи впливу фінансових
відносин на господарський процес. До них належать: фінансове планування,
фінансове прогнозування, фінансовий аналіз, інвестуван ня, оподаткування,
матеріальне стимулювання і відповідальність, страхування, заставні операції,
трансфертні операції, трастові операції, оренда, лізинг, факторинг, відносини з
акціонерами, іншими господарськими суб’єктами, органами державного
управління. Дія методів проявляється формуванням та використанням
грошових фондів.
Фінансові важелі є інструментами дії фінансового методу. Це можуть бути
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прибуток, дохід, амортизаційні відрахування, фінансові санкції, ціна, орендна
плата, дивіденди, процентні ставки, дисконт, цільові фонди, пайові внески,
інвестиції, котирування валютних курсів, форми розрахунків, види кредитів,
франшиза та ін [3, с. 41].
Управління фінансами банку як система економічного управління містить:
1) керовану систему (об’єкт управління – капітал, позикові і залучені
кошти, активи, фінансовий інструментарій, ліквідність, банківські операції,
фінансові результати);
2) управляючу систему (суб’єкт управління – керівництво банку);
3) функціональну підсистему (інструменти управління – планування,
регулювання, аналіз, контроль);
4) підсистему забезпечення (блок забезпечення процесу управління
фінансами: нормативне, інформаційне, технологічне і кадрове забезпечення)
[2].
Отже, фінансові методи – це елементи фінансового менеджменту банку
(планування, регулювання, аналіз, контроль), які впливають на господарський
процес.
До основних важелів, за допомогою яких банк може здійснювати
управління фінансовою безпекою, можна віднести: капітал, залучені і позикові
ресурси, валютну позицію, активи, ліквідність і платоспроможність, банківські
продукти і операції, фінансові результати (прибуток, доходи), заробітну плату,
податки та ін [4, с. 17].
Система фінансової безпеки містить підсистему фінансових методів і
важелів. Вона формує ядро системи фінансової безпеки банку. Завдання
підсистеми фінансових важелів і методів у системі фінансової безпеки
зображені на рис 1.
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Рисунок 1 – Завдання підсистеми фінансових важелів і методів у системі
фінансової безпеки
Комбінація фінансових методів і важелів складає підсистему фінансових
методів і важелів забезпечення фінансової безпеки. Схематично дана
підсистема подана на рис.2.
Необхідно підкреслити, що управління капіталом є одним з основних
фінансових методів забезпечення фінансової безпеки банку, а також усунення і
подолання банківських криз.
За інших рівних умов чим вищий рівень капіталізації банку, тим вища його
здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансовій безпеці [1].
Одним з важелів, що дозволяє підвищити рівень фінансової безпеки в кризових
ситуаціях,

є

збільшення

статутного
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капіталу

банку

[5,

с.

42].

Суб’єкт управління
(керівництво банку)
Нормативне,
інформаційне, технічне і
кадрове забезпечення

Планування

Методи управління

Регулювання

Аналіз

Контроль

Фінансові важелі

Об’єкти управління
(капітал, залучені та позичені кошти, тощо)

Фінансова безпека банку

Рисунок 2 – Підсистема фінансових методів і важелів управління
фінансовою безпекою
У частині управління кредитним портфелем можна виділити три основні
рекомендації для вітчизняних банків.
1. Застосування політики обмеженого зростання. Дуже швидкий розвиток
банку створює серйозні передумови для порушення його стабільної роботи.
Неможливо зберігати високу якість кредитних портфелів при існуючих
«вибухових» темпах зростання вітчизняної банківської системи.
2. Участь у роботі кредитних бюро. Банки все частіше стикаються з тим,
що позичальники вводять їх в оману, надаючи недостовірну інформацію,
зокрема про наявність або відсутність кредитів в інших банках. Кредитні бюро
у свою чергу дозволяють ефективно виявляти ненадійних позичальників.
3. Постійне вдосконалення кредитних методик. Необхідно відстежувати
проблемні кредити та виявляти загальні причини їх виникнення. У разі
виявлення таких кредитів методики кредитування модифікуються.
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Ще однією загрозою для фінансової безпеки банків є падіння ринкових
курсів цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку [6, с. 92]. До основних
способів боротьби з таким видом ризиків можна віднести такі (рис 3):

Рисунок 3 – Основні способи боротьби з падінням ринкових курсів цінних
паперів, що знаходяться в портфелі банку
1. Лімітація обсягів операцій з цінними паперами (абсолютна сума або
відсоток від активів). Визначаючи даний ліміт, банк обмежує свої можливі
втрати.
2. Диверсифікація вкладень у цінні папери. Не можна допускати
концентрації в торговому та інвестиційному портфелях банку цінних паперів,
випущених одним суб’єктом підприємницької діяльності, або паперів,
емітованих підприємствами однієї галузі. Так створюється дворівнева система
лімітів. По-перше, визначається загальна, максимально можлива величина
вкладень у цінні папери і, по-друге, виставляються ліміти на структуру самого
портфеля.
3. Зважена політика проведення торгових операцій. Банки, які проводять
агресивну кредитну і торгову політику, мають нижчий рівень фінансової
безпеки. Отже, для банківської установи оптимальним є варіант використання
консервативної стратегії роботи на фондовому ринку.
4. Створення резервів під торгові операції, що проводяться. Резерви
дозволяють банку покривати можливі втрати від непередбачених курсових змін
ринкової вартості цінних паперів [9, с. 63].
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Загрозу протиправних дій з боку службовців банків можна оцінити як
достатньо високу і здатну спричинити серйозне погіршення рівня фінансової
безпеки. Методи для профілактики та мінімізації даної внутрішньої загрози
зображені на рис. 4.

Рисунок 4 – Методи мінімізації внутрішньої загрози
Фінансовий контроль. Особлива увага має бути приділена використанню
основного методу фінансового контролю – ревізії, а також побудові ефективної
системи внутрішнього аудиту.
Заробітну плату. Працівники скоюють злочини у двох випадках. По-перше,
коли відчувають безкарність своїх дій, по-друге, коли не бачать адекватної
винагороди за свої зусилля. Тому банку слід керуватися принципами
справедливого підходу до визначення заробітної плати своїм працівникам.
Ще однією істотною загрозою фінансовій безпеці є зниження рівня
ліквідності банків. У фінансовій діяльності банківських установ цілком
вірогідна ситуація, коли вимоги вкладників банку перевищують суму його
високоліквідних активів і вторинних резервів. У такій ситуації різко знижується
рівень фінансової безпеки. Комерційний банк буде змушений продавати менш
ліквідні активи, наприклад, довгострокові цінні папери, формувати пакети
кредитів і реалізовувати їх на вторинному ринку. Однак дострокова реалізація
активів призводить до втрат, тому що банку доводиться реалізовувати їх з
дисконтом. Крім того, необхідною умовою збереження фінансової безпеки є
виконання нормативів ліквідності, встановлених Національним банком [7].
Суттєвою загрозою фінансовій безпеці є низька ефективність роботи
банків третьої і четвертої груп. Даний факт у поєднанні з орієнтацією цих
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банків на роботу з декількома крупними клієнтами створює реальну загрозу їх
фінансовій безпеці. Якість менеджменту вітчизняних банків є об’єктом
постійної критики з боку вчених, що займаються дослідженнями у сфері
банківського менеджменту. Певне поліпшення в даній сфері спостерігаються,
але кардинальних змін можна чекати тільки після посилення конкуренції на
банківському ринку.
На даному етапі розвитку можна порекомендувати банкам приймати
внутрішні програми підвищення кваліфікації кадрів, відправляти працівників
на стажування в зарубіжні банки, використовувати матеріальні заохочення
(надбавки до заробітної плати) для стимулювання працівників до підвищення
свого професійного рівня [8].
Банк є одним з головних гравців на валютному ринку. Його діяльність
полягає в управлінні пасивами та активами в іноземній валюті. Валютний ризик
виникає у зв’язку зі змінами валютних курсів і пояснюється тим, що, по-перше,
банки використовують різні валюти при проведенні операцій, і, по-друге,
зобов’язання і вимоги в іноземній валюті можуть не збігатися за термінами і
сумами. За останні кілька років активність українських банків на міжнародному
фінансовому ринку суттєво збільшилася. Банки відчували потребу в дешевих
фінансових ресурсах і розміщували власні боргові зобов’язання на іноземних
ринках.
Міжбанківське кредитування в Україні має в основному спекулятивний
характер. Банки використовують міжбанківські кредити як джерело коштів для
покриття поточної потреби в ліквідних активах.
Важливим

моментом,

що

гарантує

ефективну

роботу

підсистеми

фінансових методів і важелів, є те, що заходи щодо забезпечення фінансової
безпеки не повинні зводитися до разових, які спрямовані на підвищення
продуктивності праці банківських працівників, скорочення операційних і
неопераційних витрат, підвищення якості обслуговування клієнтів, поліпшення
ризик-менеджменту та інших подібних дій.
Отже, особливістю будь-яких антикризових заходів є підвищений ризик
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проведення подібних операцій. Із цього випливає, що антикризова робота
повинна проводитися систематично і спрямовуватися насамперед на виявлення
криз на початкових стадіях. Отже, підсистема фінансових важелів і методів дає
банку необхідний інструментарій для недопущення розвитку кризових
ситуацій,

а

також

запропонованих

забезпечення

інструментів

ефективної

дозволить

діяльності.

усувати

можливі

Використання
проблеми

в

діяльності банку та забезпечувати необхідний рівень його фінансової безпеки.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
Стаття присвячена виявленню и попередженню виникнення банківських
ризиків, досліджено особливості управління ними на сучасному етапі творення
економіки України. В статті окреслено характеристику етапів процесу
управління банківськими ризиками та здійснено аналіз роботи банківського
механізму.

Наведено

та

проаналізовано

пропозиції

щодо

класифікації

банківських ризиків, мінімізації ризикових позицій банку, оскільки повністю
уникнути ризиків неможливо та виокремлено правила управління ризиками в
банківських установах.
Ключові слова: ризики, банківські ризики, методи управління банківськими
ризиками, кредитний ризик, ефективне управління банківськими ризиками.
Ризик

є

невід’ємною

складовою

діяльності

будь-якої

банківської

організації. Банківська справа в загальному є дуже ризиковою, але вчасно
передбачений та знижений до мінімального значення банківський ризик
дозволяє отримувати стабільний прибуток банківським установам.
Через існування великої кількості ризиків банківської системи при
здійсненні окремих операцій, при укладанні конкретних договорів у процесі
діяльності банківських установ виникає проблема щодо обрання методів
управління банківськими ризиками з метою зменшення їх рівня, адже високі
значення ризику можуть призвести до труднощів у роботі банку та його
збитковості.
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Саме тому управління банківськими ризиками, пошук оптимальних
методів управління ними виступає однією з найважливіших проблем
банківських установ і тому потребує подальшого дослідження.
Мета статті полягає в узагальненні ключових теоретичних засад і
висвітленні основних методів управління банківськими ризиками в сучасних
умовах розвитку вітчизняної банківської системи.
Пошукам напрямів вирішення проблемних питань щодо ефективного
управління ризиками в банківській діяльності присвятили свої наукові праці
такі провідні зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Алексеєнко М. Д., Васюренко О.,
Вітлінський В., Вовчак О., Герасимович А., Кириченко О. А., Міщенко В.,
Мороз А., Пернарівський О., Примостка Л., Савченко Т., Смовженко Т.,
Савлук М. та ін. Велику увагу дослідженню ризиків банків та банківської
системи приділяли наступні науковці: Камінський А.Б. [1], Бондаренко Л.А. [2],
Севрук В.Т. [3], Кириченко О.А. [4], Васильєва Т.А. [5], Дж. Міль, Н. Сеніор,
П. Роуз, В. Гранатуров, Л. Бондаренко та інші, а також у нормативних
матеріалах Національного банку України [6;7].
Результати досліджень вищезазначених авторів є досить важливі, однак
проблема управління банківськими ризиками залишається нерозв’язаною через
багатогранність процесу, розмаїття методів управління ризиками, напрямів їх
мінімізації та потребує подальшого дослідження. Це зумовлює потребу у
подальших дослідженнях в цьому напрямі та визначає актуальність теми
кваліфікаційної магістерської роботи, її мету, завдання та структуру.
Протягом багатьох років банківський сектор України залишається досить
прибутковою сферою завдяки здійсненні великої кількості дохідних операцій
клієнтами банку та відсутності значних кредитних втрат. Банківська діяльність
має підвищений ризик в порівнянні з іншими видами економічної діяльності.
У

загальновживаному

значенні

під

терміном

«ризик»

розуміють

«можливість небезпеки, невдачі або дія навмання з надією на сприятливий
результат» [8].
Головний принцип, який дотримуються у своїй роботі банки – це
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прагнення отримати чим більшого прибутку, що обмежується ймовірністю
зазнати збитків: чим більший ризик, тим більше шансів отримати прибутки (або
зазнати збитків). Іншими словами, ризик – це вартісне вираження ймовірної
події, що веде до отримання додаткових прибутків або несення незапланованих
утрат [9].
У банківській діяльності ризик – це ймовірність зниження доходів, втрати
банком частини свого прибутку, виникнення збитків або здійснення додаткових
витрат в результаті здійснення фінансових операцій [10].
Основними причинами виникнення ризиків у діяльності банків є [6]:
- невизначеність поточних, проміжних та стратегічних цілей банків чи їх
неузгодженість між собою;
- недостатньо висока якість здійснення аналізу закономірностей розвитку
явищ у банківській галузі або висока нестабільність економічної системи, що
породжує випадковість виникнення певних процесів;
- брак часу для здійснення об’єктивного оцінювання ситуації, в якій
перебуває банк;
- наявність неповної інформації щодо тенденцій розвитку діяльності банку
чи можливих змін фінансового стану його клієнтів.
Класифікація банківських ризиків повинна враховувати вплив зовнішніх і
внутрішніх факторів, які призводять до появи ризиків [11]. Вибір коректної
методики оцінки ризиків сприяє зменшенню витрат у непрогнозованих
ситуаціях (що є досить типовим для сучасного ринку банківських послуг) [6].
Зарубіжні та вітчизняні науковці виділяють різні ознаки під час
класифікації банківських ризиків.
Національний банк України у Методичних вказівках з інспектування
банків «Система оцінки ризиків» виділяє дев’ять категорій ризику: кредитний
ризик, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки, ринковий ризик,
валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний
ризик, стратегічний ризик. Кожен банк може самостійно доповнити цю
класифікацію, розробивши власну нормативну базу щодо управління ризиками
з урахуванням кращої зарубіжної і вітчизняної практики.
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З погляду можливості оцінки банківські ризики можна поділити на [12]:
1. Ризики,

що

піддаються

кількісній

оцінці

(фінансові

ризики

–

визначаються ймовірністю грошових утрат і виникають у зв’язку з
непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і
пасивів, до них належать наступні ризики: кредитний, ліквідності, валютний,
ринковий, процентний, зміни ресурсної бази та ін. [9]);
2. Ризики, що не піддаються кількісній оцінці:
- функціональні ризики;
- зовнішні ризики – ризики, що пов’язані зі змінами зовнішнього
середовища комерційного банку, не залежать від його діяльності (наприклад, у
разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни,
заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, стихійного лиха,
приватизації, націоналізації, неадекватного правового регулювання тощо) [9].
Ця класифікація характеризує ризик з негативної точки зору, тобто вказує
на те, що ризик обов’язково призведе до фінансових утрат.
Успішна діяльність банку значною мірою залежить від організації процесу
управління ризиками, який має на меті обмеження або мінімізацію ризикових
позицій банку, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо.
З метою побудови та вдосконалення в банках України систем ризикменеджменту Правління НБУ розробило «Методичні рекомендацій щодо
організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України»
від 2.08.2004р [14].
Правила управління ризиками в банку:
- усі види ризиків взаємопов’язані;
- рівень ризику постійно змінюється під впливом оточення;
- ризики, на які наражаються банки, пов’язані з ризиками їх клієнтів;
- банкіри повинні намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші
підприємці, оскільки вони працюють не з власними, а з чужими грошима[1].
Управління ризиками повинно досягти наступних завдань:
- ризики повинні бути зрозумілими для банку і його керівництва;
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- ризики повинні бути в межах толерантності, що установлені спостережною
радою;
- рішення з прийняття ризику повинні відповідати стратегічним завданням
банківської діяльності, бути конкретними і чіткими;
- очікуваний дохід повинен покривати прийнятий ризик;
- розмір капіталу повинен бути рівним розміру ризиків банку [14].
На першому етапі відбувається ідентифікація ризиків, що базується на
історичних

та

статистичних

даних,

теоретичному

аналізі,

експертних

судженнях, на аналізі потреб і вимог причетних сторін; дозволяє встановити
межі, в яких потрібно управляти ризиками. Вона включає в себе з’ясування
контексту ризику, а саме визначання внутрішніх і зовнішніх параметрів, які
будуть прийматись до уваги при поводженні з ризиками, а також визначання
області дії та критеріїв ризиків для їх відображання в політиці ризикменеджменту. Ідентифікація дозволяє провести розподіл подій, причин,
наслідків за класами, групами, розрядами, при якому в одну групу потрапляють
об'єкти, що володіють загальною ознакою. Даний розподіл у співвідношенні до
цілей організації створює інформаційне поле для боротьби з небажаними
подіями. Ідентифікація дає змогу визначити вид або категорію ризику
(валютний, процентний, кредитний), а також ступінь його передбачуваності
(відомий, передбачуваний, непередбачуваний) та можливість кількісного
оцінювання [15].
На

другому

етапі

відбувається

якісне

та

кількісне

оцінювання

(вимірювання) ризиків.
До методів якісного аналізу ризиків відносять: метод експертних оцінок,
метод рейтингових оцінок, контрольні списки джерел ризиків [16].
Результати якісного аналізу є вихідною базою для проведення кількісного
аналізу. Кількісний аналіз дає змогу визначити ступінь впливу різноманітних
підвидів ризиків на фінансово-економічний стан підприємства, тобто оцінити
масштаб ймовірних наслідків настання ризик-ситуації.
До методів кількісного аналізу ризиків відносять: метод експертних
оцінок, статистичні методи, метод аналогій, аналітичні методи.
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Перевагою даної групи методів є комбінація варіантів по факторному
аналізу параметрів, що впливають на ризик, з можливістю пошуку шляхів
зниження його ступеня. Недоліком є необхідність адаптації поставленого
завдання до математичного апарату та відносно невелика його «прозорість».
Кількісне

оцінювання

рівня

ризику

передбачає

оцінку

реальних

(фактичних) та потенційних параметрів ризику банку, визначення допустимих
меж ризику для окремих банківських операцій, організаційних підрозділів та
фінансової установи в цілому. Також варто оцінити ризики освоєння нових
ринків, банківських продуктів та напрямів діяльності [17].
На третьому етапі застосовуються методи управління банківськими
ризиками, що спрямовані на пом’якшення, мінімізацію або усунення ризиків в
тому випадку, коли підтверджено перевищення встановлених допустимих меж
розміру ризику. Дані методи управління розглянемо більш детально в
наступному пункті даного розділу.
На четвертому етапі відбувається контроль та моніторинг рівня
банківських ризиків. Правильно організований механізм контролю істотно
знижує рівень функціональних ризиків. Моніторинг здійснюється з метою
забезпечення своєчасності відстеження рівнів

та

розмірів ризиків.

В

організаційному плані ця система охоплює: підрозділи банку, що проводять
спостереження;

сформовану

інформаційно-аналітичну

базу;

методичні

положення обробки зібраної інформації, методів оцінки валютних ризиків,
прогнозу, механізму оперативного прийняття рішень стосовно оптимального
впливу на ймовірні ризики для їх мінімізації або уникнення, відповідно до
обраної валютної політики банку, що сприятиме покращенню фінансових
результатів банківської установи [18].
Отже, в процесі управління банківськими ризиками виділяють чотири
взаємопов’язані етапи: ідентифікація (виявлення) ризиків, кількісне та якісне
оцінювання (вимірювання) ризиків, методи управління ризиками банку,
контроль та моніторинг ризику. При правильній організації процесу управління
ризиками можливо досягнути успішної діяльності банківських установ.
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Даниїл Моісєєв
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розглянуто діючий зарубіжний досвід податкового стимулювання
розвитку малого підприємництва. Показано, що у системі заходів регулювання
підприємницької діяльності податкове стимулювання має виняткове значення.
Обґрунтовано, що розвиток підприємництва значною мірою залежить від
інструментів податкової політики, які застосовуються в державі.
Ключові слова: податок, оподаткування, мале підприємництво, регулювання,
механізм оподаткування.
Для розвитку підприємництва необхідна належна фінансова база, яку в
ринкових умовах доцільно формувати не лише за рахунок методів прямого
фінансування, а й на основі використання таких опосередкованих важелів, як
податки. В Україні податкове стимулювання підприємництва впродовж усіх
років незалежності було недостатньо ефективним, а отже, не приносило
очікуваних результатів. Саме тому залучення передового зарубіжного досвіду
для активізації податкового стимулювання розвитку підприємництва нині є
особливо важливою проблемою, яка потребує системного вивчення та
вирішення.
Проблематика податкового стимулювання підприємництва доволі широко
розглядається
практичних

в

економічній

аспектів

літературі.

використання

Дослідженню

інструментів

теоретичних

податкової

і

політики

присвячено праці таких учених-економістів, як: Л.М. Гаєвська, О.М. Десятнюк,
Ю.Б. Іванов, А.Я. Кізима, А.І. Крисоватий, Я.В. Литвиненко, Г.С. Мельничук,
А.М. Поддєрьогін, Д.М. Серебрянський, А.М. Соколовська та багато інших.
Головною метою статті є розкриття теоретичних та практичних засад
реалізації зарубіжного досвіду податкового стимулювання
підприємництва.
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розвитку малого

Метою наднаціонального рівня в ЄС є збалансування функціонування
ринку, інтересів держави й малих форм підприємництва через зміцнення
єдиного внутрішнього ринку, усунення адміністративних бар'єрів; уніфікацію
законодавчої бази, посилення взаємодії країн ЄС для більш глибокого
економічного співробітництва. інтернаціоналізації підприємницької діяльності
на рівні окремих її суб‘єктів, через залучення підприємств до електронної
комерції, активізації процесів створення та впровадження інновацій, спрощення
процедур для створення нових підприємницьких структур. Для цього на
наднаціональному рівні розв’язуються питання, що стосуються податку на
додану вартість, коригування умов фінансування та зміни в соціальній політиці
держав.

Значну

роль

у

фінансуванні

заходів

із

підтримки

малого

підприємництва здійснюється зі структурних фондів Євросоюзу, таких як Фонд
регіонального розвитку, Соціальний фонд.
Поширеними в країнах Європи є також проєкти раціоналізації процесу
звітування, ліцензування, сертифікації, проєкти збору інформації через один
веб-сайт, на якому знаходяться всі форми (центр, що працює за принципом
«єдиного вікна»). Наразі майже всі послуги щодо реєстрації, звітування,
фінансово-податкових операцій можуть бути здійснені дистанційно завдяки
розгалуженій системі інтернет-ресурсів, зокрема й інтернет-банкінгу. Завдяки
цьому відбулось спрощення бухгалтерської звітності зі сплати ПДВ, подання
статистичної звітності зі сплати ПДВ на щорічній (замість щомісячній) основі,
а також звільнено мікропідприємства від сплати ПДВ. Для полегшення малого
підприємництва регламенти щодо його діяльності, як правило, уводяться
одночасно для всіх країн ЄС.
У цілому правила ведення бізнесу в ЄС побудовані так, що внутрішній
ринок ЄС є подібним до типового внутрішнього ринку окремо взятої держави.
Водночас кожна країна має значний простір для впровадження певних
індивідуальних умов для здійснення господарської діяльності,

а також

характеризується власною специфікою, яка може як покращувати, так і
погіршувати привабливість її підприємницького середовища порівняно з
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іншими членами ЄС. Ключові відмінності полягають: в економічних
параметрах (обсяг та структура ринку, галузеві пропорції, доступність кадрів,
розвиненості фінансової системи тощо); у рівні фіскального навантаження
(кожна держава самостійно визначає ставки прямих податків, натомість
система непрямих податків гармонізована, митні збори й платежі практично
повністю уніфіковані); у рівні державної підтримки й допомоги (зазвичай
залежить від пріоритетів державної політики конкретної країни й рівня
економічного розвитку держави та її окремих регіонів); в інфраструктурі для
здійснення

господарської

діяльності

в

широкому

сенсі

цього

слова

(транспортна й логістична інфраструктура, цифрова інфраструктура тощо); у
діловій культурі.
На

рівні

держави

фінансова

допомога

малому

підприємництву

забезпечується значними податковими пільгами в перші роки функціонування,
кредитами на пільгових умовах суб’єктам, орієнтованим на інноваційну
діяльність, охорону довкілля і екологічні проекти, функціонуючим у відсталих
регіонах, підприємствам із високою соціальною значущістю [5-10].
Досвід Угорщини полягає в тому, що відсталим у соціально- економічному
розвитку районах надають податкові пільги та преференції малим та середнім
підприємствам. Для окремих районів Угорщини, які отримали статус
виокремлених районів та підприємницьких зон, передбачено регіональні
податкові пільги. При цьому малі та середні підприємства, які обслуговують
об’єкти та розташовані на території особливих економічних зон, також
отримують частину відповідних податкових пільг. Окрім цього, податкові
пільги отримують усі малі та середні підприємства, які зареєстровані в
промислових парках [1, с. 27].
Гончарова Н. звертає увагу на те, що політика підтримки малого
підприємництва у Польщі формується з урахуванням завдання програми
децентралізації держави — створення економічної основи для місцевого
самоврядування територіальних громад. Засоби реалізації урядових програм
щодо сектору малого бізнесу передбачають як створення загальних умов для
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його розвитку, так і швидке реагування в розв’язанні конкретних проблем,
основними серед яких були значний розмір внесків на соціальне страхування,
адміністративна

регламентація

підприємницької

діяльності,

складна

й

обтяжлива для підприємців система оподаткування [2].
Для підтримки підприємництва у Франції використовується заохочення
пільгами, а в окремих випадках і підйомними позичками на відкриття
підприємства в економічно депресивних територіях. У вигляді звільнення від
податків на три роки, а також консультативної допомоги існує система
підтримки безробітних, які прийняли рішення створити власний бізнес.
Практично кожний власник малих форм підприємництва може розраховуватина
отримання кредитів, позик і субсидій. Міністерство фінансів, економіки та
промисловості створило французьким підприємцям страхування капіталів від
ризику «Sofaris», та бере на себе гарантії – поруки за кредити малим
підприємцям, що видаються банками [3, с.162].
Уряд Китаю відводить розвитку малого підприємництва в економіці країни
велику роль, удосконалюючи законодавчі акти, спрямовані на регулювання
економіки та оподаткування суб'єктів малого підприємництва; створюючи
державні фонди з підтримки та розвитку діяльності малого підприємництва.
Основна мета фондів полягає в забезпеченні гарантійними зобов'язаннями й
заставним забезпеченням малих підприємств з метою отримання банківських
кредитних коштів на розвиток бізнесу. Зокрема, Уряд Китаю затвердив
програми, спрямовані на вдосконалення китайської економіки терміном до
2020-2050 років. Особливу увагу надано малим підприємствам, які виробляють
інноваційну продукцію та технічні винаходи. Велику частину виробленої в
країні

продукції,

що

надається

на

експорт,

зроблено

саме

малими

підприємствами.
Досліджуючи досвід фінансування суб’єктів малого підприємництва у
зарубіжних країнах, вважаємо необхідним навести приклади фінансування в
таких країнах, як: США, Канада, Німеччина, Франція, Китай, які можуть бути
використані в Україні для удосконалення фінансової підтримки малого
підприємництва.
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У Великобританії, як зазначив І. Комарницький, індивідуальні фірми не
зобов’язані проходити державну реєстрацію, а сплата податків здійснюється на
підставі декларування індивідуальних доходів членів фірми. І навіть якщо
фірма зареєструвалася в державних органах, то податки сплачуються лише
після того, як фірма почала активно працювати на ринку та знайшла своїх
споживачів. У цілому, величина та кількість податків, які сплачують малі
підприємства, менші, а процедура оподаткування значно простіша, ніж для
великих підприємств. Крім цього, використовується також прогресивне
оподаткування прибутків корпорацій: ставки податків для корпорацій із
меншими доходами менші, ніж для корпорацій із великими доходами. Таким
чином, держава заохочує створення малих підприємств та всебічно підтримуєїх
діяльність, застосовуючи пільгові умови оподаткування [4].
Щодо системи оподаткування, підтримуємо позицію О. Стешенко в
тому, що плюсів і мінусів цієї системи, що залежать від умов здійснення
підприємницької діяльності, господарських операцій та від величини його
доходів, досить багато. Питання спрощеної системи оподаткування є одним з
найважливіших для суб’єктів малого підприємництва та держави, оскільки у
зовнішньоекономічному

просторі

необхідно

забезпечити

стабільний

економічний розвиток малого підприємництва як одного з важливих елементів
у ринковій системі [11, c. 84].
Отже,

основні

полягають у

характеристики

мінімізації

ведення

спрощеної

системи

бухгалтерського

оподаткування

обліку,

підтримці

підприємництва на етапі започаткування власної справи, мінімізації процедур
обліку й звітності. Водночас, ця система має низку обмежень щодо дозволених
для цієї системи оподаткування видів діяльності, припустимого обсягу доходу
та кількості найманих робітників. Зокрема, єдиний податок із суб’єктів малого
підприємництва є джерелом надходжень місцевих бюджетів, а також
забезпечення зайнятості населення.
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УДК 336: 658.115.31(045)
Oлeнa Мoскaлюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФIНAНСOВE ЗAБEЗПEЧEННЯ ПIДПРИЄМСТВ
КOМУНAЛЬНOЇ ВЛAСНOСТI
В стaттi визнaчeнo прoблeми фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння пiдприємств
кoмунaльнoї фoрми влaснoстi. Вказано, що для фiнaнсiв пiдприємств
кoмунaльнoї фoрми влaснoстi притaмaннi пeвнi спeцифiчнi oзнaки. Тaк, мaйнo
пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi пeрeбувaє у влaснoстi мiсцeвих
oргaнiв сaмoврядувaння, тoму для фiнaнсувaння цих пiдприємств, крiм влaсних
джeрeл, зaлучaються кoшти з мiсцeвих бюджeтiв, a тaкoж кoшти, oтримaнi
в пoрядку пeрeрoзпoдiлу мiж цими пiдприємствaми.
Ключові

слова:

кoмунaльнe

пiдприємствo;

фiнaнсoвe

зaбeзпeчeння,

фiнaнсувaння дiяльнoстi кoмунaльних пiдприємств.
Зaбeзпeчeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку будь-якoгo мiстa, рaйoну в
знaчнiй мiрi зaлeжить вiд мoжливoстeй i пoтeнцiaлу кoмунaльних пiдприємств,
aджe вoни, нaдaючи пoслуги з тeплoпoстaчaння, кoмунaльнo-пoбутoвoгo
oбслугoвувaння, трaнспoртнoгo й iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння, є oснoвoю
кoмфoртнoгo тa бeзпeчнoгo життя мeшкaнцiв мiсцeвoї тeритoрiaльнoї грoмaди.
Сьoгoднi, нa жaль, рiвeнь рoзвитку дaнoї гaлузi нe пoвнiстю зaдoвoльняє
пoтрeби нaсeлeння тa пiдприємств.
Фiнaнсoвi прoблeми пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi в Укрaїнi з
рoку в рiк зaгoстрюються, вирoстaючи з мiсцeвих (лoкaльних) дo гaлузeвих i
сoцiaльнo-eкoнoмiчних, щo стaнoвлять зaгрoзу нaцioнaльнiй бeзпeцi. Цe
викликaнo, з oднoгo бoку, всe бiльшими пoтрeбaми фiнaнсувaння пoтoчнoї
дiяльнoстi й рoзвитку кoмунaльнoгo гoспoдaрствa, a з другoгo – нeдoстaтнiми
кoштaми, щo видiляють нa цi цiлi дeржaвa, мiсцeвi бюджeти й бeзпoсeрeдньo
пiдприємствa. Сaмe тoму сьoгoднi aктуaльним є питaння, щoдo вдoскoнaлeння
фiнaнсувaння пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi тa пoшук нoвих
джeрeл фiнaнсувaння.
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Дoслiджeнням фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння пiдприємств кoмунaльнoї фoрми
влaснoстi

присвячeнo

чимaлo

нaукoвих

прaць

тaких

фaхiвцiв,

як

Г. I. Oнищук, Г. К. Aгaджaнoв, М. В. Глух, A. В. Григoрoвич, O. М. Бiлянський,
Л. В. Крaвцoвa, O. Ю. Пoпoв, В. Ю. Свiтличнa, К. В. Прoцaк, Г. М. Сeмчук.
Проте було не розглянуто питання фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння пiдприємств
кoмунaльнoї влaснoстi в умовах політичної та економічної нестабільності в
Україні.
Мeтoю

дaнoгo

дoслiджeння

є

oбгрунтувaння

oснoвних

aспeктiв

фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння пiдприємств кoмунaльнoї влaснoстi.
Мaйжe всi комунaльнi пiдприємствa iснують зa рaхунок фiнaнсових
дотaцiй з мунiципaльних бюджeтiв. Тим сaмим створюється бaлaст для
розвитку будь-якого нaсeлeного пункту, дe є збитковi комунaльнi пiдприємствa,
нa пeрeкриття витрaт яких iдe чaстинa бюджeту. Комунaльний сeктор
eкономiки знaходиться у кризовому стaнi тa потрeбує нeгaйного тa дeтaльного
рeформувaння, нaслiдком чого мaє стaти формувaння eфeктивних ринкових
мeхaнiзмiв господaрювaння, змiцнeння мaтeрiaльно-тeхнiчної тa фiнaнсової
бaзи,

зaбeзпeчeння

прибутковостi

пiдприємств

комунaльної

влaсностi,

пiдвищeння рiвня обслуговувaння споживaчiв комунaльних послуг. Кожному
пiдприємству, нeобхiднa прогрaмa конкрeтних дiй, якa будe нaцiлeнa нa
створeння eфeктивного мeхaнiзму попeрeджeння тa мiнiмiзaцiї втрaт вiд дiй
нeгaтивних фaкторiв eкономiчної кризи. Вирiшeння постaвлeних проблeм
стaють зa основу у створeннi стрaтeгiї виходу комунaльних пiдприємств з кризи
[1, с. 238].
Комунaльним пiдприємством в Укрaїнi є сaмостiйний господaрюючий
cтaтутний суб'єкт, що можe здiйснювaти виробничу, нaуково-дослiдну тa
комeрцiйну дiяльнiсть iз мeтою одeржaння вiдповiдного прибутку (доходу) [1].
Об'єктaми комунaльної влaсностi є мaйно оргaнiв мiсцeвого сaмоврядувaння,
комунaльнi пiдприємствa тa оргaнiзaцiї, мaйновi чaстки в стaтутних фондaх
господaрських товaриств, природнi рeсурси, об'єкти соцiaльної iнфрaструктури,
мiсцeвий бюджeт, позaбюджeтнi фонди, цiннi пaпeри, що склaдaють
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мaтeрiaльну

тa

фiнaнсову

основу

мiсцeвого

сaмоврядувaння

тa

використовуються для зaбeзпeчeння соцiaльно –eкономiчних потрeб нaсeлeння.
У комунaльнiй влaсностi пeрeбувaють зaклaди соцiaльної сфeри, мaйно оргaнiв
мiсцeвого сaмоврядувaння, пiдприємствa житлово-комунaльного господaрствa,
трaнспорту.
Фiнaнсувaння

комунaльних

господaрств

здiйснюється

зa

рaхунок

бюджeтних коштiв. Повнiстю нa основi бюджeтних aсигнувaнь фiнaнсується
господaрство впорядкувaння мiсцeвих шляхiв, зeлeних нaсaджeнь тa сaнiтaрнa
очисткa нaсeлeних пунктiв. Пiдприємствaм водопровiдно-кaнaлiзaцiйного
господaрствa бюджeтнi кошти видiляються виключно нa кaпiтaльнi вклaдeння,
фiнaнсувaння яких здiйснюється тaкож зa рaхунок aмортизaцiйних вiдрaхувaнь,
прибутку тa довгострокових крeдитiв. Мiський пaсaжирський трaнспорт,
житловe господaрство i тeплоeнeргeтикa одeржують бюджeтнi дотaцiї
(нa покриття eксплуaтaцiйних витрaт, нa кaпiтaльний рeмонт, нa придбaння
нового рухомого склaду, нa кaпiтaльно-вiдновлювaльнi роботи, нa покриття
рiзницi в тaрифaх нa тeпло тa iнш.). З мeтою модeрнiзaцiї тa тeхнологiчного
пeрeозброєння пiдприємствa комунaльного господaрствa можуть зaлучaти
крeдитнi рeсурси [5, с. 131].
Особливостi

упрaвлiння

господaрською

дiяльнiстю

комунaльних

пiдприємств визнaчeнi чинним законодавством в Україні. Тaк упрaвлiння
господaрською дiяльнiстю в комунaльному сeкторi eкономiки здiйснюється
чeрeз

систeму

оргaнiзaцiйно-господaрських

повновaжeнь

тeриторiaльних

громaд тa оргaнiв мiсцeвого сaмоврядувaння щодо суб'єктiв господaрювaння,
якi нaлeжaть до комунaльного сeкторa eкономiки i здiйснюють свою дiяльнiсть
нa основi прaвa господaрського вiдaння aбо прaвa опeрaтивного упрaвлiння.
Вiдповiдно до чaстини 3 стaттi 24 суб'єктaми господaрювaння комунaльного
сeкторa eкономiки є суб'єкти, що дiють нa основi лишe комунaльної влaсностi, a
тaкож суб'єкти, у стaтутному кaпiтaлi яких чaсткa комунaльної влaсностi
пeрeвищує п'ятдeсят вiдсоткiв чи стaновить вeличину.
Нa сучaснoму eтaпi для викoнaння свoїх прямих зaвдaнь кoмунaльнi
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пiдприємствa пoтрeбують зaлучeння дoдaткoвoгo фiнaнсувaння, якe змoжe
стaбiлiзувaти їх дiяльнiсть, пoкрaщити стaн тeхнiчнoї бaзи, oнoвити вирoбничi
зaсoби.
Фiнaнси пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi є сaмoстiйнoю
eкoнoмiчнoю кaтeгoрiєю, якa вiддзeркaлює eкoнoмiчнi вiднoсини пoв’язaнi з
рoзпoдiлoм i пeрeрoзпoдiлoм вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту шляхoм
фoрмувaння тa викoристaння цeнтрaлiзoвaних i дeцeнтрaлiзoвaних фoндiв
грoшoвих кoштiв нa мiсцeвoму рiвнi з мeтoю нaйбiльш пoвнoгo зaдoвoлeння
житлoвo-кoмунaльних пoтрeб нaсeлeння [2].
Для фiнaнсiв пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi притaмaннi пeвнi
спeцифiчнi oзнaки, якi впливaють з oсoбливoстeй фoрм влaснoстi i
гoспoдaрювaння. Тaк, мaйнo пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi
пeрeбувaє у влaснoстi мiсцeвих oргaнiв сaмoврядувaння, тoму для фiнaнсувaння
цих пiдприємств, крiм влaсних джeрeл, зaлучaються кoшти з мiсцeвих
бюджeтiв, a тaкoж кoшти, oтримaнi в пoрядку пeрeрoзпoдiлу мiж цими
пiдприємствaми. Вaжливo вiдзнaчити, щo пiдприємствa тa зaклaди сoцiaльнoкультурнoї сфeри кoмунaльнoї фoрми влaснoстi функцioнують як у сфeрi
мaтeрiaльнoгo вирoбництвa, тaк i в нeвирoбничiй сфeрi [3, с. 49].
Плaнувaння видaткiв мiсцeвих бюджeтiв нa фiнaнсувaння пiдприємств
кoмунaльнoї фoрми влaснoстi мaє свoї oсoбливoстi, бo рoзпoчинaється з
визнaчeння дoхoдiв цих пiдприємств. Як прaвилo, дoхoди пiдприємств
кoмунaльнoї фoрми влaснoстi знaчнo мeншi нiж видaтки, тoму пiсля рeтeльнoї
пeрeвiрки рoзрaхункiв пiдприємств мiсцeвi фiнaнсoвi oргaни плaнують
дeржaвну дoтaцiю в рoзмiрi, нeoбхiднoму для збaлaнсувaння їх дoхoдiв
iвидaткiв. При цьoму oкрeмo плaнується дoтaцiя з урaхувaнням нe тiльки
функцioнaльнoгo признaчeння пiдприємств, a й нaпряму нaдaння дoтaцiї. Тaк,
житлoвo-eксплуaтaцiйним кoнтoрaм нaдaється: бюджeтнa дoтaцiя нa пoкриття
збиткiв вiд eксплуaтaцiї, вiд пeрeвищeння сплaчeнoгo ПДВ нaд oтримaним i нa
пoкриття рiзницi в тaрифaх нa тeплo, якe пoдaється вiдoмчими кoтeльними; нa
кaпiтaльний

рeмoнт.

Трaнспoртним

пiдприємствaм

бюджeтнa

дoтaцiя

плaнується нa пoкриття eксплуaтaцiйних витрaт, нa кaпiтaльний рeмoнт
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рухoмoгo склaду, нa придбaння нoвoгo рухoмoгo склaду тa нa кaпiтaльнoвiднoвлювaльнi рoбoти. Крiм тoгo, у дoтaцiї кoмунaльним пiдприємствaм мoжe
зaклaдaтися прибутoк, рoзмiр якoгo зaлeжить вiд стaну мiсцeвoгo бюджeту, з
якoгo плaнується oтримaти прибутoк.
Пoгaний стaн функцioнувaння кoмунaльних пiдприємств зумoвлeний тим,
щo прoтягoм oстaнньoгo пeрioду рiвeнь oнoвлeння нe вiдпoвiдaв пoтрeбaм,
тoму мoжнa видiлити тaкi прoблeми житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa:
 висoкий рiвeнь знoшувaнoстi устaткувaння гaлузi;
 збiльшeння рiвня збиткoвoстi;
 вiдсутнiсть eфeктивнoї цiнoвoї пoлiтики;
 нeдoскoнaлa тaрифнa пoлiтикa;
 тeхнiчнe пeрeoснaщeння пiдприємств з впрoвaджeнням сучaсних
тeхнoлoгiй;
 нeзaцiкaвлeнiсть iнвeстoрiв у вклaдeннi кoштiв у житлoвo-кoмунaльний
кoмплeкс [4, с. 132].
Для пiдвищeння бюджeтнoгo фiнaнсувaння кoмунaльних пiдприємств
мiсцeвa влaдa пoвиннa спрямувaти бюджeтнi кoшти нa дoсягнeння тaких
зaвдaнь:
- пристoсувaння пiдприємств кoмунaльнoї фoрми влaснoстi дo ринкoвих
умoв гoспoдaрювaння;
- пoлiпшeння якoстi вoди, змeншeння витрaт eнeргoрeсурсiв, пiдвищeння
eнeргoeфeктивнoстi житлoвих тa aдмiнiстрaтивних будiвeль.
Для пiдвищeння рiвня тa якoстi нaдaння пoслуг мiсцeвi oргaни влaди
зoбoв’язaннi

знaхoдити

всi

мoжливi

прoпoрцiї

мiж

кoмунaльними

пiдприємствaми тa привaтними [2].
Для eфeктивнoстi викoристaння oб’єктiв кoмунaльнoї влaснoстi мiсцeвiй
влaдi пoтрiбнo зa дoпoмoгoю мeхaнiзмiв oпoсeрeдкoвaнoгo впливу нa прoцeси
фoрмувaння кoмунaльних пiдприємств викoристoвувaти iнвeстицiї привaтних
oсiб тa iнвeстoрiв з визнaчeння рoзмiру вклaду. I зa дoпoмoгoю тaких джeрeл
фiнaнсувaти ряд вaжливих oб’єктiв.
Тaким чином, фінанси підприємств комунальної форми власності є
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самостійною економічною категорією, яка віддзеркалює економічні відносини
пов’язані з розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту
шляхом формування та використання централізованих і децентралізованих
фондів грошових коштів на місцевому рівні з метою найбільш повного
задоволення

житлово-комунальних

потреб

населення.

Фiнaнсувaння

комунaльних господaрств здiйснюється зa рaхунок бюджeтних коштiв.
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Настя Нечипорук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ФІНАНСОВЕ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
У статті аналізується процес трансформації міжбюджетних відносин в
Україні, враховуючи нововведення в бюджетному законодавстві, здійснюється
дослідження однієї з найважливіших форм міжбюджетних відносин, а саме
міжбюджетних трансфертів.
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Ключові слова: міжбюджетні відносини, фінансове вирівнювання, державний
бюджет, місцевий бюджет, трансферти, субвенції, дотації.
Актуальність теми: Ефективний розвиток та розподіл міжбюджетних
трансфертів стимулює підвищенню соціально-економічного рівня не тільки
певних регіонів, а й загалом покращити розвиток усієї держави в цілому.
Під час постійного вдосконалення законодавчої бази, яким передує
реформа

децентралізації,

у

бюджетній

сфері

України

з’являються

нововведення, які потребують постійних випробувань їх ефективності.
Міжбюджетні

трансферти

являються

одним

із

них.

Зауважимо,

що

міжбюджетні трансферти варто розглядати як один із головних інструментів
раціонального існування в країні єдиної бюджетної системи для здійснення
ефективної роботи, та виконання покладених функцій на державні органи влади
та органи місцевого самоврядування.
Питання організації міжбюджетних відносин, фінансового вирівнювання
регіонів, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування викликають
інтерес до дослідження багатьох учених, зокрема таких як: О. Заброцька,
О. Сунцова, Л. Лисяк, І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін, О. Тулай, В. Федосова,
І. Чугунова, С. Юрія та інші.
Метою статті є з'ясування теоретичниx oснов, практичного застосування та
обґрунтyвання напрямiв yдoсконалeння фiнансoвoгo вирiвнювaння в Україні.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
- здійснити дослідження теоретичних та практичних аспектів діяльності
процесу фінансового вирівнювання в Україні;
- дослідити cучасний стан фінансового вирівнювання;
- визначти

підходи

до

вирішення

проблем

оптимізації

системи

міжбюджетних трансфертів.
Україна являється незалежною державою, однак, як і в більшості держав,
певні регіони, області, райони та локальні території мають різний рівень
економічного розвитку, що залежить від багатьох факторів. Для досягнення
високого рівня економічного і соціального розвитку, надання соціальних
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послуг населенню, які гарантуються державою, використовується механізм
перерозподілу доходів і видатків бюджетів нижчого рівня через бюджети
вищого рівня.
Важливою частиною бюджетного процесу та невід’ємним елементом
бюджетного механізму виступають міжбюджетні відносини [2], які являють
сукупність відносин між органами державної влади й органами місцевого
самоврядування стосовно надання відповідним бюджетам фінансових ресурсів,
необхідних для забезпечення населення необхідними суспільними благами та
послугами.
Система міжбюджетних стосунків повинена стимулювати злагодженому,
всебічному соціально-економічному розвитку регіонів і територій, бути
справедливим

і

враховувати

зацікавленість

місцевих

органів

влади.

Враховуючи стан економічного розвитку на сьогодні та імовірні перспективи
власного

розвитку

відбувається

формування

механізму

міжбюджетних

відносин.
Міжбюджетні відносини є складною системою, яка покликана забезпечити
оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів між відповідними бюджетами,
зумовлений об’єктивними відмінностями в рівнях соціально-економічного
розвитку окремих територій [4].
Згідно з бюджетним кодексом система міжбюджетних відноси в Україні
містить

такі

форми:

міжбюджетні

трансферти;

бюджетні

позики

(короткотермінові запозичення для покриття тимчасових касових розривів
через порушення ритмічності виконання дохідної частини бюджету та
обов’язковості проведення витрат з місцевого бюджету);

запозичення до

державного бюджету для покриття витрат фінансування інвестиційних проєктів
за рахунок фінансових ресурсів іноземних держав, іноземних фінансових
установ і міжнародних організацій. [6 c. 56].
На рисунку 1 зображено розмежування міжбюджетних трансфертів згідно
з бюджетним кодексом.
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Міжбюджетні
трансферти

базова дотація –
трансферт, що надається
з державного бюджету
місцевим бюджетам для
горизонтального
вирівнювання
податкоспроможності
територій

субвенції

додаткові
дотації

реверсну дотацію –
кошти, що передаються
до державного бюджету з
місцевих бюджетів для
горизонтального
вирівнювання
податкоспроможності
територій

Рисунок 1 - Види міжбюджетних трансфертів
Відповідно до Бюджетного кодексу міжбюджетні трансферти – це кошти,
які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету іншому .
За допомогою міжбюджетних трансфертів вирішується ціла низка
проблем, серед яких [2, c. 48]:
- розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між виконавчою
державною владою і місцевим самоврядуванням;
- забезпечення місцевих бюджетів дохідними джерелами для виконання
власних і делегованих повноважень;
- перерозподіл через державний бюджет фінансових ресурсів від багатших
у фінансовому розумінні бюджетів до бідних;
- формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого
самоврядування у мобілізації доходів;
- використання у процесі виконання бюджетів різних форм і методів
взаємодії між державним бюджетом і місцевими бюджетами [2 c. 49].
На рисунку 2 відобразимо тенденцію надходжень з державного до
місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів протягом 2016-2021 років.
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Рисунок 2 - Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до
місцевих бюджетів за 2016–2021 рр.
Джерело: розроблено автором на основі даних [1,5].
Як видно із діаграми найбільше трансфертів із державного до місцевих
бюджетів надійшло у 2018 році, їх сума склала 304 672 млн. грн. В свою чергу
сума найменьших трансфертів – 163 846млн. грн. - до бюджетів нижчого рівня
надійшла у 2020 році.
Оптимізація та збільшення кількості джерел, що наповнюють дохідну
частину місцевих бюджетів, послаблення контролю за органами місцевої влади
в управлянні фінансовими ресурсами є надзвичайно важливими факторами.
Вирішення

даних

завдань

стимулюватиме

зростання

рівня

фінансової

незалежності органів місцевого самоврядування та ефективного виконання
покладених на них завдань і функцій.
Отож, міжбюджетні відносини являються важливою частиною бюджетної
політики, компонентом фінансового розвитку між місцевими органами влади та
держави загалом. Міжбюджетні трансферти виступають головною формою
застосування

міжбюджетних

відносин.
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На

рівні

органів

місцевого

самоврядування трансферти сприяють розв'язанню низки питань, пов’язані зі
створенням ефективним функціонуванням адміністративно-територіальних
угрупувань[4]. На сьогоднішній день стан фінансування видатків органів
місцевого самоврядування на виконання функцій і завдань делегованих їм є
надзвичайно проблемним, а система доходів місцевих бюджетів не досконала,
хоча даним бюджетам необхідно працювати як єдиній злагодженій системі, за
для розвитку територій та забезпечення потреб населення.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
У статті визначено роль та важливість фінансової грамотності, визначено її
вплив на соціально-економічні процеси в державі, розглянуто джерела
підвищення фінансової культури населення. Проаналізовано доцільність
залучення світового досвіду фінансової освіти населення. Визначено роль
держави і спеціальних інституцій у процесі підвищення рівня фінансової
грамотності населення, а також необхідність популяризації фінансової
грамотності серед молоді.
Ключові слова: фінансова грамотність, фінансова освіта, фінансова
обізнаність, фінансова поведінка, фінансовий ринок.
Постановка проблеми. В умовах відкритості економічних систем та
розширення фінансово-економічних зв’язків особливого значення набуває
підвищення фінансової грамотності населення. У сфері фінансів, як і в інших
сферах своєї діяльності, люди приймають рішення і діють під впливом
стереотипів, що склалися, ілюзій сприйняття, упереджених думок, помилок в
аналізі інформації. Отже, відсутність необхідних фінансових знань робить
неможливим прийняття зважених фінансових рішень на тлі агресивної
рекламної політики. Підвищення рівня фінансової обізнаності населення
призведе до скорочення випадків шахрайства з боку недобросовісних учасників
фінансового ринку та дасть змогу забезпечити економічну стабільність країни.
Підвищення фінансової грамотності є актуальним питанням як для поліпшення
добробуту громадян, так і для економічного розвитку країни.
Мета статті: визначення теоретичних аспектів фінансової грамотності
населення та напрямів її підвищення з огляду на зарубіжний досвід.
Загальний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Питання
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підвищення фінансової грамотності стало об’єктом наукових досліджень
багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців: Р. Кіосакі, Г. Ердмана,
Ш. Лечтер, Б. Шефера, Р. Стоуна, Д. Фогга, Р. Брука, Я. Шайна, Д.

Рона,

Т. Кізими, А. Незнамової, Т. Смовженко, С. Юрія, О. Тищенко, О. Дудник,
І. Матвійчук, І. Ломачинської, Д. Радзішевської, Л. Гончар та ін. Проведені
дослідження показали,

що

більшість

вітчизняних

науковців

проблему

підвищення фінансової грамотності населення України розглядає з погляду
передового світового досвіду.
Виклад основного матеріалу. Прискорення глобалізаційних процесів, які
суттєво ускладнюють функціонування фінансових систем внаслідок появи
широкого спектру новітніх фінансових продуктів та послуг, вимагають від
громадян вирішення доволі складних завдань, до розв’язання котрих вони часто
виявляються

непідготовленими.

Відтак,

через

відсутність

необхідних

фінансових знань та навиків прийняття зважених фінансових рішень, на фоні
агресивної пропозиції і реклами таких продуктів та послуг з боку комерційних
структур, в суспільстві відбувається накопичення значних диспропорцій та
ризиків, здатних у сучасних умовах перерости в проблему національного
масштабу.
В умовах сучасності уряди багатьох розвинених держав прийшли до
розуміння того, що освічені, впевнені в собі громадяни, які спроможні взяти на
себе більшу відповідальність за особисті фінанси та відігравати активну роль на
ринку фінансових послуг, формують міцну основу для успішного розвитку
суспільства
Фінансова грамотність населення є сукупністю світоглядних позицій
(установок), знань і навиків громадян щодо ефективного управління
особистими фінансами та здатність компетентно застосовувати їх в процесі
прийняття фінансових рішень. До світоглядних позицій (установок) відносяться
сформовані населенням традиції і культуру фінансової поведінки та рівень
усвідомлення ним необхідності підвищення фінансової грамотності [3].
Також фінансову грамотність можна розглядати як багаж знань і навичок,
які формують правильне ставлення до особистих грошей і дозволяють людині
приймати вигідні для себе рішення [2].
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Координаторами навчального процесу фінансової грамотності частіш за
все виступають інститути фінансового ринку. Так, наприклад, в Україні
Національний банк щорічно організовує низку заходів по різним містам,
присвячених підвищенню фінансової обізнаності населення і, зокрема, молоді.
Остання подія проходила у березні 2021 року у рамках Global Money Week
(Всесвітній тиждень грошей) – щорічної міжнародної інформаційної кампанії,
що включає заходи на фінансову тематику для дітей та молоді. У межах
фестивалю проводились онлайн інтерактивні заняття, тренінги, Kahoot!-вечірки
для школярів і студентів університетів. Тематика подій була присвячена
фінансовій грамотності і більша частина питань торкалась функціонування
банківської сфери [6].
Варто зауважити, що вигоди від високого рівня фінансової грамотності
населення розподіляються між різними суб’єктами, основними з яких є:
1) споживачі фінансових продуктів та послуг, які отримують віддачу від
власних коштів, мінімізують ризики та надмірну заборгованість, економлять на
платежах, убезпечують себе від шахрайства тощо;
2) фінансові установи, організації: зростання довіри населення до
фінансової системи держави збільшує обсяг фінансових операцій, попит на
фінансові продукти, зменшує витрати на маркетинг, знижує фінансові ризики,
фінансові втрати, зменшує кількість проблемних операцій;
3) регулятори фінансового ринку;
4) уряд;
5) роботодавці [4].
Отже, основними організаторами та спонсорами програми фінансової
грамотності повинні виступати як держава, так і неурядові організації та
комерційні структури. Однак найбільш важлива роль серед усіх інститутів все
ж має відводитися державі, яка впроваджує норми та правила функціонування
фінансових ринків, захисту вкладників, інвесторів тощо, координує програму
фінансово-економічної грамотності з метою забезпечення економічного
зростання та підвищення добробуту громадян. Основною метою діяльності
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держави щодо підвищення рівня фінансової грамотності населення є розвиток
людського потенціалу, підвищення рівня добробуту та фінансової безпеки
громадян України, зміцнення стабільності фінансової системи й загальної
конкурентоспроможності української економіки, формування довгострокового
інвестиційного попиту, розвиток фінансового ринку в Україні.
Безумовно, у підвищенні рівня фінансової грамотності мають бути
зацікавлені передусім самі громадяни, адже грамотний споживач фінансових
продуктів і послуг виявляється краще захищеним від шахрайських дій зі
сторони недобросовісних продавців таких продуктів і послуг. Низький же
рівень

фінансової

грамотності

населення

призводить

до

прийняття

неефективних інвестиційних рішень, збільшення рівня особистих боргових
зобов’язань,

передачі

негативного

фінансового

досвіду

підростаючому

поколінню, неефективного формування пенсійних заощаджень тощо.
Питання підвищення фінансової грамотності особливо актуальне для
України, оскільки більшість населення має не лише поверхове уявлення про
принципи функціонування фінансових ринків та можливості інвестування в
них, але й відчуває недовіру до фінансових інститутів. Загалом низький рівень
фінансової грамотності громадян спричинений низкою таких проблем, як:
недостатня поінформованість про фінансові послуги; брак знань щодо прав та
обов’язків споживачів фінансових послуг; необізнаність щодо видів фінансових
ризиків та управління ними тощо [8].
Низький рівень фінансової грамотності населення є вагомою проблемою
для багатьох країн. Провідні країни світу, зокрема США, Великобританія,
Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, спрямовують багато зусиль на
підвищення

фінансової

грамотності

населення.

Найкращі

практики

об’єднуються під егідою потужних міжнародних організацій: Світового Банку,
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) та ін.
Зарубіжний досвід в сфері підвищення рівня фінансової грамотності
населення показує, що існує три основних підходи:
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1) із високим рівнем розуміння держави значущості фінансової освіти
свого населення (наприклад, США, Великобританія, Франція, Німеччина,
Канада, Сінгапур);
2) із державним усвідомленням важливості фінансової освіти (наприклад,
Польща, Італія, Чехія, Австрія, Індія);
3) із початковим етапом усвідомлення необхідності забезпечення та
підвищення рівня фінансової грамотності населення (Україна) [1].
США, Великобританія, Польща, Латвія, Канада, Естонія, Фінляндія,
Німеччина,

Австралія

та

інші

країни

тривалий

час

досить успішно

застосовують навчання в галузі фінансів з молодших навчальних класів та
активно працюють над просвітницьким рівнем населення, запроваджують
різноманітні курси щодо економічного навчання, корелюють їх із навчальними
програмами шкіл, коледжів, університетів тощо в рамках державної політики
підвищення рівня фінансової грамотності населення. Також має місце
позитивний досвід розвинутих країн щодо запровадження професії фінансового
консультанта, фінансового радника чи спеціаліста з фінансового планування, за
допомогою яких укладають нині близько половини фінансових угод фізичних
осіб.
У Великобританії та США фінансова грамотність регулюється законами, в
інших державах, таких як Бельгія, Австралія, Франція, Австрія, Польща,
активно користуються проектами, здебільшого це Інтернет-ресурси та
платформи, які переважно розроблені у формі інтерактивних ігор (Угорщина),
«Фінансова грамотність. Розуміння грошей» (Австралія) та ін. Програми, як
правило, створюються з урахуванням культурної специфіки тієї чи іншої країни
або адаптуються під цю специфіку. Значний внесок у розвиток фінансової
освіти зробила компанія VISAInc; для сприяння розвитку грамотності був
створений сайт, де представлена інформація про банківські послуги,
заощадження ресурсів, управління боргом, безпеку банківських карт [1].
Певний час європейським лідером в організації фінансової освіченості
населення вважали Швецію, яка володіє розгалуженою мережею безперервної
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освіти, доступної широким верствам. Однак потрібно відмітити, що програми
підвищення фінансової грамотності активно реалізуються практично і у всіх
країнах Європейського Союзу, а цільовою групою, на яку спрямовані основні
зусилля урядів та громадськості цих країн, є молодь віком від 18 до 21 року.
При

цьому

кожна

четверта

із

згаданих

програм

спрямована

на

малозабезпечених громадян, кожна друга – використовує декілька інструментів
передачі фінансових знань, а кожна шоста – реалізується приватними
фінансовими інституціями [5].
Практично всі програми підвищення фінансової грамотності в різних
країнах світу в першу чергу приділяють увагу молоді, особливо студентам,
оскільки зрозуміло, що саме студенти стануть через кілька років економічно
активним населенням. І саме від рівня фінансової грамотності цього прошарку
суспільства залежить майбутній добробут країни. Необхідно з народження
прищеплювати дитині правильне ставлення до особистих фінансів, аніж потім її
перевчати. У Великій Британії важливим прошарком економічно активного
населення вважається не лише молодь, а й розлучені люди, пенсіонери тощо.
Південна Африка акцент зробила на малозабезпечені верстви населення, а
також на мешканців сільської місцевості [7].
Цікавим є досвід Сінгапура, де останнім десятиліттям розроблена та
запроваджена концепція банкінгу для молоді (у віці від 16 до 29 років). У
Таїланді створено «Шкільний банк», де всі фінансові операції здійснюють
спеціально навчені учні під контролем фінансового консультанта чи вчителя
[7].
Аналіз ситуації в Україні показує, що заходи по підвищенню рівня
фінансової грамотності реалізуються, переважно, в рамках шкільної освіти у
вигляді факультативів. Професійно-технічні заклади практично не приділяють
уваги фінансовій освіті своїх студентів. Та лише деякі виші, проявляють інтерес
до програм з підвищення фінансової грамотності. Тому доцільно в якості
стратегії розвитку фінансової освіти передбачити вивчення фінансових аспектів
в рамках базових дисциплін/предметів неекономічних спеціальностей. Важливе
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значення в поширені необхідних фінансових знань має діяльність громадських
освітніх організацій, розробка та впровадження безкоштовних on-line курсів за
цільовою аудиторією та відповідно особливостей різних категорій громадян.
Тому важливим є створення національної концепції/програми та розбудова
моделі

підвищення

фінансової

грамотності

населення,

утворення

координаційного центру та розробка стандарту освітнього рівня в сфері
забезпечення фінансової грамотності населення України.
Для

підвищення

рівня

фінансової

грамотності

громадян

України

необхідно:
- впровадження міжнародних програм для підвищення фінансової
грамотності як на рівні держави, так і для робітників фінансових установ та
клієнтів цих установ з орієнтацією на потреби кожної цільової групи;
- включення фінансових дисциплін у шкільні програми старших класів та
молодших класів у формі ігор; приділення великої уваги навчанню педагогів та
вироблення єдиних стандартів щодо оцінювання фінансової грамотності,
здійснення постійного моніторингу знань педагогів, упровадження для них
програм ознайомлення із зарубіжним досвідом на практиці;
- застосування достовірних каналів щодо передачі актуальної, розгорнутої
та доступної інформації про фінансові послуги для населення, створення єдиної
сертифікованої інформаційної бази щодо фінансів у формі періодичних та
обов`язково електронних видань;
- створення інститутів незалежних фінансових консультантів, які б
здійснювали свою діяльність лише за наявності ліцензії; доступна консультація
споживачів щодо фінансових продуктів та послуг, ситуації на фінансовому
ринку.
Висновки. Підвищення фінансової грамотності населення виступає
істотним чинником соціально-економічного розвитку країни. Фінансово
обізнані громадяни приймають виважені, раціональні фінансові рішення, які
забезпечують їм фінансовий добробут та фінансову незалежність. Від рівня та
спрямованості фінансової грамотності населення залежить рівень розвитку та
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надійності економіки держави. Тому розроблення і впровадження програм із
підвищення фінансової грамотності населення повинні стати стратегічними
напрямами

державної

підтримки.

Задля

підвищення

рівня

фінансової

грамотності особливу увагу слід приділити молоді як потенційному інвесторові
у розвиток та забезпечення стабільності суспільства.
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У статті доведено необхідність управління фінансовою стійкістю банківської
системи України, зумовлена рядом причин, зокрема тим, що вона перебуває під
впливом широкого комплексу чинників, що мають як ендогенне, так і екзогенне
для даної системи походження. Розглянуто класифікацію факторів, які
формують фінансову стійкість банку.
Ключові слова: банківська система, банківське регулювання, комерційний банк,
фінансова стійкість, ризик.
Вступ та постановка проблеми. Протягом останнього десятиріччя
методології

забезпечення

характерне

суттєве

фінансової

кризи,

фінансової

переосмислення,
яка

спричинила

стабільності
зумовлене
широкий

комерційних

наслідками
спектр

банків

глобальної

диспропорцій

у

функціонуванні кредитного сегменту фінансового сектору.
Недієвість

застосовуваних

механізмів

забезпечення

фінансової

стабільності комерційних банків в Україні повною мірою проявилася у 2014 р.,
коли банківський сектор засвідчив нездатність абсорбувати шоки без значних
негативних впливів як на стан власної діяльності, так і умови функціонування
економічних агентів реального сектору економіки, а також неможливість
системно важливих банків забезпечувати поточну фінансову стійкість без
фінансової підтримки держави. Протягом 2018-2019 рр. завдяки заходам
регуляторів кредитного сегменту фінансового сектору, органів законотворчої та
виконавчої влади намітився позитивний тренд у діяльності кредитних установ,
утім, їх стан через цілу низку проблем, які виникли у 2020-2022 роках, не може
вважатися фінансово стабільним.
Серед вітчизняних науковців, які зробили вагомий внесок у розвиток
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методології забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в Україні,
необхідно виокремити праці О. І. Барановського, Я. В. Белінської, О. Д. Вовчак,
В. М. Гейєця, Ж. М. Довгань, А. Я. Кузнєцової, Г. Т. Карчевої, В. В. Коваленко,
В. І. Міщенка, Л. О. Примостки, Т. Є. Унковської, Б. І. Пшика, І. М. Чмутової.
Метою статті є досліджeння особливостей та чинників фінансової стійкості
банківської системи України. зокрема, в умовах воєнного часу.
Стабільність банківської системи, через всеохопність останньої, є, поза
сумнівом, визначальною для забезпечення фінансової стійкості економіки.
Водночас з цієї ж причини вона перебуває під впливом широкого комплексу
чинників, що мають як ендогенне, так і екзогенне для даної системи
походження. А отже, спроби досягнення фінансової стійкості банківської
системи

суто

в

рамках

банківського

регулювання

позбавлені

сенсу.

Щонайбільше, вони спроможні забезпечити формальну відповідність певних
показників стійкості, проте – за рахунок звуження функціональності
банківської системи.
Як наслідок, створюється парадоксальна ситуація, за якої розширення
(або відновлення) функціональної спроможності банків посилює внутрішні
ризики системи, а отже – викликає її спротив. До основних зовнішніх чинників
впливу на фінансову стійкість банківської системи України варто віднести,
зокрема:
- введення воєнного стану та території України внаслідок агресії
Російської Федерації;
- динаміку світових цін на товари традиційного експорту вітчизняних
підприємств (зернові культури та метали), що впливає на залишки на рахунках
та стан обслуговування кредитів, а отже – ліквідність банківської системи,
загальну якість її кредитного портфелю та пов’язані з цим витрати на
формування

страхових

резервів,

що

знижує

рівень

прибутковості

та

капіталізації банківської системи;
- динаміку надходжень приватних грошових переказів фізичних осіб (т.
зв. «кошти заробітчан»), яка пов’язана із ситуацією на ринку праці в
конкретних країнах та впливає на динаміку депозитів населення в Україні (що є
основним чинником ліквідності банків);
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- тенденцію відпливу кредитних коштів з ринків, котрі розвиваються, що
збільшує вартість запозичень на зовнішніх ринках капіталу та ускладнює
рефінансування

українського

зовнішнього

боргу,

«тисне»

на

розмір

міжнародних резервів України, обсяг яких є одним із важливих чинників
стійкості банківської системи;
- динаміку ділової активності за кордоном, яка впливає на діяльність в
Україні банків з іноземним капіталом, що виявляється у наданні (поверненні)
останніми значних сум міжбанківських позик між материнськими і дочірніми
банками,

зростанні

/

скороченні

капіталізації,

репатріації

дивідендів,

безпосередньо впливаючи на ліквідність, прибутковість та капіталізацію
банківської системи України.
Не зважаючи на введення воєнного стану на території України,
українська банківська система продовжує працювати, але з уражуванням
деяких обмежень встановлених Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 року
«Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».
Відповідно до положень вищезазначеної постанови:
– банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією
постановою;
– банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах
відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
– безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
– банкомати поповнюються готівкою без обмежень;
– забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;
– платежі Уряду здійснювати без обмежень згідно законодавства про особливий
період.
З початку війни до 28 лютого банки мають запас високоліквідних активів
для забезпечення усіх безготівкових розрахунків і розрахунків за депозитами
населення навіть у нинішніх складних умовах.
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Додатковою «подушкою безпеки» для банків є класичне заставне, а також
запроваджене Національним банком бланкове рефінансування терміном до
одного року (максимальний обсяг – до 30% вкладів населення). Так, із початку
воєнних дій станом на ранок 3 березня 2022 року бланковим рефінансуванням
скористалися 29 банків. Загальна сума заборгованості банків за інструментом
бланкового рефінансування станом початок дня 3 березня становить 20,2 млрд.
грн. (менше 3% депозитів населення). Національний банк також за потреби
здійснює підкріплення банків готівкою без обмежень з метою підтримки
фінансової стійкості.
Проте зовнішні чинники зрештою завжди діють на систему через її
внутрішні елементи та існуючі дисбаланси між ними, виявляються в основних
тенденціях та внутрішніх проблемах банківської системи України.
Загалом, фінансова стійкість банку характеризується збалансованістю
фінансових

потоків,

достатністю

коштів

для

підтримки

своєї

платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю. Стійкість
означає перманентну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і
забезпечувати

прибутковість

на

рівні,

достатньому

для

нормального

функціонування у конкурентному середовищі [2; 3]. З огляду на те, що на
фінансову стійкість банку можуть впливати чинники зовнішнього та
внутрішнього середовища, необхідно провести систематизацію і класифікацію
таких чинників (рис. 1).
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Фінансова стійкість банку

Екзогенні фактори

економічні

Ендогенні фактори

-Інвестаційний
клімат
-Стан платіжного
бланасу
-Податкова політика

Адекватність капіталу

Ліквідність банку

Рівень менеджменту
соціальнополітичні

‐Соціальна політика
-Політична
стабільність
-Стійкість уряду

Рівень рентабельності

Ліквідність балансу

‐Процентна політика

фінансові

НБУ
-Кредитна політика
НБУ
-Валютна політика
НБУ
-Стан грошового
ринку

Платоспроможність
банку

Рисунок 1 – Класифікація факторів, які формують фінансову стійкість
банку [2]
Серед екзогенних чинників важливе значення мають економічні та
глобалізаційні чинники. Загальноекономічний стан визначається такими
параметрами як стан платіжного балансу країни, інвестиційний клімат, стан
реального сектору економіки, масштаби тіньової економіки, рівень оновлення
виробничих потужностей.
Глобалізаційні процеси в світовій економіці призвели до виникнення
глобалізованого фінансового ринку. З огляду на це, поширення кризових явищ
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значно прискорилося, і ймовірність впливу таких явищ на світових ринках на
фінансову стійкість банків в Україні є дуже високою. Вплив фінансових
чинників визначається попитом і пропозицією грошової маси, темпами інфляції
та

інфляційними

очікуваннями,

вартістю

і

графіком

обслуговування

державного боргу, рівнем доходу ринку цінних паперів, обмінним курсом
національної валюти, грошовою емісією, спрямованістю монетарної політики
центрального банку. Значення політичних чинників полягає передовсім у
створенні сприятливого середовища для розвитку банківського сектора та
рівних правил гри на фінансовому ринку, ефективної законодавчо-нормативної
бази. Безперечно, що досягнення фінансової стійкості банківського сектору
неможливе без соціальної стабільності та релевантної соціальної політики
уряду.
Серед ендогенних чинників фінансової стійкості слід виокремити як
фінансово-економічні, пов’язані із забезпеченням ефективного управління
активами і пасивами банку, ліквідності та належного рівня капіталізації, так і
організаційно-функціональні, серед яких рівень банківського менеджменту,
якість банківської стратегії, рівень професійної кваліфікації персоналу та ін. [3].
Акцентуємо увагу також на юридичних чинниках, що стосуються дотримання
банком чинних регулятивних вимог та вимог законодавства, зокрема у сфері
протидій відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ключову роль у
забезпеченні фінансової стійкості сучасного банку відіграють інформаційнотехнологічні чинники – програмне забезпечення, наявність платформи інтернет
та мобільного банкінгу, системи захисту даних тощо.
В сучасних умовах фінансова стійкість банків перебуває під впливом
якісно нових чинників. Це стосується як зміни підходів до формування
ресурсної бази з огляду на зниження процентних ставок, так і помітного
зниження вартості кредитів з огляду на посилення конкуренції на фінансовому
ринку. Зазначені тенденції призведуть до зниження спреду та рентабельності
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банків у середньостроковій перспективі. За оцінками НБУ, завдяки низькій
інфляції та макрофінансовій стабільності висока вартість ресурсів перестане
бути проблемою, що стримує відновлення кредитування. Зміна інфраструктури
фінансового ринку призведе до спроб захоплення традиційно «банківських»
його сегментів фінансовими та нефінансовими компаніями. З огляду на це,
банкам слід суттєво переглянути підходи до забезпечення власної фінансової
стійкості, приділяючи увагу формуванню буферів капіталу, паралельно з цим
адаптовуючи депозитну, кредитну та інвестиційну політики до нових умов на
фінансовому ринку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
У статті досліджено сутність бюджетної політики розвитку регіонів, її
функції, принципи та структуру. Автором обґрунтовано, що в умовах
сучасності, важливим є запровадження нових ефективних проектів та
концепцій у сфері бюджетної політики. Саме такою новітньою концепцією є
гендерно-орієнтоване бюджетування.
Ключові

слова:

бюджетна

політика,

регіональний

рівень,

гендерно-

орієнтоване бюджетування, бюджетна стратегія, бюджетна тактика.
Для України важливим етапом розвитку є формування такої бюджетної
політики, яка б забезпечувала результативне використання бюджетних коштів,
формування достатньої доходної бази бюджетів для належного соціальноекономічного забезпечення населення. Побудова бюджетної політики, здатної
ефективно впливати на макроекономічні та мікроекономічні процеси в країні,
вкрай важлива. Це завдання особливо загострюється та актуалізується в умовах
нестабільності економічної динаміки, коли в Україні водночас розгорнулися
бюджетно-податкове реформування та бюджетна децентралізація. Тому, варто
констатувати, що обрана тема дослідження є актуальною для сьогодення.
Теоретичні

та

практичні

аспекти

сучасної

бюджетної

політики

відображені у наукових доробках таких вчених: Баранов С., Василик О.,
Гнидюк І., Замкова Н., Павлюк К., Радіонов Ю., Самошкіна О., Федосов В.,
Опарін В., Тарасова О., Тарасюк М., Сироветник О., та інших.
Формування та реалізація бюджетної політики є головним завданням
органів влади як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.
Провадження ефективної регіональної бюджетної політики дозволяє органам
місцевої влади покращити стан соціально-економічного забезпечення регіону
та, відповідно, підвищити рівень задоволення населення відповідної території
[5].
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Бюджетна політика на регіональному рівні має свої особливості та
характерні риси, що відрізняються від бюджетної політики держави. Відтак,
вітчизняні науковці визначають трактування «бюджетна політика регіону» 
регіональну політику у сфері доходів місцевих бюджетів, яка включає
податкову

(фіскальну)

політику

і

політику

мобілізації

неподаткових

надходжень; регіональну політику у сфері видатків місцевих бюджетів, яка
включає

політику

кошторисного

фінансування,

інвестиційну

політику

(політику бюджетного інвестування), політику бюджетного кредитування (за
рахунок видаткової частини бюджетів), політику бюджетного дотування і
субсидіювання (надання дотацій і субвенцій юридичним особам і субсидій
населенню), політику бюджетного резервування; регіональну політику у сфері
муніципального

боргу,

яка

включає

політику

бюджетної

політики

управління

місцевими

запозиченнями [2].
Економічна

сутність

регіону

представлена

поєднанням процесів формування та реалізації, а також достеменним
обґрунтуванням її функціональних та інституціональних аспектів (рис.1).
Структура бюджетної політики регіону

Функціональний
аспект
Політика доходів

Часовий аспект

Бюджетна стратегія

Інституційний
аспект
Повноваження органів
місцевої влади

Політика видатків
Політика управління
боргом

Бюджетна тактика

Трансфертна політика

Рисунок 1  Структура бюджетної політики регіонів України
Джерело: розроблено автором на основі даних [2]

Бюджетна політика регіонів формується за допомогою трьох відповідних
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аспектів: функціонального, часового та інституційного. Функціональний аспект
являє собою поєднання напрямків політики органів місцевої влади, а саме
політики у сфері доходів, видатків, боргових зобов’язань та трансфертів.
Загалом, даний аспект зобов’язаний акцентувати увагу на сучасному стані
бюджетних можливостей та пріоритетних напрямків його розвитку у
майбутньому.
Часовий аспект формування бюджетної політики регіонів включає
бюджетну стратегію та бюджетну тактику. Бюджетною стратегією є система
дій органів місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію мети, завдань
і

пріоритетів

розрахованих

довготривалого
на

тривалу

курсу

регіональної

перспективу,

що

бюджетної
передбачає

політики,
вирішення

перспективних завдань [6, 7].
В той час як бюджетною тактикою слід розуміти форму реалізації
бюджетної стратегії, комплекс адаптивних заходів впливу держави та органів
місцевого самоврядування на стан функціонування конкретних бюджетних
взаємовідносин

задля

надання

їм

параметрів,

визначених

завданнями

регіональної бюджетної стратегії.
Механізм формування бюджетної політики регіонів України складається
з системи прийнятих рішень щодо формування та використання фінансових
ресурсів місцевого бюджету, а також затверджених фундаментальних векторів
бюджетної політики на відповідний період.
Суб’єктом бюджетної політики регіонального рівня є система місцевих
органів управління місцевим бюджетом, а об’єктом, відповідно, місцеві
бюджети.
Мета регіональної
соціально-економічного

бюджетної політики полягає у забезпеченні
розвитку

регіону

та

покращенню

рівня

його

фінансового потенціалу.
Основними завданнями бюджетної політики на рівні муніципалітетів є:
 Формування

механізму

ефективного

управління

фінансовими

ресурсами бюджету (управління дохідною та видатковою частинами);
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 Визначення можливостей формування додаткових фінансових ресурсів
місцевого бюджету;
 організація процесів регулювання та стимулювання розширеного
відтворення економічної системи регіону бюджетними методами;
 підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів як
результат дієвості бюджетної політики [1, с. 116].
Цілі бюджетної політики регіонів є похідними від її завдань, а саме:
 Зростання

суми

фінансових

ресурсів,

отриманих

від

власних

надходжень;
 Підвищення рівня самостійності місцевих бюджетів, мінімізуючи
залучення трансфертних коштів;
 Підвищення інвестиційної привабливості регіону;
 Раціональне управління видатковою частиною місцевих бюджетів;
 Оптимізація діяльності Державного фонду регіонального розвитку.
При формуванні та реалізації регіональної бюджетної політики необхідно
дотримуватись низки принципів, які покликані сприяти її комплексному та
системному розвитку, зокрема: об’єктивності, гласності, обов’язковості,
композиції, еквівалентності, результативності. Проте, станом на тепер, серед
науковців немає єдності в систематизації принципів формування бюджетної
політики.
Бюджетна політика регіонів покликана виконувати чотири основних
функції. Дані функції та їх характеристика представлені у таблиці 1.
Особливістю бюджетної політики регіону є те, що основним її елементом
є місцевий бюджет. А отже під час формування бюджетної політики
відповідного регіону необхідно враховувати

динаміку показників бюджету,

фактичний стан промислового потенціалу, структуру виробництва, наявні
екологічні, технологічні та інфраструктурні обмеження, необхідність підтримки
окремих секторів або верств населення.
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Таблиця 1  Функції бюджетної політики та їх характеристика
№
1

Назва функції
Регулююча функція

2

Контролююча функція

3

Стимулююча функція

4

Превентивна функція

характеристика
за допомогою неї здійснюється визначення рівня розподілу
бюджетних ресурсів
з метою забезпечення соціальноекономічних потреб розвитку територій.
слугує для усунення нецільового та неефективного витрачання
бюджетних коштів
створює сприятливий інвестиційний клімат, сприяє розвитку
бізнесу, забезпечує посилення зацікавленості місцевих органів
влади в нарощуванні власної дохідної бази.
запобігає появі негативних тенденцій формування та
використання бюджетних ресурсів

Джерело: розроблено автором на основі даних [4]

Зважаючи на економічну сутність, завдання та цілі, принципи та функції
бюджетної політики на регіональному рівні, можна навести такі її види згідно з
класифікаційними ознаками (рис. 2).
Види бюджетної політики

За масштабністю

За стратегічною спрямованістю

Стратегічна

Стимулююча

Тактична

Стримуюча

За територіальною ознакою
Макрорегіональна
Субрегіональна

Політика місцевої
громади

Рисунок 2  Види бюджетної політики регіонів України
Джерело: розроблено автором на основі даних [4]

В умовах сучасності, важливим є запровадження нових ефективних
проектів та концепцій у сфері бюджетної політики. Саме такою новітньою
концепцією є гендерно-орієнтоване бюджетування.
Гендерно-орієнтоване

бюджетування

представляє

собою

гнучкий

механізм ухвалення управлінських рішень для забезпечення справедливого
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розподілу

ресурсів

забезпечуючи

в

інтересах

функціонування

різних

соціальних

бюджетної

системи

груп

населення,

як

ефективного

інструменту реалізації соціальної справедливості та гендерної рівності.
Особливість

вітчизняного

підходу

полягає

в

тому,

що

в

процесі

запровадження гендерного бюджетування основний акцент робиться на
виявленні можливих «гендерних ефектів» від

пропонованих втручань у

формування бюджетних програм. Зокрема, йдеться про:
– соціальні ефекти, отримані різними цільовими групами (одержувачами
суспільних благ та послуг) як безпосередньо, так і опосередковано у
короткостроковій і довгостроковій перспективі;
– перерозподільні ефекти, що засвідчують перерозподіл доходів
(суспільних благ) в інтересах саме тих гендерних груп, для поліпшення
становища яких реалізується бюджетна програма;
– інституціональну життєздатність – гендерний аналіз сталості й
ефективності органів і структур (розпорядників бюджетних коштів), що
здійснюють керівництво програмою, а також аналіз стабільності середовища, в
якому програма повинна реалізовуватися;
– економічний ефект програми – оцінюється обґрунтованість обсягів
видатків на реалізацію програми та фінансування пріоритетів гендерної
рівності виходячи з обмежених бюджетних ресурсів [3].
Впродовж 2016-2021 років у всіх областях (крім Луганської і Донецької)
та м. Києві створено за розпорядженням голів ОДА робочі групи, які
здійснюють

ряд

заходів

щодо

впровадження

гендерно-орієнтованого

бюджетування в їх регіонах: проводять ґендерний аналіз програм; за
результатами аналізу розробляють рекомендації і пропозиції щодо врахування
ґендерних аспектів у нормативно-правових актах; врахування цих пропозицій
та рекомендацій дозволить зробити видимим те, як по-різному заходи
бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця
проживання, а також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення
ґендерних розривів [3].
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Отже, бюджетна політика на регіональному рівні спрямована на
досягнення поставлених цілей та досягнення основної мети, яка полягає у
забезпеченні гідного життя населення, відповідно до соціально-економічних
стандартів. Кожен регіон України формує бюджетну політику відповідно до
власних особливостей (показники бюджету, фактичний стан промислового
потенціалу, структура виробництва, наявні екологічні, технологічні та
інфраструктурні обмеження, необхідність підтримки окремих секторів або
верств населення, тощо). Ефективна регіональна бюджетна політика забезпечує
розвиток

регіону,

надання

якісних

послуг

бюджетними

установами,

стабілізацію економічних дисбалансів, фінансову стійкість регіону, підвищення
рівня населення, налагодження зовнішньо-економічних зв’язків, залучення
інвестицій, подолання кризових явищ.
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УДК: 336.22:352/354(477)
Олексій Рєзнік
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
У статті досліджено стратегічні аспекти формування податкової політики
України в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Розроблено пропозицій
щoдо вдосконалення пріоритетних напрямів розвитку фіскальної політики за
умови децентралізації фінансових ресурсів. Досліджено завдання фіскальної
політики в рамках децентралізації фінансових ресурсів.
Ключові слова: оподаткування, податкова система, податковий механізм,
фінансові ресурси, фінансова децентралізація.
Формування дієвої фіскальної політики є запорукою ефективного
економічного розвиту держави. Протягом тривалого часу її характерною
ознакою як компоненти фінансової політики було спрямування на податкове
регулювання. Перехід від централізованої системи формування, розподілу та
перерозподілу фінансових ресурсів до децентралізованої спричинив суттєву
трансформацію існуючої системи державного фінансового регулювання.
Процеси фінансової децентралізації створюють передумови для зміни
пріоритетів фіскальної політики, спрямованої на стимулювання ефективності
формування і реалізації її складових – бюджетної, податкової та позикової
політики на місцевому рівні, долучення органів місцевого самоврядування до її
реалізації та посиленні їх відповідальності в частині виконання делегованих
зобов’язань.
За умови децентралізації фінансових ресурсів формування і реалізація
фіскальної політики має ґрунтуватися на реорганізації міжбюджетних відносин,
зміщенні акцентів із бюджету споживання на акумуляцію грошових коштів на
місцевому рівні задля збільшення обсягу бюджету розвитку як основного
інструменту активізації економічного розвитку держави. У короткостроковому
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періоді головною метою її впровадження є активізація економічної діяльності
на місцевому рівні, а в довгостроковому – забезпечення економічного
зростання. Основними положеннями розробки засад фіскальної політики в
умовах децентралізації фінансових ресурсів є зміцнення фінансової стійкості
місцевих бюджетів, підвищення рівня інтенсивності розвитку адміністративнотериторіальних одиниць. Отже, ключовим завданням реорганізації фіскальної
політики на сьогодні є її перетворення із дестимулюючого інструменту на
ефективний засіб економічного розвитку держави в умовах децентралізації
фінансових ресурсів.
Грунтовний аналіз практичного впровадження податкової політики в
Україні,

розробка

її

теоретико-методологічних

положень

висвітлені

у

численних напрацюваннях українських науковців, а саме: В. Вишневського,
О. Воронкової, Т. Косової, О. Покатаєвої, А. Соколовської, Л. Тарангул,
О. Тімарцева, С. Юрія. Дослідженню теоретичних i практичних аспектів
фіскальної політики присвячено науковий доробок Л. Амбрик, І. Дем’янчук,
М. Карліна, Р. Копича, В. Лагутіна, І. Лук’яненко, В. Мельника, В. Пасічника,
К. Стрижиченка, В. Тропіної, Н. та інші.
Метою статті є дослідження є розробка стратегічних аспектів формування і
реалізації фіскальної політики з метою стимулювання економічного розвитку
держави за умов фінансової децентралізації.
Виклад основного матеріалу. Формування фіскальної політики України в
умовах децентралізації фінансових ресурсів не зазнало суттєвих змін і не
стимулювало уряд країни до перегляду існуючої ситуації. Впродовж усіх років
незалежності

відбувається

пошук

збалансування

складових

фінансової

політики. В останні роки увага політикуму та науковців зосередилася на
розробці та застосуванні бюджетної, податкової та позикової політики як
інструментів стимулювання економічного зростання. Проте це не стало
запорукою всеосяжного наукового осмислення фіскальної політики, яке мало
би проявитися у чіткому визначенні організаційного та методичного
забезпечення

розробки

стратегії

фіскальної
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політики

з

урахуванням

українських реалій, хочазарубіжний досвід застосуванняїї важелів свідчить про
дієвість,

а

соціально-економічні

показники

–

про

ефективність.

Переформатування розуміння формування місцевих фінансів і практичного їх
застосування створюють основу для наукових пошуків та досліджень, однак
широкий спектр ґрунтовних вітчизняних наукових напрацювань та урядові
баталії супроводжують кожен етап у формуванні і реалізації бюджетної та
податкової політики, однак економічного зростання так і не спостерігається.
Ключовим моментом у застосуванні нової моделі управління державними
фінансами є впровадження стратегічних механізмів і технологій фінансування
економічної діяльності з місцевих бюджетів. Насамперед, це стосується
зменшення обсягу видатків на здійснення управлінських рішень шляхом
делегування повноважень місцевим органам влади, надання прийняття певного
кола

рішень

представникам

суб’єктам

господарської

діяльності

без

попереднього узгодження з органами державної влади, зменшення видатків на
державний апарат тощо. Іноді модель ототожнюють з децентралізацію, вони є
близькими за певними позиціями, проте різними за природою виникнення.
Застосування положень надасть можливість мінімізувати видатки, зокрема, на
прийняття рішень і забезпечення їх виконання [4, с. 70].
Аналізуючи вплив фіскальної децентралізації на діяльність малого та
середнього підприємництва О. Андрущенко та С. Пипко роблять висновок
щодо доцільності зменшення податкового навантаження з метою стимулювання
зростання податкової бази як інструменту пожвавлення ринкових відносин і
збільшення обсягів податкових надходжень у майбутніх періодах [3, с. 157, 5].
До стратегічної мети рекомендовано автором віднести забезпечення
вертикального та горизонтального вирівнювання дохідних і видаткових
можливостей місцевих органів влади. До завдань місцевої фіскальної політики
І. Вахович відносить наступні:
- забезпечення максимального накопичення фінансових ресурсів регіону;
стимулювання

регіональних

організаційних

структур

різних

типів

до

самофінансування та самозабезпечення; визначення пріоритетів спрямування
фінансових ресурсів за цілями сталого розвитку;
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- забезпечення об’єктивності оцінки потреби у фінансових ресурсах для
реалізації цілей сталого розвитку; жорсткий контроль за витрачанням
фінансових ресурсів регіону [6, с. 45].
Ключовим у формуванні фіскальної політики держави в умовах
децентралізації фінансових ресурсів має бути активізація економічного
розвитку з врахуванням положень щодо фінансової безпеки. Дослідження і
комплексна оптимізація національної фінансової архітектури є одним із
ключових завдань забезпечення фінансової безпеки держави, вирішення якого
сприятиме фінансовому розвитку реального та фінансового секторів економіки,
підвищенню добробуту населення, більш якісному виконанню державних
функцій.
До завдань фіскальної політики в рамках децентралізації фінансових
ресурсів з метою активізації економічного розвитку віднесено наступні:
– забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів;
– створення підгрунтя для збалансованості бюджетів споживання місцевих
бюджетів та підвищення рівня їх результативності;
– раціоналізація системи соціальних видатків, адресність та цільове
спрямування;
– перехід на зв’язану модель податкової системи.
Пріорітетними напрямами розвитку фіскальної політики за умови
децентралізації фінансових ресурсів визначено такі як:
– вдосконалення нормативно-правової бази регулювання сфери бюджетної,
податкової та позикової політики з метою розподілу прав і зобов’язань між
усіма рівнями органів влади;
– науково обгрунтоване надання податкових пільг за галузями, які є
пріоритетними для стимулювання економічного розвитку країни в цілому та
регіону зокрема;
– посилення відповідальності за ухилення від сплати податків;
– підвищення результативності бюджетних видатків, зокрема видатків на
економічну діяльність;
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– раціональне використання позикового капіталу;
– посилення ролі громадськостіу реалізації фіскальної політики на всіх
етапах формування і впровадження з метою зниження рівня тіньової економіки
та корупційної складової прийняття рішень;
– залучення органів місцевого самоврядування до розробки компонентів
фіскальної політики;
– стимулювання нарощення фінансового потенціалу регіону;
Відповідно до стратегічних положень фіскальної політики на впливу
ендогенних та екзагенних факторів можлива зміна пріорітетів розвитку регіону,
проте наведені позиції є унверсальними та обов’язковими за умови
необхіжності пожвавлення ділової активності.
Варто

відзначити

важливість

інформаційного,

нормативного

та

організаційного забезпечення розробки стратегії фіскальної політики в умовах
децентралізації фінансових ресурсів, за наявності яких можливе чітке, виважене
та прозоре впровадження заходів впливу на активізацію економічного розвитку
регіону та країни в цілому [1]. Отже, представлені рекомендації мають на меті
створення умов для формування і розбудови прозорих та ефективних відносин
між органами влади всіх рівнів та представниками громади, суб’єктів
господарювання з метою досягнення соціально-економічного зростання
шляхом стимулювання інноваційної діяльності, модернізації виробництва,
створення ефективної системи практичного впровадження реформування
фінансової системи країни.
Проте, запропоноване організаційно–методичне забезпечення розробки
стратегії фіскальної політики в умовах децентралізації фінансових ресурсів не
формує уявлення щодо практичних напрямів формування і реалізації
фіскальної політики для забезпечення активізації економічного розвитку
держави за умови децентралізації фінансових ресурсів.
На

основі

визначення

економічної

сутності

фіскальної

політики,

зарубіжного досвіду її застосування, проведеного аналізу практичної реалізації,
визначення принципів її розбудови запропоновано практичні напрями
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формування і реалізації фіскальної політики з метою забезпечення активізації
економічного розвитку держави за умови децентралізації фінансових ресурсів в
авторському баченні
Формування і реалізація фіскальної політики України з метою активізації
економічного розвитку в умовах децентралізації фінансових ресурсів має
здійснюватися з врахуванням і виконанням наступних напрямів як-от:
Перегляд підходів до формування і реалізації бюджетної політики
держави, спираючись на принципи системного підходу, ефективності, цільової
спрямованості, збалансованості бюджету споживання та раціональності.
Здійснення розрахунку джерел формування доходів бюджету споживання з
метою забезпечення фінансових зобов’язань місцевих органів влади коштами.
Затвердження бюджету споживання має ґрунтуватися з дотримання принципу
збалансованості для здійснення зміни вектору бюджетної політики. Планування
бюджету має відбуватися строком на один бюджетний період із врахуванням
тактичних

цілей

та

задач

середньострокового

періоду

[2].

Стосовно

формування і реалізації бюджету розвитку необхідно враховувати принцип
раціональності. Його застосування полягає у виборі проектів та програм
фінансування бюджету розвитку, які надають максимальний ефект у
середньостроковому періоді. Формування і реалізація бюджету розвитку
протягом одного бюджетного періоду не є можливим, адже за економічною
сутністю його завданням є модернізаційна, інноваційна діяльність, розбудова та
оновлення інфраструктури. У короткостроковому періоді отримання прибутку
від проектів та програм фінансування даного бюджету неможливе. Вбачається
доцільним

здійснення

середньострокового

планування

з

врахуванням

тактичних і стратегічних цілей та орієнтирів фіскальної політики з
дотриманням принципу системного підходу.
Здійснення довгострокового планування бюджету розвитку вбачається
недоцільним та нераціональним. Відсутність сформованої ефективної галузевої
структури та її деформація внаслідок розриву внутрішніх та зовнішніх
торгівельно-економічних зв’язків, непрогнозованості політичного вектору
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внутрішнього розвитку держави створюють підґрунтя для пошуку максимально
короткого періоду між безпосереднім здійсненням інвестиційної діяльності та
отриманим результатом (прибутком).
Корегування формування міжбюджетних відносинза рахунок зменшення
питомої частки трансфертів у доходах місцевого бюджету шляхом делегування
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на місцевий рівень і
скасування соціальної субвенції (застосування права надання субвенції
центральними органами влади у виключних випадках). Існує нагальна
необхідність у здійсненні перепису населення, адже розрахунок обсягу
соціальної допомоги грунтується на цих даних, що створює основу для
нераціонального використання коштів.
Перегляд підходів до формування і реалізації податкової політики держави
на основі відрахувань із ПДВ та податку на прибуток підприємств, які мають
стягуватися до місцевого бюджету безпосереднього місця розміщення
виробничих потужностей, або надання послуг, а не за юридичною адресою.
У сфері формування і реалізації податкової політики місцевими органами
влади доцільно делегувати право на надання податкових пільг із окремих
податків і зборів, які адмініструють до відповідного бюджету з метою
стимулювання економічної діяльності за умови наявності бізнес-плану щодо
покращення (модернізації, розбудови) виробничих потужностей. Мобілізація
вивільнених коштів має відбуватися максимально на протязі 1 бюджетного
періоду, внаслідок якого має відбутися збільшення обсягів виробництва та
зменшення собівартості. Зазначити, що протягом наступних 3 років суб’єкт
підприємницької діяльності не зможе зменшити кількість співробітників,
зменшити розмір заробітної плати за умови незначного коливання ІСЦ.
Закріпення за органами центральної влади можливості впливу на процеси
будь-якого рівня, керуючись принципами централізованого перерозподілу,
національних бажаних благ, справедливості, відповідальності.
Стимулювання органами центральної та місцевої влади залучення
громадськості до здійснення моніторингу за формуванням та реалізацією
фіскальної

політики

держави

усіх

транспарентності, відповідальності.
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рівнів

відповідно

до

принципів

Жорстке дотримання принципів на усіх її етапах із метою активізації
економічного розвитку, що неможливе без перегляду існуючого розуміння її
сутнісного наповнення. Впровадження фінансової децентралізації за обраного
практичного способу застосування положень справляє дестимулюючий ефект
на ділову активність, створює додаткове навантаження на органи місцевої
влади. Тому вкрай важливим є збалансування політичних мотивів та
економічної

реальності.

Формування

стратегічних

задач

та

положень

фіскальної політики має відбуватися з врахуванням наукових рекомендацій з
метою запобігання негативних явищ нерезультативної, фрагментарної системи
запровадження.
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ЗМІНА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В статті визначено основні тенденції зміни фінансових відносин на місцевому
рівні в умовах децентралізації. Обґрунтовано, що результатом проведення
реформи

стало

підвищення

рівня

фінансового

забезпечення

місцевих

бюджетів; формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними
ресурсами; зростання мотивації органів місцевого самоврядування до
нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
Ключові слова: фінансові відносини, децентралізація, місцеві бюджети,
податкові надходження, міжбюджетні трансферти
Важливими умовами ефективного державного управління економікою
регіону в сучасних умовах є достатнє теоретичне і методичне обґрунтування
політики впливу на процеси формування, розподілу і використання фінансових
ресурсів регіону. В цих умовах відбувається зміна фінансових відносин на
місцевому рівні. Помітною ознакою змін фінансових відносин в регіоні є
процеси децентралізації, які активно відбуваються протягом останніх років.
Проблематиці дослідження питань удосконалення фінансових відносин
на

місцевому

рівні,

бюджетного

забезпечення

соціально-економічного

розвитку регіону присвячені праці багатьох вчених, серед яких найбільшою
ґрунтовністю
Кавиршиної

відрізняються
В.А.,

наукові

Письменного

доробки: Білої Л. М., Гнидюк І.В.,
В.В.,

Прутської

О.О.,

Тарасюк М. В., Щербакова В. І. та інших. Водночас потребують наукового
обґрунтування й осмислення ті зміни, що вже відбулися у сфері фінансових
відносин на місцевому рівні в сучасних умовах України.
Метою статті є узагальнення тих тенденцій, які спостерігаються у
фінансових відносинах місцевих громад в умовах поглиблення процесів
децентралізації.
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Аналіз літературних джерел щодо наслідків фінансової децентралізації
дозволяє зробити висновок, що вперше за роки незалежності наша країна
підійшла безпосередньо до втілення реальних кроків щодо перерозподілу
повноважень на користь регіонів і місцевої влади. За 5 років бюджети органів
місцевого самоврядування збільшились у 4 рази. На думку Д.Улютіна, ми
вийшли на абсолютно європейську форму місцевого самоврядування в частині
фіскальної децентралізації, коли кожна місцева рада має усі права і зобов’язана
приймати рішення стосовно наповнення своїх бюджетів та фінансування
видатків [7].
Реформування бюджетної системи в контексті децентралізації та
запровадження нової системи міжбюджетних відносин розпочалося з 2015
року. Виділяють два етапи проведення цієї реформи. Перший етап охоплює
2015 — 2016 роки. За цей час вдалося впровадити перший етап реформи та
досягти декількох важливих результатів:
1) зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;
2) забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки
розширення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.
Таким чином, у 2016 році органи місцевого самоврядування отримали
додатковий ресурс як на виконання делегованих державою повноважень, так і
на виконання самоврядних функцій. Зокрема, у 2016 році приріст надходжень
до загального фонду проти 2015 року (у співставних умовах) становив 49,3%,
або 48,4 млрд гривень. Загалом, за підсумками 2016 року місцеві бюджети
(загальний та спеціальний фонди разом) виконано з профіцитом в обсязі 15,4
млрд гривень [6].
З 2017 року стартував (і досі триває) другий етап реформи міжбюджетних
відносин.

Основним

завданням

цього

етапу

є

розмежування

сфер

відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.
фінансування

з

місцевих

бюджетів,

в

рамках

поглиблення

На

процесу

децентралізації, з метою забезпечення оптимального і справедливого розподілу
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ресурсу між усіма бюджетами та збалансування їх фінансових можливостей
передано видатки на:
- утримання загальноосвітніх навчальних закладів, окрім видатків на
оплату праці педагогічних працівників, які з 2017 року здійснюються за
рахунок освітньої субвенції;
- оплату поточних видатків (крім комунальних послуг та енергоносіїв
закладів охорони здоров’я) та інших видатків на утримання цих закладів, які
здійснювалися за рахунок медичної субвенції.
Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року, відповідно до Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України, первинну, вторинну
(спеціалізовану),

третинну

(високоспеціалізовану)

та

екстрену

медичну

допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення передано на фінансування з державного бюджету.
У 2017 році приріст надходжень місцевих бюджетів проти 2016 року
становив 30,9%, або 45,3 млрд гривень. За 2018 рік приріст, у порівнянні з 2017
роком, становив 21,9%, або 42 млрд гривень. У 2019 році приріст становив
17,6%, або 41,1 млрд гривень. За січень – червень 2020 року – 2,1%, або 2,7
млрд гривень [7].
Можна констатувати, що реформа міжбюджетних відносин та зміни до
податкового законодавства, зокрема:
- сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих
бюджетів;
- забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні
бюджетними ресурсами;
- створили умови для мотивації органів місцевого самоврядування до
нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
Порівняння структур доходів місцевих бюджетів України у 2016 році та у
2020 році чітко демонструє результати проведення реформи децентралізації
(табл.1).
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Таблиця 1  Динаміка надходжень місцевих бюджетів України протягом
2016-2020 рр., млрд. грн.
Рік

Податкові
Неподаткові Доходи від
надходження надходження операцій з
капіталом
141,3
21,8
1,4
185,7
25,9
1,8
232,5
28,1
2,1
270,5
26,1
2,9
285,5
21,4
3,4
144,2
-0,4
2,0

2016
2017
2018
2019
2020
Відхилення
(2020 /2016)
Джерело: сформовано автором на основі [2]

Офіційні
трансферти

Інші
доходи

Всього

197,6
279,2
298,9
260,3
160,1
-37,5

1,1
0,3
0,8
0,7
1,3
0,2

363,2
493,9
256,4
560,5
471,4
108,2

Дослідження показало, що у 2016 році структура доходів місцевих
бюджетів мала такий вигляд: 56,4%  офіційні трансферти; 42,6 %  податкові
надходження; 0,6 %  неподаткові надходження; 0,4 %  доходи від операцій з
капіталом. Водночас у 2020 році структура доходів місцевих бюджетів
змінилася наступним чином: 43,7%  офіційні трансферти; 51,2 %  податкові
надходження; 4,6 %  неподаткові надходження; 0,5 %  доходи від операцій з
капіталом [3, 6]. Отже, відбулись зміни в частині власних надходжень. Так,
якщо у 2016 році більшу частину доходів становили офіційні трансферти, то у
2020 році власні надходження почали переважати суму залучених коштів.
В цілому, у структурі доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і збори
становлять у середньому до 35%, а решта – це надходження загальнодержавних
податків і зборів. Мінфін України переконаний, що через запровадження нової
моделі міжбюджетних відносин, середньострокового бюджетного планування
на державному та місцевому рівнях, ефективного адміністрування податків і
зборів,

нового

адміністративно-територіально

устрою

базового

та

субрегіонального рівнів частка таких доходів у найближчі 3 роки становитиме
до 70%.
Згідно з даними Державної Казначейської служби України, власні доходи
місцевих бюджетів в переважній більшості складаються з податкових
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надходжень. Впродовж 2016-2020 рр. річні обсяги податкових надходжень до
місцевих бюджетів мали характерну тенденцію до зростання. Динаміка
податкових надходжень до місцевих бюджетів України впродовж 2016-2020
років представлена у таблиці 2. Найбільшим бюджетоутворюючим елементом є
податок на доходи фізичних осіб, який у 2020 році становив 177,8 млрд. грн.,
що на 98,9 млрд. грн. більше ніж у 2016 році. За даними Міністерства фінансів,
темпи приросту фактичних надходжень ПДФО за 2020 рік до 2019 року
вимірювалися цифрою в 7,5 відсотка.
Таблиця 2  Динаміка податкових надходжень у розрізі структурних
елементів до місцевих бюджетів України впродовж 2016-2020 рр., млрд. грн.
Податок

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

Податок
на
доходи
фізичних осіб
Податок на прибуток
підприємств
Рентна плата
Місцеві податки
Інші податки
Всього

78,9

112,7

138,1

175,7

177,8

Відхилення
(2020/2016)
98,9

5,8

6,4

9,3

10,2

9,7

3,9

2,5
42,2
11,9
141,3

2,4
52,5
11,7
185,7

4,8
61,1
19,2
232,5

5,2
73,5
5,5
270,5

4,6
75,7
17,7
285,5

2,1
33,5
5,8
144,2

Джерело: сформовано автором на основі [5]

Ще один із ключових напрямів реформи міжбюджетних відносин – це
створення

дворівневої

моделі

міжбюджетних

відносин.

У

результаті

добровільного об’єднання громад у 2015 – 2019 роках укрупнено 3 700
місцевих бюджетів. Завдяки реформі міжбюджетних відносин (станом на
2021р.) 872 територіальних громади мають новий рівень бюджетних
повноважень і відносин з державним бюджетом.
Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне
збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів та зростання частки
видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення
видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання
бюджетних коштів на місцевому рівні. Зокрема, обсяги капітальних видатків
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становили: за 2019 рік – 99,8 млрд грн, що на 8,6 млрд грн, або на 9,5% більше,
ніж у 2018 році. За 2018 рік – 91,2 млрд грн, що на 16,9 млрд грн, або на
22,7% більше порівняно з 2017 роком. За 2017 рік – 74,3 млрд грн, приріст
порівняно з 2016 роком + 21,7 млрд грн, або + 41,3%. За 2016 рік –
52,5 млрд грн. Приріст, порівняно з 2015 роком — 20,4 млрд грн, або 63,3%.
Досвід зарубіжних країн показує, що передача повноважень від
державних органів до органів місцевого самоврядування забезпечує зміцнення
місцевого самоврядування та надає їм можливість ефективніше вирішувати
питання розвитку своїх територій. У непрості часи, коли увесь світ був
стурбований поширенням хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, Уряд країни та Міністерство фінансів України вживали усіх
необхідних заходів щодо створення умов для виконання як центральними
органами влади, так і органами виконавчої влади на місцях покладених на них
функцій. За рахунок коштів місцевих бюджетів 10,3 млрд грн було витрачено
на заходи, безпосередньо пов’язані з пандемією коронавірусу, що становить
2,1% від їх обсягу видатків [1]. Водночас слід констатувати, що місцевими
радами майже не приймалися окремі (спеціальні) цільові програми, спрямовані
на фінансування заходів, пов’язаних протидією поширення COVID-19, що
говорить про поки що існуюче панування патерналістських настроїв у місцевих
громадах.
Міністерство фінансів України продовжує активно працювати задля
побудови ефективних взаємовідносин між центральними органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, на постійній основі
проводяться консультації щодо бюджетної грамотності, поліпшення системи
управління

місцевими

фінансами

і

підвищення

знань

профільного

законодавства для працівників фінансових підрозділів по цілій країні. Всі ці
заходи сприятимуть подальшому удосконаленню фінансових відносинах
місцевих громад в умовах поглиблення процесів децентралізації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ
БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У статті визначено роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів
органів

місцевого

самоврядування.

Досліджено

основні

положення

Європейської хартії місцевого самоврядування щодо формування спроможних
місцевих бюджетів. Визначено критерії процесу встановлення місцевих
податків і зборів.
Ключові

слова:

місцевий

бюджет,

Європейська

хартія

місцевого

самоврядування, податки, збори, доходи.
Місцеве оподаткування є стабільною фінансовою базою територіальних
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громад. І в період жорсткої нестабільності, викликаний корона кризою, коли не
можна передбачити подальший розвиток всієї системи, власні доходи місцевих
бюджетів

стають

стабільним

резервом

для

продовження

ефективного

функціонування територій. Саме те, що місцеві податки і збори з кожним роком
збільшують свою питому вагу і значення у доходах місцевих бюджетів,
зумовило вибір теми дослідження і вказує на його актуальність.
Питання аналізу вітчизняної системи місцевих податків і зборів та оцінки
її ефективності знайшли своє відображення у працях та дослідженнях таких
вітчизняних науковців, як Бак Н. А., Власюк Н. І., Волкова О. Г., Вікторчук,
Гнидюк

І.В.,

Галамай

Р.

Я.,

Замкова

Н.

Л.,

Рижий

А.

В.,

М. В., Паславська Р. Ю., Батовська М., Карпишин Н. І. та багатьох інших.
Проте досі залишається актуальним питання постійного моніторингу системи
адміністрування місцевих податків і зборів, її ефективності у зв’язку з
постійною нестачею фінансових ресурсів, як однієї зі складових податкової
системи України.
Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування характеризує
незалежність держави в цілому, рівень демократичних прав і свобод громадян,
потенційні можливості її економічного розвитку та створює об’єктивну
необхідність формування нових економічних відносин. Фінансову незалежність
слід розуміти як незалежність органів місцевого самоврядування від
загальнодержавних органів влади щодо вирішення питань місцевого значення і,
головне — наявності фінансових ресурсів для їх реалізації.
Відповідно до Європейської хартії про місцеве самоврядування [5]
головною ознакою фінансової незалежності місцевих органів влади є наявність
у їх розпорядженні обсягу фінансових ресурсів, який є необхідний для
виконання як власних, так і делегованих повноважень. Місцем концентрації
фінансових ресурсів місцевих органів влади, а отже, фінансовою основою їх
діяльності, є саме місцевий бюджет. Наявність місцевих бюджетів підтверджує
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економічну самостійність місцевих органів влади, дозволяє активізувати
господарську діяльність, розвивати інфраструктуру на підвідомчій території,
розширювати економічний потенціал регіону, виявляти та використовувати
резерви фінансових ресурсів. В свою чергу, це дає можливість місцевим
органам влади в більш повному обсязі задовольняти потреби та інтереси
територіальних громад і сприяє соціально-економічному розвитку територій.
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено,
що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених
законом

джерел

та

закріплених

у

встановленому

законом

порядку

загальнодержавних податків, зборів та інших платежів (рис. 1 )
Склад доходів місцевих бюджетів
Податкові

Неподаткові

Доходи від операцій
з капіталом

Трансферти

Рисунок 1. – Склад доходів місцевих бюджетів
Джерело: складено на основі [8]

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел та
закріплених загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових
платежів. У дохідній частині місцевих бюджетів окремо виділяються доходи,
необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для
виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади [6].
Потрібно насамперед визначити, що закріплені доходи місцевих бюджетів, це ті
доходи, що повністю або частково зараховуються у певні види бюджетів
безстроково або на довготерміновій основі і для їх включення не потрібне
рішення органів вищої влади. До власних доходів місцевих бюджетів належать
ті доходи, які визначені Бюджетному кодексі України та формуються і
збираються на відповідній території (рис. 2)
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Власні доходи місцевих бюджетів
Місцеві
податки і збори

Платежі, що
встановлюються
місцевими
органами влади

Доходи
комунальних
підприємств

Доходи від майна,
що належить
органам місцевого
самоврядування

Рисунок 2 – Склад власних доходів місцевих бюджетів
Джерело: складено на основі [8]

Саме місцеві податки та збори формують базу дійсно власних доходів
місцевих бюджетів, на відміну від закріплених загальнодержавних платежів. На
додаток до відсутності жодних важелів впливу на механізм застосування
останніх, органи місцевого самоврядування ще й зустрічаються з постійним
ризиком втрати чи мінімізації розмірів таких джерел доходів (як, наприклад,
зменшення нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб з 2015 р.,
чи скасування акцизного податку з роздрібного продажу пального з 2017 р.). По
аналогії з неподатковими доходами, розмір одержаних місцевих податків і
зборів не призводить до зменшення обсягу отримуваних міжбюджетних
трансфертів. Тобто сьогодні місцевим податкам і зборам властивий один з
найбільших фіскальних і регулюючих потенціалів серед доходів, які
формуються в результаті дій та рішень, ухвалених органами місцевого
самоврядування [1].
Невід’ємно

пов’язана

з

самостійністю

місцевого

самоврядування

податкова самостійність, яка полягає в створені таких умов, за яких основним
джерелом наповнення місцевого бюджету стануть їх доходи, і бажано, отримані
від місцевих податків і зборів. Тому підвищення ролі саме місцевих податків і
зборів та збільшення їх частки у складі доходів є головним напрямком в
розширенні та зміцнені фінансової незалежності відповідних територій бо
формуватимуть дійсно власні доходи місцевих бюджетів [3, с. 970].
Метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих
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органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що
перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних
бюджетах [4, 9].
Існування місцевих податків і зборів відповідає, в першу чергу, інтересам
територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування,
оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Європейська хартія
місцевого самоврядування містить основні положення, які стосуються
ресурсного забезпечення діяльності місцевої влади (рис. 3):

Рисунок 3 – Основні положення Європейської Хартії місцевого
самоврядування
Джерело: складено на основі [7, с. 79]

Слід звернути увагу, що відповідно до Податкового кодексу України
місцевим органам самоврядування забороняється самостійно встановлювати
власні податки і збори [10]. Це зумовлює відсутність:
- фінансової автономії на місцевому рівні;
- мотивації органів місцевого самоврядування в якісному обслуговуванні
населення;
- конкуренції між різними територіальним громадами, що спричинює
«консервування» влади [2, с. 52].
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Законодавче регулювання системи місцевих податків і зборів має
враховувати низку чинників, таких, як закріплення за місцевими бюджетами
таких доходних джерел, що забезпечували б стабільне надходження доходів і
фінансування власних повноважень місцевих органів, сполучення інтересів
держави і місцевого самоврядування при обмеженні необґрунтованого впливу
державної влади на місцеве оподаткування, доцільність та обґрунтованість
введення місцевих податків і зборів на відповідній території та домірність сум
коштів, що надходять до бюджетів від таких податків і зборів, з витратами,
пов’язаними з їх справлянням тощо.
Також можна виділити такі критерії, яким має відповідати процес
встановлення місцевих податків і зборів (рис. 4)

Рисунок 4 – Критерії процесу встановлення місцевих податків і зборів
Джерело: складено на основі [11]

Варто зазначити, що формування системи місцевого оподаткування
повинно відбуватися таким чином, щоб не тільки забезпечувати потреби
місцевих

бюджетів

у

фінансових

ресурсах,

а

й

ураховувати

рівень

платоспроможності платників податків і зборів. Враховуючи особливості
адміністрування місцевих податків і зборів, органи місцевого самоврядування
повинні

зосередити

зусилля

на

підвищенні

ефективності

системи

адміністрування через обґрунтоване та зважене встановлення місцевих податків
і зборів на території відповідної територіальної громади.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

розглянуто

напрямки

підвищення

фінансової

стійкості

підприємства в умовах невизнaченoго фiнaнсoвoго середoвища. Визначено
критерії оптимальної структури капіталу для підприємств з метою
підвищення

фінансової

стійкості.

Розглянуто
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стратегічного

управління фінансовою стійкістю. Розроблено структурно-логічну модель
аналізу фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: активи підприємства, капітал, ризик, фінансовий стан,
фінансова стійкість.
Ринкoвa екoнoмiкa тa змiнa фoрм гoспoдaрювaння стaвлять перед
суб’єктaми гoспoдaрювaння нoвi прoблеми, oднiєю з яких є зaбезпечення
екoнoмiчнoї стaбiльнoстi рoзвитку. Тoму визнaчення фiнaнсoвoї стiйкoстi
пiдприємств неoбхiдне не тiльки для них сaмих, aле i для пaртнерiв, якi
приймaють безпoсередню учaсть у їх дiяльнoстi. Слiд тaкoж мaти нa увaзi, щo
фiнaнсoвo стiйке пiдприємствo мaє перевaги в зaлученнi iнвестицiй, oдержaннi
кредитiв, вибoрi спoживaчiв i пoстaчaльникiв, a тaкoж бiльш незaлежне вiд
неспoдiвaних змiн ринкoвoї кoн’юнктури.
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В дaний чaс знaчнa кiлькiсть вiтчизняних пiдприємств функцioнують у
невизнaченoму фiнaнсoвoму середoвищi [5-7]. Причини тaкoгo явищa як
мaкрoекoнoмiчнi (рoзрив сфoрмoвaних десятилiттями вирoбничo-технoлoгiчних
зв’язкiв, втрaтa трaдицiйних ринкiв збуту, зaстaрiлi технoлoгiї, iнфляцiйнi
процеси, наслідки COVID-19 та на додачу ще й воєнний стан) тaк i
мiкрoекoнoмiчнi (низький рiвень менеджменту, вiдсутнiсть дoсвiду рoбoти в
умoвaх кoнкуренцiї, нaявнiсть зaстaрiлoгo i знoшенoгo oблaднaння).
Для рoзв’язку цiєї прoблеми суб’єкт гoспoдaрювaння пoвинен прoвoдити
пoшук джерел фiнaнсoвих ресурсiв, їх рaцioнaльнoгo рoзпoдiлу й ефективнoгo
викoристaння в прoцесi всiєї гoспoдaрськoї дiяльнoстi. Всi цi oбстaвини
визнaчaють неoбхiднiсть рoзрoбки метoдoлoгiї, метoдики i oргaнiзaцiї
упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм гoспoдaрюючих суб’єктiв з врaхувaнням їх
нaявнoгo кaпiтaлу, гaлузевoї специфiки, сучaсних метoдiв aнaлiзу тa
прoгнoзувaння стaбiльнoгo рoзвитку в iснуючiй екoнoмiчнiй ситуaцiї.
Фундaментaльним

дoслiдженням

прoблемам

фінансової

стійкості

пiдприємств присвятили свoї прaцi тaкi вченi: I. Блaнк, В. Бoчaрoв, М.
Вoйнaренкo, В. Кoвaльoв, Н. Кoлчинa, В. Нижник, В. Oпaрiн, A. Пoддєрьoгiн,
Н. Пoдoльчaк, Є. Рясних, Г. Сaвiнa, I. Сaлькoвa, A. Чупiс, A. Шеремет тa iншi.
Метою досліджeння є обґрунтування напрямків i розробка прaктичних
рекoмендaцiй щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.
Сучасні умови визначають необхідність формування ефективного механізму
забезпечення фінансової стійкості, який адаптуватиме підприємства до змін, що
відбуваються на макрорівні, зумовлені існуванням об’єктивних кризових явищ
ринкової економіки. Нaбувaючи в ринкoвих умoвaх не уявнoї, a спрaвжньoї
фiнaнсoвoї незaлежнoстi, несучи реaльну екoнoмiчну вiдпoвiдaльнiсть зa
ефективнiсть

гoспoдaрювaння

тa

зa

свoєчaсне

викoнaння

фiнaнсoвих

зoбoв’язaнь, пiдприємствa здaтнi дoсягти стaбiльнoстi результaтiв свoєї
дiяльнoстi лише при сувoрoму дoтримaнi принципiв кoмерцiйнoгo рoзрaхунку,
гoлoвним серед яких є зiстaвлення витрaт i результaтiв, oдержaння
мaксимaльнoгo прибутку зa мiнiмaльних витрaт.
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Фiнaнсoвa стiйкiсть – це стaн мaйнa пiдприємствa, щo гaрaнтує йoму
плaтoспрoмoжнiсть [2]. Фiнaнсoвa стiйкiсть пiдприємствa передбaчaє, щo
ресурси, вклaденi в пiдприємницьку дiяльнiсть, пoвиннi oкупитись зa рaхунoк
грoшoвих

нaдхoджень

вiд

гoспoдaрювaння,

a

oтримaний

прибутoк

зaбезпечувaти сaмoфiнaнсувaння тa незaлежнiсть пiдприємствa вiд зoвнiшнiх
зaлучених джерел фoрмувaння aктивiв .
Рiвень фiнaнсoвoї стiйкoстi пiдприємствa визнaчaють рiзнi фaктoри:
- стaнoвище пiдприємствa нa тoвaрнoму ринку;
- вирoбництвo прoдукцiї, якa кoристується пoпитoм;
- йoгo пoтенцiaл в дiлoвiй спiвпрaцi;
- рiвень зaлежнoстi вiд зoвнiшнiх кредитoрiв тa iнвестoрiв;
- нaявнiсть неплaтoспрoмoжних дебiтoрiв;
- ефективнiсть гoспoдaрських тa фiнaнсoвих oперaцiй тoщo [4].
В

умoвaх

ринкoвoї

екoнoмiки,

при

oцiнцi

фiнaнсoвoї

стiйкoстi

пiдприємствa, дoцiльнo рoзглядaти її стoсoвнo чинникiв, якi її фoрмують, a сaме
– внутрiшньoю тa зoвнiшньoю.
1.

Внутрiшня

стiйкiсть

–

це

тaкий

зaгaльний

фiнaнсoвий

стaн

пiдприємствa, при якoму зaбезпечується стaбiльнo висoкий результaт йoгo
функцioнувaння в кoрoткoстрoкoвoму перioдi зa рaхунoк внутрiшнiх резервiв. В
oснoвi йoгo дoсягнення лежить принцип aктивнoгo реaгувaння нa змiни
внутрiшнiх фaктoрiв. В результaтi – це тaкий рух грoшoвих пoтoкiв, який
зaбезпечує пoстiйне перевищення нaдхoджень кoштiв (дoхoдiв) нaд їх
витрaтaми (зaтрaтaми).
2. Зoвнiшня стiйкiсть пiдприємствa дoдaткoвo включaє в себе стрaтегiчнi
перевaги, якi реaлiзуються в кoнкурентнoму середoвищi, в рaмкaх якoгo
здiйснюється йoгo дiяльнiсть. Вoнa є вiдoбрaженням стaбiльнoгo перевищення
дoхoдiв нaд витрaтaми, зaбезпечує вiльне мaневрувaння грoшoвими кoштaми
пiдприємствa тa шляхoм ефективнoгo їх викoристaння сприяє безперебiйнoму
прoцесу дiяльнoстi тa реaлiзaцiї прoдукцiї. Тoму вoнa є узaгaльнюючим
пoкaзникoм i фoрмується в прoцесi всiєї вирoбничo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi.
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Aнaлiз стiйкoстi фiнaнсoвoгo стaну нa ту чи iншу дaту дoзвoляє вiдпoвiсти
нa

питaння:

нaскiльки

прaвильнo

менеджмент

пiдприємствa

упрaвляв

фiнaнсoвими ресурсaми прoтягoм перioду, який передувaв цiй дaтi. Вaжливo,
щoб стaн фiнaнсoвих ресурсiв вiдпoвiдaв пoтребaм рoзвитку пiдприємствa,
oскiльки

недoстaтня

фiнaнсoвa

стiйкiсть

мoже

привести

дo

йoгo

неплaтoспрoмoжнoстi тa нестaчi у ньoгo кoштiв для рoзвитку дiяльнoстi, a
незaдiянi

фiнaнсoвi

ресурси

–

збiльшувaти

витрaти

пiдприємствa

нaдлишкoвими зaпaсaми тa резервaми [1]. Тaким чинoм, суть фiнaнсoвoї
стiйкoстi визнaчaється ефективнiстю фoрмувaння, рoзпoдiлу тa викoристaння
фiнaнсoвих ресурсiв, a плaтoспрoмoжнiсть виступaє її зoвнiшнiм виявoм.
Тoму, фiнaнсoвa стiйкiсть пoвиннa хaрaктеризувaтися тaким стaнoм
фiнaнсoвих ресурсiв, який би вiдпoвiдaв вимoгaм ринку тa вoднoчaс
зaдoвoльняв пoтреби рoзвитку пiдприємствa.
Фiнaнсoвa стiйкiсть пiдприємствa хaрaктеризується системoю aбсoлютних
i

вiднoсних

пoкaзникiв.

Вoнa

визнaчaється

спiввiднoшенням

вaртoстi

мaтерiaльних oбoрoтних кoштiв (зaпaсiв i зaтрaт) i величини влaсних i
зaлучених джерел кoштiв для їх фoрмувaння. Зaбезпечення зaпaсiв i зaтрaт
джерелaми кoштiв для їх фoрмувaння є oснoвним зaвдaнням фiнaнсoвoї
стiйкoстi пiдприємствa.
Для здiйснення вирoбничих i кoмерцiйних зaвдaнь, кoжне пiдприємствo
пoвиннo мaти дoстaтню величину oснoвних i oбoрoтних зaсoбiв. Oстaннi
пoтрiбнi для фiнaнсувaння пoтoчнoї дiяльнoстi пiдприємствa. Тoму фoрмувaння
вiдпoвiднoї суми oбoрoтних кoштiв, a тaкoж ефективне їх викoристaння є
oдним з першoчергoвих зaвдaнь керiвництвa пiдприємствa.
У процесі оптимізації фінансової стійкості підприємства пропонуємо
прогнозувати:
- доходи, витрати й прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової
та інших видів діяльності та чистий прибуток і напрями його використання;
- потребу в оборотних коштах за джерелами формування і напрямами
використання;
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- джерела інвестиційних ресурсів для виконання плану капітальних
вкладень;
- величину і напрями використання коштів соціального спрямування;
- баланс активів і пасивів на кінець планового періоду.
На першому етапі необхідно розробити план доходів, витрат і прибутку з
тим,

щоб

упевнитися

в

економічній

і

фінансовій

результативності

прогнозованих видів діяльності, достатності очікуваного чистого прибутку
для самоокупності (простого відтворення) та остаточно визначитися у
напрямах діяльності.
На другому етапі слід подбати про достатність грошових ресурсів для
ритмічного кругообігу оборотних виробничих фондів і фондів обігу, тобто
створити фінансові передумови виконання прогнозованих обсягів діяльності.
Для цього доцільно скласти баланс грошових ресурсів, у якому відобразити
потребу в обігових коштах для формування запасів планових оборотних
засобів, з одного боку, і джерела формування обігових коштів - з другого. Слід
зауважити, що структура джерел має бути не довільною, а такою, що
забезпечить

підприємству

платоспроможність,

кредитоспроможність

і

ліквідність поточних зобов'язань. Тому величина власних обігових коштів
повинна бути прогнозованою, має встановлюватися норматив. Обов'язок
підприємства забезпечити їх наявність у розмірі, не меншому за норматив.
На

третьому

етапі

необхідно

визначити

джерела

фінансування

капітальних вкладень, щоб уникнути недофінансування об'єктів і не допустити
непланового вилучення власних коштів із обігу на капітальні вкладення. За
великих обсягів капітальних вкладень доцільно скласти баланс фінансування
капітальних вкладень, в якому відобразити їх напрями та конкретні джерела
фінансування. Якщо підприємство залучає зовнішні інвестиції на визначений
строк, треба спершу скласти розрахунок їх окупності. Четвертий етап
пов'язаний із соціальною політикою підприємства. Щоб забезпечити успішне
виконання показників бізнес-плану і фінансового плану зокрема, необхідно
приділити належну увагу персоналу підприємства, його соціальному захисту,
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оскільки матеріальне заохочення є важливою мотивацією до праці, до новацій.
Макроекономічні чинники диктують свої виклики, тому першочергового
значення набуває забезпечення на підприємствах комплексної системи
фінансової безпеки, яка стала б запорукою досягнення і підтримання
найважливіших фінансових пропорцій, зокрема структури капіталу, на рівні,
необхідному для створення передумов ефективного функціонування в
поточному та перспективному періодах. Тому виникає питання: за рахунок
якого майна та за рахунок яких джерел (власних або позичених) його
придбати і в якому їх співвідношенні формувати сукупний капітал окремого
підприємства. Вирішення цього питання потребує тільки індивідуального
підходу. Не може бути визначено єдино оптимального підходу щодо
співвідношення структурних елементів капіталу для різних підприємств або
для одного підприємства на весь термін його функціонування. Проте процес
оптимізації структури капіталу підприємства має здійснюватися на основі
формування цільової структури капіталу - співвідношення власних і
позичених фінансових коштів підприємства, яке дає змогу повною мірою
забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації [3 с.74].
Крім того, виділяють три методи оптимізації структури капіталу
підприємства [3, с.191]:
а) оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня
прогнозованої фінансової рентабельності;
б) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості;
в) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня
фінансових ризиків.
Оберемо третій метод, що пов’язаний з процесом диференційованого
вибору джерел фінансування різних складових активів підприємства. Існує
декілька підходів до фінансування активів будь-якого підприємства (табл. 1)
[3, с.72].
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Таблиця

1

–

Характеристика

підходів

до

фінансування

активів

підприємства
Підходи до
фінансування
активів

Характеристика підходів

З даного підходу фінансування постійної частини активів і приблизно
половини змінної їх частини здійснюється за рахунок ВК і ДЗК. Друга
половина змінної частини активів підприємства повинна фінансуватися
Консервативний за рахунок КЗК. Така модель забезпечує високий рівень фінансової
стійкості підприємства (за рахунок мінімального обсягу використання
короткострокових позикових коштів), однак збільшує витрати власного
капіталу на їх фінансування.
При даному підході передбачається, що за рахунок ВК і ДЗК повинна
Помірний
фінансуватися постійна частина активів, тоді як за рахунок КЗК – весь
(компромісний) обсяг змінної їх частини. Така модель забезпечує прийнятний рівень
фінансової стійкості підприємства і рентабельність власного капіталу
Агресивний підхід передбачає, що за рахунок ВК і ДЗК фінансується
лише невелика частка постійної частини оборотних активів (не більше
Агресивний
половини), тоді як за рахунок КЗК - переважна частка постійної і вся
змінна частина активів підприємства.

З метою покращення фінансової стійкості даного підприємства на
мікрорівні доцільним є використання антикризової фінансової стратегії за
кожним із наведених напрямів [3, с.99]:
а)

проведення

поглибленого

аналізу

структури

кредиторської

заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення;
б) аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з
метою з'ясування причин несвоєчасності їх погашення;
в) аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і
можливостей погашення;
г) забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого
розвитку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів,
ефективної амортизаційної політики;
д) підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги
оборотних активів;
є)

проведення

інвентаризації

основних

виробничих

визначення їх придатності й необхідності в експлуатації;
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фондів

для

ж) проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових
фінансових вкладень;
з) забезпечення компенсації можливих фінансових збитків шляхом:
резервування частини фінансових ресурсів у вигляді формування цільових
резервних фондів, страхового фонду підприємства відповідно до вимог
чинного національного законодавства; формування системи штрафних санкцій
- за несвоєчасної оплати поставленої продукції встановити штрафи у розмірі
0,5% від суми несплати за кожний день прострочення; ефективне управління
портфелем цінних паперів.
Фінансова стійкість є головним компонентом загальної стійкості
підприємства. Організація та управління фінансовою стійкістю – це основні
аспекти роботи фінансово-економічних служб підприємства, які включають
заходи щодо планування, оперативного управління та створення гнучкої
структури управління усім підприємством та його окремими підрозділами.
Особливістю цього процесу є:
 неможливість

повного

опису

об'єктів

аналізу,

внаслідок

чого

переважають неструктуровані завдання;
 високий ступінь невизначеності отримання результатів при реалізації
рішень (стратегій);
 наявність значної кількості некерованих і частково керованих змінних;
 критерії

вирішення

завдань

завчасно

чітко

не

встановлені

и

уточнюються керівництвом у процесі їхнього вирішення.
Основною метою стратегічного управління є зміцнення фінансової
стійкості підприємства за рахунок ефективного використання потенціалу
внутрішніх та зовнішніх механізмів.
Стратегія управління фінансовою стійкістю повинна відповідати вимогам
антикризового

управління

фінансами

підприємства

і

передбачати

раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел
їхнього фінансування [2]. Забезпечення своєчасного оновлення позаоборотних
активів і високу ефективність їхнього використання,вибір та реалізацію
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найефективніших шляхів розширення обсягів активів для забезпечення
основних

напрямків

розвитку,

самофінансування свого

забезпечення

виробничого

розвитку

необхідного

рівня

за рахунок прибутку,

оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики;
забезпечення найефективніших умов і форм залучення позикових коштів у
відповідності з потребами підприємства. Виходячи з цих завдань сформовано
структурно-логічну модель аналізу фінансової стійкості підприємства рис. 3.
Ефективність стратегічного управління фінансовою стійкістю багато у
чому залежить від використання захисних механізмів, серед яких виділяються
профілактичні заходи та система внутрішнього страхування. Профілактика
ризику зниження фінансової стійкості повинна проводитись у чотирьох
напрямках: уникнення, мінімізація, диверсифікація, лімітування.
Організація

стратегічного

управління

фінансовою

стійкістю

на

підприємствах дасть змогу зміцнити рівень сталості фінансового стану,
створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики
управління фінансами підприємств.
Дослідження фінансової стійкості підприємства з метою раннього
виявлення

ознак

кризового

розвитку,

що

спричиняють

можливість

банкрутства, є складовою частиною загального фінансового аналізу. Разом з
тим, цей блок фінансового аналізу має певні особливості і за об’єктами, і за
методами його проведення.
Таким чином, основними перспективними шляхами для підвищення
фінансової стійкості підприємства в умовах кризи можна виділити:
1. Покращення управління власними оборотними коштами, які є
найбільш істотним фактором підвищення фінансової стійкості підприємства.
Стратегічними цілями такого управління мають бути: оптимізація обсягів,
забезпечення ліквідності балансу, прискорення оборотності, забезпечення
інфляційної захищеності, зниження вартості формування.
2. Розробка ефективної політики управління грошовими потоками, яка
певною мірою залежить від організації оперативного фінансового планування.
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Специфічним прийомом такої політики може бути розробка платіжного
календаря і касового бюджету.
3. З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності
підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою
оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової
продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових
коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини
ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих
запасів.
4. Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок:
зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання
управлінського

персоналу);

зменшення

рівня

умовно-змінних

витрат;

продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями.
Отже, проблеми фінансового оздоровлення і ефективного управління
фінансовою стійкістю стоять перед будь-яким підприємством і потребують
оперативного розв'язання. При цьому кожне підприємство має враховувати
індивідуальні особливості своєї діяльності, що ґрунтуються на об'єктивних
закономірностях функціонування і розвитку економічних систем, а також
визначати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:
СУТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
У статті досліджено сутність та роль державної регіональної політики
України. Визначено та систематизовано пріоритети здійснення регіональної
політики. Проведено аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів, зокрема
абсолютні показники динаміки обсягу, структури та відносні показники.
Ключові слова: державна регіональна політика, доходи місцевих бюджетів,
видатки місцевих бюджетів, регіональний розвиток.
У сучасних умовах розвитку економіки України одним з пріоритетних
завдань залишається процес формування та реалізації державної регіональної
фінансової політики, що насамперед тісно пов’язано з очевидною необхідністю
покращення рівня і якості життя населення як в Україні, так і в усіх її областях.
Оскільки

соціально-економічний

функціонування

вітчизняної

стан

будь-якого

економіки,
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то

регіону

поступове

впливає

на

послаблення

нерівномірностей розвитку територій нашої держави, підвищення рівня їх
економічної та інвестиційної діяльності, вирішення значної кількості соціальноекономічних та інших проблем, потребують неодмінних змін в уже існуючій
системі державної регіональної фінансової політики.
Протягом багатьох століть процес становлення теоретичних основ
регіонального розвитку залучав до себе багато відомих вчених, здебільшого
науковців у сфері фінансів та економіки, які обґрунтували теорії, що в умовах
сьогодення є основою реалізації державної регіональної політики. Серед усіх
проведених наукових досліджень однією з найважливіших та широко
застосованих у світі є сучасна теорія інклюзивного розвитку. В Україні її
дослідженням присвячені праці В. Айвазовського, А. Базилюка, В. Гейця,
А. Гриценка, О. Жулин, Т. Затонацької, Т. Зінчук, О. Ковальчук, О. Прогнімака,
І. Тараненко та інших.
Актуальність теми даного дослідження полягає у визначенні сутності
державної регіональної політики, процесу її реалізації, аналізі місцевих
бюджетів України з метою виявлення недоліків в діючій системі регіональної
політики та покращення соціально-економічного розвитку як окремих регіонів,
так і України в цілому.
Державна регіональна політика – це система цілей, заходів, засобів та
узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для
забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з
урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних,
демографічних та інших особливостей її регіонів, їхньої етнічної і культурної
самобутності [1].
До пріоритетних цілей реалізації державної регіональної політики можна
віднести:
 забезпечення

комплексного

економічного

й соціального

розвитку

територіальних одиниць;
 формування

нормативно-правової

державної регіональної політики;
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бази,

необхідної

для

реалізації

 подолання
 надання

диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій;

фінансової допомоги територіям, які не мають достатніх ресурсів

для виконання покладених на них функцій і обов'язків;
 стимулювання
 створення

місцевих ініціатив та підтримка інвестиційних проектів;

умов для розвитку міжрегіонального співробітництва тощо.

Фінансування

державної

регіональної

політики

здебільшого

здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також
державного фонду регіонального розвитку, благодійних внесків, коштів
міжнародних організацій тощо.
Місцеві

бюджети

є

одним

з

головних

фінансових

інструментів

забезпечення реалізації державної регіональної політики в Україні, що
характеризує стан фінансового забезпечення регіонів, основні джерела їх
наповнення, рівень фінансової самодостатності, пріоритетні напрямки видатків,
тому їх аналіз є необхідною складовою визначення соціально-економічного
розвитку регіонів. Розглянемо доходи місцевих бюджетів України за 2018 рік –
січень 2022 року, вхідні дані наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Доходи місцевих бюджетів України за 2018р. – січень 2022
року, млн. грн.
2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Січень
2022 р.

232 532,88

270 545,80

285 571,55

346 713,18

26 598,3

28 027,39

26 105,01

21 462,55

27 183,01

1 787,0

Доходи від операцій з
капіталом

2 143,46

2 928,83

3 473,08

3 462,22

329,7

Міжбюджетні
трансферти з
державного бюджету

298 939,71

260 302,02

160 177,06

202 733,29

11 768,0

Від Європейського
Союзу, урядів іноземних
держав, міжнародних
організації

94,18

44,30

146,39

36,05

-

Цільові фонди
Всього

678,10
562 415,72

601,95
560 527,91

649,35
471 479,98

571,4
580 699,15

43,4
40 526,7

Показник
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження

Джерело: сформовано автором на основі [2].

190

З таблиці 1 бачимо, що загальна сума доходів місцевих бюджетів з 2018 по
2021 рр. зросла на 18 283,43 млн. грн., що є позитивним і свідчить про
зростання обсягу фінансового забезпечення регіонів. За аналізований період
найбільше доходів місцевим бюджетам вдалось акумулювати у 2021 році –
580 699,15 млн. грн., а найменше – 471 479,98 млн. грн. у 2020 році. Податкові
надходження за визначений період зросли на 114 180,3 млн. грн., що показує
збільшення обсягів податків та зборів, що сплачуться до місцевих бюджетів. Їх
частка в загальній сумі місцевих бюджетів за 4 роки зросла на 24,59% – з
41,35% у 2018 році до 59,71% у 2021 році, що є позитивною тенденцією і
характеризує збільшення рівня фінансової самодостатності регіонів. Більшу
частину в сумі цих надходжень складає розподілений між державним та
місцевим бюджетами податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств, а також місцеві податки, серед яких податок на майно та єдиний
податок. Стосовно 2022 року, то за січень до місцевих бюджетів надійшло
доходів від сплати податків і зборів на суму 26 598,3 млн. грн., що становить
65,63% від загальної суми доходів.
Наступною

статтею

доходів

місцевих

бюджетів

є

неподаткові

надходження. Їх обсяг за 2018-2021 рр. зменшився на 844,38 млн. грн. (на 0,3%
у загальному обсязі), що є негативним і свідчить про скорочення власних
надходжень бюджетних установ (плати за послуги), адміністративних зборів і
платежів, доходів від власницької та підприємницької діяльності тощо. Таким
чином,

найбільший

обсяг

неподаткових

надходжень

становив

28 027,39 млн. грн. у 2018 році. найменший – 21 462,55 млн. грн. (4,55%). у
2020 році, що спричинено соціально-економічною кризою внаслідок пандемії
COVID-19, яка призупинила та зменшила обсяги платних послуг, що
здійснювали

бюджетні

установи,

а

також

вплинула

на

здійснення

підприємницької діяльності в регіонах. Щодо неподаткових надходжень у січні
2022 року, то вони склали 1 787,0 млн. грн. – 4,41%.
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Доходи

від

операцій

з

капіталом

за

4

роки

збільшились

на

1 318,76 млн. грн. (на 0,22% у загальному обсязі) і у 2021 році становили –
3 462,22 млн. грн. (0,60%), при цьому найбільше їх обсяг склав –
3 473,08 млн. грн. (0,74%) у 2020 році. Позитивна тенденція зростання доходів
від операцій з капіталом є наслідком збільшення коштів від продажу землі та
основного капіталу (майна, валютних цінностей, дорогоцінних металів тощо). У
січні 2022 року загальна сума коштів, одержаних від операцій з капіталом
становила 329,7 млн. грн. – 0,81%.
Міжбюджетні трансферти є одним з основних джерел наповнення
місцевих бюджетів. За проаналізований період їхній обсяг скоротився на
96 206,42 млн. грн. (на 18,26% у загальній сумі коштів) при значному зростанні
доходів, що є позитивним і свідчить про зменшення фінансової залежності
місцевих бюджетів від державного. Найбільшу частку в структурі доходів
місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти займали у 2018 році – 53,17%
(298 939,71 млн. грн.), що пов’язано з процесом децентралізації в Україні, а
найменшу – 34,0% (160 177,06 млн. грн.) у 2020 році, що спричинено
скороченням видатків державного бюджету як наслідок пандемії COVID-19. У
січні 2022 року міжбюджетні трансферти займали 29,04% (11 768,0 млн. грн.).
Більше 80% у структурі трансфертів складають субвенції, які здебільшого
спрямовані на забезпечення фінансування освіти та охорони здоров'я в
регіонах.
Доходи цільових фондів за 2018-2021рр. зменшились на 106,7 млн. грн. (на
0,02% у загальному обсязі), що є негативним явищем. Найбільший їх обсяг
зафіксовано у 2020 році – 678,10 млн. грн. (0,12%), а найменший –
571,4 млн. грн. (0,1%) у 2021 році. У січні 2021 даний вид доходів становив
43,4 млн. грн. (0,11%).
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Структуру доходів місцевих бюджетів за даними таблиці 1 відображено на
рисунку 1.

Рисунок 1 – Структура доходів місцевих бюджетів за 2018р. – січень
2022р., %
Джерело: розроблено автором на основі [2].

Іншою, але не менш важливою, складовою місцевих бюджетів є їх видатки,
тому виникає необхідність здійснення їх аналізу з метою визначення
пріоритетних напрямків фінансування у регіонах та підвищення ефективності
використання акумульованих грошових фондів.
Розглянемо структуру видатків місцевих бюджетів у таблиці 2.
Таблиця 2 – Структура видатків місцевих бюджетів за 2018 р. – січень
2022 р., млн. грн.
Видатки
Загальнодержавні
функції
Громадський порядок,
безпека та судова влада
Економічна діяльність

Січень

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

28 591,9

34 914,8

40 969,4

45 962,7

2 898,2

1 149,6

1 304,6

1 833,7

1 739,7

86,4

77 160,5

81 854,2

93 925,5

112 360,2

1 030,3
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2022 р.

Продовження табл.2
Охорона навколишнього
природнього

3 000,8

3 413,5

2 419,7

2 420,3

5,3

30 048,5

34 379,1

32 125,9

56 730,4

1 172,1

93 229,8

89 816,2

50 865,9

33 105,2

816,9

18 885,8

21 583,1

21 884,4

27 388,0

1 648,0

165 706,0

187 099,7

199 425,8

249 077,4

15 986,2

145 498,0

103 158,1

23 999,2

28 067,7

1 183,8

7 306,2

8 725,0

10 658,0

12 576,1

924,2

478 108,0

569 428,2

25 751,9

середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров’я
Духовний та фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний захист та
забезпечення
Міжбюджетні
трансферти

Всього
570 577,6
566 248,5
Джерело: сформовано автором на основі [2].

Аналізуючи

видатки

місцевих

бюджетів

за

функціональною

класифікацією, можна зробити висновок, що їх загальна сума за 2018-2021рр.
зменшилась на 1 149,4 млн. грн., що є негативним і свідчить про значне
скорочення видаткової частини бюджетів. Найбільшу частку в обсязі видатків
за 5 роки склали видатки на освіту: у 2018 році – 165 706,0 млн. грн. (29,04%), у
2019 році – 187 099,7 млн. грн. (33,04%), у 2020 році – 199 425,8 млн. грн.
(41,71%), у 2021 році – 249 077,4 млн. грн. (43,74%), у січні 2022 року –
15 986,2 млн. грн. (62,08%). Таким чином, можна стверджувати, що видатки на
фінансування закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої
освіти є пріоритетним напрямом фінансування місцевих бюджетів.
Найменшу частку в сумі видатків становлять видатки на громадський
порядок, безпеку та судову владу: в 2018 році склали – 1 149,6 млн. грн. (0,2%),
у 2019 році – 1 304,6 млн. грн. (0,23%), у 2020 році – 1 833,7 млн. грн. (0,38%), у
2021 році – 1 739,7 млн. грн. (0,31%). У січні 2022 року найменший обсяг
становили видатки на охорону навколишнього середовища 5,3 млн. грн.
(0,02%).
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За даними таблиці 2 та рисунку 2, видатки на загальнодержавні функції за
2018-2021 рр. зросли на 17 370,8 млн. грн. Їх питома вага в сумі усіх видатків за
4 роки також збільшилась на 3,06%, що є позитивною тенденцією і
характеризує збільшення витрат на протипожежний захист та рятування, іншу
діяльність у сфері громадського захисту.
Фінансування

економічної

діяльності

за

проаналізований

період

підвищилось на 35 199,7 млн. грн., а їх частка у структурі у 2021 році становила
19,73%, що на 6,21% переважає показник 2018 р. Таке значення є позитивним і
свідчить про збільшення обсягів грошових фондів, що спрямовуються на
фінансове забезпечення пріоритетних галузей економіки. Значне зростання
даного показника в першу чергу пов’язане з необхідністю фінансового
забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, що призупинили або
виконуються свою роботу під час пандемії COVID-19 в менших обсягах ніж до
її початку.
Також з таблиці 1 бачимо, що видатки:
‐

на охорону навколишнього природного середовища за 2018-2021 рр.

скоротились на 580,5 млн. грн., а їх питома вага за визначений період
зменшилась на 0,1% – з 0,53% у 2018 році до 0,43% у 2021 році;
‐

на житлово-комунальне господарство – зросли на 26 681,9 млн. грн., а їх

структурний обсяг підвищився на 4,69% – з 5,27% у 2018 р. до 9,96% у 2021 р.;
‐

на охорону здоров’я – зменшились на 60 124,6 млн. грн., а їх частка в

загальному обсязі видаткової частини бюджету значно скоротилась на 10,53% –
з 16,34% у 2018 р. до 5,81% у 2021 р.. Це є негативним і характеризує різке
зниження обсягів фінансування медичних закладів;
‐

на духовний та фізичний розвиток – збільшились на 8 502,2 млн. грн., а

питома вага зросла на 1,5% – з 3,31% у 2018 р. до 4,81% у 2021р.;
‐

на соціальне забезпечення - знизились на 117 430,3 млн. грн., і в структурі

також зменшились на 20,57% – з 25,5% у 2018р. до 4,93% у 2021р., що показує
скорочення

видатків

на

соціальний

захист

пенсіонерів,

безробітних,

малозабезпечений сімей, виплату субсидій тощо;
‐

на міжбюджетні трансферти – збільшилися на 5 269,9 млн. грн., а частка

у загальному обсязі зросла на 0,93% – з 1,28% у 2018р. до 2,21% у 2021р.
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Розглянемо графічне відображення даних таблиці 2 на рисунку 2.

Рисунок 2 – Структура видатків місцевих бюджетів за 2018 р. – січень 2022р., %
Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, основною метою державної регіональної політики є створення умов
для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення
їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення,
додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного
громадянина незалежно від його місця проживання.
У свою чергу, невід’ємною складовою бюджетного механізму реалізації
державної регіональної політики є доходи і видатки місцевих бюджетів, тому
відповідно

проведеного

аналізу

на

основі

доступних

даних

можна

стверджувати, що дохідна частина місцевих бюджетів за 2018-2021 рр.
підвищилась на 18 283,43 млн. грн., а видаткова частина навпаки зменшилась
на 1 149,4 млн. грн. При цьому, за 4 роки лише у 2021 р. спостерігався профіцит
при виконанні місцевих бюджетів. Значне скорочення доходів та видатків
місцевих бюджетів можна спостерігати у 2020 році, що спричинено наслідками
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виникнення соціально-економічної кризи через пандемію COVID-19, що
вплинуло на функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, малий та
середній бізнес, скорочення робочих місць, забезпечення освітнього процесу,
підвищення державних видатків на забезпечення охорони здоров’я тощо.
Розглядаючи основні джерела наповнення місцевих бюджетів, то
найбільшу частку в ній становлять податкові надходження – від 40 до 60% та
міжбюджетні трансферти – від 30 до 50% [3-6]. Щодо використання коштів
місцевих бюджетів, то в більшості вони спрямовують на фінансове
забезпечення освіти – від 25 до 45%, а також економічної діяльності – від
13 до 20%.
Таким чином, виникає нагальна потреба в формуванні та запровадженні
ефективної державної регіональної фінансової політики, яка за умов впливу
багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, постійних змін та проблем в
економіці нашої держави буде спроможна забезпечити збалансований рівень
розвитку регіонів і дозволить покращити якість життя населення на
економічно-відсталих територіях.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про засади державної регіональної політики» від
05.02.2015 р. № 156-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
(дата звернення: 02.04.2022).
2. Open Budget: офіційний веб-сайт. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата
звернення: 02.04.2022р.).
3. Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень:
монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.
4. Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник
КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.
5. I. Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social
development. Tallinn: Scientific Route, 2018.
6. Чугунов І.Я., Канєва Т.В. Державне фінансове регулювання економічних
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У

статті

визначено

зміст

та

складові

корпоративної

соціальної

відповідальності. Розглянуто та систематизовано наукові погляди щодо
сутності корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу.
Визначено основні інструменти корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові

слова:

соціальна

відповідальність,

корпоративна

соціальна

відповідальність, інструменти корпоративної соціальної відповідальності,
страхова компанія, страхування.
Інтеграційні процеси, погіршення екології, підвищення рівня конкуренції
мотивує

до

удосконалення

системи

управління

на

рівні

суб’єктів

господарювання та застосування на практиці корпоративної соціальної
відповідальності.

Корпоративна

соціальна

відповідальність

має

стати

невід’ємним елементом концепції розвитку страхового бізнесу. Надважливим
на сьогодні у світі є застосування корпоративної соціальної відповідальності
суб’єктами страхового ринку, яке поступово набуває популярності і в Україні,
що

є

важливим

фактором

підвищення

інвестиційної

привабливості,

конкурентоспроможності страхових компаній та як наслідок зростання вартості
для страхувальників. Частиною стратегії страхового бізнесу має стати
корпоративна соціальна відповідальність, завдяки якій у довгостроковій
перспективі зросте діловий імідж страховиків.
Дослідженням

теоретичних

та

практичних

аспектів

розвитку

корпоративної соціальної відповідальності присвячені праці як зарубіжних, так
вітчизняних науковців, серед яких А. Керрол, Є. Коваленко, О. Левченко,
О. Охріменко, П. Пєчов’як, Б. Тарчидло, І. Ховрак та інші.
Метою досліджeння є систематизація наукових поглядів щодо процесу і
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закономірностей

розвитку

корпоративної

соціальної

відповідальності

страхового бізнесу та характеристиці основних інструментів корпоративної
соціальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Корпоративна соціальна відповідальність –
це відповідальність страховиків, страхових об’єднань та інших учасників
страхового ринку за їх вплив на суспільство. Інше визначення наведене в
NORMА PN-ISO 26000– «відповідальність організацій за наслідки своїх рішень
і вплив на суспільство і навколишнє середовище, яка забезпечує прозору і
етичну поведінку, що сприяє сталому розвитку, включаючи здоров’я і добробут
суспільства» [5, С. 48].
Найбільш широкого розповсюдження набув підхід, згідно з яким КСВ
включає у себе три складових – економічну (відповідальність за економічні
результати своєї діяльності та вплив на економічні результати стейкхолдерів),
екологічну (відповідальність за вплив господарської діяльності на стан
навколишнього середовища і якість життя стейкхолдерів у цьому середовищі)
та власне соціальну (відповідальність за вирішення соціальних проблем, які
виникають внаслідок господарської діяльності компанії або певним чином
пов’язані з нею), внутрішній зміст представлено на рис. 1.
Економічна відповідальність ґрунтується на концепції справедливості, яка
передбачає, що створені в результаті господарської діяльності блага повинні
бути справедливо розподілені між учасниками економічних відносин, і усі
рішенні будуть прийматись з врахуванням вимог чесності, справедливості і
відкритості. Економічна відповідальність передбачає провадження чесних
підприємницьких практик: встановлення справедливих цін; не зловживання
монопольним становищем; відмова від нечесних методів цінової і нецінової
конкуренції;

виплата

справедливої

винагороди

найманим

працівникам;

проведення своєчасних і повних розрахунків з контрагентами; прозорість
діяльності; своєчасне розкриття інформації, яка не становить комерційної
таємниці

і

є

предметом

зацікавлення

для

стейкхолдерів;

розвиток

відповідальності у ланцюгах постачань; відмова від використання корупційних
схем та ін.
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Екологічна відповідальність:
екологічна культура ведення бізнесу;
екологічні обмеження ведення
підприємницької діяльності; екологічноорієнтоване підприємництво; екологічне
підприємництво

Економічна відповідальність:
створення прибутку; справедливий
розподіл створених благ; використання
чесних підприємницьких практик

Соціальна відповідальність: безпечні умови
праці; справедливі трудові відносини;
позитивний вплив на громаду і суспільство

Рисунок 1 – Зміст та складові корпоративної соціальної відповідальності
Вплив корпоративної соціальної відповідальності на ефективність системи
управління може бути оцінений не тільки з точки зору величини соціального
ефекту для самого підприємства та суспільства в цілому, але й з позиції
утворення економічного ефекту, який буде проявлятись у зростанні показників
діяльності страхових компаній у сферах маркетингу, фінансів, ризикменеджменту, управління в цілому та проявлятись на мікрорівні у створенні
позитивного бренду та іміджу, покращенні фінансових показників, зниженні
операційних ризиків, розвитку інновацій та зростанні продуктивності праці, а
на макрорівні – у створенні стабільного бізнес-середовища.
В

опрацьованій

літературі

відсутня

єдина

позиція

вчених

щодо

інструментів корпоративної соціальної відповідальності. Усе залежить від
специфіки галузі діяльності компанії, її спеціалізації та організаційної
культури. Тому узагальнюючи вище викладене, термін «корпоративна
соціальна

відповідальність

страхового

бізнесу»

вважаємо

за

доцільне

розглядати як відповідальність страховика за власні дії, наслідки своєї
діяльності (страхової, інвестиційної, фінансової) перед суспільством табл. 1.
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Таблиця 1 – Погляди науковців на поняття «корпоративна соціальна
відповідальність страхового бізнесу»
Автор
Визначення
А. Колот [2, раціональний відгук організації на систему суперечливих очікувань
с.70-71].
заінтересованих сторін (стейкхолдерів), що спрямований на сталий розвиток
компанії; це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими,
на кого ці рішення націлені. За своєю суттю корпоративна соціальна
відповідальність – це імплементований у корпоративне управління певний
тип соціальних зобов’язань (здебільшого добровільних) перед працівниками,
партнерами, державою, інститутами громадян- ського суспільства та
суспільством у цілому.
Є. Коваленко КСВ перетворилася на добре обґрунтований й бізнес-орієнтований підхід,
[1, с.57].
націлений на вирішення проблем сталого розвитку.
О. Охріменко соціальне явище, що являє собою добровільне та свідоме виконання,
та Т. Іванової використання і дотримання суб’єктами суспільних відносин, приписів,
[5, с.9],
соціальних норм, а у випадку їхнього порушення – застосування до
порушника заходів впливу, передбачених цими нормами.
О. Левченко, дотримання обраного та прийнятого власниками, керівництвом та рядовим
[4, с.51].
персоналом організації напрямку задоволення очікувань соціального
середовища, що позитивно впливає на взаємовідносини організації із
середовищем та покращує результати діяльності в цілому.

Підтримуємо
відповідальність

наукову
страхового

позицію
бізнесу»

вчених,

котрі

розглядають

термін
як

«соціальна

відповідальність

страховика за власні дії, наслідки своєї діяльності (страхової, інвестиційної,
фінансової) перед суспільством. Відповідальне ставлення страхової компанії
має бути по відношенню до своїх страхових продуктів, послуг, до споживачів,
працівників, партнерів, суспільства у цілому. Активна соціальна позиція
компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному
діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем
відіграє важливу роль.
У внутрішньому аспекті соціальна відповідальність бізнесу проявляється в
орієнтації соціальної відповідальності на працівників: програми навчання,
колективного страхування, формування корпоративної культури тощо. У
зовнішньому аспекті – на: ділових партнерах (репутація компанії); споживачах
(соціальна реклама, програми підвищення якості); суспільство (програми
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охорони довкілля, надання соціально значущих послуг, підтримка спортивних,
культурних та художніх заходів, освіта та дослідження, програми співпраці з
владою, спонсорство) [3].
Варто наголосити, що відповідальне ставлення будь-якої компанії, в тому
числі й страхової має бути по відношенню до свого продукту або послуги, до
споживачів, працівників, партнерів [6]. Важливу роль відіграє активна
соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії
та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших
соціальних проблем.
Інструменти, які можуть використовувати учасники страхового ринку в
управлінні корпоративною соціальною відповідальністю достатньо великий і
тісно пов’язаний з організаційною культурою суб’єкта господарювання.
Виходячи з напрямку впливу страхового бізнесу, інструменти корпоративної
соціальної відповідальності можуть бути спрямовані на співробітників, широку
громадськість, на турботу про навколишнє середовище [3].
Серед учасників страхового ринку в зарубіжних країнах широкого
застосування набули наступні інструменти: соціальні кампанії, технології
соціально відповідального маркетингу, етичні програми для співробітників,
соціальна (нефінансова) звітність, корпоративний нагляд, корпоративне
волонтерство, забруднення і парникових газів, пропаганда зменшення емісії
викидів відходів,соціально відповідальні інвестиції, міжгалузева співпраця.
Страхові компанії беруть активну участь у розбудові соціальної держави,
переймаючи на себе частину функцій держави. Так, в Україні досі не
відпрацьований механізм державного медичного страхування, натомість
страхові компанії впродовж тривалого часу активно вдосконалюють програми
добровільного медичного страхування, засновують приватні медичні установи,
інвестують у сучасне медичне обладнання тощо.
Страхові компанії залучені до участі у міжнародних операціях, чим і
посилюється їхній статус серед іноземних контрагентів та дає змогу
здійснювати операції з перестрахування на кращих умовах.
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Найбільші українські приватні компанії значно збільшили рівень
розкриття інформації щодо КСВ, що свідчить про їх намір проводити свою
діяльність прозоріше. Найчастіше розкривають інформацію про КСВ у сфері
трудових відносин, екології, бізнес-профілю і своєї продукції, менше – про
антикорупційні питання і діалоги з акціонерами компаній. На жаль, серед
лідерів відсутні страхові компанії [7].
Висновки.

Інституційна

структура

постійно

удосконалюється

і

з’являються нові інструменти регулювання відповідальності бізнесу, які краще
відповідають

сучасним

соціально-економічним реаліям. Для керівників

страхових компаній важливим є введення соціальної компоненти в усі бізнеспроцеси управління. Превентивна функція, яку виконує страхування, охоплює
широкий спектр відносин, пов’язаних зі страховим інтересом, задовольняючи
потреби застрахованих осіб у відшкодуванні збитків. Саме дану функцію варто
вважати соціальною складовою страхових відносин, адже страхування частково
виконує соціальну функцію держави шляхом формування фондів для виплати
компенсацій.
З точки зору специфічності страхування, варто відмітити, що воно
виконує низку функцій держави, формуючи страхові резерви та задовольняючи
майнові інтереси застрахованих осіб. Корпоративна соціальна відповідальність
увібрала у себе низку функцій пов’язаних з цілями державного управління. Під
час упровадженні КСВ на рівні страхових компаній відбувається посилення
функції убезпечення соціуму на основі поєднання фондів фінансових ресурсів
та новітніх ідей, спрямованих на покращення умов життя суспільства у
контексті цілей сталого розвитку. Необхідна розробка вітчизняних стандартів
корпоративної соціальної відповідальності та запровадження державних вимог
щодо

обов’язковості

їх

дотримання

з

паралельним

добровільним

запровадженням міжнародних стандартів ISO у сфері страхового бізнесу.
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УДК 336.71(045)
Ірина Хора
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто підходи механізму формування капіталу банку, його
сутність та елементи. Аналіз статистичних даних по Україні свідчить, що
процес капіталізації впливає на перегрупування банківських установ. З огляду
на тенденції розвитку ринку банківських послуг проблема капіталізації
українських банків залишається невирішеною. Як змінилося функціонування
комерційного банку на прикладі АТ «Креді Анріколь Банку»
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Ключові слова: капітал, комерційний банк, банківський капітал, власний
банківський капітал, залучений банківський капітал, позичений банківський
капітал, регулятивний капітал, капіталізація, механізм формування капіталу
банку.
Повноцінне функціонування ринкової системи господарювання неможливе
без фінансових і юридичних інститутів, які є активними учасниками
фінансового ринку. Саме банкам належить організація грошових потоків і
забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення. Зокрема, банкам
належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів компанії.
Спрямування акумульованого капіталу в необхідних обсягах у розрізі галузі
економіки має сприяти розвитку економіки і підвищенню матеріального
добробуту населення країни.
В

умовах

фінансової

кризи

загострюються

питання

забезпечення

стабільного економічного розвитку країни, що значною мірою залежить від
надійності банківської системи. Визначними фактором у формуванні довіри
інвесторів та вкладників до банків є їх стабільний розвиток та фінансова
стійкість. Це передбачає ефективне формування банківського капіталу, який є
основою виконання банками своїх функцій і мінімізації фінансових ризиків.
Відтак виключно важливого значення в сучасних умовах розвитку
вітчизняної банківської системи набуває необхідність удосконалення механізму
формування капіталу банків, що є запорукою динамічного розвитку всього
фінансового ринку.
Дослідженням цієї проблематики займалися як зарубіжні, так і вітчизняні
науковці. Зокрема, аналізу, оцінці та шляхам забезпечення механізму
формування капіталу банку значну увагу приділили такі зарубіжні науковці, як
Є.Ф. Брігхем,

Е. Дж. Долан,

Т. У. Кох,

С. Л. Брю,

К. Р. Макконелл,

Ф. С. Мишкін, Л. Р. Міллер, П. С. Роуз, Д. Полфреман, Дж. Ф. Сінк та інші,
ними обґрунтовано місце механізму формування капіталу банку у фінансовому
менеджменті. Також значними є напрацювання вітчизняних науковців, таких як
М. Алексєєнко, О. Васюренко,

А. Вожжов, О. Дзюблюк, Ж. Довгань,
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О.

Клименко,

В.

Коваленко,

А. Мороз,

Л.

Примостка, М. Савлук,

В. Стельмах, Н. Ткачук, Р. Тиркало та інші, якими визначено основні фактори,
методи оцінки й аналізу механізму формування капіталу банку.
У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників досить вичерпано
розкриті питання формування капіталу банків в умовах ринкової економіки,
окреслено головні види капіталу банків, розроблено напрями вдосконалення
формування власного та залученого капіталу банків, розвинено теорію
управління капіталом банків у трансформаційній економіці.
Незважаючи на те, що дослідження власного капіталу як фундаментальної
економічної категорії, сьогодні здійснюється досить часто, проте недостатньо
вивченою залишається проблема взаємозв’язку власного капіталу банку з
джерелами його формування, а також аналізу структури капіталу, його
оптимальної величини в процесі зміни в часі. Даний факт пояснюється тим, що
дуже часто основною метою власників є задоволення поточних потреб, швидке
отримання прибутку на інвестований капітал, а не стратегічні завдання
розвитку та розширеного відтворення капіталу. Крім того, власники та
менеджери більше орієнтовані на вивчення окремих видів джерел формування
пасивів банку, ніж усієї сукупності його діяльності та необхідності
цілеспрямованого формування структури саме власного капіталу.
Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень

і

практичних рекомендацій щодо формування власного капіталу комерційними
банками в Україні, а також виявлення особливостей ефективного формування
власного капіталу та забезпечення стійкості банку.
Розробку теоретичних основ механізму формування власного капіталу
банку слід розпочинати з визначення понять власного капіталу банківської
установи, бо об’єктом дослідження даної статті є один із складових
вищезазначеної категорії. Так, Л. Примостка розглядає власний капітал банку
як власні кошти засновників або акціонерів банку, внесені ними на свій ризик
для одержання доходів [1, с. 41]. Кисельов В. визначає капітал банку як кошти,
внесені власниками банків та в основному ті, що складаються з статутного та
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інших фондів, резервів та нерозподіленого прибутку [2, с. 99]. Словник
банківських термінів Розенберга Д. трактує поняття власний капіталу у
банківській сфері як довгострокову заборгованість плюс акціонерний капітал
власників [3, с. 47]. Досить поширена точка зору на власний капітал як
величину, що визначається шляхом розрахунку: «Капітал банків — чисті
активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів» [4, с. 58].
В економічній енциклопедії власний капітал трактується як капітал,
вкладений власником банку, який є різницею між сукупними активами банку та
його зобов'язаннями [5, с. 721]. У даних визначеннях чітко простежується
бухгалтерський підхід до визначення поняття капіталу банку, причому не
всього, а лише його частини — власного капіталу. У нормативних документах
поняття «власні кошти» та «капітал банку» вживаються як тотожні. Зокрема,
вітчизняне

законодавство

визначає

сутність

банківського

капіталу

як

залишкову вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань. При
цьому подається поділ банківського капіталу на основний та додатковий, згідно
із встановленими нормативними актами Національного банку України [6].
Отже, робимо висновок, що українське законодавство трактує поняття капітал
банку лише як власний банківський капітал.
Крім цього, науковці виокремлюють різні функції капіталу банку.
Більшість із них виокремлюють лише три базові функції, такі як захисна,
оперативна, регулювальна. Також доцільно деталізувати функції капіталу банку
з урахуванням його економічної сутності: захисна, регулювальна, функція
забезпечення розвитку банку і підвищення його прибутковості, функція
збільшення ринкової вартості банку.
Механізм

формування капіталу банку потребує дослідження

терміну «механізм», який прийнято розуміти як сукупність процесів, прийомів,
методів, підходів, за допомогою яких відбувається рух всієї системи і
здійснюється досягнення певної мети. Визначення механізму – це система
засобів і методів, які забезпечують функціонування цілісної системи та
досягнення її цілей. У світовій практиці існують різні види механізмів. Для
кожної сфери діяльності існує власний механізм, тож механізм формування
капіталу банку не є винятком.
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Варто зазначити, що немає єдиного загальноприйнятого тлумачення
механізму формування капіталу банку, але у кожного банку воно індивідуальне
і відповідає стратегічним завданням з урахуванням тенденцій фінансового
ринку; розвитку економіки; інструментів та механізмів, яким віддає перевагу
банк у процесі акумулювання капіталу. Тому механізм формування капіталу
банку має забезпечувати його фінансову стійкість і розвиток.
Оптимізація механізму формування банківського капіталу потребує
розгляду його складників із позиції джерел його формування. За цією
класифікацією капітал банку поділяється на власний, залучений та позичений.
Аналіз різноманітних підходів до визначення сутності таких складників дає
змогу запропонувати деякі уточнення щодо їх трактування. Власний
банківський капітал є основою діяльності капіталу банку, власністю акціонерів
та його засновників і забезпечує безперебійне функціонування банківської
установи, оскільки створений на безповоротній основі. Залучений банківський
капітал не є власністю засновників, а створений за рахунок залучення вільних
коштів фізичних і юридичних осіб для отримання доходу. Позичений
банківський капітал не є власністю засновників банку, сформований за рахунок
грошових позик на міжбанківському та грошовому ринках у рамках
стратегічного розвитку банку. До основного капіталу належать: зареєстрований
статутний капітал банку; емісійні різниці; результати минулих років
(нерозподілений

прибуток);

результати

минулого

року,

що

очікують

затвердження (розподілу). До додаткового капіталу належать: загальні резерви
банку; резервний фонд; результати переоцінки основних засобів; результат
поточного року (нерозподілений прибуток).
Важливим показником,

який

характеризує банківський

капітал,

є

співвідношення власного банківського капіталу та зобов’язань банків, яке
щорічно поступово зменшується. Це свідчить як про зростання абсолютного
значення залучених коштів, у тому числі коштів населення та суб’єктів
господарювання, так і про відставання темпів зростання власного капіталу
порівняно з темпами приросту інших зобов’язань банку, що є негативним
фактором і відображає недостатньо високі темпи капіталізації вітчизняних
банків.
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Механізм формування капіталу банку містить у собі такі елементи, як
суб’єкт, об’єкт, організаційно-правова форма, принципи, нормативно-правове
забезпечення, фінансові важелі, інформаційне забезпечення та результат.
Основними суб’єктами формування капіталу банку є засновники, тобто
акціонери-учасники банку. Вони здійснюють початкове формування активів
банку на початку його діяльності та у процесі його розвитку, їх внески мають
гарантувати інтереси вкладників та кредиторів банку.
Проблема оптимізації механізму формування банківського капіталу
вирішується за допомогою вдосконалення процесу капіталізації банків,
здійснення якої сьогодні залишається невирішеним в Україні. Станом на 2022
рік за даними НБУ кількість банків становить 69, при цьому банків з іноземним
капіталом —31.
З огляду на виключення з порядку розрахунку статистичних показників
НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, обсяг власного капіталу
банківської системи України протягом ІV кв. 2021 року зменшився на 4,0 млрд.
грн. та станом на 01.03.2022 р. складав 246 144 млн. грн. Адекватність
регулятивного капіталу станом на 01.03.2022 р. є вищою за граничний мінімум
(10%) та складає 16,5%.
Протягом ІV кв. 2021 року 8 банківських установ збільшили статутний
капітал на загальну суму 6,33 млрд. грн. Акціонери усіх груп збільшували
статутний капітал переважно з метою підтримки власного бізнесу. Зниження
власного капіталу у зв’язку із переходом на МСФЗ 9 значною мірою було
компенсовано отриманням банківською системою в цілому прибутку у ІV
кварталі 2021 року.
Наприкінці 2021 року НБУ пом’якшив графік збільшення мінімального
розміру статутного та регулятивного капіталу банків. Оновлено графік
поступового приведення статутного капіталу у відповідність до вимог
законодавства, а саме до розміру, не меншого, ніж:


400 мільйонів гривень – до 11 липня 2022 року;



500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року;
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600 мільйонів гривень – до 11 липня 2026 року.

Протягом ІV кв. 2021 року змін до графіку на рисунку 3 не вносилося.
Станом на 01.03.2022 р. 38 банківських установ мали статутний капітали
менший за 400 млн. грн. Існує імовірність, що не всі з цих банківських установ
зможуть виконати графік підвищення обсягу статутного капіталу. Тому варто
очікувати, що частина з них прийме рішення про об’єднання з іншими
гравцями на ринку, або про припинення діяльності та ліквідацію. Найбільший
обсяг зміни статутного капіталу АТ «Креді Агріколь Банку» припадає на 2021
рік в розмірі – 498,00 млрд. грн.

Рисунок 3 – Динаміка основних показників власного капіталу банків
України
Для докапіталізації «Креді Агріколь Банку» держава в особі Міністерства
фінансів випустила облігації з процентною ставкою 9,2% річних, терміном
обігу до 16 років в обмін на акції додаткової емісії банку. Проведення
докапіталізації відбулося в зв’язку з погіршенням якості кредитного портфеля
банку.
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комерційного банку, оскільки він впливає на фінансову стійкість та стабільність
банківської установи. З огляду на це капітал банку є рушійним важелем
розвитку банківського сектору в країні. Зараз, дивлячись на ситуацію в країні,
під час війни, під час військового стану, всі комерційні банки змінили свою
політику функціонування. За попередньою логікою банківська система мала б
зіштовхнутися зі зміною ставлення до себе з боку клієнтів із початком
повномаштабної агресії. Але на прикладі АТ «Креді Агріколь Банку» можна
побачити, що цього не відбулося. Навпаки, банк зберігає довіру клієнта, люди
на власні очі бачать, що поза територією активних воєнних дій двері відділень
відчиненні, банкомати завжди поповнюються готівкою, картки працюють,
функціонують банківські додатки. Це додає впевненості у стабільності
фінансового інституту. Безперервність роботи досягається відданою працею
тисяч працівників, яка часом межує з героїзмом. Ще одним свідченням є те, що
навіть під час війни, залишки на рахунках фізичних осіб щодня зростають.
Креді Агріколь Банк запровадив кредитні канікули, пролонгував картки і
відмінив сплату комісій за виконання більшості банківських операцій. Банк
наповнює бюджет країни та допомагає Збройним силам України. Вже було
виділено більше 10 млн. грн з їхнього боку.
Також важливого значення у сучасних умовах набуває проблема
формування оптимальної структури капіталу банку. З метою оптимізації
капіталу необхідно чітко визначити цілі та завдання розвитку банківської
установи, що вимагає подальшого вдосконалення механізму формування
капіталу банку. Механізм формування банківського капіталу як сукупність
взаємопов’язаних фінансових методів, важелів, правового й інформаційного
організаційного забезпечення сприяє довгостроковій ефективній діяльності
банку. Осмислення теоретичних основ механізму формування капіталу та
принципів його реалізації дає змогу приймати більш ефективні управлінські
рішення, без яких неможливий розвиток банківської сфери. Лише оптимальне
поєднання цих завдань може успішно сприяти ефективному розвитку
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вітчизняної економіки. На жаль, у умовах фінансової кризи комерційні банки
України не в змозі в повному обсязі виконати вимоги НБУ щодо капіталізації.
Тож кількість банківських установ зменшується, не витримуючи конкурентну
напругу. З метою виходу з цієї ситуації банківські установи вдаються до злиття
з іноземними банками, що є негативним для розвитку банківської діяльності в
Україні.
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КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ
АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто сутність терміну «банківський кредит» та основні
принципи здійснення банківського кредитування. Проведено аналіз динаміки та
структури кредитів, наданих українськими комерційними банками за останні
роки розвитку економіки.
Ключові слова: банківський кредит, комерційні банки, кредитні кошти,
кредитна діяльність, фізичні особи, суб’єкти господарювання.
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Банківська система посідає важливе місце в розвитку національної
економіки. Кредитна діяльність банків забезпечує появу нових підприємств,
підвищення кількості робочих місць та активне економічне зростання всіх сфер
економіки. Для сприяння оптимального соціально-економічного розвитку
країни наявні кредитні ресурси банківських установ мають спрямовуватись у
відповідні сфери економіки в необхідній кількості. Тому, стан і роль кредитної
діяльності комерційних банків є актуальною проблемою на сучасному етапі
розвитку економічної системи України.
У своїх працях тему кредитної діяльності в Україні розкривали такі
науковці та дослідники як С.В. Мороз, В.О. Мейш, Л.П. Гуляєва, В.М. Кремень,
О.І. Кремень, В.А. Костюк, Д.Р. Чепчак, В.О. Дмитрук, Л.М. Сегеда,
В.І. Клименко та багато інших.
Метою статті є визначення сутності «банківського кредиту», його значення
та ролі в розвитку національної економіки, аналіз рівня банківського
кредитування на сучасному етапі економічного розвитку України.
В економічній літературі термін «банківський кредит» трактується порізному. В більшості його визначають як економічні відносини між кредитором
та позичальником, а також як позичковий капітал у грошовій формі, який
надається на умовах повернення.
Кремень В.М., Кремень О.І. та Гуляєва Л.П. розглядають банківський
кредит як форму кредиту, відповідно якої банк має право надавати у
користування позичальнику певну суму коштів за умов платності, строковості,
повернення та на підставі аналізу платоспроможності самого позичальника
[2, с. 177].
Такі дослідники як Мороз С.В. та Мейш В.О. дають характеристику
кредиту як «економічних відносин певного виду пов’язаних із наданням
ресурсів у тимчасове користування на засадах обов’язкового повернення і
погашення зобов’язанні, що виникають внаслідок даних відносин» [3, с. 117].
Нормативно-правовою базою регулювання кредитної діяльності є Закон
України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до цього закону
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банківський кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу,
будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [4].
Таким чином, проаналізувавши різні трактування даної категорії, можна
сказати, що банківський кредит – це такі економічні відносини, які виникають
між двома сторонами, з приводу надання кредитором позичальнику у
користування певну суму грошових коштів для досягнення ним конкретної
мети

за

умов

обов’язкового

повернення,

терміновості,

платності

та

забезпеченості. Основні принципи та їх значення у сфері банківського
кредитування наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Принципи банківського кредитування [5, с. 55]
Назва

Значення

платності

встановлення банком відповідної ціни за користування
наданими грошовими ресурсами, тобто визначення
відсоткової ставки за кредит.
отримані кредитні кошти мають бути обов’язково
повернені позичальником протягом періоду, зазначеного в
кредитному договорі.
термін, протягом якого надані кошти повинні бути
повернені кредитору. Він визначається на базі мети
використання кредиту та вказується у кредитному
договорі.
встановлення гарантії повернення кредитних коштів банку
у вигляді застави вартості майна чи інших матеріальних
цінностей. Цим самим банк захищає себе від можливих
збитків при неповерненні наданої позики.
кредит надається на фінансування конкретної мети
позичальника, яка встановлюється кредитним договором.

повернення

строковості (терміновості)

забезпеченості

цільового характеру

Як уже зазначалося вище, при кредитних відносинах існує дві сторони –
кредитор та позичальник. Позичальниками кредитних коштів є фізичні особи,
які в основному використовують кредитні кошти з метою покупки певних
товарів чи послуг (споживчий кредит), та суб’єкти господарювання, тобто
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юридичні особи, які спрямовують надані ресурси для розширення виробництва
продукції, удосконалення обладнання та устаткування, для закупівлі сировини
та продукції і загалом для покращення своєї діяльності. Кредиторами можуть
бути банківські та небанківські установи (страхові компанії, ломбарди, пенсійні
фонди, лізингові компанії, кредитні спілки тощо). У даному дослідженні
проведено аналіз кредитів, наданих саме комерційними банками. Аналіз
загальної кількості кредитів наданих банками України наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Сумарна кількість кредитів наданих усіма українськими
комерційними банками протягом 2018-2021 років (млн. грн.) [1]

Кредити органам
державної влади
Кредити суб’єктам
господарювання
Кредити фізичним
особам
Кредити небанківським
фінансовим установам
Разом наданих
кредитів

2017

2018

2019

2020

2021 (за 3
квартали)

1 517

2 865

4 724

11 545

20 109

870 302

919 054

822 020

752 503

785 030

170 938

196 634

206 761

199 556

230 109

42

66

33

60

112

1 042 798

1 118 618

1 033 539

963 664

1 035 359

Відповідно до даних таблиці 2 можемо побачити, що найбільше кредитів
комерційні банки України надають суб’єктам господарювання, а найменше –
небанківським фінансовим установам. За проаналізований період, як бачимо,
обсяг кредитів органам державної влади поступово збільшувався, тому зріс на
18 592 млн. грн. Сукупна кількість кредитів суб’єктам господарювання
найбільшою була у 2018 році. Найбільший попит фізичних осіб на кредити
можемо спостерігати у 2021 році, кількість яких на 59 171 млн. грн. більша ніж
у 2017 році і на 30 553 млн. грн. ніж у попередньому році. Таке збільшення за
останні відбулось в результаті впливу пандемії на економічне становище
країни, зокрема відбулось значне скорочення робочих місць і зайнятості
населення. В загальному, динаміка наданих кредитів протягом усього періоду
була нестабільною, тобто був як зріст даного показника, так і його падіння.
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Проаналізуємо структуру кожної категорії у загальній кількості наданих
кредитних коштів (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура сумарної кількості кредитів наданих українськими
комерційними банками (%)
Джерело: створено автором на основі таблиці 2
Бачимо, що у структурі всіх кредитів, наданих комерційними банками,
кредити суб’єктам господарювання займають в середньому 79,8%, кредити
фізичним особам – 19,4%, кредити органам державної влади – 0,8%. Хоча
кредити підприємствам є найбільшими по кількості їх частка протягом
аналізованого періоду зменшувалась, а частка кредитів органам державної
влади та фізичним особам – збільшувалась.
Доцільним вважаємо провести аналіз кількості наданих кредитів фізичним
особам та суб’єктам господарювання у розрізі дев’яти місяців 2021 року
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Сумарні кредити надані фізичним особам та суб’єктам
господарювання українськими комерційними банками протягом дев’яти місяців
2021 року (млрд. грн.) [1]
З рисунку 2 ми можемо побачити, що обсяги кредитів фізичним особам
протягом трьох кварталів 2021 року поступово збільшувались, падіння даного
показника

не

було.

Проте

кількість

кредитів,

наданих

суб’єктам

господарювання за даний період була досить нестабільною: протягом усього
першого кварталу сума кредитів зменшилась на 1,8 млрд. грн., у другому
кварталі в порівнянні з першим відбулось збільшення даного показника на 16,7
млрд. грн. і, попри те, що у першому місяці третього кварталу кількість
кредитів суб’єктам господарювання знизилась, в загальному результаті за
третій квартал вона зросла на 17,6 млрд. грн. Такий дисбаланс в основному
пов’язаний з тим, що при закінченні терміну користування кредитними
коштами підприємства погашають свої кредити (відбувається зменшення
показника), чи навпаки беруть кошти у позику (показник збільшується).
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Склад та структура банківської системи країни є надзвичайно важливими,
оскільки від цього залежить рівень достатнього задоволення фінансових потреб
фізичних та юридичних осіб і в результаті загальний соціально-економічний
розвиток країни. Для забезпечення реалізації фінансових цілей усього
суспільства банківська система повинна мати достатню кількість банківських
установ, які змогли б обслуговувати таких клієнтів. Тому, проаналізуємо
кількість діючих комерційних банків в Україні за останні роки (рис. 3).

Рисунок 3 – Кількість комерційних банків в Україні за 2017-2021 рр.
Джерело: систематизовано автором на основі [6]
Отже, з рисунку 3 бачимо, що за 2017-2018 роки кількість банків різко
зменшилася на 14. Таке зменшення відбулося за рахунок того, що ці банки не
були спроможними здійснювати кредитні операції, тобто припинили надавати
кредити суб’єктам господарювання. Загалом кількість банків за даний період, в
тому числі і банки з іноземним капіталом, поступово зменшувалась і станом на
01 січня 2021 року в Україні діє 74 комерційних банки. Це відбувалось в
результаті відкликання Національним банком України їх ліцензії, або ж
приєднання їх до інших банків.
Проведемо аналіз сум кредитів, наданих українськими комерційними
банками, та їх структури у загальній кількості наданих кредитів усіма банками
України (табл. 3).
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Таблиця 3 – Сумарна кількість наданих кредитів у розрізі комерційних
банків та їх структура за 2017-2020 роки та 3 квартали 2021 року.
2017
№
1
2
3

Банки
Райффайзен
Банк
ОТП Банк

2018

2019

2020

2021

млрд.
грн.

%

млрд.
грн.

%

млрд.
грн.

%

млрд.
грн.

%

млрд.
грн.

%

37,3

3,6

47,3

4,2

47,4

4,6

45,7

4,8

60,1

5,8

17,5

1,7

21,9

2,0

25,3

2,5

27,6

2,9

35,9

3,5

19,4

1,9

21,7

1,9

23,2

2,3

27,8

2,9

34,9

3,4

7,6

0,7

9,6

0,9

11,7

1,1

13,3

1,4

17,6

1,7

4

Креді
Агріколь
Банк
Кредобанк

5

Укрсиббанк

22,2

2,1

26,1

2,3

21,4

2,1

21,1

2,2

25,4

2,5

6

ПУМБ

25,4

2,4

27,2

2,4

32,9

3,2

37,6

3,9

49,3

4,8

7

Альфа-Банк

28,1

2,7

32,5

2,9

39,2

3,8

47,8

5,0

54,8

5,3

8

Універсал
Банк
Приватбанк

3,7

0,4

4,7

0,4

9,7

0,9

16,4

1,7

23,5

2,3

38,3

3,7

50,1

4,5

59,5

5,8

55,0

5,7

65,5

6,3

12,9

1,2

16,5

1,5

16,1

1,6

19,5

2,0

21,9

2,1

9

10 Прокредит
Банк

Джерело: сформовано на основі фінансової звітності кожного з банків
Відповідно до таблиці можна сказати, що найбільшими банками по
кількості наданих у позику коштів є: Приватбанк, Райффайзен Банк та АльфаБанк, частка яких у 2021 році становить 6,3%, 5,8% та 5,3% відповідно. За
даний період сума наданих ними кредитів збільшилася майже вдвічі. Кредобанк
та Універсал Банк видали найменше кредитів – 17,6 млрд. грн. та 23,5 млрд.
грн. у 2021 році відповідно. Зокрема, у 2021 році у порівнянні з 2017, сума
кредитів, наданих Універсал Банком збільшилась на 19,8 млрд. грн., що є
досить непоганим, у той час як кредити Кредобанку зросли лише на
10 млрд. грн., що майже у два рази менше. Така різниця є результатом багатьох
факторів, основними з яких можуть бути: політика залучення клієнтів, рівень
відсоткових ставок, довіра клієнтів до банку, кількість наявних кредитних
коштів у банку тощо.
219

На основі результатів проведеного дослідження можемо зробити висновки,
що незважаючи на кризу останніх років банківська система України діяла на
достатньо хорошому рівні. Загалом кількість наданих кредитів поступово
збільшувалась, і відбувалось це в основному за рахунок кредитів суб’єктам
господарювання, які складають в середньому 80% у структурі усіх наданих
кредитів.
Система кредитування є важливою складовою економічного розвитку
країни, тому попри те, що на даному етапі вона вже достатньо розвинена,
потрібно удосконалювати її та розвивати до кращого рівня. Таким чином,
вповноваженим органам необхідно здійснювати заходи з покращення наявних
елементів кредитної діяльності та впроваджувати нові. Такими заходами
можуть бути:
- удосконалення

організаційної

системи

банку

для

майбутнього

покращення якості здійснення кредитної діяльності;
- поліпшення

проведення

етапів

перевірки

платоспроможності

позичальника для забезпечення оптимального кредитного ризику;
- осучаснення маркетингової діяльності, тобто впроваджувати нові методи
для залучення клієнтів та встановлювати оптимальний рівень відсоткових
ставок.
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Христина Шаталюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО РОЗВИТКУ
У даній роботі автором досліджено питання формування бюджету
територіальних громад та приділено увагу його формуванню, як складової
системи міжбюджетних відносин, на прикладі бюджету Вінницької міської
ради продемонстровано ефективність децентралізації.
Ключові слова: територіальна громада, місцевий бюджет, формування
бюджету, місцеві фінанси, місцеве самоврядування.
Постановка проблеми. Бюджетна система держави є фінансовою основою
провадження діяльності державних органів влади та органів місцевого
самоврядування, яка пов'язана з економічним та соціальним розвитком
територій. Великим впливом є розвиток соціального забезпечення населення,
освіти, культури, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства мають
місцеві бюджети, бюджети громад. Фінансове забезпечення потреб місцевого
самоврядування є одним із основних пріоритетів бюджетної політики.
Важливим напрямом місцевих фінансів є удосконалення механізму планування
бюджетів територіальних громад, відтак виникає необхідність комплексного
дослідження даної теми задля використання результатів в процесі подальшого
реформування та розвитку.
Метою роботи є аналіз фінансового забезпечення територіальних громад
через призму формування бюджету територіальних громад.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відмітити, що дана тема є
досить актуальною у вивченні науковою спільнотою. Значна частина
українських та зарубіжних науковців уже досліджувала теми, що є дотичними
до нашої. Так, зокрема слід відмітити праці Є. Балацького, Т. Бондарук,
О. Василика, Т. Васильєвої, А. Єпіфанова, О. Кириленко, В. Кравченко,
І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Сторонянської, які у своїх роботах досліджували
особливості функціонування фінансових механізмів забезпечення розвитку міст
обласного та районного значення в системі місцевих фінансів України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження фінансового
забезпечення територіальних громад варто розпочати, на наш погляд, із
констатування

змін,

що

постійно

проводяться.

Зокрема,

однією

із

найважливіших змін десятиліття, було проведення децентралізації влади, що
зокрема вплинуло і на самостійне формування бюджетів.
Головними завданнями проведення децентралізації влади, реформи
місцевого самоврядування було:
1. передача більшості повноважень та ресурсів на рівень територіальних
громад – сіл, селищ, міст;
2. чітке розмежування повноважень як між різними органами місцевого
самоврядування, так і між органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, реалізація принципу субсидіарності;
3. відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями та
державою [4].
Дана реформа супроводжувалось великою кількістю критиків. Одні
говорили про те, що таким чином бюджет України втратить велику частину
надходжень, а інші говорили, що таким чином можна розвивати кожну окрему
територіальну громаду самостійно, адже таким чином забезпечиться більший
дохід в місцеві бюджету, що вплине на розвиток інфраструктури, стане
стимулом розвитку кожної громади окремо та незалежно одна від одної.
Обертаючись назад, можемо чітко говорити про те, що заплановане вдалось і
децентралізація влади вплинула на можливості та збільшила ресурси громади,
села, селища, міста, сприяла розвитку територій та добробуту їх мешканців.
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Реформа розширила право громад: села, селища, міста. Станом на сьогодні
територіальні громади відповідають за місцевий економічний розвиток,
розвиток та утримання місцевої інфраструктури; планування розвитку
територій громад; питання будівництва; благоустрою територій; соціальної
допомоги; культуру та фізичну культуру; медичну допомогу; середня та
дошкільна освіта, муніципальну поліцію, пасажирські перевезення, житловокомунальні послуги [2].
Дивлячи на рисунок 1, можемо дійти чіткого висновку, що доходи до
бюджету значно збільшилися, що може говорити не тільки про вдалість
реформи, але і про появу засобів для розвитку територій.

Рисунок 1- Доходи бюджету Вінницької громади, млрд.грн. [6, 2]
Виходячи із рисунка, бачимо, що дохід в 2017 становили 3,803 млрд; в
2018 – 4,728 млрд; в 2019 – 4,78 млрд; в 2020 – 4,371 млрд; в 2021 – 4,645 млрд.
Ріст бюджету спостерігається з кожним роком, починаючи від початку
реформи, при цьому зміни в тренді у 2020 році є загалом логічними, адже саме
в тому році світ був підданий випробуванням Covid-19 і його найактивнішій
фазі [2].
5 лютого 2015 року було прийнято Закон України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад», де визначено цілі регіональної політики
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суть, яких полягає у створенні умов для динамічного, збалансованого розвитку
України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності,
підвищення рівня життя населення, дотримання гарантованих державою
соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця
проживання [8].
Важливими стали у ст. 6 пріоритети державної регіональної політики:
 стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного
використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримки
повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей;
 зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального
розвитку людини;
 формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розробки та
реалізації програм та проектів підвищення конкурентоспроможності територій;
 покращення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та
іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню
повноважень органами місцевого самоврядування [8].
Вперше на законодавчому рівні було визначено фінансове забезпечення
державної

регіональної

політики,

механізми

фінансування

державної

регіональної політики.
У ст. 20 Закону зумовлено, що механізмами фінансування державної
регіональної політики є:


міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевих

бюджетів;


об'єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб'єктів

регіональної політики, державних та приватних партнерів на засадах здійснення
державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;


капітальні видатки державного бюджету;



державні

цільові

програми,

депресивності територій;
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зокрема

програми

подолання



угоди регіонального розвитку;



програми та заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку [3].
Враховуючи, що значна частина Донецької та Луганської областей
знаходилась у зоні АТО, було прийнято 3 лютого 2015 року Закон України
«Про військово-цивільні адміністрації». Цей Закон визначив організацію,
повноваження та порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій для
забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі
проведення антитерористичної операції [7].
Важливим є той фактор, що згідно зі ст. 4 військово-цивільні адміністрації
готують та затверджують програми соціально-економічного та культурного
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових
програм

з

інших

питань

місцевого

самоврядування;

забезпечують

збалансований економічний та соціальний розвиток відповідної території,
ефективного

використання

природних,

трудових,

фінансових

ресурсів,

складання та затвердження місцевого бюджету; забезпечення виконання [7].
Ці

законодавчі

документи

підвищили

роль

регіону

та

окремо

територіальної громади у ньому. Більше того, актуальність даного Закону та
його важливість прийняття стала зрозумілою для більшості громадян саме після
початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Як не дивно,
але саме той механізм, сьогодні найбільш яскраво показує свою ефективність.
Перейдемо, до дослідження питання основи формування бюджету
територіальних громад в системі міжбюджетних відносин.
Місцеві бюджети являють собою сукупність фінансової та економічної
діяльності органів місцевого самоврядування шляхом прийняття управлінських
рішень у процесі формування та використання централізованих фондів коштів,
з метою виконання покладених на них функцій та завдань. Особливості
формування місцевих бюджетів визначаються державним та адміністративнотериторіальним устроєм країни, розмежуванням повноважень між рівнями
державного управління та місцевого самоврядування, соціально-економічним
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розвитком територій. Бюджет громади є основним способом фінансування
програм місцевого розвитку і відіграє важливу роль у вирішенні економічних,
фінансових та соціальних завдань адміністративно-територіальної одиниці.
Формування бюджетів всіх рівнів складає основу показників внутрішнього
продукту, у структурі якого відображається співвідношення основних
параметрів і чинників впливу економіку країни. Основною метою управління
бюджетними ресурсами на рівні території є забезпечення відповідних обсягів
бюджетних ресурсів достатніх для виконання місцевими органами влади
покладених на них функцій, завдань та зобов'язань. Оскільки бюджетний
потенціал громад країни значно відрізнявся, виникла потреба фінансової
підтримки місцевих бюджетів, умови формування яких характеризуються
недостатнім рівнем розвитку економіки, податкового потенціалу. Важливу роль
у цьому відіграють міжбюджетні відносини, оскільки вони є інструментом
перерозподілу бюджетних коштів та від їхньої ефективності залежить
збалансованість бюджетів усіх рівнів та своєчасне фінансування видатків
бюджету на соціально-економічний розвиток територій [10].
Дивлячись на відмінності в економічному стані адміністративнотериторіальних одиниць та наявні фінансові диспропорції, доцільним є
застосування зважених підходів при формуванні та виконанні доходів та
видатків місцевих бюджетів. Оскільки в умовах становлення та розвиток
вітчизняної економіки бюджет має бути як основним джерелом здійснення
програм розвитку територій, так і інструментом державного регулювання у
сфері

фінансування

важливих

соціально-економічних

напрямків,

обґрунтуванням є необхідність створення ефективного механізму формування
бюджету громади у системі міжбюджетних відносин. Сутність зазначеного
механізму полягає у реалізації заходів щодо зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування та удосконалення системи формування доходів та
видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, перспективного
бюджетного прогнозування та стратегічного планування бюджету, здійснення
моніторингу показників бюджету громади, системи регулювання доходів та
видатків бюджету, дієвості міжбюджету відносин.
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Ефективне управління ресурсами місцевих бюджетів та дієве управління
фінансами загалом передбачає реалізацію з достатнім ступенем повноти таких
основних принципів управління, як інтегрованість із загальною системою
функціонування бюджетного процесу, комплексний характер розробки,
прийняття та оцінка управлінських рішень з формування та виконання бюджету
громади, прозорість механізму планування бюджету громади, спрямованість на
стратегічні цілі економічного розвитку територій [3].
З метою забезпечення реалізації ефективного механізму формування
бюджету громади в системі міжбюджетних відносин доцільним є застосування
таких методів та інструментів, як аналіз та економічна оцінка особливостей
механізму

формування

бюджету

громади,

перспективне

прогнозування

доходної частини бюджету громади, методологічні підходи до планування та
виконання доходів та видатків бюджету громади , збалансованість бюджету
громади у системі міжбюджетних відносин.
Досвід

формування

місцевих

бюджетів

країн

з

розвиненою

та

трансформаційною економікою свідчить, що в кожній країні світу структура
місцевих бюджетів має національні особливості, залежні від характеру
державного устрою, структури економіки, водночас однією з основних ознак
формування

бюджетів

європейських

країн

є

принцип

бюджетної

децентралізації [5].
Реалізація цього принципу сприяє побудові ефективних взаємин між
центральними та місцевими органами управління, сприяє підвищенню
економічної відповідальності та дієвості.
Провідна роль формуванні доходів бюджетів всіх рівнів належить
податкам, які застосовуються як визначальний інструмент перерозподілу
національного доходу. Особливою рисою сучасного розвитку бюджетних
систем європейських країн стає зростання значущості місцевих бюджетів, що є
важливою ланкою місцевих бюджетів та використовуються з метою
делегування

органам

місцевого

самоврядування

функцій

регулювання

суспільно-господарських процесів на рівні територій. У більшості економічно
розвинених країн місцеві бюджети відповідальні за виконання програм
соціального характеру та запровадження програм економічних перетворень
[6, 9].
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Виходячи із світового досвіду, управління місцевими бюджетами,
доцільним

стало

питання

підвищення

рівня

фінансової

самостійності,

відповідальності органів місцевого самоврядування та дієвості контролю за
ефективним використанням коштів місцевих бюджетів. Вирішення завдань
соціально-економічного

розвитку

територій

передбачало

проведення

структурних перетворень, спрямованих на модернізацію та удосконалення
інфраструктури основних секторів економіки, покращення інвестиційного
клімату, підвищення стандартів життя населення. Важливо забезпечити
фінансову стабільність адміністративно-територіальних одиниць на основі
удосконалення міжбюджетних відносин як одного з найважливіших важелів
досягнення територіального розвитку.
Що стосується системи формування бюджету громади як складової
міжбюджетних відносин, тут слід зазначити, що в умовах децентралізації
органів місцевого самоврядування, реалізації Законів України посилилась роль
та значення адміністративно-територіальної громади. Разом з цим на
формування бюджету громади вплинули загальнодержавні фактори, до яких
відносяться зміни інституційного середовища, фінансова та бюджетна політика,
соціально-економічний стан країни [10].
На

місцевому

рівні

формування

бюджетів

впливає

розвиненість

відповідної інфраструктури, природно-ресурсний, людський потенціал, ступінь
економічного розвитку територій. Як наслідок, міста мають змогу розвиватись,
тому, що саме там концентрується бізнес, який по суті і є головним
наповнювачем бюджету. В подальшому це сприяє на можливість влади робити
місто більш привабливим, що загалом має чіткий зв’язок із економічною
привабливістю та появою все більшої кількості представників бізнесу, що
робить бюджет ще більшим. Таким чином налагоджується якість життя усіх
представників громади. При цьому, проблемою були села та селища, оскільки
вони не є привабливими для бізнесу і як наслідок дані території мали дуже
складні бюджетні стани, а рівень життя не покращувався. Більше того,
формування бюджету та вирішення нагальних потреб могло реалізовуватись
лише а допомогою дотацій із інших рівнів бюджету, що зрештою було певним
тягарем.
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Вирішенням даної проблеми стала появи так званих об’єднаних
територіальних громад, коли існує один бюджет одразу на декілька населених
пунктів.
Відмітимо, що явище досить нове, а об’єднані громади з’явилась в тому
розуміння яке ми знаємо сьогодні досить недавно. Людство ж в цілому про це
дізналося лише на минулих місцевих виборах.
Щодо самого процесу формування бюджету громад, важливим є
аналітичний підхід, де визначенню підлягають ресурси бюджету, спрямовані на
використання міжбюджетних видатків та факторів, що впливають на процес
бюджетного планування. Доцільним є здійснення аналізу доходів та видатків
бюджету громади, який є вагомою складовою системи управління бюджетом,
результативність використання бюджетних коштів.
Доходи бюджету громади є фінансовою основою функціонування
адміністративно-територіальної одиниці, що забезпечує здійснення функцій та
повноважень

місцевого

самоврядування

та

є

способом

перерозподілу

фінансових ресурсів територій [2].
Доходи загального фонду бюджету громади поділяються на власні,
закріплені, що регулюють. Найбільшу частину доходів бюджетів громад
займають закріплені доходи.
Витрати бюджетів громад формуються та спрямовуються на виконання
делегованих державою повноважень та здійснення програм та заходів,
передбачених певною радою. Найбільшу частину загальному обсязі видатків
бюджетів громад займають витрати на захищені статті: заробітна плата,
нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії [7].
Підсумовуючи результати нашого дослідження варто відмітити, що
бюджет

громади

є

фінансовою

основою

розвитку

адміністративно-

територіальної одиниці та відіграє важливу роль у вирішенні економічних та
соціальних завдань громади, функціонуванні її інфраструктури, житловокомунального господарства, транспорту, будівництва. Основними напрямками
використання коштів бюджету громади є фінансування соціального захисту та
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соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти, культури. Це вимагає від
органів місцевого самоврядування виважених, дієвих управлінських рішень
щодо формування та використання бюджету громади у сучасних умовах
розвитку економіки та фінансів для досягнення ефективності забезпечення
населення громади суспільно необхідними благами та послугами.
Місцевий бюджет відображає систему економічних відносин, що
складаються у суспільстві щодо розподілу валового внутрішнього продукту,
створення фондів грошових коштів, їх перерозподілу та використання для
надання відповідних послуг та благ населенню на певній території.
Впровадження якісно нових підходів та методів у процес формування бюджету
громади у системі міжбюджетних відносин необхідно здійснювати на всіх
стадіях управління бюджетними ресурсами: моніторингу та оцінки показників
бюджету, контролю за виконанням показників за доходами та видатками
бюджету, регулювання процесу формування, розподілу та використання
бюджетних коштів.
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ДІЮЧИЙ ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У статті розглянуто діючий порядок оподаткування податком на додану
вартість в Україні. Досліджено категорію доданої вартості, дано її
економічне визначення. Показано, що наявний ПДВ не є податком саме на
додану вартість, фактично він є податком на загальну вартість товару,
оскільки об’єктом оподаткування є вартість товару, тому для приведення у
відповідність понятійній базі необхідно уточнити дану категорію і дати її
визначення у Податковому кодексі України.
Ключові слова: податок, оподаткування, додана вартість, податок на додану
вартість, механізм оподаткування.
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У податкових системах усіх країн податки на доходи (прибутки)
доповнюються податками на споживання. Податкова система України не є
винятком і передбачає справляння податку на додану вартість (ПДВ) та
акцизного податку.
Податок на додану вартість постійно привертає до себе увагу, тому що він
став предметом дискусій щодо доцільності його застосування та наслідків
справляння для бюджету країни. Внесок у розвиток ПДВ здійснили вітчизняні
вчені й науковці такі як, А.М. Герасимович, П.О. Куцик, І.Ю. Кравченко,
Т.В. Мединська, Т.Ф. Плахтій, П.Я. Хомин, О.М. Чабанюк та ін.
Головною метою цієї роботи є висвітлення теоретичних та практичних
засад вітчизняного механізму оподаткування податком на додану вартість.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це податок, що стягується з суб’єктів
господарювання, на суму приросту вартості, яка визначається як різниця між
виручкою від реалізації товарів і послуг і сумою витрат на сировину, матеріали,
напівфабрикати, які отримані від інших виробників. Сутність ПДВ полягає в
тому, що він стягує частину створеної вартості з покупців усіх видів товарів та
послуг [2, 6].
Платниками ПДВ є:
- проводить господарську діяльність і добровільно реєструється як платник
ПДВ;
- зареєстрована, чи підлягає реєстрації як платник ПДВ;
- імпортує товари на територію України у обсязі, що перевищує норму
безмитного ввезення;
- особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну
діяльність без утворення юридичної особи;
- особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку
на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням
майна, що отримане в управління за договорами управління майном;
- особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна,
знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся
власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на
інших законних підставах переходить у власність держави;
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- особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що
виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту
з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік,
пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.
Реєстрація платником ПДВ є обов’язкова та добровільна. Обов’язковій
реєстрації підлягають суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з
постачання товарів (робіт, послуг), що підлягають оподаткуванню ПДВ,
протягом останніх 12 календарних місяців, на суму більшу, ніж 1 000 000
гривень (без урахування податку на додану вартість). Добровільна реєстрація
здійснюється за рішенням платника податку. Реєстрація здійснюється на основі
подання реєстраційної заяви встановленої форми до органів фіскальної служби.
Механізм обчислення ПДВ базується на зіставленні сум податкового
зобов’язання та сум податкового кредиту. Податкове зобов’язання – це загальна
сума ПДВ, одержана (нарахована) платником податку у звітному періоді [3, 5].
Об’єктом оподаткування ПДВ є:
- постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній
території України;
- постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній
території України;
- ввезення товарів на митну територію України;
- вивезення товарів за межі митної території України;
- постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та
вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним
транспортом.
Базою оподаткування ПДВ:
- при постачанні товарів (робіт, послуг) є їх договірна (контрактна)
вартості, але не нижче звичайних цін;
- при ввезенні товарів на митну територію України є їх договірна
(контрактна) вартість, але не нижче митної вартості товарів, з урахуванням
мита та акцизного податку;
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- при постачанні необоротних активів є їх балансова вартість на момент їх
постачання (крім продажу);
- при постачанні товарів за договорами фінансового лізингу є договірна
(контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу і т.д.
Податкові зобов’язання по ПДВ при постачанні товарів (робіт, послуг) на
території України виникає на дату, яка настала раніше:
─ або на дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок (у
касу) платника податку як оплати товарів (робіт, послуг), що підлягають
постачанню,
─ або на дату відвантаження товарів (для послуг – дата оформлення
документа, що засвідчує факт постачання послуг).
В разі експорту товарів податкове зобов’язання по ПДВ нараховують на
дату оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного
кордону України. В разі імпорту товарів податкове зобов’язання нараховують
на дату подання митної декларації для митного оформлення.
Станом на 01.01.2022 року сума ПДВ розраховується від бази
оподаткування за такими ставками: 1) базова ставка – 20 %; 2) 0 %; 3) 7 % 4)
14% [1].
Нульова ставка застосовується щодо таких операцій:
- вивезення товарі за межі митної території України;
- постачання товарів для заправки або забезпечення морських суден,
повітряних суден, космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або
супутників Землі, наземного військового транспорту чи іншого спеціального
контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за
кордоном України;
- міжнародних перевезення пасажирів, багажу та вантажів залізничним,
автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;
- які передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на
митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі
митної території України платником, що виконував такі роботи, або
отримувачем-нерезидентом.
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Ставка 7 % використовується щодо операціях з:
- постачання на митній території України та ввезення на митну територію
України лікарських засобів, які внесені до Державного реєстру лікарських
засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;
- постачання на митній території України та ввезення на митну територію
України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання,
дозволених для застосування у межах дозволених державою клінічних
випробувань.
Ставка 14 % використовується при постачанні на території України,
експорті та ввезенні в Україну окремих видів сільськогосподарської продукції.
Це передусім сировинні товари, які переважно ідуть на експорт - або напряму,
або через переробку, і здебільшого не продаються кінцевому споживачу в
Україні. Зокрема, йдеться про пшеницю, жито, ячмінь, овес, насіння
соняшника, ріпаку, льону, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, а також про
незбиране молоко, велику рогату худобу і живих свиней.
Сума ПДВ визначається як добуток бази оподаткування і ставки податку та
додається до ціни товарів (робіт, послуг).
Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право зменшити
податкове зобов’язання. Він складається із сум податків, нарахованих
(сплачених) платником податку протягом звітного періоду у зв’язку з
придбанням

або

виготовленням

товарів

(робіт,

послуг),

придбанням

(будівництвом, спорудженням) основних засобів з метою їх подальшого
використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності
платника податку. Підставою для віднесення сум сплаченого ПДВ до
податкового кредиту є податкова накладна, яка у визначеному порядку
відображається у Єдиному реєстрі податкових накладних [1, 4, 7].
Якщо різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом має
додатне значення, то сума перевищення підлягаю сплаті до бюджету. Якщо
різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом має від’ємне
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значення, то платник податку дану суму може врахувати у зменшення суми
податкового боргу з даного податку, або претендувати на бюджетне
відшкодування ПДВ, подавши заяву до відповідного органу податкової служби,
або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.
В Україні запроваджено механізм автоматичного відшкодування ПДВ
платникам, які відповідають визначеним у законодавстві критеріям [1].
Отже, базовим податковим періодом щодо ПДВ є календарний місяць,
звітним податковим документом з податку на додану вартість є податкова
декларація.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ
У статті проведений аналіз сучасного стану державного боргу та шляхи його
обслуговування з метою виявлення проблем в управлінні державним боргом та
знайти шляхи їх вирішення.
Ключові слова: державний борг, фінансування бюджетних видатків, зовнішній
борг, внутрішній борг, кредитні ресурси.
Однією з найважливіших проблем України, яка потребує негайного
вирішення вже протягом значного періоду є постійне зростання обсягу
державного боргу, що в свою чергу призводить до залежності нашої держави
від інших країн, їх ресурсів та наносить шкоду національній економіці.
Пріоритетним завданням держави на сучасному етапі виступає оптимізація
державного боргу, його структури та вирішення питань нераціонального
використання запозичених коштів.
Державний борг в Україні здебільшого розглядається як негативне явище,
що шкодить національній економіці, але як і всі інші економічні процеси він
має і позитивні наслідки. В більшості провідних країн світу державний борг
навпаки ж використовують для стимулювання економіки та залучення
інвестицій, що дозволяє збільшити рівень соціально-економічного розвитку
держави.
Вивчення проблеми державного боргу та процесу його обслуговування є
досить поширеним, оскільки в багатьох країн світу існують досить значні
обсяги державної заборгованості, а рівень витрат на її обслуговування та
погашення невпинно зростає. Серед провідних економістів, науковців та
вчених, що займалися дослідженням явища «державного боргу» можна
виокремити Д.Рікардо, Р.Барро, Дж.Кейнса, Д.Бьюкенена, Р.Девіса, А.Лернера,
М.Карлбераг, Ф.Модільяні, Ф.Фрідмана, Р.Масгрейв, Ш.Планкарота та інших.
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Державний борг в умовах сьогодення є основним способом залучення
державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків, тому його
аналіз і контроль є пріоритетним завданням державної фіскальної політики. За
останній період можна спостерігати, що витрачання державних запозичень на
фінансування видатків бюджету призвело до загрозливого зростання як самого
боргу, так і витрат на його обслуговування [3].
Щорічне залучення великих обсягів кредитних ресурсів в Україні
негативним чином впливає на її соціально-економічне становище, на відмінно
від більшості високорозвинених країн, де сума їх державних запозичень значно
перевищує нашу. Попри це рівень життя населення в даних державах значно
вищий чим в Україні, тому для того, щоб виявити проблеми в управлінні
державним боргом та знайти шляхи їх вирішення потрібно здійснити його
аналіз.
Розглянемо зміну обсягу державного боргу України за 2017-2021рр. в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Загальна сума державного боргу України за 2017-2021рр. [4].
Показник
Державний борг
України, млн. грн.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

2021 р.

1 929 759

2 141 674

2 168 627

1 998 296

2 551 882

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що станом на кінець 2021 року
сума державного боргу України становить 2 551 882 млн. грн., що на 622 123
млн. грн. (або у 1,3 рази) перевищує обсяг боргу в 2017 році. В період з 2017
року (найменший показник - 1 929 759 млн. грн.) по 2019 рік бачимо стрімке
зростання суми державного боргу, що зумовлено

багатьма факторами:

наявністю дефіциту державного бюджету, інфляційними процесами в країні,
неефективною борговою політикою, нераціональним використанням кредитних
ресурсів, політичною кризою, девальвацією національної валюти, тіньовою
економікою тощо.
Окрім цього, згідно з даними табл. 1 відображеними на рис. 1, у 2020 році
спостерігаємо значне зменшення обсягу державного боргу порівняно з
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2019 роком – на 170 331 млн. грн. Така тенденція пояснюється остаточним
погашенням спеціальних облігацій

внутрішньої державної позики (ОВДП),

випущених Міністерством фінансів України у попередні періоди. Щодо обсягу
державного боргу України в 2021 році, то він досяг свого найбільшого
показника за проаналізовані 5 років. В свою чергу, процес різкого збільшення
боргу - на 553 586 млн. грн. за 2020-2021рр є негативним показником, який
зумовлений світовою економічною кризою, що виникла внаслідок розвитку
пандемії COVID - 19.

Рисунок 1 – Державний борг України за 2017-2021 рр. у млн. грн.
Джерело: розроблено автором на основі даних [4].

Розглянемо структуру державного боргу України та динаміку її зміни в
період з 2017р. по 2021р. (табл.2)
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Таблиця 2 – Структура державного боргу України за 2017-2021 рр.
(млн. грн.)
Показник
Державний зовнішній
борг
Державний внутрішній
борг
Гарантований державою
зовнішній борг
Гарантований державою
внутрішній борг

2017

2018

2019

2020

2021

980 185

1 080 310

1 099 408

931 874

1 258 522

670 646

753 399

761 089

829 495

1 000 710

259 843

294 685

297 810

227 574

260 413

19 084

13 280

10 320

9 353

32 237

Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [4].

Відповідно до даних таблиці 2 можна сказати, що загальна сума
державного боргу України включає в себе 4 елементи: державний зовнішній
борг, державний внутрішній борг, гарантований державний борг (зовнішній і
внутрішній). Розглядаючи державний зовнішній борг можна зробити висновок,
що його сума за проаналізований період зросла на 278 337 млн. грн., що є
негативним показником і характеризує зростання заборгованості держави перед
міжнародними валютними організаціями та іншими країнами. Найменший
обсяг державного зовнішнього боргу зафіксовано у 2020 році - 931 874 млн.
грн., а найбільший - 1 258 522 млн. грн. станом на кінець 2021р.
Наступним структурним елементом є державний внутрішній борг, який за
2017-2021рр. зріс на 330 064 млн. грн., що також є негативною тенденцією і
показує збільшення обсягу запозичених ресурсів всередині країни. Це
відбувається здебільшого за рахунок випуску та купівлі облігацій внутрішньої
державної позики. На відміну від державного зовнішнього боргу, де у 2020 році
було зафіксовано зменшення заборгованості, обсяг внутрішнього боргу
збільшувався поступово без циклічних спадів [2].
Гарантований державний зовнішній борг з 2017р. по 2021р. підвищився на
570 млн. грн., що не є надто високим зростаючим показником. При цьому
найбільший обсяг гарантованого державою боргу одержано в 2019 році 297 810 млн. грн. , а найменший – 227 574 у 2020 р. Таким чином,
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спостерігаємо збільшення зобов’язань держави як гаранта перед іноземними
кредиторами.

Тобто

можна

стверджувати,

що

все

більше

суб’єктів

господарювання – резидентів України не в змозі повернути одержані ними
кредити.
Гарантований державний внутрішній борг за проаналізовані 5 років також
зріс на 13 153 млн. грн., що є значним показником і показує збільшення
зобов’язань держави як гаранта кредиторам всередині держави. Найменший
показник за даним видом боргу зафіксовано у 2020 році - 9 353 млн. грн., а
найбільший – у 2021 році (32 237 млн. грн.).
Графічне відображення вище викладеної інформації можна спостерігати на
рисунку 2.

Рисунок 2 – Структура державного боргу України за 2016-2020рр. у млн.
грн.
Джерело: розроблено автором на основі даних [4].

Для того, щоб детальніше розглянути

структуру державного боргу

України, необхідно визначити питому вагу кожної його складової в загальній
сумі державних запозичень. (Табл. 3)
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Таблиця 3 – Питома вага у загальній структурі державного боргу України
за 2017-2021 рр., %
Показник
2016р.
2017р.
2018р.
Державний
50,79
50,44
50,70
зовнішній борг
Державний
34,75
35,18
35,10
внутрішній борг
Гарантований
державою
13,47
13,76
13,73
зовнішній борг
Гарантований
державою
0,99
0,62
0,47
внутрішній борг
Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [4].

2019р.

2020р.

46,63

49,32

41,51

39,22

11,39

10,20

0,47

1,26

За даними, відображеними в табл. 3 та на рис. 3 можна зробити висновок,
що

найбільшу

частку

в

загальній

сумі

державного

боргу

за

весь

проаналізований період складає саме державній зовнішній борг. Його питома
вага за 5 років зменшилася на 1,47%, з найбільшого показника – 50,79% у 2017
році до 49,32% у 2021році. Другою найбільшою структурною складовою є
державний внутрішній борг, який за 2017-2021рр. зріс на 4,47%. Гарантований
державою зовнішній борг за проаналізований період зменшився на 3,27%, а
гарантований внутрішній борг навпаки ж зріс на 0,27%. Таким чином, можна
стверджувати, що загалом структура державного боргу щорічно коригується за
допомогою здійснення нових запозичень, але більшу її частину все одно
становить зовнішній борг – близько 50% та внутрішній борг – близько 40%.
Щодо гарантованого боргу, то його питома вага складає лише близько 10%.
Така ситуація характеризує велику частку державних запозичень у іноземних
кредиторів (МВФ, інші держави) та резидентів України за допомогою випуску
ОВДП.
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Рисунок 3 – Питома вага видів державного боргу у загальній його сумі за
2016-2020рр. у млн. грн.
Отже, проаналізувавши державний борг України та його структуру можна
стверджувати, що загальний обсяг запозичених фінансових ресурсів країн за
2017-2021 рр. зріс на 622 123 млн. грн., що є негативною тенденцією і
характеризується нестабільною економічною ситуацією, інфляцією, постійною
зміною курсу валют та світовою економічною кризою в цілому. Щодо
структури державного боргу, то більшу його частину на кінець 2021 року
складає зовнішній борг – 49,32% (1 258 522 млн. грн.) та внутрішній державний
борг – 39,22% (1 000 710 млн. грн.). Частка, що залишилась – 11,46% відповідає
гарантованому державному боргу, що складає 292 650 млн. грн.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ ТА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
У статті автором досліджено фінансовий потенціал місцевих бюджетів
України в умовах завершення реформи децентралізації. Проведений аналіз
дохідної частини місцевих бюджетів за п’ять останніх років, який дав змогу
виявити проблеми її наповнення та надати пропозиції щодо їх усунення.
Ключові слова: доходи, податки, децентралізація, місцевий бюджет, офіційні
трансферти.
В умовах сьогодення в Україні реалізується реформа фінансової
децентралізації, як результат, сформовані нові адміністративно-територіальні
одиниці, а також прийняті законодавчі акти спрямовані на приєднання до
міжнародних

договорів

Європи.

Проте,

незважаючи

на

це,

місцеве

самоврядування України все ще не набуло потужної й фінансово спроможної
форми реалізації публічної влади. Саме тому, в умовах реформування місцевого
самоврядування й територіальної організації влади необхідно забезпечити
економічне зростання регіонів, підвищити рівень самостійності органів
місцевої влади, а також забезпечити їх достатнім фінансовим ресурсом на
виконання власних повноважень. У зв’язку з цим, дослідження питання
фінансового потенціалу місцевих бюджетів є актуальним та своєчасним.
Метою статті є дослідження фінансового потенціалу місцевих бюджетів в
умовах фінансової децентралізації.
Дослідженню теоретичних засад та практичних аспектів формування,
функціонування та нарощування фінансового потенціалу місцевих бюджетів
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присвячені

праці

таких

вітчизняних

та

зарубіжних

вчених

як:

Кульчицький М. І., Кириленко О.П. та Тулай О.І. Проблеми реформування
місцевого самоврядування та його вплив на фінансовий потенціал місцевих
бюджетів розкрито у наукових доробках: Біла Л. М., Гнидюк І.В.,
Далєвська Т.А. та інших.
Необхідною умовою для достатнього фінансового забезпечення місцевих
бюджетів є наявність стабільних фінансових ресурсів. Для цього у доходах
місцевих бюджетів повинно дотриматись певне корелювання між власними
надходженнями та залученими доходами. У цьому полягає суть фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування і, відповідно, форсується їх
фінансовий потенціал.
Постійне домінування суми трансфертів з державного бюджету над сумою
власних надходжень зумовлює потребу у дослідженні питання сутності
фінансового потенціалу місцевих бюджетів, оскільки це дасть можливість
визначити напрями формування бюджетної політики на місцях.
Варто зазначити, що можливість органів місцевих бюджетів забезпечувати
соціально-економічні потреби населення власними надходженнями є важливою
умовою розвитку регіону. Адже, саме частка власних надходжень формує
фінансовий потенціал місцевого бюджету, рівень

незалежності регіону від

державного бюджету та визначає стан соціально-економічного задоволення
потреб населення [253]. Тому визначення частки власних надходжень та частки
трансфертів у бюджеті є обов’язковою умовою для визначення фінансового
потенціалу бюджету (табл. 1).
Таблиця 1

 Структура доходів місцевих бюджетів України протягом

2017-2021 року, млрд. грн.
№
1
2

3

Показник

2017

2018

2019

2020

2021

Власні доходи 165,6
Трансферти з 197,6
державного
бюджету
Частка
54,4
трансфертів у
доходах МБ

214,7
279,2

263,5
298,9

300,2
260,3

311,3
160,1

56,5

53,1

46,4

34,0

Джерело: сформовано на основі [253]
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Відхилення
(2021/2017) (2021/2020)
145,7
11,1
-37,5
-100,2

-20,4

-12,4

Структура доходів місцевих бюджетів демонструє наступну ситуацію:
впродовж 2017-2019 років бюджети наповнювались в переважній більшості
(більше 50% доходів бюджетів) за рахунок трансфертів з державного бюджету.
Так, частка трансфертів у доходах становила 54,4 %  2017 р., 56,5% 2018 р.
та 52,1%  2019 р. Така закономірність негативно впливала на територіальний
розвиток, адже це свідчило про неможливість органів місцевих бюджетів
забезпечити соціально-економічні потереби власними грошовими ресурсами
[253].
Проте, починаючи з 2020 року, дана ситуація зазнала змін. Відтак, у
аналізованому 2020 році, часта трансфертів з державного бюджету до місцевих
становила 46,4%. В той час, як у 2021 році, даний показний становив вже 34 %.
Зауважимо, що на збільшення впливу власних доходів на формування
місцевих бюджетів, в першу чергу, вплинуло проведення реформи фінансової
децентралізації.

Децентралізація

дала

змогу

реорганізувати

місцеве

самоврядування, шляхом об’єднання та укрупнення місцевих бюджетів. А отже
надати більше можливостей для ефективного формування власних грошових
ресурсів.
Щодо різкого зменшення частки офіційних трансфертів у 2021 році, то
дана ситуація була пов’язана з поширенням пандемії COVID-19. Так, зміна
економічної ситуації в країні та необхідність проведення відповідних дій щодо
запобігання поширенню пандемії направили більшу частку грошових ресурсів з
державного бюджету на розв’язок даних питань. Та, відповідно, зменшилось
фінансування органів місцевої влади.
Структуру доходів місцевих бюджетів, включаючи офіційні трансферти,
можна спостерігати на рисунку 1.
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Рисунок 1  Структура надходжень місцевих бюджетів України у 2021
році, %
Джерело: сформовано на основі [253]

Місцеві бюджети України переважно формуються за рахунок податкових
надходжень, проте належне місце займають також офіційні трансферти.
Загалом, у 2021 році найбільша питома вага у структурі доходів місцевих
бюджетів належить податковим надходженням, які відповідають позначці
61,2%. Офіційні трансферти складають 43,7%, неподаткові надходження 
4,6%, доходи від операцій з капіталом  0,5%.
У 2021 році структура доходів місцевих бюджетів України на 34 %
складалась з офіційних трансфертів. Зазначимо, що така тенденція є досить
суперечливою для ефективного наповнення місцевих бюджетів, а отже і для
рівня фінансового потенціалу місцевих бюджетів загалом. У зв’язку з цим,
актуальним

залишається

питання

визначення

альтернативних

джерел

наповнення місцевих бюджетів, які б сприяли підвищенню рівня фінансової
спроможності місцевих бюджетів.
Згідно з даними рисунка 1, найбільшу частку займають податкові
надходження, тому саме дане джерело наповнення бюджету потребує
першочергового дослідження.

Місцеві бюджети, залежно від свого виду,
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мають різну структуру наповнення податковими надходженнями (рис. 2).

Рисунок 2  Структура податкових надходжень у розрізі видів місцевих
бюджетів України за 2021 рік, %
Джерело: сформовано на основі [1]

Отже, в переважній більшості, усі види місцевих бюджетів ( бюджети міст
обласного значення, ТГ, зведені бюджети районів, обласні бюджети) формують
свої доходи за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Цей показник
становить: бюджети міст обласного значення  62,5%, ТГ  60,5%, зведені
бюджети районів  54,3%, обласні бюджети  78,5%.
Дещо меншу частку у формуванні бюджетів міст обласного значення, ТГ
та зведених бюджетів районів займають плата за землю (середнє значення
13,4%), доходи від оподаткування нерухомого майна (2,1%), єдиний податок
(15,1%), акциз (6,5%) та інші платежі (середнє значення 3,7%) [1].
Доходи обласних бюджетів формуються за рахунок ПДФО (78,5%) та
інших платежів (21,5%).
Отже, серед податкових надходжень місцевих бюджетів податку на доходи
фізичних осіб належить найбільша частка. Відтак, у 2021 році сума ПДФО
становила 177,83 млрд. грн., що становить 62,3% усіх податкових надходжень.
Також, відповідно до даних таблиці 2., можна відстежити характерну
тенденцію до зростання суми даного податку: у порівнянні у 2018 роком, сума
зросла на 98,86 млрд. грн. Дана тенденція пов’язана зі зростанням мінімальної
заробітної плати та покращенням економічного стану країни.
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Таблиця 2  Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів
України у 2017-2021 роках, млрд. грн.
Показник

2017
2018
млрд.
%
млрд.
%
грн
грн
78,97 53,7 110,65 55,0
11,63 7,9 13,16 6,5

ПДФО
Акцизний
податок
Податок на 5,88
4,0
6,48
3,2
прибуток
підприємства
Місцеві
42,26 28,8 52,29 26,2
податки
і
збори
Плата
за 2,52
1,7
2,47
1,2
користування
природними
ресурсами
Інші податки
5,64
3,9 15,65 7,5
Всього
146,9 100 201,0 100
Джерело: сформовано на основі [1]

2019
млрд.
%
грн
138,26 59,5
13,8
5,9

2020
2021
млрд.
%
млрд.
%
грн
грн
165,5 61,2 177,83 62,3
13,78
5,1 15,55
5,4

9,3

4,0

10,23

3,8

9,78

3,4

61,03

26,2

73,57

27,2

75,7

26,5

4,82

2,1

5,28

1,9

4,64

1,6

5,32
232,5

2,6
100

2,19
270,55

0,8
100

2,25
0,8
285,57 10033

Меншими за фінансовими обсягами та не менш важливими за значенням є
акцизний податок та податок на прибуток підприємств. Загалом, у 2021 році
сума їхніх надходжень до місцевих бюджетів становила 15,55 млрд. грн. та 9,78
млрд. грн., що складає 5,4 % та 3,4% відповідно [253].
Важливими бюджетоутворюючими елементами є місцеві податки та збори.
Зокрема, дані податки та збори становлять 26,5% усіх податкових надходжень.
Основної особливістю даної категорії є те, що місцеві податки та збори
зараховуються до місцевих бюджетів у стовідсоткову обсязі, на відміну від
інших податкових надходжень. Тому варто стверджувати, що місцеві податки
та збори є важливою ланкою формування фінансового потенціалу місцевих
бюджетів. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне дослідити динаміку місцевих
податків та зборів до місцевих бюджетів України більш детально (табл. 3).
Вагомим джерелом надходжень місцевих бюджетів є податок на майно,
що включає в себе плату за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та
плату за землю, який у 2021 році становив 37,44 млрд. грн., що складає 49,4%
усіх місцевих податків та зборів.
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Таблиця 3  Динаміка місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів
України у 2017-2021 роках, млрд. грн.
2017
2018
Показник
млрд.
%
млрд.
%
грн
грн
Податок на 24,98
59,2 29,05
55,2
майно
Єдиний
17,17
40,6 26,39
44,6
податок
Збір за місця 0,06
0,1 0,08
0,1
для
паркування
Туристичний 0,05
0,1 0,07
0,1
збір
Всього
42,26
100 52,59
100

2019
2020
2021
млрд.
%
млрд.
%
млрд. %
грн
грн
грн
31,27
51,2 37,99
51,6 37,44 49,4
29,57

48,2 35,27

48,1 38,04

50,3

0,1

0,1

0,11

0,1

0,09

0,1

0,09

0,1

0,2

0,2

0,13

0,2

61,03

100

73,57

100

75,7

100

Джерело: сформовано на основі [1]
На збільшення суми даного податку вплинули такі чинники: збільшення
площ до яких проведена грошова оцінка земель; проведення інвентаризації
земельних ділянок, наданих у користування та оренду; проведення індексації
нормативної грошової оцінки землі; переглядом укладених угод на оренду
землі та розміру орендної плати; впровадження податкової реформи у розрізі
об’єктів житлової та комерційної нерухомості юридичних та фізичних осіб.
Щодо місцевих зборів, що туристичний збір у 2021 р. зменшився на
0,07 млрд. грн., порівняно з 2020 р., зменшення було зумовлене поширенням
пандемії. Частка збору за місце для паркування транспортних засобів не зазнала
змін та протягом аналізованого періоду становила на 0,1 млрд. грн.
Важливим бюджетоутворюючим податком є єдиний податок. Динаміка
надходження єдиного податку до місцевих бюджетів зображена на рисунку 4.
Отже, єдиний податок який включає в себе: єдиний податок для
юридичних осіб платників, єдиний податок для суб’єктів підприємницької
діяльності та єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників. У
2021 р. до місцевих бюджетів надійшло 38,04 млрд. грн., єдиного податку, що
становить 50,3% загального обсягу місцевих податків і зборів. Збільшення
суми даного податку було спричинене завдяки покращенню рівня
адміністрування податків, зокрема, спрощенню умов ведення бізнесу та
оптимізації груп платників спрощеної системи.
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Рисунок 4  Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів
протягом 2017-2021 рр., млн. грн., %
Неподаткові надходження є незначними у порівняні з податковими, проте
займають певну частку у доходах бюджетів. Так, неподаткові надходження
включають в себе: доходи від власності та підприємницької діяльності,
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності,

власні надходження бюджетних установ та інші неподаткові

надходження. Динаміка неподаткових надходжень представлена у таблиці 4.
Таблиця 4  Динаміка неподаткових надходжень до місцевих бюджетів за
2017-2021 рр., млрд. грн.
Показник

2017

2018 2019

Доходи від власності та
1,7
2,3
підприємницької
діяльності
Адміністративні збори та
3,5
3,9
платежі,
доходи
від
некомерційної
господарської діяльності
Власні
надходження 14,8 16,9
бюджетних установ
Інші неподаткові
1,8
2,8
надходження
Всього
21,8 25,9
Джерело: сформовано на основі [1]

2020

2021

1,8

1,6

1,5

4,5

4,6

4,8

0,2

1,3

19,5

17,4

18,1

0,7

3,3

2,3

2,5

2,6

0,1

1,2

28,1

26,1

27

0,9

4,3
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Відхилення
2021/2020
2021/2017
-0,1
-0,2

Дані таблиці 4 свідчать про те, що усі показники мали характерну
тенденцію до зростання. Так, якщо протягом 2017-2021 рр. ці надходження
коливалися на рівні 21,8-27 млрд. грн. Зазначимо, що частка неподаткових
надходжень у доходах бюджетів мізерна у порівняні з іншими надходженнями.
Тому, на нашу думку перспективним є пошук альтернативних джерел
неподаткових надходжень, що в свою чергу позитивно вплине на підвищення
фінансового потенціалу місцевих бюджетів.
Варто зазначити, що практично усі неподаткові надходження впродовж
аналізованого періоду – це власні надходження бюджетних установ. Питома
вага неподаткових надходжень в складі доходів місцевих бюджетів зросла
внаслідок зміни складу і структури спеціального фонду[253].
Під час дослідження механізму наповнення місцевих бюджетів слід
звернути увагу на аналіз надходжень від продажу основного капіталу, землі і
нематеріальних активів. Кількісні показники наповнення місцевих бюджетів
від здійснення операцій з капіталом подані у таблиці 5.
Таблиця 5  Динаміка надходжень від операцій з капіталом до місцевих
бюджетів протягом 2017-2021 рр., млрд. грн.
Показник

2017

2018

2019

2020

2021

0,6

0,7

1,0

1,4

Відхилення
(2021/2017)
0,9

1,2

1,4

1,9

2,3

1,4

1,8

2,1

2,9

3,7

2,3

Надходження від продажу
0,5
основного капіталу
Кошти від продажу землі і
0,9
нематеріальних активів
Всього
1,4
Джерело: сформовано на основі [11]

Велика частка доходів місцевих бюджетів України від операцій з
капіталом формується за рахунок продажу землі, а також нематеріальних
активів. Так, у 2021 році даний показник становив 1,9 млрд. грн., що на 1,4
млрд. грн. більше ніж у 2017 році. Меншу частку у доходах місцевих бюджетів
займають надходження від продажу основного капіталу, даний показник у 2021
році становив 1,4 млрд. грн.
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За економічним змістом, доходам від операцій з капіталом властива
інвестиційна складова, що й зумовлює їх використання надалі для фінансування
капітальних видатків. На відміну від інших груп надходжень місцевих
бюджетів  податків і неподаткових джерел бюджетних доходів, доходи від
продажу комунального майна і землі майже повністю зараховуються до
бюджету розвитку, що формується у складі спеціального фонду місцевого
бюджету. До того ж, варто зазначити, що доходам від операцій з капіталом
притаманна незначна фіскально-бюджетна віддача [253, С. 24].
Отже, проведений аналіз довів, що для місцевих бюджетів характерна
мала частка власних доходів, що засвідчує низький рівень фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим, у ході
дослідження було виявлено низку проблемних аспектів, які не дозволяють
фінансовому потенціалу місцевих бюджетів розвиватись більш ефективно.
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