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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

А.Є. Абдуллаєва  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
 
Нестійкий фінансовий стан позичальника, некваліфіковане керівництво, 

недосвідченість працівників, що приймають рішення про надання кредиту в 

Україні є одними із найпоширеніших причин виникнення кредитного ризику. 

протягом останніх років та загальносвітові кризові явища є наслідками 

фінансових ризиків, які не були врахованими.  
Будь яка верства населення більшою чи меншою мірою має справу з 

кредитом, тому страхування кредитних ризиків є одним із способів 

забезпечення виконання зобов'язань, які активно застосовуються в процесі 

здійснення кредитних операцій. 
Аналіз останніх наукових досліджень, дає можливість стверджувати, що 

проблемам вивчення сутності інноваційної складової кредитного страхування 

приділяється чимала увага як вітчизняними так і зарубіжними вченними-
економістами, серед яких: Б. Алієв, В.Базилевич, З. Варналія, У. Владичина, 

Р.Тиркала, Я. Чайковський, Г.Чернова, та інші, проте наразі цього недостатньо і 

дана проблематика потребує подальшого вивчення та аналізу. 
Науковці і досі чітко та однозначно не розтрактували сутність кредитного 

страхування. Досить часто поряд із поняттям «кредитне страхування» 

вживають такі поняття, як «страхування кредитного ризику» і «страхування 

кредитів». Дані поняття практично рахуються синонімами, оскільки вони 

повністю або частково ототожнюються науковцями.  Підходи до трактування 

терміну «кредитне страхування» відобразимо в табл. 1. 
 Згідно першого підходу, сутність даного виду страхування полягає в 

зменшенні або усуненні кредитного ризику. Страхування кредитних ризиків 

захищає інтереси кредитора на випадок неплатоспроможності боржника або 

несплати боргу з інших причин [1, c. 105].  
Другий підхід трактує страхування кредиту, як один із видів забезпечення 

виконання зобов’язань, згідно з якими у разі настання певних подій, 
передбачених договором страхування, страхова компанія зобов’язується 

сплатити обумовлену договором страхування грошову суму в рахунок 

виконання позичальником зобов’язання за кредитним договором [1, c,167].  
Сутність кредитного страхування у третьому підході полягає у 

скороченні чи усуненні кредитного ризику страхувальника.  
Під кредитним ризиком розуміється ризик фінансових втрат, 

обумовлений кредитною діяльністю страхувальника.  
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трави»Види страхування кредитних ризиків 

аналогія»страхування 

виданих гарантій (порук) 

та прийнятих гарантій 

відповідальності 

позичальника за 

непогашення кредиту 

я кредитів 

Таблиця 1-Особливості підходів трактування терміну «кредитне 

страхування» 
Підходи  1 підхід 2 підхід 3 підхід 
Трактування 
кредитного 

страхування 

Кредитне 

страхування = 

страхування 

кредитного ризику 

Кредитне страхування = 

страхування кредитів 
Кредитне 

страхування 

Вчені які 

розглядали  
дане поняття 

Н. Внукова,  
Л. Временко, 
В. Успаленко 

Я.Чайковський,  
Р. Тиркало 

Б. Алієв, 

Ю.Махдієв, Г. 

Чернова 
Розроблено автором на основі джерел [2,3]. 
 
Зважаючи на значну кількість поглядів та відсутність єдиного підходу до 

розуміння економічних основ кредитного страхування, постає необхідність 

уточнення цього поняття. 
Стосовно страхування ризиків у кредитній сфері в вітчизняному 

законодавстві виділено три види рис. 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Види страхування кредитних ризиків 
Розроблено автором на основі джерел [3,4,5]. 
Сучасний етап розвитку банківського сектора України та банківсько-

страхові відносини  характеризуються обмеженим страхуванням застави, 

фінансових ризиків банку та відповідальності за погашення кредиту 

позичальника (розвивається страхування життя позичальника). При цьому 

вітчизняний страховий ринок перебуває під значним впливом банківського, з 

причин фінансової кризи, адже зниження обсягів кредитування у свою чергу 

призвело до падіння обсягів страхових платежів. 
З метою виявлення інноваційних тенденцій розвитку кредитного 

страхування в Україні проілюструємо динаміку даних за 2014-2018 роки на 

рис.2.  
Отже, дані рис. 2, свідчать про те, що сфера страхування кредитів в 

Україні є слаборозвиненою, причому спостерігається часте коливання 

показників з тенденцією до погіршення розвитку даної сфери. Так, обсяг 

валових страхових премій зменшився з 1026 млн. грн. у 2014 р. до 684,7 млн. 

грн. у 2015 році, тобто на 33, 27%, а чистих – з 684 млн. грн. до 388,2 млн. грн. 

відповідно, тобто на 43,25%. Також, спад чистих страхових премій 

спостерігався у 2018 році -33,8% або 171,0 млн. грн. порівнюючи з 2017 роком. 



12 
 

 
Рисунок 2 -Основні показники розвитку страхування кредитів в Україні у 

2014 – 2018рр.Розроблено на основі джерела [4,5]. 
Мають тенденцію до зменшення і страхові виплати. Так, валові страхові 

виплати зменшились з 98,8 млн. грн. у 2014 році до 60 млн. грн. у 2015 році, 

тобто на 39,27%, аналогічно і чисті страхові премії, найбільше зростання 

страхових виплат спостерігаємо у 2017 році, порівнюючи з 2016 р. цей 

показник зріс майже у 3 рази на 799,1 млн. грн. та становив 1101,7 млн. грн., 

уже у 2018 році знову знизився на рівень 2016 року. 
Отже, кредитне страхування перспективне, оскільки є видом захисту 

позичальників і кредиторів від можливих видів ризику, які виникають у 

кредитних відносинах. Вітчизняне кредитне страхування знаходиться на етапі 

становлення та вимагає державного регулювання ( нормативно-правового 

забезпечення), оскільки відіграє важливу роль в макроекономічній стабільності 

економіки держави, а також більш тісного співробітництва страхових компаній 

з фінансово-кредитними установами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

АНАЛІЗ НАПОВНЕНОСТІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У статті автором здійснено аналіз наповненості місцевих бюджетів 

територіальних громад Вінницької області. Доведено, що обсяг надходжень до 

бюджету безпосередньо залежить від стану розвитку економіки в цілому та 

промисловості зокрема. 
Ключові слова:фінансові ресурси, доходи, видатки, загальний фонд, 

спеціальний фонд, бюджетна децентралізація . 
Постановка проблеми.Однією з найбільш визначних реформ в Україні – є 

децентралізація влади, головне завдання якої полягає у формуванні 

ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для 

проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних послуг. 

Досягнення зазначених цілей неможливе без належного рівня економічного 

розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення і достатніх 

джерел для наповнення місцевих бюджетів. Проведення ефективної бюджетної 

політики територіальних громад, створення та розподіл фінансових ресурсів 

органів місцевої влади здійснюється через систему місцевих бюджетів. Саме 

тому, формування та фінансування бюджету органів місцевої влади є однією з 

найважливіших сфер державних фінансів, що потребують подальшого 

дослідження.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питанням доходів місцевих 

бюджетів в умовах політики фінансової децентралізації досліджувалися такими 

вітчизняними вченими, як Я. Арабчук, О. Василик, І. Гнидюк. М. Долішній, 

В. Кравців, М. Кульчицький, І. Луніна, В. Опарін, С. Осипенко, К. Павлюк, І. 

Сторонянська, В. Федоров.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Бюджетна децентралізація, що 

стартувала на початку 2015 року, дала колосальний ефект з точки зору 

зростання доходів територіальних громад України, в тому числі і Вінницької 

області. Відповідно до даних Головного управління державної казначейської 

служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету 

області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної 

фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та 

надходжень інших міністерств і відомств, зросли, про що можуть свідчити 

показники, що наведені в табл. 1  
Таблиця 1 – Дохідна частина Вінницької області в розрізі загального та 

спеціального фондів за 2013-2017 роки, млн. грн. 
Найменування 

показників 
2013 2014  2015  2016  2017 

млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. 
Загальний фонд 199,3 2 320 14 326 18 593 8 809 
Спеціальний фонд 1155,6 912 256 1 059 7977 
Всього 1354,9 3 232 14 582 19 653 16786 
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Таблиця 2 – Динаміка дохідної частини Вінницької області в розрізі 

загального та спеціального фондів за 2013-2017 роки, млн. грн. 

 
За 2017 рік до бюджету області  (загальний і спеціальний фонди) надійшло 

власних і закріплених доходів в сумі 8225,1 млн. грн., що становить 120,2% до 

плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін 

(заплановано 6843,4 млн. грн.). Порівняно з 2016 роком надходження доходів 

місцевих бюджетів збільшились на 2573,6 млн. грн., або на 45,5%. 
На офіційному сайті Департаменту фінансів Вінницької обласної 

державної адміністрації оприлюднено оперативні дані про виконання плану 

надходжень доходів загального фонду бюджету області. Найвагоміші податки 

та збори, які складають найбільшу частку в доходах Вінницької області по 

містам районного значення наведені в табл. 3. 
Таблиця 3– Надходження податків по містах Вінницької області за 

2013-2017 роки, тис. грн. 
Найменування 

показників 
ПДФО Податок 

на 

майно 

Місцеві 

податки 

та збори 

Єдиний 

податок 
Акцизний 

податок 
Плата за 

надання 

адмінпослуг 
1 2 3 4 5 6 7 

2013 рік 
м. Вінниця 279490,4 - 6676,4 - - - 
м. Жмеринка 37383,3 - 328,3 - - - 
м. Козятин 35530,0 - 275,8 - - - 
м. Ладижин 26651,2 - 125,2 - - - 
м. Мог.-Подільський 12156,2 - 268,7 - - - 
м. Хмільник 12134,0 - 296,5 - - - 

2014 рік 
м. Вінниця 336926,3 87 894,6 7 546,5 - - - 
м. Жмеринка 42 549,2 4 639,5 379,2 - - - 
м. Козятин 39 638,9 2 581,6 309,8 - - - 
м. Ладижин 32 336,9 17 701,2 162,7 - - - 
м. Мог.-Подільський 14 906,7 3 430,2 327,3 - - - 
м. Хмільник 13 832,7 9 572,5 353,9 - - - 

2015 рік 
м. Вінниця 493573,1 113445,1 - 144 860,0 93 305,2 15 102,9 
м. Жмеринка 57 594,4 7 208,5 - 5 658,9 3 438,5 1 315,1 
м. Козятин 54 173,6 4 814,8 - 5 059,6 4 242,5 488,8 
м. Ладижин 51 381,6 18 185,5 - 4 462,2 3 190,8 213,5 
м. Мог.-Подільський 21 529,2 6 188,6 - 5 264,9 4 007,1 1 205,3 
м. Хмільник 21 603,7 10 934,0 - 6 598,2 4 659,0 619,5 
  

Аб. прир. % Аб. прир. % Аб. прир. % 
2014-2013 рр 2015-2014 рр 2017-2016 рр. 

2 121 1064,0 12 006 517,5 -9784 -52,6 
-243,6 -21,0 -656 -71,9 6918 653,3 
1 877 138,5 11 350 351,1 -2866 -14,6 
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Продовження табл.3 
1 2 3 4 5 6 7 

2016 рік 
м. Вінниця 769532,4 182267,9 - 234 885,9 156 138,8 21 753,4 
м. Жмеринка 83 059,4 10 131,8 - 7 757,0 6 554,2 1 371,8 
м. Козятин 78 469,5 6 850,6 - 7 775,1 7 245,2 1 198,2 
м. Ладижин 74 367,9 19 215,0 - 6 718,3 8 934,7 361,7 
м. Мог.-Подільський 33 438,0 9 686,6 - 8 548,9 4 965,4 2 300,0 
м. Хмільник 31 535,2 16 488,1 - 13 359,3 8 575,1 1 350,2 

2017 рік 
м. Вінниця 976280,8 228891,0 - 301400,9 172014,6 30450,3 

м. Жмеринка 105920,8 9818,3 - 12358,5 7207,1 1395,3 
м. Козятин 94848,2 7592,7 - 9659,7 7083,8 1850,0 
м. Ладижин 91161,2 18100,0 - 8890,3 7463,7 764,1 
м. Мог.-Подільський 46008,1 12620 - 11101,3 4950,7 2968,6 
м. Хмільник 44737,9 18884,8 - 14938,0 9460,1 1878,6 

 
З табл. 3 видно, що найбільшу частку в податкових надходженнях по 

містах Вінницької області займає саме податок на доходи фізичних осіб, який з 

кожним роком збільшується за рахунок збільшення мінімальної заробітної 

плати по Україні.  
Обсяг податку на доходи фізичних осіб по м. Вінниці в 2014 році склав 

336 926,3 тис. грн., в 2015 році він збільшився на 46,5% та досяг 493 573,1 тис. 

грн., в 2016 році відбулось збільшення на 55,9% та склав 769 532,4 тис. грн та в 

2017 році дійшов відмітки 976280,8 тис.грн. Наступним бюджетоутворюючим 

податком до обласного бюджету є податок на майно [3]. Найбільше надходжень 

з податку на майно спостерігається по місту Вінниця. В  2014 році обсяг склав 

87 894,6 тис. грн., в 2015 році він збільшився на 29% та досяг позначки в 

113 445,2 тис. грн., в 2016 році збільшився на 60,6% та склав 182 267,9 тис. грн., 

2017 рік - 228891,0 тис. грн. Досить високий рівень надходжень 

продемонстрували такі міста як Ладижин та Хмільник. 
Показники податку на майно в м. Ладижин протягом 2015-2017 років 

склали – 17 701,2 тис. грн., 18 185,5 тис. грн. та 19 215,0 тис. грн. відповідно. 

Тобто показник протягом за два роки збільшився на 8,6% та в 2016 році склав 

19 215,0 тис. грн. В м. Хмільник спостерігається аналогічна ситуація, оскільки 

обсяг податку на майно протягом аналізованого періоду збільшився на 72,2% та 

в 2016 році склав 16 488,1 тис. грн. [2]. 
За своєю природою саме податкові платежі більшою мірою відповідають 

ринковій економіці, формування доходної частини бюджетів в основному 

зорієнтовано на податкові доходи.  
Податкові надходження є другою за розміром часткою в доходах бюджету 

м. Вінниці, розмір яких в 2014 році становив 545,3 млн. грн., в 2015 році 

збільшився на 52,9% та склав 833,9 млн. грн., та в 2016 році була збережена 

позитивна тенденція, в якій показник податкових надходжень склав 1 327 млн. 

грн.  
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Так як Вінниця є містом обласного значення, його податкові надходження 

розглянуто більш детально на рис. 1. З цього рис. видно, що головним 

бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, їх частка в 

2016 році склала 58%. Другим податком по значимості є єдиний податок, його 

частка склала 18%. Наступними є плата за землю – 12%, акцизний податок – 
12%. Податок на прибуток є зовсім незначним, оскільки його частка складає 

менше 1%. Динаміку таких податків як єдиний податок, акцизний податок та 

плата за надання адміністративних послуг по м. Вінниці продемонстровано на 

рис. 2.11.  

 
Рисунок 1 –Динаміка деяких податків м. Вінниці за 2015-2016 роки, 

тис. грн. 
 

З рис. 1 видно, що за 2013-2014 рр. не спостерігалось наповнення з 

акцизного та єдиного податку, проте з 2015 року кожний податок мав динаміку 

до зростання. Так, обсяг єдиного податку міста Вінниці збільшився на 62,1% та 

в 2016 році склав 234 885, 9 тис. грн. Акцизний податок збільшився на 67,3% та 

в 2016 році склав 156 138,8 тис. грн., а обсяг від плати за надання 

адміністративних послуг збільшився в 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 

44% та склав 21 753, 4 тис. грн. Динаміку єдиного податку по містам 

Вінницької області  продемонстровано на рис. 2 

 
Рисунок 2 –Динаміка обсягу Єдиного податку по містам Вінницької 

області за 2015-2016 роки, тис. грн. 
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З рис. 2 можна побачити позитивну динаміку надходжень від єдиного 

податку по всім містам районного значення Вінницької області. Тобто, м. 

Жмеринка – обсяг збільшився на 37%, м. Козятин – збільшення на 53,7%, м. 

Ладижин – на 50,6%, м. Могилів-Подільський – на 62,4%, м. Хмільник – на 

102,5%. Динаміку акцизного податку по містам Вінницької області  

продемонстровано на рис. 3. З якого видно, що динаміка є позитивною, 

оскільки, м. Жмеринка – обсяг збільшився на 90,6%, м. Козятин – збільшення 

на 70,8%, м. Ладижин – на 180%, м. Могилів-Подільський – на 23,9%, м. 

Хмільник – на 84%. 
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Рисунок 3 –Динаміка обсягу акцизного податку по містам Вінницької 

області за 2015-2016 роки, тис. грн. 
Отже, з рис. 3 видно, що найбільший приріст акцизного податку 

спостерігається протягом 2016-2017 рр. у м. Ладижин та м. Хмільник. У 

м. Могилів-Подільський майже однаковий рівень податку за 3 роки. 

Найбільшого піку акцизний податок досяг у 2017 році в м. Хмільник (9460,1 

тис.грн), що на 4801,1 тис. грн більше за 2015 рік. 
Видатки місцевих бюджетів Вінницького району розподіляються між 

головними розпорядниками та затверджуються рішеннями місцевих рад з 

урахуванням критеріїв повноти надання послуг та наближення їх до 

безпосереднього споживача [4]. Головними розпорядниками коштів районного 

бюджету в період аудиту були:  
o Вінницька районна рада;  
o Вінницька районна державна адміністрація; 
o відділ освіти Вінницької райдержадміністрації; відділ культури та 

туризму Вінницької райдержадміністрації;  
o управління праці та соціального захисту населення Вінницької 

райдержадміністрації;  
o управління агропромислового розвитку Вінницької 



18 
 

райдержадміністрації фінансове управління Вінницької райдержадміністрації. 

Впродовж 2013-2017 років місцевими бюджетами Вінницького району 

здійснено видатки на загальну суму 1296616,5 тис.грн, в тому числі з 

загального фонду – 1086198,4 тис.грн (83,8%), спеціального – 210418,1 тис.грн 

(16,2%).Варто зазначити, що жодного року не забезпечено використання 

бюджетних коштів на рівні запланованих показників. Так, за загальним фондом 

здійснено видатки в середньому на 96,7% уточненого плану, зокрема:  
o 2013 рік – 241887,0 тис.грн, що становить 97,3% запланованого обсягу; 

2014 рік – 259775,0 тис.грн (97,8%);  
o 2015 рік – 369666,4 тис.грн (98,3%);  
o 2016 рік – 214869,9 тис.грн (92,5%)  
Таблиця 4–Виконання міського бюджету за  2016-2017 роки по 

видатках, тис.грн 
№п/п Найменування показників  Виконання % Відхилення 

(+,-)  2016р. 2017р. 
1. Освіта 158,8 218,4 137,5 59,6 
2. Охорона здоров'я 72,7 90,6 124,6 17,9 
3. Соціальний захист та соціальне забезпечення 222,2 382,7 172,2 160,5 
4. Житлово-комунальне господарство 22,0 31,7 144,1 9,7 
5. Культура і мистецтво 12,8 16,1 125,8 3,3 
6. Фізична культура і спорт 11,4 8,7 76,3 -2,7 
7. Будівництво 10,4 18,1 174,0 7,7 
8. Транспорт 23,2 27,9 120,3 4,7 
9. Інші 55,6 74,3 133,6 18,7 
 Разом 589,1 868,5 147,4 279,4 

 
Таблиця 5 – Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення за 2016-2017 роки, тис.грн 
№  
п/п 

Найменування показників  Виконання за %  Відхилення 

(+,-) І квартал 

2016р. 
І квартал 

2017р. 
1. Пільги ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту",...,  ветеранам військової служби, 

ветеранам органів внутрішніх справ, ..., 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітним 
сім'ям 

18 937,3 15 109,8 79,8 -3 827,5 

2. Житлові субсидії населенню 107 625,6 256 893,0 > 2,3 149 267,4 
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд в 

автомобільному та електротранспорті 

загального користування, який працює в 

звичайному  

2 672,7 4 655,1 174,2 1 982,4 
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Продовження табл.5 
1 2 3 4 5 6 
 режимі руху, залізничному транспорті 

приміського сполучення окремим категоріям 

громадян міста Вінниці 

    

4. Допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям та тимчасова  державна допомога дітям 
68 425,3 77 144,4 112,7 8 719,1 

5. Державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам 
14 981,3 18 253,2 121,8 3 271,9 

6. Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу 
1 923,3 2 078,5 108,1 155,2 

7. Пільги на медичне обслуговування громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

221,4 222,3 100,4 0,9 

8. Витрати на поховання учасників бойових дій та 

інвалідів війни 
61,2 47,0 76,8 -14,2 

9. Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, 

ремонт, техобслуговування автотранспорту та 

транспортне обслуговування, встановлення 

телефонів інвалідам І та ІІ груп 

118,6 37,7 31,8 -80,9 

10. Видатки на виконання Комплексної 

програми  "Основні напрямки соціальної 

політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки" 

3 555,4 4 128,4 116,1 573,0 

11. Утримання територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
1 494,2 2 320,7 155,3 826,5 

12. Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді 

та дітей 
2 152,9 1 809,2 84,0 -343,7 

 Разом 222 169,2 382 699,3 172,3 160 530,1 
 

Найбільший рівень виконання планів на рік(зі змінами) по доходах 

загального фонду (без трансфертів) по бюджетах: отг Ковалівка (Немирівський 

район)  – 136,0% плану на рік, Погребищенському району – 127,4% плану на 

рік.  отг Хижинці (Вінницький район)  – 127,1% плану на рік, Бершадському 

району –  124,3%, по отг Ситківці (Немирівський район) – 122,9% плану на рік.  
Найменший рівень виконання бюджетів - по м.Могилів-Подільському – 

95,1% плану на рік, отг Війтівці (Хмільницький район) – 100,5%, отг Немирів – 
102,7%, отг Бар – 103,1%, по обласному бюджету – 103,1% плану на рік. 

З 634 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад 

виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на  2017 рік 630 

рад, або 99,4% їх загальної кількості. Не виконано 4 бюджети  
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 23 районах, не 

забезпечено – у 4 районах, у т. ч. у Клинівському, Крижопільському, 

Немиріському та Шаргородському районах не виконано по 1 місцевому 

бюджету. 
Отже, за результатами проведеного аналізу по податковим надходженням 

по Вінницькій області, можна зробити наступні висновки. Місто Вінниця 
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являється найбільшим джерелом наповнюваності дохідної частини міста 

Вінниці, оскільки це місто обласного значення. Динаміка як по податку на 

майно, єдиного податку, акцизного податку та плати за надання 

адміністративних послуг є позитивною по всім містам, що аналізувались 

протягом 2013-2017 року. Головним бюджетоутворюючим податком 

залишається податок на доходи фізичних осіб, його динаміка по м. Вінниця 

склав збільшилась в 2015 році в порівнянні з 2014 роком на 46,5%, в 2016 році 

відбулось збільшення на 55,9%. Вся ця динаміка свідчить про більшу 

наповнюваність обласного бюджету, кошти з якого будуть використані на 

соціально-економічний розвиток регіону. 
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 

соціально-культурної сфери: за 2017 рік на зазначені цілі використано 15995,6 

млн.грн. - це 79,6% усіх видатків загального і спеціального фондів, у тому числі 

на освіту використано 5342,1 млн.грн. (проти 2016 року збільшення на 1657,8 
млн.грн., або на 45,0%), на охорону здоров’я – 3584,0 млн.грн. (збільшення 

проти 2016 року на 1219,0 млн.грн., або на 51,5%), на соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 6327,7 млн.грн. (збільшилися на 1559,8 млн.грн., або 

на 32,7%), на культуру – 581,1 млн.грн. (збільшення на 142,3 млн.грн., або на 

32,4%), на фізкультуру і спорт – 161,0 млн.грн. (збільшення на 43,0 млн.грн., 

або на 36,4%). 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
 
Стаття присвячена актуальним питанням фінансового забезпечення охорони 

здоров’я в Україні. Проведено оцінку бюджетного фінансування медичної 

сфери. Здійснено аналіз небюджетного фінансування охорони здоров’я шляхом 

добровільного медичного страхування. Визначено основні проблеми 

фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні та запропоновано шляхи 

їх вирішення.  
Ключові слова: фінансове забезпечення охорони здоров’я, бюджетне 

фінансування, небюджетне фінансування, добровільне медичне страхування, 

обов’язкове медичне страхування. 
Постановка проблеми.Жодна сфера у ринковій економіці, зокрема 

охорона здоров’я, не може успішно розвиватися без добре налагодженої 

системи фінансового забезпечення. Нові його механізми сприяють якісним 

змінам у наданні медичних послуг, будучи одночасно одним із вирішальних 

факторів під час прийняття рішень про розширення їх спектру. Розмаїття 

наявних проблем у системі фінансового забезпечення охорони здоров’я в 

Україні, неоднозначність їх оцінки і практичного вирішення, пошук 

можливостей використання різних форм взаємодії держави та підприємницьких 

структур у фінансуванні медичної сфери зумовлюють актуальність 

дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 

аспекти фінансового забезпечення охорони здоров’я висвітлені у наукових 

працях вітчизняних і зарубіжних учених: Р. Бачо, Я. Буздуган, С. Гончарука, В. 

Дем’янишина, Д. Долбнєвої, Н. Карпишин, М. Литвиненко, Є. Малік, А. 

Мокрицької, С. Онишко, Г. Рожкова, М. Савельєвої, Ю. Шевчук та інших. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на те, що у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі 

наведений широкий спектр результатів наукових досліджень із фінансового 

забезпечення охорони здоров’я, є низка невирішених проблем у цій сфері. 

Наявні суперечливі підходи до організації фінансового забезпечення охорони 

здоров’я, формування його джерел, форм і методів, оцінки специфіки 

функціонування, визначення проблем і розроблення шляхів їх розв’язання. 
Специфіка фінансових процесів в охороні здоров’я, зокрема у її фінансовому 

забезпеченні, вимагає наукового осмислення, детального аналізу та 

обґрунтування конкретних пропозицій щодо фінансового забезпечення 

медичної сфери. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Цілі статті: полягає у вивченні практики фінансового забезпечення 

охорони здоров’я в Україні, аналізі сучасного стану її бюджетного та 

небюджетного фінансування, визначенні основних проблем та розробленні 

шляхів їх вирішення.  
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Виклад основного матеріалу дослідження.Велике значення такого 

блага, як здоров’я, зумовлює необхідність його охорони. Забезпечення 

громадян держави високоякісною медичною допомогою достатнього обсягу 

залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, професіоналізму й кваліфікації медичних працівників. До 

обов’язкових умов медичного обслуговування відповідної якості належить 

фінансове забезпечення – пріоритетний чинник, що впливає на розвиток 

охорони здоров’я й соціальноекономічну результативність сфери. Складна 

економічна й політична ситуація в Україні зумовила недостатнє бюджетне 

фінансування охорони здоров’я останніми роками. Причинами низького рівня 

фінансового забезпечення медичної сфери є недостатність бюджетних коштів, 

нераціональне їх використання, недосконалість наявних бюджетних і 

небюджетних механізмів управління. У 2013–2017 роках видатки зведеного 

бюджету України на охорону здоров’я збільшилися на 66,30%, що має більше 

номінальний характер, який пояснюється темпами інфляції, а не реальним 

зростанням видатків, оскільки у відсотковому відношенні до ВВП та загальних 

видатків зведеного бюджету видатки на охорону здоров’я не демонстрували 

зростаючої тенденції. Навпаки, спостерігалося скорочення частки видатків 

зведеного бюджету на охорону здоров’я щодо як обсягу ВВП (з 4,20% у 2013 

році до 3,43% у 2017 році), так і обсягу загальних видатків зведеного бюджету 

(з 12,17% у 2013 році до 9,69% у 2017 році). Водночас Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я та Європейським союзом рекомендовано 

бюджетне забезпечення охорони здоров’я на рівні не менше 7% ВВП. У 2013–

2017 роках видатки державного бюджету на охорону здоров’я збільшилися у 

9,61 раза, тоді як видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я зросли тільки 

у 1,76 раза . Так, значне збільшення видатків державного бюджету на охорону 

здоров’я у 2017 році зумовлено спрямуванням значного обсягу бюджетних 

коштів на централізовані закупівлі ліків і медичних виробів через міжнародні 

організації. Незважаючи на відсутність стрімкої спрямованості до збільшення, у 

2013–2017 роках частка видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я у 

загальних видатках зведеного бюджету на охорону здоров’я в середньому 

становила 82,32% і мала тенденцію до зростання. Така ситуація пов’язана із 

тим, що Бюджетним кодексом України за місцевими бюджетами закріплено 

проведення видатків, що забезпечують населення життєво необхідними 

суспільними благами та послугами, серед яких чільне місце посідає охорона 

здоров’я. Протягом 2013–2017 років найбільше зростання спостерігалося за 

видатками на охорону здоров’я, що здійснюються із бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, що зумовлено проведенням реформи фінансової 

децентралізації в Україні (табл. 1). 
У 2013–2017 роках найбільші видатки на охорону здоров’я здійснювалися 

за рахунок загального фонду зведеного бюджету України . Видатки загального 

фонду зведеного бюджету на охорону здоров’я збільшилися на 57,09%, тоді як 

видатки спеціального фонду зведеного бюджету на охорону здоров’я зросли на 

158,01%. Причому частка видатків спеціального фонду у загальних видатках 

зведеного бюджету на охорону здоров’я в середньому становила 13,06% і мала 
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тенденцію до скорочення, хоча саме видатки спеціального фонду бюджету 

мають найбільші резерви до зростання. 
Таблиця 1 -Динаміка видатків на охорону здоров’я в розрізі ланок 

бюджетної системи України у 2013–2017 роках, млрд грн 

 
Певна законодавча неврегульованість, а саме відсутність єдиної методики 

розрахунку вартості медичних послуг, обмежує можливості більш широкого 

застосування переліку платних послуг, а тому потенційного збільшення обсягу 

надходжень спеціального фонду. У зв’язку з чисельними зверненнями місцевих 

органів виконавчої влади Міністерством охорони здоров’я України розроблено 

та оприлюднено проект такої методики, проте нині вона ще не затверджена. У 

2013–2017 роках найбільшими темпами зростали капітальні видатки зведеного 

бюджету України на охорону здоров’я.  
Так, протягом 2013–2017 років капітальні видатки зведеного бюджету на 

охорону здоров’я збільшилися на 43,46%. Серед них найбільшими темпами 

зросли у 2017 році порівняно з 2013 і 2016 роками на 673,63% і 877,78% 

відповідно капітальні трансферти, що пов’язано із тим, що за цим кодом 

економічної класифікації видатків відображається передача капітальних 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, з місцевих бюджетів 

до державного бюджету та міжбюджетних трансфертів між місцевими 

бюджетами. Зокрема, у 2017 році на охорону здоров’я використано сім 

субвенцій з державного бюджету, серед яких на капітальні видатки передано 

субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості (4,0 млрд грн), субвенцію на реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 

Ланки бюджетної 

системи 

Роки Темп 

приросту, % 

2013  2014 2015 2016 2017 2017 
/2013 

2017/ 
2016 

Державний бюджет 12,88 10,58 11,45 12,46 16,73 29,89 34,27 
Республіканський (АРК), 

обласні, міські (міст Києва 

та Севастополя) бюджети  
23,74 23,53 29,11 29,88 39,41 66,01 31,89 

Бюджети міст 

республіканського (АРК) 

та обласного 

підпорядкування 

13,16  11,77 15,76 17,1 23,32 77,20 36,37 

Районні бюджети 11,73  11,25 14,67 15,73 22,07 88,15 40,31 
Селищні бюджети 0,04  0,01 0,01 0,01 0,01 -75.0 0 
Сільські бюджети 0,02  0,01 0 0 0,01 -50.0 100,0 
Бюджети об’єднаних 

територіальних громад  0   0 0 0,32 0,84 100,0 162,5 

Зведений бюджет 61,57  57,15 71,00 75,50 102,4 66,30 35,62 
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спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (1,5 млрд грн) і субвенцію 

на придбання ангіографічного обладнання (134,5 млн грн). У 2013–2017 роках 

поточні видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я збільшилися на 

34,89%, що зумовлено зростанням мінімальної заробітної плати та посадових 

окладів медичних працівників, а також подорожчанням товарів і послуг у 

зв’язку з розгортанням інфляційних процесів у державі. Протягом 2013–2017 
років частка поточних видатків у загальних видатках зведеного бюджету на 

охорону здоров’я в середньому становила 92,55% і мала тенденцію до 

скорочення. Відбувалося поступове зростання питомої ваги капітальних 

видатків у структурі видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я з 6,30% у 

2013 році до 9,00% у 2017 році, що вказує на покращення технічного 

оснащення медичних закладів у результаті реалізації різних інвестиційних 

проектів . У 2013–2017 роках у структурі видатків зведеного бюджету України 

на охорону здоров’я значно переважали видатки налікарні та санаторно-
курортні заклади . Зокрема, частка видатків на лікарні та санаторно-курортні 

заклади у загальних видатках зведеного бюджету на охорону здоров’я в 

середньому становила 63,45%. Питома вага видатків на поліклініки та 

амбулаторії, швидку та невідкладну допомогу у загальних видатках зведеного 

бюджету на охорону здоров’я в середньому дорівнювала 21,24%. Значною була 

і частка видатків на іншу діяльність у сфері охорони здоров’я, яка у загальних 

видатках зведеного бюджету на охорону здоров’я в середньому становила 

13,14%. Частка інших видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я в 

середньому варіювала в межах 2%. Незважаючи на зростання видатків 

державного та місцевих бюджетів на охорону здоров’я, бюджетне фінансування 

медичної сфери не задовольняє реальні потреби населення. В умовах гострої 

нестачі бюджетних коштів дедалі більша частка амбулаторної та стаціонарної 

допомоги стає платною. Практика засвідчує, що найбільших успіхів у 

вирішенні проблеми зміцнення здоров’я громадян досягли ті країни, які 

запровадили в системі охорони здоров’я механізм медичного страхування. 

Вітчизняна система  охорони здоров’я нині знаходиться на стадії 

реформування: добровільне медичне страхування поступово набирає 

популярності, а обов’язкове – незважаючи на численні законопроекти – дотепер 

відсутнє. 
Мета добровільного медичного страхування (ДМС) полягає в організації 

й фінансовому забезпеченні наданих застрахованим особам медичних послуг 

(допомоги) відповідного обсягу та якості, зумовлених програмами такого 

страхування. Виконання головної функції ДМС (охорона здоров’я населення) 

передбачає матеріальне відшкодування вартості лікування, профілактики, 

розвитку інфраструктури галузі відповідно до світових стандартів. В Україні 

ДМС здійснюється згідно із Законом України «Про страхування» у вигляді 

безперервного страхування здоров’я, страхування здоров’я на випадок хвороби 

та страхування медичних витрат [4]. У 2013–2017 роках кількість страхових 

компаній в Україні, що займаються добровільним медичним страхуванням, 

зменшилася з 60 до 33, або на 46,77% . Така ситуація зумовлена тим, що 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page
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населення не має можливості приймати участь у ДМС, оскільки рівень життя 

наших громадян є досить низьким, що не дозволяє сплачувати страхові премії в 

необхідному розмірі. У 2013–2017 роках скоротилася також і частка страхових 

компаній, що займаються ДМС, у загальній кількості страхових компаній: з 

15,23% у 2013 році до 11,22% у 2017 році. У 2013–2017 роках кількість 

укладених договорів ДМС в Україні не мала стійкої тенденції до 

збільшення/зменшення . Так, у 2017 році кількість укладених договорів ДМС 

була меншою, ніж у 2013 році на 63,76%, однак більшою, ніж у 2016 році, на 

74,49%. Позитивна тенденція до збільшення кількості укладених договорів 

ДМС у 2015–2017 роках свідчить про усвідомлення громадянами та 

корпоративним сектором необхідності придбання полісів медичного 

страхування в умовах недостатнього бюджетного фінансового забезпечення 

охорони здоров’я. У 2013–2017 роках у структурі укладених договорів ДМС в 

Україні переважала питома вага договорів зі страхування медичних витрат . 
Частка укладених договорів зі страхування медичних витрат у загальній 

кількості укладених договорів ДМС скоротилася з 70,42% у 2013 році до 

33,90% у 2017 році та в середньому становила 48,27%. Цей вид ДМС 

пов’язаний із компенсацією медичних витрат, які можуть виникнути в 

закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку. 

Частка укладених договорів зі страхування здоров’я на випадок хвороби у 

загальній кількості укладених договорів ДМС зросла з 7,01% у 2013 році до 

51,23% у 2017 році та в середньому становила 29,46%. Цей вид ДМС не 

передбачає організацію медичних послуг, а лише грошову виплату у разі 

настання страхового випадку (виникнення захворювання). Частка укладених 

договорів з безперервного страхування здоров’я у загальній кількості 

укладених договорів ДМС скоротилася з 22,57% у 2013 році до 14,87% у 2017 

році та в середньому дорівнювала 21,38%. Такий вид ДМС передбачає 

обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату здійснити 

страхову виплату в розмірі страхової суми або її частини шляхом: оплати 

вартості медичної допомоги, яка була надана застрахованій особі закладами 

охорони здоров’я, до яких вона звернулася під час дії договору; відшкодування 

понесених застрахованою особою документально підтверджених витрат на 
отримання медичної допомоги. 

У 2013–2017 роках діяльність страхових компаній України у сфері ДМС 

була низькоприбутковою, адже рівень страхових виплат за ДМС, що 

характеризує суму страхових виплат, що припадає на одиницю отриманих 

страхових премій, зменшився з 56,34% у 2013 році до 50,37% у 2017 році та в 

середньому становив 54,07% (табл. 2). Значення показника вийшло за межі 

оптимальності (5–50%) і характеризує низьку прибутковість добровільного 

медичного страхування. Рівень страхових виплат за безперервним 

страхуванням здоров’я зменшився з 72,38% у 2013 році до 62,52% у 2017 році 

та в середньому становив 66,31%. Рівень страхових виплат зі страхування 

медичних витрат зріс з 31,34% у 2013 році до 31,37% у 2017 році та в 

середньому становив 33,10%. Рівень страхових виплат зі страхування здоров’я 
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на випадок хвороби зменшився з 17,90% у 2013 році до 8,25% у 2017 році та в 

середньому становив 14,97%. 
Таблиця 2 -Рівень страхових виплат за ДМС в Україні у 2013–2017 

роках, % 
 

 
Показник 

Роки В 

середньому 

за 5 років 
2014            2015        2016        2017        2018 

 
 
 

 
 

 
 

  

Рівень 

страхових 

виплат за ДМС 

56,3 60,4 54,4 48,7 50,3 54,07 

Безперервне 

страхування 

здоров’я  

72,3 73,5 64,3 58,7 62,5 66,31 

Страхування 

здоров’я на 

випадок 

хвороби  

17,9 22,7 17,8 8,17 8,25 14,97 

Страхування 

медичних 

витрат  

31,3 34,5 36,0 32,2 31,3 33,10 

 
Серед причин невисокої прибутковості добровільного медичного 

страхування можна назвати зростання кількості звернень клієнтів за медичною 

допомогою як наслідок погіршення якості здоров’я та старіння населення, 

вибагливість клієнтів, недосконалість служб андерайтингу, використання 

економічно необґрунтованих тарифів, незадовільну організацію роботи з 

урегулювання збитків, низьку клієнтоорієнтованість державних лікувально-
профілактичних установ, завищені витрати на ведення справ, зокрема комісійні 

винагороди страхових посередників – продавців послуг з ДМС [6, с. 219–220]. 
Таким чином, в умовах трансформації соціально-економічних і політичних 

відносин в Україні спостерігається загострення цілої низки проблем в охороні 

здоров’я, які потребують нових наукових підходів до розв’язання та прийняття 

принципових рішень на рівні як держави, так і її регіонів. Найважливішими з 

них є організаційно-економічні проблеми, зокрема [7, с. 47–48; 8, с. 159]: 
 1) низька ефективність фінансового забезпечення охорони здоров’я, 

пов’язана з невідповідністю обсягів коштів, що спрямовуються на фінансове 

забезпечення цієї сфери з офіційних джерел, наявним потребам; 
 2) слабкість організаційно-фінансової підтримки з боку держави, що 

проявляється в суперечливому податковому законодавстві, значному 

податковому навантаженні і зарегульованій діяльності страховиків, застарілій 

системі фінансування лікувальних установ, відсталості їх технологічної та 
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матеріальної бази, відсутності преференцій і податкових пільг для 

впровадження медичного страхування на підприємствах;  
3) нераціональне використання наявних ресурсів і низька доступність 

населення до якісних медичних послуг; 
 4) недосконалість і неузгодженість чинного законодавства (Бюджетний 

кодекс України, Основи законодавства про охорону здоров’я України, закони 

про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування в частині 

повноважень органів охорони здоров’я, мережі закладів охорони здоров’я); 
 5) нестабільність і невідпрацьованість методів фінансового забезпечення 

первинної медико-санітарної допомоги; 
 6) відсутність чіткого розподілу на служби первинної та вторинної 

медичної допомоги; 
 7) недосконалість структурно-організаційної моделі системи охорони 

здоров’я: існування паралельно з системою охорони здоров’я, що знаходиться у 

віданні Міністерства охорони здоров’я України, низки служб систем 

міністерств і відомств;  
8) відсутність фінансових можливостей і небажання роботодавців 

страхувати своїх співробітників;  
9) низька якість медичних кадрів і неналежна економічна мотивація 

працівників закладів охорони здоров’я, що зумовлює відсутність зацікавленості 

у пацієнтах тощо.  
Для успішного вирішення вищезазначених проблем в Україні важливо 

реалізувати низку заходів щодо підвищення ефективності фінансового 

забезпечення охорони здоров’я, до яких ми відносимо:  
-вдосконалення законодавства щодо фінансового забезпечення охорони 

здоров’я;  
-посилення ресурсного забезпечення охорони здоров’я; 
- заохочення розвитку медичного страхування на добровільних засадах; 
-  запровадження обов’язкового медичного страхування; 
-  досягнення прозорого використання фінансових ресурсів закладів 

охорони здоров’я; 
- встановлення в закладах охорони здоров’я новітнього медичного 

обладнання та забезпечення їх передовими лікарськими засобами; 
-  підвищення якості медичних послуг й усунення асиметрії інформації; 
-  удосконалення оплати праці медичних працівників;  
- впровадження інформаційних технологій у медичну практику;  
- посилення ролі територіальних громад і трансформація ролі органів 

державної та місцевої влади у фінансуванні охорони здоров’я. 
Висновки з цього дослідження.Протягом 2013–2017 років 

спостерігалося постійне зростання видатків зведеного бюджету України на 

охорону здоров’я, однак їх рівень щодо ВВП значно нижчий за встановлені 

стандарти. Недостатність коштів, виділених державою на медичну сферу, 

спричинила зменшення обсягу безоплатного медичного обслуговування, 

«затягування» проведення капітального ремонту приміщень медичних закладів, 

оновлення обладнання, порівняно низьку заробітну плату медичного персоналу. 
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У досліджуваному періоді фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні 

за рахунок коштів добровільного медичного страхування було незначним через 

недостатній рівень страхової культури. З одного боку, страхові компанії 

недостатньо вміло розвивали свої послуги, а з іншого – фізичні особи вимагали 

низьких тарифів на велику кількість медичних послуг, що, звичайно, є 

неможливим. Тобто громадяни України не призвичаєні через інструменти 

страхування сплачувати за медичні послуги та вважають страхові премії надто 

високими для участі у добровільному медичному страхуванні. Наявність 

вищезазначених проблем приводить до необхідності реформування 

фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні, що передбачає 

формування та імплементацію нової моделі фінансування, яка містить очевидні 

та доступні гарантії держави щодо розміру безкоштовної медичної допомоги, 

посилене фінансове забезпечення громадян у разі непрацездатності, 

ефективний та неупереджений розподіл бюджетних коштів і зниження 

неформальних платежів, заохочення до покращення якості надання медичної 

допомоги громадянам державними і комунальними медичними закладами. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
В статті досліджено  особливості настання, розгортання та аналізу 

фінансової кризи на підприємстві; обґрунтовано напрями, методи та 

особливості аналізу її. Крім того, охарактеризовано її економічний зміст та 

особливості оцінки в сучасних умовах.Охарактеризовано особливості співпраці 

з контрагентами та впливу на неї настання  фінансової кризи. 
Ключові слова:фінансова криза, неплатоспроможність, нейтралізація ризиків, 

кризовий стан, локальна криза, банкрутство. 
Питаннями аналізу прогнозованих показників займались такі вчені-

економісти як Г. Базаров, С. Бєляєв, Б. Коласс, Р. Манн, Е. Майєр, Х. Фольмут, 

Д. Хан, Б. Є. Грабовецький, Г.О. Крамаренко, Є.В. Мних, П.Я. Попович, І.Ф. 

Прокопенко, Г.Г. Кірейцев, Л.А. Лахтіонова, М.Г. Чумаченко, М.Д. Білик, Ю.С. 

Цал-Цалко, І.О. Бланк, Н.І. Дорош, Н.В. Ковтун, В.І. Головко та інші; 

питаннями прогнозування ймовірності банкрутства - Е. Альтман, Дж. Аргенті, 

К. Беєрман, У. Бівер, Й. Гайдака, В. Ковальов, Р. Ліс, К. Спрінгейт, Д. Стос, Р. 

Таффлер та інші. 
Проблемами використання традиційних методів аналізу фінансової 

стійкості підприємств і пошуком більш ефективних і оптимальних із них 

займалися багато вчених: М.С. Абрютіна, А.В. Грачев, Ф.Ф. Бутинець, В.В. 

Ковальов, Л.А. Лахтіонова, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін, С.Н. Селезньова, Є.В. 

Мних, Є.В. Негашев, А.Д. Шеремет та ін. Дослідженням аналізу діагностики 

кризового стану присвячено багато праць провідних учених. У зарубіжній 

практиці питаннями розроблення методів і моделей кризових явищ займалися 

такі вчені, як Г. Спрінгейт, Е. Альтман, У. Бівер, Дж. Таффлер та Г. Тішоу, Р. 

Ліс, Конан і Гольдер, Аргенті, Ж. Депалян та багато ін. З вітчизняних 

дослідників зарубіжними методами аналізу ймовірності банкрутства 

підприємства займалися такі вчені, як О.О. Терещенко, Н.С. Артамонова, О.І. 

Продіус, С.О. Черкасова, О.М. Барановська, Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. 

Губар, В.А. Даниленко, О.А. Зоріна, Н.В. Черничко, Д.В. Ящук та ін. 
У цілому поняття «криза» є не природною, а філософською категорією, 

яка має багато визначень. Термін «криза» в перекладі з грецької «krisis», 

означає рішення, суд, переворот, пору перехідного стану, перелом, при якому 

неадекватність засобів досягнення цілей породжує непередбачувані проблеми 

[1, с. 11]. Теорія економічних криз почала розвиватися в другій половині XIX 

століття. У цей період опубліковано ряд робіт, що пов’язують кризи з 

кон’юнктурними коливаннями попиту, споживанням, природними циклами. На 

думку К. Ру-Дюфор, кризи мають не тільки негативний і руйнівний характер ‒ 

вони несуть у собі потенціал змін і є для організацій основою для навчання [8, 

с. 81]. Вчений визначає кризу як «накопичення в підприємстві або її частини 

потенційних факторів, здатне перервати поточні та майбутні операції 

підприємства». Можна сказати, що виникнення кризи і її розвиток – не 
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випадковість, а закономірність, що вимагає нових підходів до дослідження 

причин його виникнення та розвитку. Своєчасність виявлення і встановлення 

можливих причин дозволять стабільно функціонувати і розвиватися 

підприємству. Саме тому для окремого банку, як і для банківської системи в 

цілому, важливим є передбачення кризових ситуацій та зниження їхніх 

негативних наслідків до мінімального рівня. Поняття «криза» є одним з 

найважливіших у понятійному апараті теорії антикризового управління. Від 

того, якого сенсу набуває дефініція «криза», безпосередньо залежить і зміст 

антикризового управління. 
Поняття «фінансова криза» є одним з найважливіших у понятійному 

апараті теорії антикризового фінансового управління. Від того, якого сенсу 

набуває дефініція «фінансова криза», безпосередньо залежить і зміст 

антикризового фінансового управління. Професор Е. М. Коротков відзначає: «в 

міру розвитку загального виробництва та економіки змінюються типи 

управління, виникають нові, що відповідають потребам наступного етапу, який 

приходить, розвертається і поступово згасає, переходячи в іншу якість, у новий 

етап» [48, с. 40]. У зв’язку з цим слід відзначити важливість основних положень 

нової парадигми управління, сформульованих Е. М. Коротковим у науковій 

статті [48, с. 46].  
Поділяючи погляд вченого, вважаємо, що ці положення актуальні і 

цілком відображають сутність природи антикризового фінансового управління. 

Вони передбачають наступне:  
• суб’єкт економічної діяльності ‒ це відкрита система, яка розглядається 

в єдності факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;  
• орієнтація не на обсяги, а на якість продукції та послуг, задоволення 

споживачів;  
• ситуаційний підхід до управління, визнання важливості швидкості і 

адекватності реакцій, які забезпечують адаптацію до умов існування 

підприємства;  
• система управління, орієнтована на підвищення ролі організаційної 

культури і нововведень, на мотивацію працівників і новий стиль керівництва. 
З метою уникнення краху компаній були роз роблені різні методики 

прогнозування майбутнього неплатоспроможних підприємств. Кожна з методик 

має свої переваги та недоліки, тому під час здійснення аналізу виникає 

необхідність вибору такого підходу, який дасть змогу з мінімальними 

витратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку 

економічного стану.  
Отже проблемою для українських підприємств є відсутність власної 

моделі, яка би враховувала саме українські умови ведення бізнесу. 

Використання деяких закордонних моделей є неможливим внаслідок 

відсутності інформації про ті чи інші показники. Багато показників фінансової 

стійкості під час використання цих моделей є неврахованими. Досить точний 

результат важко отримати для українських підприємств, використовуючи 

моделі, які розроблені для західних компаній. Як результат, у сучасних умовах 

розвитку вітчизняної економіки виникає необхідність більш системного 
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підходу до аналізу фінансового стану підприємства через створення власних 

економетричних моделей діагностики кризового стану, які би враховували 

результати виробничої, комерційної і фінансової діяльності підприємств. В 

умовах зростання чисельності банкрутства підприємств в Україні необхідно 

обрати таку модель для діагностики фінансового стану та ймовірності настання 

банкрутства, яка би враховувала всі особливості саме українського 

економічного простору та галузі, в якій функціонує підприємство. Однією з 

найбільш раціональних для використання в Україні є модель Тищенка, що є 

зручною у застосуванні. Але ця модель потребує доопрацювання, оскільки має 

низку недоліків, які зменшують точність прогнозу банкрутства підприємства. 

Проте, незважаючи на названі недоліки, модель має високу ймовірність оцінки 

банкрутства та досить дієва на практиці. Удосконалення механізму 

прогнозування ймовірності банкрутства з погляду його складників, наявних 

критеріїв та вибору єдиної системи показників стає більш перспективним для 

подальших досліджень. 
Розробка системи діагностики стану підприємств в сучасних умовах 

ринкової економіки набуває надзвичайно важливого значення, адже 

підприємства є повністю самостійними господарюючими суб'єктами та, 

водночас вони не існують ізольовано, а в процесі своєї діяльності взаємодіють з 

іншими суб'єктами економічних відносин - власниками, робітниками, банком, 

кредиторами, постачальниками - і несуть повну відповідальність за результати 

своєї виробничо- господарської діяльності перед ними. Пріоритетним, на 

сьогодні, напрямком діагностики є аналіз фінансового стану підприємства, 

зумовлено тим, що посилюється значення проблеми банкрутства вітчизняних 

підприємств в умовах кризової економіки. 
Виникнення, прояв та подолання кризи розвитку підприємства мають 

суттєві особливості порівняно з макроекономічними кризами, які полягають у 

наступному:  
1) якщо на макроекономічному рівні криза є завжди точкою перелому 

нисхідної та висхідної гілки розвитку, то на рівні підприємства подальше 

зростання має місце далеко не завжди. Як було справедливо наголошено в 

дослідженні проф. В. В. Попова, криза на макрорівні не може бути 

перманентною, економічна система сама створює передумови для виходу з неї, 

для нового господарського підйому [5, с. 33]. Хоча монополізація економіки 

(обмеження обсягів виробництва та рівня цін) частково порушують цей 

природний механізм, він об’єктивно існує. На рівні підприємства виникнення 

окремих кризових явищ, якщо не вжито заходів щодо їх локалізації, обумовлює 

перехід до кризового стану підприємства (системної кризи) і, як правило, 

завершується банкрутством або ліквідацією підприємства;  
2) на мікроекономічному рівні кризу не можна ототожнювати з яким-

небудь окремо взятим етапом життєвого циклу підприємства. На відміну від 

макрорівня, «криза» не є стадією життєвого циклу, а стадія «старість» не є її 

аналогом. Хибним є уявлення, що кризові явища характерні лише для стадії 

«старість». Більш обґрунтованою є гіпотеза, висунута проф. Г. І. Івановим, 

згідно з якою кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу 
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підприємства [6, c. 17–19]. Е. Муглер підтримує цю ж точку зору у своїй роботі 

«Життєвий цикл і особливості розвитку малих і середніх підприємств», в якій 

наочно продемонстровані основні причини та можливості подолання кризових 

явищ на окремих стадіях життєвого циклу [7, c. 133];  
3) виникнення кризових явищ на рівні підприємства не залежить від стадії 

циклу макроекономічного розвитку, тобто ці явища і процеси не взаємозалежні 

та синхронізовані в часі. Безумовно, криза окремого підприємства в умовах 

глибокої і затяжної макроекономічної кризи трапляється частіше і 

переборюється значно важче;  
4) швидкість поширення кризових явищ є індивідуальною 

характеристикою окремого підприємства. На думку багатьох дослідників, 

зокрема, О. Лігоненко, вона залежить від характеру та сили впливу внутрішніх 

та зовнішніх факторів, від наявних у підприємства внутрішніх можливостей 

щодо її переборення за рахунок відновлення механізмів саморегуляції;  
5) особливістю циклічності розвитку мікроекономічних систем є більш 

висока частота виникнення кризових явищ. Вона в окремій мікроекономічній 

системі обумовлюється такими факторами, як: розміри підприємства та обсяг 

його ресурсного потенціалу; термін функціонування підприємства, 

накопичений досвід переборення кризових явищ на попередніх циклах 

розвитку; тривалість циклу обороту активів підприємства, насамперед 

операційного циклу; стан зовнішнього середовища, його сприятливість для 

розвитку підприємницької ділової активності; наявність ефективного власника, 

який економічно зацікавлений у мобілізації зусиль на переборення кризових 

явищ; наявність управлінських кадрів відповідного рівня кваліфікації, які 

можуть забезпечити виведення підприємства з кризового стану;  
6) виникнення кризового стану підприємства є свідченням поступового 

розбалансування та повної втрати дієздатності внутрішнього механізму 

саморегуляції господарської системи. До моменту виникнення кризи 

економічна система досягає вершини можливого розвитку, подальший розвиток 

у межах існуючої сутності системи є неможливим. Система вичерпала свої 

продуктивні виробничі потенції або вступила в конфлікт з існуючим 

господарським механізмом, відносинами власності. У будь-якому випадку має 

місце моральне старіння концептуальних засад ведення бізнесу ‒ матеріально-
технічних, ринкових, соціальних [1, с. 17]. 

Термін „криза підприємства" описує в сучасній економічній літературі 

різноманітні феномени в життєвому циклі підприємства від просто перешкод у 

функціонуванні підприємства через різноманітні конфлікти до ліквідації 

підприємства [3]. 
Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності 

підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові 

відносини, що виникають на цьому підприємстві [2]. З позицій фінансового 

менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності 

здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності [3]. 
Кризовим станом слід вважати накопичення розбіжності між структурою, 

обсягами діяльності, процесами підприємства та ринковою ситуацією, що 
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призводить до подальшого нарощування кількості кризових явищ і погіршення 

фінансового стану [5]. 
Термін «діагностика» вперше з'явився в медицині. Під цим терміном 

розумівся метод спеціального дослідження людини з метою встановлення 

медичного висновку про стан її здоров'я і, в разі виявлення відхилень, 

визначення виду хвороби та причин її появи. Грецькою мовою термін «діагноз» 

означає «точно розпізнати, досліджувати, скласти думку». 
Необхідно визначити співвідношення таких понять як загальна 

діагностика і економічна діагностика підприємства. Загальна діагностика 

підприємства (іноді в літературі зустрічається поглиблена чи глобальна 

діагностика) включає в себе такі складові: економічну діагностику, 

функціональну діагностику, діагностику зовнішнього середовища та 

стратегічну діагностику. 
Умови господарювання, в яких підприємство постійно перебуває під 

впливом конкуренції, нестабільного, динамічного середовища і через це 

опиняється в кризовій ситуації і як її наслідок зазнає банкрутства, внесли в 

наукову доктрину окрім поняття «економічна діагностика підприємства» 

поняття «діагностика банкрутства. 
В сьогоднішніх умовах є існує декілька наукових підходів до визначення 

сутності антикризового фінансового управління. Перший підхід до формування 

сутності антикризового фінансового управління підприємством підтримують 

зокрема такі провідні українські дослідники, як О. О. Терещенко, І. О. Бланк. О. 

О. Терещенко розуміє поняття антикризового фінансового управління 

підприємством як застосування специфічних методів та прийомів управління 

фінансами, які дозволяють забезпечити безперервну діяльність підприємств на 

основі управління зовнішніми та внутрішніми ризиками профілактики та 

нейтралізації фінансової кризи. Вважаємо, що це є однією з задач 

антикризового фінансового управління, по перше, тому, що не завжди 

фінансова криза загрожує банкрутством. Криза може створити загрозу 

зниження прибутковості, виникнення збитків, зменшення ринкової вартості 

підприємств. Таким чином, запобігання банкрутству можна розглядати лише як 

одне із завдань антикризового фінансового управління. Другий науковий підхід 

формування сутності антикризового фінансового управління підприємством 

підтримують такі науковці, як Р. І. Біловол, Л. О. Лігоненко. Вони вважають, 

що антикризове фінансове управління підприємством є підсистемою загального 

антикризового управління. Антикризове фінансове управління підприємством 

можна також розглядати як одну зі специфічних систем управління, пов’язану з 

управлінням фінансово-господарською діяльністю підприємства, його 

фінансовою стійкістю та платоспроможністю [1]. Антикризове фінансове 

управління відповідно до функціональних сфер підприємства розглядається як 

підсистема антикризового управління. Отже, можна спостерігати наявність 

двох деталізованих наукових підходів до формування сутності антикризового 

фінансового управління, кожний із яких є правильним за своєю суттю, оскільки 

формує засади антикризового фінансового управління з використанням різної 

послідовності виділення за ними класифікаційних ознак підсистем та 
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управління. З урахуванням узагальнення літературних джерел і синтезу 

найбільш характерних особливостей поняття антикризового управління 

банківськими установами тлумачимо як реалізацію стратегій подолання загроз, 

негативних тенденцій у процесах функціонування й розвитку банківської 

установи. 
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СТАНУ, ПРОБЛЕМИ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК 
 

Визначено особливості зовнішньоекономічної діяльності країни на сучасному 

етапі, досліджено передумови розвитку експертної діяльності підприємства, 

сформульовано ознаки ефективності, проаналізовано  погляди вітчизняних та 

закордонних вчених на визначену проблему, обґрунтовано висновки. 
Ключові слова:зовнішньоекономічна діяльність, розвиток підприємств, 

державний бюджет, експорт, імпорт, суб’єкти експортної діяльності. 
Зовнішньоекономічна діяльність будь-якої країни – це надважлива та 

рівноправна складова її економіки. Саме тому у Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» основними чинниками зростання 

реального ВВП задекларовані ті, що стосуються саме цієї діяльності, а саме: 

сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, впровадження заходів для 

забезпечення стійкого зростання на інвестиційно-інноваційній основі, 

залучення донорської допомоги та кредитних ресурсів міжнародних фінансових 

організацій, розширення і відкриття нових ринків збуту для українських 

експортерів, поглиблення співпраці з Європейським Союзом.  
Передумовою для формування таких чинників було підписання Угоди 

про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка 1 

січня 2016 року набула чинності. За твердженнями владних інститутів, це 

широкомасштабна за змістом торговельна угода, що спрямована на зменшення 

та скасування тарифів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на 

приведення українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у 

відповідність правилам та регламентам ЄС з метою забезпечення вільного руху 

товарів і послуг між двома сторонами та взаємного недискримінаційного 

ставлення до компаній, товарів і послуг на території України та ЄС.  
За висновками експертів Україна має частковий доступ до європейських 

ринків, а не вільну торгівлю. Виконавчий директор «Економічного 

дискусійного клубу» Олег Пендзин пояснює це тим, що левову частку у 

товарах, що Україна постачає на європейський ринок, займає сировина та 

напівфабрикати [1].  
Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський також відмітив, що 

відкриття зони вільної торгівлі ЄС та України поки не сприяло відчутному 

ефекту через структурну слабкість української економіки, орієнтованої на 

експорт сировини, а не кінцевого продукту. Додає негативу той факт, що від 

Угоди країна втратила і ринки СНД, оскільки погіршення російсько-
українських торгово-економічних відносин так чи так позначилося на торгівлі 

України з цією групою країн [2]. Таким чином, в Україні проходить радикальна 

трансформація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), змінюється вектор 

пріоритетів у цій діяльності, географічна та товарна структура зовнішньої 

торгівлі, проходить процес інтегрування її економіки у світове господарство. 
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Саме тому дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності країни, 

тенденцій її розвитку, визначення невирішених проблем та факторів впливу на 

підвищення ефективності її експортного потенціалу є необхідним та 

актуальним. 
При виконані оцінювання стану зовнішньоекономічної діяльності 

України нами було проаналізовано наукові та аналітичні напрацювання, що 

присвячені трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі 

таких авторів: О. Голубов, В. В. Касьян, Л. О. Дашутіна, М. В. Кармінська-
Бєлоброва, О. Кравчук, О. Г. Білоцерківець, Г. О. Герасименко, Ю. В. Гончаров 

та інших. Виникає нагальна необхідність перейти від пропозицій розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності загального характеру до більш конкретних, 

що можна реалізовувати у стратегічному та поточному періодах як на рівні 

держави, так і на рівні суб’єктів господарювання. Цим і обумовлена 

актуальність нашого дослідження.  
Метою дослідження є оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності 

України, визначення проблем і чинників, що перешкоджають її ефективному 

розвитку та розробка пропозицій щодо реалізації її експортного потенціалу на 

зовнішніх ринках.  
Україну можна в повній мірі віднести до експортоорієнтованих держав. 

Про це свідчать такі дані: у 2015 році її експорт становив 42 % від рівня ВВП, у 

2016 – 47%. Відповідно до прогнозу КМУ у 2017 році обсяг експорту по 

відношенню до ВВП буде складати близько 50%.  
Слід зауважити, що український експорт протягом останніх років 

переживає складні часи. Україна після підписання Угоди про зону вільної 

торгівлі з ЄС втратила найбільший свій ринок збуту та зменшились виробничі 

потужності для традиційного експорту.  
Позитивне сальдо платіжного балансу 2015 року пояснюється більшими 

темпами падіння експорту у відношенні до імпорту. Крім того, відповідна 

динаміка зберігається у 2016 році, що свідчить про стагнацію економіки. 

Інформація про сальдо зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими 

країнамипартнерами України наведена на рис. 1. Географічну структуру та 

динаміку загального торговельного обігу товарів і послуг наведено на рис. 2, 

товарну структура експорту України та регіонів світу у 2015 р відображено на 

рис. 3. Найбільшими партнерами у зовнішній торгівлі України були країни 

СНД та ЄС. І якщо до кризи 2008 року обсяг торгівлі з ними зростав 

однаковими темпами, то після 2009 року посилювалася співпраця з партнерами 

на пострадянському просторі. Зокрема, більшими темпами зростав експорт та 

імпорт товарів, а також експорт послуг до країн СНД. 
На момент підписання Угоди про Асоціацію з ЄС торговельний обіг із 

європейськими країнами та країнами СНД майже зрівнявся. Починаючи з 2013 

року помітним стає загострення економічних відносин із Російською 

Федерацією, відбувається спад в торгівлі з усіма іншими регіонами світу, хоч і 

не такими темпами, як у торгівлі з СНД. Тобто динаміка, представлена на рис. 

2, свідчить, що національні виробники загалом не змогли переорієнтуватися на 

інші ринки та зазнають поразок у конкурентній боротьбі [4].  
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Основу експорту складають сировина і продукція мінімальної 

технологічної межі, тобто товари з низькою доданою вартістю, що позиціонує 

нашу державу як сировинний придаток розвинених країн (частка сировини 

становить більше 50 %).  
Отже, для України характерні низькі показники експорту 

високотехнологічних товарів. Це ще раз вказує на те, що основні конкурентні 

переваги української економіки пов’язані з вартістю природних ресурсів, 

робочої сили та залежать від кон’юнктури зовнішніх ринків. В цьому переконує 

і порівняння структури аграрного експорту України та ЄС (рис. 4). Як 

стверджують автори у [5] Україна стала черговою жертвою “сировинної 

пастки”. Вони вважають, що усі країни-виробники сировини перебувають у 

зоні ризику: їх основні товари можуть в будьякий момент подешевшати та 

обвалити економіку. Сировинні країни не контролюють власний розвиток. 

Якщо країна не виробляє складної продукції і продає лише сировину, є висока 

ймовірність економічної кризи, не важливо, що це за сировина: нафта, зерно, 

метал. 
Також слід звернути увагу на те, що найбільшу частку в торгівлі України, 

займає торгівля товарами – 79,7%. Це майже відповідає середньосвітовому 

рівню – 78% [4]. Хоча на сьогодні розвинені країни швидшими темпами 

збільшують частку в торгівлі саме послуг. Таким чином, відсталі країни 

закріплюються в ролі постачальника матеріальної продукції, а розвинені – 
створюють дедалі більше ліквідних послуг. 

 Так за офіційними даними Міжнародного торгового центру 

(InternationalTradeCentre (ITC) [10] – агентство технічного співробітництва 

Конференції ООН з торгівлі і розвитку та Світової організації торгівлі було 

представлено динаміку чистого експорту, товарної та ринкової диверсифікації 

базових експортних товарних груп промисловості України, а також ранг 

України за визначеними категоріями серед 180 країн світу. Проведені 

дослідження свідчать про від’ємне значення показника чистого експорту 

продукції;недостатній рівень показника товарної та ринкової диверсифікації; 

високий рівень географічної концентрації експорту наведених товарних груп; 

нераціональну товарна та географічна структуру експорту українського 

промислового виробництва; переважання низько технологічного експорту та, в 

цілому, про пасивну роль України у міжнародному розподілі праці. Така 

тенденція є характерною для більшості промислових галузей економіки 

України, оскільки експортна продукція українських підприємств має низький 

рівень доданої вартості. Основну причину такого стану вони вбачають у 

неефективному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю українських 

підприємств в цілому та експортною діяльністю зокрема.  
Таким чином, проведені нами дослідження дають змогу виділити 

негативні чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, які нами було згруповано за такими ознаками: - політичні 

(нестабільна політична ситуація в Україні, високий рівень корупції й недовіри 

до держави як гаранта виконання угод та контрактів); -організаційно-
управлінські (недосконалість і нестабільність законодавчої бази; громіздка 
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процедура збирання документів і реєстрації суб’єктів ЗЕД; незахищеність і 

нерозвиненість внутрішніх ринків України; низька якість інфраструктурного 

забезпечення ЗЕД; неефективність системи менеджменту ЗЕД, відсутність 

стратегічного й маркетингового підходів в управлінні підприємством); - 
виробничі (велике технологічне відставання від розвинених країн, низький 

рівень якості товарів; відсутність належного ресурсного забезпечення; висока 

матеріаломісткість продукції тощо); - фінансові (високий рівень інфляції; 

низький рівень інвестиційної привабливості та несприятливий інвестиційний 

клімат; низька рентабельність виробничої діяльності тощо); - маркетингово-
збутові (бар’єри входу на ринки розвинених країн; високий рівень конкуренції 

на світових ринках; недостатній рівень товарної та ринкової диверсифікації 

експорту; неефективна збутова політика за кордоном тощо); - трудові 

(несприятлива демографічна ситуація в країні; недостатність кваліфікованого 

персоналу; низька продуктивність праці тощо).  
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ВІННИЧЧИНИВ УМОВАХ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
Статтю присвячено дослідженню стану фінансування установ охорони 

здоров’я в умовах децентралізації. Здійснено аналіз якісного медичного 

обслуговування за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад, 

визначено ризики співпраці первинної ланки медичної допомоги з Національної 

службою здоров’я України 
Ключові слова: сфера охорони здоров’я, фінансування, децентралізація, 

медичне обслуговування, видатки на заклади охорони здоров’я  
Вступ. Сучасний стан економіки України та її регіонів характеризується  

кардинальними змінами у системі охорони здоров’я, від ефективності 

функціонування якої залежить здоров’я кожної людини та нації в цілому. У 

цьому руслі особливого значення набувають питання забезпечення сфери 

охорони здоров’я достатньою кількістю фінансових ресурсів. Адже саме 

фінансове забезпечення безпосередньо впливає на результати, які будуть 

отримані у процесі реалізації та після завершення реформи.  
Значущістьпроблеми фінансування 

системиохорониздоров’язначнозагострюється у сучаснихсоціально-
економічнихумовах, якіпритаманніУкраїні. Подальше ефективне 

функціонування та розвиток системи охорони здоров’я є найважливішим 

завданням органів влади всіх рівнів. Тому питання оцінки сучасного стану 

охорони здоров’я та виокремлення основних проблем фінансування установ 

охорони здоров’я в умовах децентралізації є як ніколи актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

теоретичних і практичних аспектів стану та проблем функціонування системи 

охорони здоров’я, її ресурсного забезпечення, як на регіональному рівні, так і 

на рівні країни загалом, здійснили провідні науковці та практики:        

Вороненко Ю. В., Гончарук С. М., ГригоренкоА. А., Даниляк Л. Я., Приймак С. 

В., СолоненкоН. Д., ШапталаО. С. та ін.Проте, незважаючи на 

значнінапрацювання у цьомунапрямі, відкритоюзалишається проблема 

пошукуможливостейудосконалення фінансового ресурсного потенціалугалузі, 

особливо на регіональномурівні.  
Крім того, у вітчизняній економічній літературі ще недостатньо розглянуто 

фінансовий аспект розвитку системи охорони здоров’я в умовах 

децентралізації. Вагомість, актуальність вищезазначеної проблематики, а також 

науково-теоретична і практична цінність її вирішення зумовили вибір теми 

дослідження. 
Постановка завдання.Метою статті є визначенняключовихтенденцій, 

проблем і напрямківудосконалення фінансового забезпечення 

системиохорониздоров’я в умовах децентралізації.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток системи охорони 

здоров’я є невід’ємною складовою рівня та якості життя населення і виконує 
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найважливішу роль в економічному розвитку країни, забезпечуючи відтворення 

та якість трудових ресурсів, що створюють базу для соціально-економічного 

зростання. Проблеми охорони здоров’я населення та діяльність, спрямована на 

збереження та зміцнення здоров’я, вимагають постійної уваги з боку держави 

[1].  
Реформа медицини є соціальнозначущою, найочікуванішою з усіх реформ, 

якінаразіпроводяться. Якісна медицина тотожнаякісномужиттю, тому реформа 

повинна бути сфокусована на людині, яка 

отримуєабоотримуватиякіснумедичнудопомогу. Шляхом розв’язаннясистемних 

проблем у сферіохорониздоров’я є стратегічноорієнтованадержавнаполітика, 

основнимзавданнямякої є визначенняздоров’ялюдинипріоритетом та 

забезпеченняфункціонуванняновітньоїнаціональноїсистемиохорониздоров’я[2]. 
У рамках реформи з децентралізації об'єднані територіальні громади (ОТГ) 

отримали не лише більше повноважень, але й відповідальності – вони фактично 

почали забезпечувати всі процеси, які відбуваються на їхній території, в тому 

числі й відповідати за розподіл коштів. Зважаючи на те, що 2019 року 

державної субвенції на медицину не передбачено, окремим ОТГ доведеться 

затягувати паски, бо утримувати свої заклади їм буде не по кишені. 
Одним з головних пріоритетів діяльності органів влади є покращення 

якості, доступності, ефективності послуг з надання спеціалізованої 

висококваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги хворим 

хірургічного профілю; забезпечення оптимальних умов для лікувально-
діагностичного процесу. 

Медична допомога населенню Вінницької області надається мережею 

лікувально-профілактичних закладів первинного, вторинного та третинного 

рівня. 
Проаналізуємо, чи готові громади Вінниччини підставити плече медицині і 

забезпечити якісні медичні послуги,в тому числі і у сільській місцевості. 
За 2016 – 2016 роки кількість закладів, що працюють на засадах сімейної 

медицини, у Вінницькій області збільшилася на 15. Усі вони створені за 

ініціативою об'єднаних територіальних громад. На 01.01.2019 р.у Вінницькому 

регіоні нараховується 53 заклади первинного рівня, які функціонують як 

комунальні неприбуткові підприємства. Процес децентралізації та створення 

саме спроможних ОТГ однозначно має позитивний вплив на покращення 

матеріально-технічної бази закладів, особливо це характерно для тих громад, де 

проживає понад 10 тисяч осіб. Сама ж медична реформа спрацювала у плюс для 

лікарів первинки (поки що), які за багато років нарешті отримали достойну 

заробітну плату. Середня зарплата лікарів первинної ланки у 2018 році в 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросла у понад два рази і склала 

14-15 тисяч гривень (а у 2017 році було лише 6,5 тис. грн). Фінансування 

первинного рівня за угодами з Національною службою здоров'я України 

(НСЗУ) збільшило обсяг загального бюджету закладів у порівнянні з 

державною субвенцією майже в 2 раза[3]. 
Від цього виграли ті заклади, які обслуговують велику чисельність 

пацієнтів і мають надійне плече громади. Наприклад, Немирівський міський 
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Центр ПМСД Немирівської ОТГ обслуговує 15 266 осіб. Він одним з перших 

підписав угоду із НСЗУ. Фінансування медичного підприємства за новим 

принципом дало змогу вже у липні 2018 року збільшити оплату праці лікарів та 

медичного персоналу майже втричі. А плідна співпраця місцевої влади і 

первинної ланки дозволила Немирівському міському ЦПМСД ефективно увійти 

в медичну реформу. За короткий час заклад суттєво поліпшив свою матеріальну 

базу, закупивши необхідне медичне та лабораторне обладнання (зокрема, 

купили два автомобілі, велосипеди для усіх фельдшерів ФАПів та ФП). Завдяки 

фінансуванню Немирівської міської ради повністю забезпечені медикаментами 

та предметами догляду пільгові категорії населення. А головне – 
повністюзбережена мережа фельдшерських пунктів, які, до речі, фінансуються 

із місцевого бюджету. Тобто децентралізація перевела питання створення нових 

закладів сімейної медицини у площину пріоритетів новостворених ОТГ.  
При цьому варто звернути увагу і на те, що не всі громади насправді 

спроможні забезпечувати якісну та доступну медичну допомогу первинного 

рівня на усій площі сільської території. Адже заклади потрібно утримувати: 

сплачувати за комунальні послуги та енергоносії медичного закладу, 

забезпечити швидкісним Інтернетом, відповідним програмним забезпеченням, 

комп'ютерною технікою, зрештою, кваліфікованими кадрами, що для бюджетів 

окремих ОТГ стає не завжди посильно. Успішними можна назвати ті заклади, 

де ще у 2018 році доля співфінансування за рахунок коштів ОТГ до коштів 

НСЗУ була один до одного (це центри Томашпільської, Калинівської, 

Іллінецької ОТГ). Вони отримали потужний старт і сьогодні відповідають 

високому рівню якості надання первинної медичної допомоги. До таких центрів 

тягнуться не тільки пацієнти, а і лікарі.  
Громадам, у яких не вистачає фінансових ресурсів не обов'язково 

створювати власну мережу первинної медичної допомоги: це тягне за собою не 

тільки відповідний обсяг фінансових витрат, але перш за все наявність 

достатнього кадрового ресурсу – достатню кількість лікарів, медсестер – 
повноцінної команди надання первинної медичної допомоги. Треба розуміти, 

що до створення власних закладів охорони здоров'я слід підходити дуже 

виважено, за цим рішенням стоїть відповідальність за життя і здоров'я всіх 

жителів громад. Тому окремим громадам краще укласти угоду на медичне 

обслуговування свого населення із вже наявним районним центром. І це буде 

більш дієво, ніж створювати заклад, який буде неспроможним відповідати 

достатньому рівню якості медичної допомоги. Має бути здоровий глузд, а не 

політичні амбіції, бо медицина та політика – речі несумісні. 
Усі ОТГ, які створили власні центри ПМД та отримали достатній 

фінансовий ресурс на 2018 рік, уклавши угоду із НСЗУ, мають врахувати і 

ризики. У 2019 році НСЗУ розпочинає активний моніторинг якості надання 

медичної допомоги новоствореними центрами ПМД. Їх перевірятимуть і на 

наявність автоматизованих робочих місць кожного лікаря первинного рівня, і 

відповідність медичного устаткування відповідно до табелю оснащення. У разі 

порушень – розривугоди із НСЗУ може призвести до переведення фінансування 
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закладу лише за рахунок місцевого бюджету, що є непосильним тягарем для 

будь-якої ОТГ. 
Кошти НСЗУ розраховані на задоволення потреб всього населення через 

державний пакет медичних гарантій. Основне завдання – їхнєраціональне 

використання. Тому вкрай необхідно виважено підходити до формування саме 

штатних розписів центрів сімейної медицини, в якому базисну роль відіграє 

лікар і команда середніх медичних працівників, а кількість іншого 

обслуговуючого персоналу (операторів комп'ютерного набору, секретарів, 

працівників господарчого відділу, бухгалтерії) має бути мінімізована. Проте на 

сьогодні в деяких центрах на одного лікаря приходиться до 8-10 штатних посад 

іншого персоналу. Саме роздуті штати адміністративно-господарчого 

персоналу центрів свідчать про використання медичних закладів як засіб 

розв’язання проблем масового безробіття на місцях, а не для забезпечення 

населення кваліфікованою лікарською допомогою. Так не повинно бути, інакше 

це вже не медичний заклад. 
Медична допомога населенню Вінницької області надається мережею 

лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я районного та обласного 

підпорядкування. 
Стаціонарну допомогу населенню надають 50 лікарняних закладів, у тому 

числі обласна лікарня ім. М. І. Пирогова, обласна дитяча клінічна лікарня, 6 

міських лікарень, міська лікарня швидкої допомоги, обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни, 9 спеціалізованих лікарень, 3 лікарні інтенсивного 

лікування, 5 лікарень планового лікування, 19 центральних районних лікарень, 

2 пологових будинки, 2 психіатричні лікарні. А також 7 диспансерів. 
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» на рівні об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

у Вінницькій області створено 12 нових закладів первинної медико-санітарної 

допомоги.  
Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв, 2 будинки дитини, 5 інших 

закладів. 
Потужність ліжкового фонду Вінницької області на 01.01.2018 року 

складає 10 463 ліжка. Рівень забезпеченості населення області ліжками 

цілодобових стаціонарів загалом по області становить 66,1 на 10 тисяч 

населення.  
Одним із критеріїв стану здоров’я населення є його загальна та первинна 

захворюваність. Оцінюючи в цілому динаміку захворюваності за 2017 рік, 

необхідно відмітити, що загальна захворюваність зменшилась за рахунок 

загальної захворюваності як дорослого так і дитячого населення, первинна 

захворюваність на рівні минулорічного періоду. Загальна захворюваність 

населення зменшилась на 3,3% (з 20156,9 до 19637,3 на 10 тис. населення). 
За рахунок усіх джерел фінансування у 2018 році виконано будівельних 

робіт в закладах первинного, вторинного та третинного рівнів надання 

медичної допомоги на суму 251,5 млн. грн., у тому числі: 
- на первинному рівні надання медичної допомоги відремонтовано 73 

амбулаторії та 87 фельдшерських пунктів на суму 11,4 млн. грн. 
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- на вторинному рівні надання медичної допомоги виконано ремонтних 

робіт на суму 105,4 млн. грн. 
- в закладах третинного рівня надання медичної допомоги  виконано 

ремонтних робіт на суму 134,7  млн. грн. [4]. 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є 

реалізація субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я 

Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із 

серцево-судинною патологією». 
Протягом 2018 року в межах субпроекту Світового банку закуплено 

медичне обладнання для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги: 

331 «ТЕЛЕКАРД» та 20 «ЮКАРД» (для ЕКГ телемедицини). 
За 2018 рік телеметричним підрозділом обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф надано 17871 дистанційних 

консультацій. Завдяки використанню зазначеного методу дистанційної 

діагностики виявлено 796 випадків гострого коронарного синдрому. Проведено 

33 догоспітальнихтромболізисів. На рівень КНП «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» 

маршрутизовано 185 хворих. 
Станом на 01.01.19 р. хворим області із серцево-судинною патологією (1 

черга створеного реєстру) безкоштовно: 
- за кошти Світового банку проведено 250 планових коронарографій, під 

час яких здійснено стентування 91 хворому з «критичним станом судин»; 53 

хворих направлені на планове оперативне лікування; 
- за кошти обласного бюджету (4,0 млн.грн) проведено 251 планова 

коронарографія, під час яких простентовано 65 хворих з «критичним станом 

судин»; 50 хворих направлені на планове оперативне лікування; 
Таким чином, в рамках впровадження регіонального субпрооекту за 

рахунок обох джерел фінансування проведено 501 планова коронарографія. У 

51,7% хворих виявлена патологія коронарних судин. Із зазначеної кількості 

хворих 31,1% пацієнтів з «критичним станом судин» одразу простентовані 

безкоштовно. На планове оперативне втручання направлено 20,1% планово 

обстежених хворих. 
Станом на 01.01.2019р. у КНП «Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено всього 

1538 коронарографій (в т.ч. 40,3% ургентних), всього операцій 

стентуванькоронарних судин 879 (в т.ч. 56,7% ургентних). 
У 2018році в КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» проліковано 4698 хворих 

(40% жителів області). 
На базі комунального закладу «Вінницький обласний центр профілактики 

та боротьби зі СНІДом» функціонує палата для паліативних пацієнтів на 4 

ліжка. 
Рішенням Вапнярської об’єднаної територіальної громади Вінницької 

області від 06.06.2018 №133 «Про створення закладу паліативної допомоги» 

об’єднаною територіальною громадою розробляються заходи для створення 
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відділення паліативної допомоги на 20 ліжок з подальшим перепрофілюванням 

КУ «Вапнярська міська лікарня» у КУ «Вапнярська міська лікарня паліативної 

допомоги». 
З травня 2016 року функціонує виїзна бригада паліативної допомоги 

дитячому населенню Вінницької області на базі обласної дитячої клінічної 

лікарні. 
Також, на базі обласної дитячої клінічної лікарні функціонує «Гаряча 

лінія» для населення з питань паліативної допомоги дітям та виїзна бригада 

паліативної допомоги дитячому населенню Вінницької області. Мета – 
наближення паліативної допомоги дитячому населенню області, організація та 

надання консультацій з питань паліативної допомоги родині, організація виїздів 

спеціалістів за місцем проживання паліативного хворого. 
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, 

що децентралізація надає всі можливості для вирішення складних питань у 

сфері охорони здоров’я. При конструктивному вирішені викладених вище 

питань зменшується, а згодом і зовсім зникає, проблема з критичним станом 

первинної медичної допомоги, яка не вирішувалася десятиліттями. Якісні 

медичні послуги поліпшують якість життя громадян держави. 
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НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
У статті автором розкрито основні напрями реформування механізму 

фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Запропоновано та 

обґрунтовано декілька основних сценаріїв розвитку медичної галузі в Україні. 
Ключові слова: фінансові ресурси, система охорони здоров’я, фінансовий 

механізм, державна політика, фінансове забезпечення. 
Постановка проблеми.Одним із головних чинників, який впливає на 

розвиток охорони здоров’я й соціально-економічну результативність галузі є 

фінансове забезпечення. Кожна країна прагне удосконалити існуючу систему 

охорони здоров’я шляхом перетворень, які б сприяли збереженню та зміцненню 

здоров’я населення, підвищенню ефективності діяльності лікувально-
профілактичних закладів. Питання фінансового забезпечення охорони здоров’я 

– це завдання держави. Таке завдання має виконуватись на державному та 

місцевому рівні з метою максимальної ефективності та дієвості і наближення 

медичних послуг до кожної людини. Варто відмітити незавершеність процесу 

наукових досліджень з даної проблематики, оскільки залишається невирішеним 

ряд питань щодо трансформаційних процесів в фінансовому механізмі системи 

охорони здоров’я України. 
Ціллю статті є дослідження напрямків реформування фінансового 

забезпечення охорони здоров’я в Україні. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питання охорони здоров’я, її 

значення, розвитку та фінансового забезпечення досліджувались багатьма 

вітчизняними та зарубіжними науковцями. Проблематику необхідності 

фінансування охорони здоров’я та її значення для економічного зростання 

знайшла своє відображення і ґрунтовне вирішення у наукових працях А. Сміта, 

Д. Рікарта, В. Петті. Серед українських вчених О.М. Мельник здійснювала 

детальну розробку даного питання через призму внеску охорони здоров’я в 

людський капітал. Методичне і теоретичне підґрунтя формування і реалізації 

державної політики у сфері охорони здоров’я заклали такі знані українські 

науковці, як Л. Жаліло, М. Білинська,Я Радиш. Праці Я.Ф. Радиша стосуються і 

питання історії розвитку охорони здоров’я та її організаційних основ. З.С. 

Гладун детально досліджував тематику правового забезпечення сфери охорона 

здоров’я. Заслуга таких українських вчених, як Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко, 

В.М. Лехан полягає в розробці рекомендацій щодо подальшого ефективного 

розвитку галузі. 
В Україні, як нами було визначено, фінансове забезпечення охорони 

здоров’я досі є незадовільним, багатьох стратегічних цілей у цій царині не 

досягнуто, за медико-демографічними показниками Україна значно 

поступається європейським країнам. Тому варто відмітити необхідність 

подальших змін у системі охорони здоров’я в Україні. 
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Проблему недостатнього фінансування у будь-якій сфері можна вирішити 

трьома альтернативними алгоритмами: раціонально використовувати наявні 

ресурси, привести потреби відповідно до фінансової можливості або ж знайти 

джерела фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб. Найгіршим з 

усіх можливих, є перший варіант, оскільки він фактично дуже звужує коло 

потреб, які можливо задовольнити. Два останніх варіанти є логічними та 

дієвими, і їх слід використовувати у комплексі, послідовно один за одним: 

спочатку раціонально використовувати наявні ресурси, ліквідувавши 

неефективні та непрозорі напрямки витрачання коштів, а потім слід шукати 

нові джерела фінансування. У рамках такого підходу до перетворень ми хочемо 

виділити три послідовні етапи у змінах в системі охорони здоров’я в Україні 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Послідовність змін в охороні здоров’я в Україні 

 
Перший і другий етапи, власне, і передбачають розробку механізму 

раціонального витрачання наявних ресурсів. Усунення системних недоліків має 

відбуватись відразу і в загальному державному управлінні, так і окремо в сфері 

охорони здоров’я. На цьому шляху, на нашу думку необхідно розпочати саме з 

усунення недоліків у державному управлінні загалом. Для цього потрібно 

виправити ситуацію з систематичним  невиконанням або невиконанням 

державними органами своїх прямих повноважень. Зокрема Міністерством 

охорони здоров’я впродовж усього періоду незалежності України ігнорувались 

зобов’язання щодо нормативно-правового забезпечення галузі, навіть не було 

створено реєстру закладів охорони здоров’я, відповідно на дуже низькому рівні 

планується і кадрове забезпечення. Треба звернути увагу на таку ситуацію і 

виправити її найближчим часом, наприклад, шляхом дисциплінарних та 

матеріальних стягнень за таке порушення [10, c. 72].  
Існує нагальна потреба у прозорості та максимальній чесності при 

проведенні будь-якої державної політики. В галузі охорони здоров’я, в першу 

чергу, на найвищому державному рівні, необхідно ліквідувати всі корупційні та 

непрозорі схеми. Домогтися фінансового відшкодування численних збитків, 

внаслідок порушень законодавства України. 
Наступним кроком, що стосується державного управління загалом – вже 

давно існує потреба у скороченні надмірної кількості функцій і завдань 

державних органів, і відповідно, скорочення кількості бюрократичного штату.  
Безпосередньо у сфері охорони здоров’я, на нашу думку, варто усунути 

відомчу медицину, що продукує дублювання функцій та зайві видатки. Відомчі 
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заклади охорони здоров’я відсутні практично у всіх розвинутих європейських 

країнах, а її наявність ми розцінюємо як пережиток радянського минулого. 
Потребує упорядкування організаційна структура охорони здоров’я 

шляхом усунення нині існуючої функціональної деконцентрації. На нашу 

думку, сприятливим для розвитку даної галузі буде ліквідація окремих 

функціонального та адміністративного підпорядкування. Органи управління 

охорони здоров’я регіонального та субрегіонального рівнів під одним 

керуючим функціональним центром – Міністерством охорони здоров’я [5, с. 

89]. 
Тільки після успішного вирішення цих питань можна переходити до 

наступного етапу змін. Треба пам’ятати, що тільки раціональне використання 

наявних ресурсів, що за будь-яких умов залишаються обмеженими, дасть 

можливість успішно реалізувати трансформаційні процеси в охороні здоров’я. 
Такі процеси мають носити комплексний, міжгалузевий характер і 

стосуватись сукупності різнопланових аспектів (рис. 2). 

 
Рисунок 2 -Шляхи вдосконалення охорони здоров’я 

 
Нормативно-правова база України в сфері охорони здоров’я потребує 

якісного оновлення. Варто відмітити необхідність створення базового 

документа у цій сфері з – Кодексу законів України про охорону здоров’я. Саме 

кодифікація законодавства дасть змогу повного та ефективного регулювання 

усіх аспектів надання та отримання медичної допомоги в нашій державі. У 

Кодексі обов’язково необхідно приділити увагу законодавчому закріпленню 
прав пацієнтів. На сьогоднішній день вони досі детально не розроблені і , 

власне, не регулюються [6, c. 36]. 
Медичні послуги, без сумніву, мають бути найвищої якості, оскільки 

стосуються найвищої цінності й окремої людини й держави - людського життя і 

здоров’я. Для того, щоб такі послуги були належної якості, потрібно прийняти 

ряд заходів. Необхідно посилити мотивацію медичних працівників до сумлінної 

роботи шляхом підвищення рівня заробітної плати, надання пільгових кредитів, 

інших пільг. Доцільним є створення умов для підвищення кваліфікації лікарів: 

комп’ютеризація робочих місць, дистанційне навчання. Варто посилити 

контроль за якістю наданих медичних послуг, з цією метою посилити роль 
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Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, більше уваги 

приділяти ліцензуванню та атестації лікарів[3, с.74-75].  
Невід’ємною складовою надання медичної послуги є використання 

лікарських засобів. Тому хочемо зауважити на потребу в забезпечення належної 

якості медикаментів шляхом детального тестування перед наданням ліцензії, 

стимулювання вітчизняної фармацевтичної галузі.  
Для покращення кадрового забезпечення необхідно запровадити 

прогнозування на довготривалий період необхідних медичних працівників, 

передбачити граничний бал по предметам, який дає право на отримання 

диплому фахівця медичної спеціальності [8, c. 7]. 
Після здійснення вищевказаних перетворень можна переходити до 

третього етапу. Впродовж заключного етапу змін варто вибрати найбільш 

близький для соціально-економічної дійсності України сценарій розвитку 

медицини. Відмітимо, що неможливо визначити найкращу модель системи 

охорони здоров’я, адже в кожній з них можна знайти як позитивні, так і 

негативні риси. Насамперед важливо, щоб система максимально задовольняла 

потреби пацієнта та була дієвою.  
На нашу думку, є декілька основних сценаріїв розвитку медичної галузі в 

Україні: удосконалення бюджетної системи охорони здоров’я; добровільне 

медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, встановлення 

окремого податку на охорону здоров’я, приватне фінансування охорони 

здоров’я. Розглянемо кожен із них. Приватне фінансування охорони здоров’я – 
найбільш небезпечний для громадян варіант з двох причин: більшість громадян 

фінансово неспроможні на отримання такої медичної допомоги; за такої 

системи лікар насправді зацікавлений в тривалому і вартісному лікуванні 

пацієнта, а не в отриманні результату – видужання хворого. Встановлення 

окремого податку на охорону здоров’я теж  не є гарним варіантом, через і так 

високий рівень податкового навантаження в нашій державі та роками вже 

доведену низьку ефективність цільових фондів в Україні. Науковці вказують і 

значні недоліки добровільного медичного страхування: обмежений перелік 

медичних послуг, що залежить від платоспроможності пацієнта чи його 

роботодавця, жорсткий відбір страхувальників за критерієм їх можливості 

оплати полісів. Тобто всі ці сценарії є неприйнятними для України, принаймні 

як основоположні нового фінансового механізму [1, c. 92]. 
Розглянемо два варіанти, що залишились – удосконалення бюджетної 

системи охорони здоров’я або запровадження бюджетно-страхової моделі 

фінансування – які, на перший погляд, є найбільш привабливим (табл. 1). 
У бюджетній та бюджетно-страховій системі охорони здоров’я 

залишається спільним лише організація медичного обслуговування на основі 

пріоритетності первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини. За іншими характеристиками ці дві системи суттєво відрізняються 

між собою: у бюджетно-страховій моделі передбачається поєднання 

обов’язкового та добровільного медичного страхування, замовниками послуг є 

фонд медичного страхування, більша кількість джерел фінансування. 
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Таблиця 1– Сценарії реформування системи охорони здоров’я України 
Характеристика Бюджетна система охорони здоров’я Бюджетно-страхова охорона 

здоров’я 
Фінансування 1. Бюджетне 1. Бюджетне (чітко визначений на 

законодавчому рівні перелік послуг 
з охорони здоров’я) 

2. Співучасть громадян (безпосередня, 

за рахунок добровільного медичного 

страхування, лікарняних кас) 

2. Страхові внески роботодавців і 

робітників 

- 3. Співучасть населення 

(безпосередньо або за рахунок 

добровільного медичного 
страхування) 

Платник 

(замовник) 
Органи управління охороною здоров’я. Фонд медичного страхування 

Організація 
медичного 

обслуговування 

Пріоритетність первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 
медицини. 

 
Фінансовий механізм моделі із залученням обов’язкового та добровільного 

страхування є більш якісним, оскільки передбачає розробку детального 

переліку видів і обсягу медичних послуг [2, c. 83].  
Таблиця 2 –Порівняльна характеристика сценаріїв реформування 

системи охорони здоров’я України 
Сценарії 

реформування  
Переваги Недоліки  

Вдосконалення 

бюджетної 
системи 

охорони 

здоров’я 

Загальна доступність до безкоштовної 

медичної допомоги; 
Профілактична орієнтованість системи 

охорони здоров’я; 
При відповідному управлінні менші 

адміністративні витрати; 
Структурна оптимізація медичних 

послуг за принципом «фінанси йдуть за 

пацієнтом»; 
Мотиваційні та адміністративні 

механізми підвищення якості медичних 

послуг 

Відсутність цільового принципу 

фінансування системи охорони 
здоров’я; 

Недостатнє бюджетне фінансування, 

високий відсоток особистих витрат 
населення за послуги охорони 

здоров’я; 
Нерівність в доступі до якісних 

медичних послуг; 
Вартість фармацевтичних препаратів 

покривається за рахунок пацієнтів 

Запровадження 

бюджетно-
страхової 

системи 
охорони 

здоров’я 

Зміцнення фінансової бази системи 

охорони здоров’я за рахунок 

обов’язкового соціального медичного 

страхування, цільового характеру 
внесків; 

Досягнення досить високого ступеня 

солідарності, незалежно від фінансової 
можливості людини; 

Загальна доступність до визначеного 

переліку медичних послуг, обмеженого 
умовами медичного страхування; 
Покриття вартості установленого 

переліку фармацевтичних препаратів за 

рахунок медичного страхування. 

Додаткові витрати, пов’язані з 
формуванням структури обов’язкового 

соціального медичного страхування; 
Відсутність відпрацьованих механізмів 

державного регулювання медичного 

страхування. 
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Враховуючи зазначені переваги і недоліки, більш доцільним є розвиток 

української системи охорони здоров’я за сценарієм бюджетно-страхової 

медицини. 
Варто звернути увагу на те, що обов’язкова система медичного 

страхування вирішує ряд надзвичайно важливих завдань (рис. 3). 

 
Рисунок 3 –Завдання бюджетно-страхової системи охорони здоров’я 

 
Також варто визначити і принципи бюджетно-страхової системи охорони 

здоров’я, такі як: всеохопність, державність та некомерційність. Принцип 

державності передбачає забезпечення сталості системи страхування державою 

як страхувальника непрацездатних осіб. Принцип усеохопності передбачає 

охоплення страхуванням усіх категорій і груп населення. Прибуток від такого 

страхування не може бути джерелом збагачення, а має надходити до державних 

фондів. У цьому полягає принцип некомерційності [2, c. 79]. 
Науковці вказують на те, що навіть в рамках бюджетно-страхової моделі є 

багато варіантів її устрою, зокрема щодо типу організацій, що виконують 

функцію страховиків. Таких, загальних варіантів є три: 
- конкурентна модель: функцію страховиків виконують декілька медичних 

страхових організацій, що змагаються між собою за клієнтів; 
- модель страхового фонду обов’язкового медичного страхування, за якої 

лише філії даного фонду виконують страхові операції даного виду; 
-  диверсифікаційна модель, в межах якої страхові послуги надає як фонд 

обов’язкового медичного страхування, так і страхові медичні організації. 
Варто відмітити, що перша і друга модель є найбільш поширеними  у 

розвинутих європейських країнах. Для України найбільш підходящою є перша 

– конкурентна – модель з огляду на необхідність усунення загрози завищених 

монополістичних цін на послуги охорони здоров’я [4, c. 212]. 
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В рамках створення бюджетно-страхової моделі охорони здоров’я варто 

забезпечити і такі, додаткові джерела фінансування: цільове використання 

акцизних зборів на шкідливі для людини продукти (алкоголь, тютюн). 
Варто звернути увагу, що поряд із обов’язковим медичним страхуванням в 

межах бюджетно-страхової моделі охорони здоров’я просто необхідним є 
активне використання добровільного медичного страхування. Це потрібно, 

перш за все для підтримання багатоканальності охорони здоров’я. З метою 

пропагування та більш активного впровадження добровільного медичного 

страхування доцільним є запровадити механізм страхування такими 

страховими компаніями профілактичних засобів. Це дасть дуже гарні 

результати у декількох напрямках: по-перше, це здешевить вартість послуг, по-
друге, - зменшить кількість страхових випадків, а, власне, захворюваності, і по-
третє, це дієвий спосіб зацікавлення і залучення більшої кількості населення до 

такого виду страхування [7, c. 165]. 
Отже, в Україні є яскраво виражена необхідність до кардинальних змін в 

системі охорони здоров’я. Нами запропоновано поетапний план покращення 

фінансового забезпечення охорони здоров’я із досягненням кінцевого 

результату – поліпшення стану здоров’я населення. Ми пропонуємо здійснити 

комплексну трансформацію, починаючи із ліквідації системних недоліків у 

системі державного управління загалом та у галузі охорони здоров’я зокрема та 

закінчуючи побудовою власно дієвої національної системи охорони здоров’я, 

що найкращим чином відповідає потребам громадян. 
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СТАРОСИНЯВСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
У статті розглянуто джерела наповнення бюджету Старосинявської ОТГ. 

Визначено структуру загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. 

Обрахована частка власних доходів на одного мешканця. 
Ключові слова:об’єднана територіальна громада, дотація, капітальні 

видатки, міжбюджетні трансферти, неподаткові надходження, офіційні 

трансферти, податкові надходження. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Від якісного та ефективного 

формування бюджетів територіальних громад залежить стан економічної та 

соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць, у тому 

числі житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, закладів 

освіти, охорони здоров’я, культури. В умовах фінансової децентралізації 

важливим є удосконалення структури дохідної та видаткової частини бюджетів 

територіальних громад з урахуванням пріоритетів державної фінансової 

політики на середньострокову та довгострокову перспективу. 
Формулювання цілей статі. Аналіз податкових надходжень і бюджетних 

трансфертів які формують бюджет ОТГ. Оцінка структури видатків за 

напрямками. Аналіз дотаційності бюджету 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану проблематику досліджували 

такі науковці: В. Рошило, І. Чайкло, А. Коваленко, О. Терещенко, К. Бранов,    

С. Шеремета, М. Чаплік, М. Кравченко, О. Кириленко, Л. Бескида. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У бюджетному кодексі 

закріплено податкові надходження до бюджету об’єднаної територіальної 

громади. Разом з бюджетними трансфертами вони формують бюджет 

об’єднаної територіальної громади. 
До власних надходжень бюджету ОТГ належать: 60% - податку на доходи 

фізичних осіб; 37% - ренти за використання лісових ресурсів; 45% - ренти за 

спеціальне використання води; 25% - рентної плати за користуваннянадрами 

для видобуваннякориснихкопалинзагальнодержавногозначення; 100% - акцизу 

з реалізації роздрібної торгівлі підакцизними товарами; 100% - податку на 

прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності; 100% - 
єдиного податку; 100% - податку на майно; туристичний збір; збір за місця для 

паркування транспортних засобів [1]. 



53 
 

Найбільші надходження до бюджету у Старосинявській об’єднаній 

територіальній громаді складає податок на доходи фізичних осіб ( табл. 1). Він 

коливається від 51% в 2016р. до 57% у 2018р. Другим за величиною 

показником наповнення є податок на майно – 15,4% від наповнення бюджету у 

2018р. Найменший показник у доходів від операцій капіталом, лише 0,0007% у 

2018р. Це зумовлено відсутністю вільних грошових ресурсів на 

кореспондентських рахунках. 
Таблиця 1 – Структура власнихнадходжень ОТГ загальний фонд, тис. 

грн. 
 2016 2017 2018 

Податок на доходи фізичнихосіб 16 093 26 577  36 055 

Рентна плата за 

спеціальневикористаннялісовихресурсів 15  20,5 70,2 

Акцизнийподаток 2 084 2 598 2 648 
Збір за місця для 

паркуваннятранспортнихзасобів 5,5 6,1 11,8 

Податок на майно 7 254  9 062 9 697 
Єдинийподаток 5 853  9 379 13 815 
Іншінадходження 211  620 484,7 
Доходи відоперацій з капіталом 0,9 0,6 0,4 

 
Старосинявська ОТГ є глибоко дотаційним регіоном. Офіційні трансферти 

займали 66,7% у 2016р., 58,1% у 2017р. і 56,6% у 2018р (рис 1). Можна 

помітити позитивну динаміку у структурі наповнення загального фонду. Це 

зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати до 3723 грн. у 2018р [3]. 

 
Рисунок 1 – Динаміка структури доходів бюджету ОТГ, тис. грн. 
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Сумарні видатки Старосинявської об’єднаної територіальної громади з 

загального фонду зросли з 77,68 млн. грн. у 2016р. до 132,87 млн. грн. у 2018р 

(рис 2). Якщо враховувати індекс інфляції то ми матимем наступне. У 2016р. 

інфляція складала 12,4%. Номінальне зростання бюджету 2017р. складає 

42,97% або 33,38 млн. грн., тоді як  реальне зростання становить 21,38%. 
Інфляція у 2017 р. становила 13,7%. У 2018р. бюджет об’єднаної 

територіальної громади зріс на 12,81 млн. грн. Номінальне зростання бюджету 

становить 19,6% у той час реальне зростання склало лише 4,3%.  
 
 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка обсягу видатків Старосинявської ОТГ, млн. грн. 
 
Спеціальний фонд Старосинявської ОТГ має значно менше наповнення 

ніж загальний. Збільшення фонду за три роки становить 6,23 млн. грн. Якщо 

розглянути даний проміжок біль детально то усе виглядає не настільки 

позитивно. У 2017 в номінальному вираженні ресурси фонду зросли на 9,8%, 

тоді як реальне зростання є від’ємним і становить -2,3%. 2018р. показав 

номінальне зростання спеціального фонду на рівні 19,2%, з реальним 

зростанням у 4.6% [3]. 
Найбільше видатків із загального фонду бюджету Старосинвскої ОТГ іде 

на освіту. Причина таких надмірних витрат полягає у великій кількості шкіл і 

малій загальній кількості учнів. Небажання управління ОТГ провести 

скорочення недоукомплектованих шкіл призводить до надмірних витрат. 

Витрати на навчання одного учня в деяких школах доходять до 25 тис грн. у 

той час вартість навчанні такого самого учня в місті становить 8-10 тис. грн [2]. 
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Рисунок 3 – Структура видатків Старосинявської ОТГ, загальний 

фонд, млн. грн. 
Найменші видатки по соціальному захисту зумовлені низькою чисельністю 

населення в громаді.  

 
Рисунок 4 – Структура видатків Старосинявської ОТГ, спеціальний 

фонд, тис. грн. 
 
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, 

передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства. 

Згідно ст. 89-91 БКУ видатки місцевих бюджетів поділяються на ті, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, і на ті, що можуть здійснюватися з 

окремих видів місцевих бюджетів. Видатки спеціального фонду здійснюються 

за рахунок конкретно визначених джерел які закріплені у бюджетному кодексі 
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України за відповідний період. У разі відсутності джерел надходжень до 

спеціального фонду такі видатки не здійснюються [4]. 
Зростання видатків на освіту у 2017р склало 9,8% - у номінальному 

вигляді, а враховуючи показник інфляції, реальне зростання видатків на освіту 

спеціального фонду склало -2,28% (рис 4). У 2018р. відбулось скорочення 

видатків на освіту на 38%, тоді як реальне скорочення видатків за 2018р. 

становить 82,5%. 
З створенням ОТГ у 2016р. було обраховано ПДФО на одного мешканця 

(рис 5). Воно становить 807,72 грн. у той час середній показник по Україні -
1403,6 грн. Такий низький показник зумовлений низькою кількістю працюючих 

у регіоні а також небажанням населення показувати власні надходження. У 

2017р ПДФО на одного мешканця зріс на 533,48 грн. до 1341,2 грн. Основна 

причина зростання припала на підвищення мінімальної заробітної плати в 

країні з 1600 грн до 3200 грн. Зростання надходжень ПДФО на одного 

мешканця становить 66,4%. За 2019р. ПДФО яке отримують об’єднаної 

територіальної громади з одного працюючого зрослина 491,7 грн. до 1832,9 грн. 

або на 36,7%. У 2018р відбулось зростання мінімальної заробітної плати на 523 

грн. Навіть враховуючи дане зростання Старосинявська ОТГ все одно відстає 

від середньо українського показника, у 2018 році він становив3476,4 грн. на 

одного мешканця. 

 
Рисунок 5 – Надходження ПДФО на одного мешканця, грн 

 
Податкові надходження на одного мешканця Старосинявської ОТГ у 

2016р. складають 1579,7 грн. (рис 6). Загальноукраїнський показник за 2016 р. 

становить 3762,6 грн. на одного мешканця. У 2017р. показник зріс на 855,6 грн. 

Зростання у 2018р становить 755,8 грн. і складає 3191,1 грн. на одного жителя. 

По Україні даний показник зріс на 1368,9 грн. до 5857,4 грн. на одного жителя. 
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Рисунок 6 – Податкові надходження на одного мешканця, грн 

Висновки. Показники наповнення бюджету Старосинявської ОТГ мають 

потенціал до стабільного зростання. Фінансові ресурси ОТГ можна 

використовувати для розвитку соціальної сфери, інфраструктури, 

інвестиційного клімату, запроваджувати програми розвитку.  
Проблемою Старосинявської ОТГ є значна залежність від офіційних 

трансфертів. Помітна динаміка по вирішенню даної проблеми, за рахунок 

покращення інвестиційного клімату і залучення інвестицій. 
Через свою значну дотаційність у громади відсутні вільні грошові ресурси, 

що унеможливлюють отримання доходів від операцій з капіталом. 
Також громада має надмірні видатки на освіту, у найближчому 

майбутньому ще може призвести до виникнення проблем із збалансованістю 

бюджету. У той же час частка неподаткових надходжень у структурі бюджету 

територіальної громади надзвичайно мала.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ПЕРСПЕКТИВИ 

НАРОЩУВАННЯ 
Розкрито економічну сутність інвестиційного потенціалу регіону. Проведена 

класифікація загроз для нарощування інвестиційного потенціалу регіону. 
Визначено перспектив нарощування інвестиційний потенціал регіону. 
Ключові слова: інвестиції, регіон, інвестиційний потенціал, інвестиційна 

політика, інвестор. 
У зв'язку з появою в XXI ст. масштабних економічних проблем, перед 

Україною, так і перед усім світом постало питання про розробку нової 

інвестиційної політики для формування сучасної економіки. 
У розвитку економіки регіону залучення інвестицій виступає 

першочерговим стратегічним завданням, що грає роль каталізатора в 

забезпеченні умов для інноваційного розвитку, подолання кризових чинників, 

структурної перебудови економіки та досягнення інших цілей. 
Активізацію інвестиційної діяльності можна виділити як основну умову, 

яка здатна допомогти регіону вийти на новий рівень економічного розвитку, 

оскільки вона створить безпечне оновлення і відтворення основного капіталу та 

інтелектуального людського капіталу з орієнтацією на зростання економічних 

результатів, на підвищення ефективності виробництва, якості випущеної 

продукції та послуг, рівня життя населення. 
В економічній сфері дослідженням проблем розвитку інвестиційного 

потнціалу присвячені праці дослідників, серед яких: І. Бланк, С. Шумилин,            

А. Швецов, М. Єрмошенко, В. Борейко, С. Войт, О. Войтик, Т. Майорова та 

інші. 
Мета дослідження – визначення перспектив нарощування інвестиційний 

потенціал регіону.  
Інвестиційна привабливість регіону - це набір певних факторів, які 

формують надходження інвестиційного капіталу в регіон. Інвестиційна 

привабливість регіону складається з двох основних чинників - це інвестиційний 

потенціал регіону та інвестиційні ризики. 
Інвестиційний потенціал регіону - це набір певних характеристик регіону, 

таких як природно-природні, політичні, соціальні та економічні, за допомогою 

яких визначаються можливості регіону для залучення інвестицій. 
Інвестиційний ризик - законодавчі умови діяльності інвесторів з точки 

зору ймовірності втрати інвестицій і доходу від них. 
Динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльності є 

необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку економіки. 
Важливо підкреслити, що між інвестиційної та економічної динамікою 

можуть виникати як прямі, так і зворотні зв'язки. Наприклад, збільшення 

інвестицій в реальній господарській сфері призведе до економічного зростання, 

і, навпаки, їх зниження може сприяти економічному спаду. 
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На даний момент можна позначити набір факторів, які проявляються при 

виникненні загроз нарощування інвестиційного потенціалу регіону: 
 1. Загрози здатні загострити суперечності між економічними інтересами, 

що викличе необхідність скористатися засобами економічної безпеки для їх 

захисту. Дані заходи, з одного боку, створюють додаткове навантаження на 

бюджет регіону, а з іншого - є джерелом економічного розвитку. 
 2. Загрози, виконуючи переважно деструктивну роль по відношенню до 

економічних інтересів і економічної безпеки регіону, в той же час виступають 

сигналізаторами про неблагополуччя в тих чи інших сферах економіки і 

соціального життя. 
 3. Загрози сприяють виникненню у економічних суб'єктів додаткової 

внутрішньої готовності до прогнозування, блокування і нейтралізації можливих 

небезпек, ризиків, катаклізмів, чинників, які можуть завдати шкоди економіці 

регіону. 
Безпосередню небезпеку економічним інтересам створюють економічні 

загрози, що порушують нормальний хід суспільного відтворення. 
 До зовнішніх слід віднести, перш за все, фактори геополітичного і 

зовнішньоекономічного характеру, а також глобальні екологічні процеси. 

Зовнішньоекономічна безпека в умовах відкритої економіки вимагає: 
- по-перше, щоб участь країни в світогосподарських зв'язках створювало 

найбільш сприятливі умови національного виробництва; 
- по-друге, щоб національна економіка в найменшій мірі відчувала 

несприятливий розвиток подій в світі, як в економічній, так і в політичній 

сфері, хоча повністю уникнути цього впливу в умовах відкритої економіки 

неможливо. 
На основі проведеного дослідження наявної інформації можна виявити такі 

основні загрози для нарощування інвестиційного потенціалу регіону: 
1. Недостатня норма накопичення для переходу економіки регіону на 

новий технологічний уклад. Для активної модернізації регіону потрібна нова 

хвиля індустріалізації і підвищення норми валового накопичення до рівня 1980-
х рр. - 27-31%. 

 2. Низькі темпи приросту інвестицій порівняно з приростом ВРП. B 

реальної дійсності спостерігається взаємний вплив доходу і інвестицій. 

Автономні інвестиції як первинна «ін'єкція» ведуть через ефект 

мультиплікатора до підвищення валового регіонального продукту, за чим 

логічно почнеться зростання схильності до інвестування в регіоні (інакше 

кажучи, похідні інвестиції). 
3. Низьке значення іноземних інвестицій в основний капітал, при зростанні 

портфельних інвестицій. Відзначимо, що іноземні інвестиції - це спосіб і 

драйвер розвитку, необхідна і невід'ємна структурна складова економічної 

безпеки регіону. 
 4. Високий ступінь зносу основних фондів, катастрофічно велика частка 

повністю зношених основних фондів, що веде до високої аварійності, низька 

продуктивність праці.  
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Крім цього можна розглянути класифікацію загроз для нарощування 

інвестиційного потенціалу регіону з точки зору державного, локального рівнів, 

а також щодо рівня підприємства (таблиця 1). 
Таблиця 1 - Класифікація загроз для нарощування інвестиційного 

потенціалу регіону 
Загроза Рівень підприємства Регіональний Державний 

Низька ефективність 

виробництва 
Незадовільний стан 

основних фондів; 

Низька мотивація 

персоналу до праці; 

Використання 

застарілих 

технологій і 

способів 

виробництва; 

Високий рівень 

виробничих витрат 

Низький рівень 

природно-
ресурсного 

трудового, 

виробничого 

потенціалу регіону; 

Низька інвестиційна 

активність 

внутрішніх 

інвесторів; Низький 

рівень інтеграції 

підприємств у 

регіоні, погано 

розвинені виробничі 

зв'язки 

Нерівномірний 

розвиток регіонів і 

галузей; Відсутність 

державної підтримки 

для стимулювання 

зростання ефективності 

виробництва; Низький 

рівень кластеризації в 

країні; Зниження 

потоків іноземного 

капіталу 

Зниження потоку 

інвестицій для 

розвитку економіки 

Зниження чистого 

прибутку і нецільове 

використання 

амортизаційних 

накопичень; 

Зростання 

виробничих витрат; 

Моногалузева 

орієнтованість 

регіону; Низький 

рівень кластеризації; 

Відсутність 

інноваційної 

активності в регіоні; 

Зниження 

конкурентоспроможнос

ті на міжнародній 

арені; Руйнування 

виробничих зв'язків і 

торгових відносин; 
 

Низький рівень 

інноваційного 

потенціалу 

Відсутність 

кваліфікованих 

кадрів для 

проведення 

відповідних 

досліджень; 

Високий рівень 

ризику, дороге 

венчурне 

фінансування 

Відсутність 

міжгалузевої 

взаємодії; Низький 

рівень інтеграції 

Сировинна 

орієнтованість 

економіки; 

Несприятлива 

кримінальна 

обстановка; Низький 

рівень довіри між 

партнерами 
 

 
Виходячи з дослідженого комплексу загроз, можна виявити, що фактори 

ризику на всіх рівнях взаємопов'язані і мають великий вплив один на одного. 
Саме держава задає загальні умови для створених відносин партнерства, 

особливо це стосується державно-приватного партнерства, що дозволяє 

залучати додаткові обсяги інвестицій за рахунок розподілу ризиків між ними, 

забезпечення вкладень більшою надійністю (гарантом надійності є участь в 

проекті держави) і законності здійснення діяльності. Іноземні інвестори при 

виборі об'єкта фінансування віддають перевагу проектам з більшою прозорістю 

та дотриманням наявних зведень правил і законів. 
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Особлива увага приділяється створенню інкубаційних умов для бізнесу, 

що дозволить здійснювати розвиток територій більш рівномірно. Для цього 

державними структурами ініціюється будівництво бізнес-інкубаторів, 

технопарків і надаються пільгові умови оподаткування. Створюються вільні 

економічні зони, території випереджаючого соціально-економічного розвитку, 

які дозволяють досягти швидкого зростання підприємств і істотно скорочують 

період окупності бізнесу. 
Таким чином, при дотриманні хоча б частини вищевказаних заходів можна 

значно зрушити відстаючі показники в кращу сторону. На наш погляд успіх 

проведення даних заходів безпосередньо залежить від ефективності роботи 

держави. Це пов'язано з тим, що питання, що стосуються інвестицій, досягають 

великих масштабів, і їх неможливо вирішити тільки силами приватного 

сектора. Розвиток системи державно-приватного партнерства повинно 

допомогти у вирішенні великого переліку проблем і питань, пов'язаних з 

інвестиційними процесами в регіоні. 
На сучасному етапі розвитку країни забезпечення інвестиційної безпеки 

можна віднести до найважливіших функцій держави. У зв'язку з цим можна 

позначити, що її роль в загальному спектрі національної безпеки може 

виявитися пріоритетною. 
Для здійснення інвестиційної безпеки варто приділяти особливу увагу 

сфері правового регулювання інвестиційної діяльності, її законодавчій базі. 

Необхідно чітко визначити основні напрямки інвестицій, необхідних для 

забезпечення національної безпеки. Зокрема, в інтересах досягнення 

необхідного рівня безпеки у військовій, оборонно-промислової та міжнародній 

сферах, необхідно зосереджувати основні зусилля на розвитку науки, 

технологій і освіти, вдосконалення національних інвестиційних і фінансових 

інститутів. 
При розгляді міжнародних нормативно-правових актів, які якось би 

стосувалися забезпечення інвестиційної безпеки варто виділити Конвенцію про 

захист прав інвестора. Її положення свідчать про те, що інвестор має право на 

відшкодування збитків, завданих йому рішеннями і діями (бездіяльністю) 

державних органів, або посадових осіб, що суперечать законодавству країни-
реципієнта і нормам міжнародного права. 

Тому аналіз інвестиційної безпеки дуже важливий, його проведення 

включає в себе наступні кроки: визначення загроз інвестиційної безпеки і 

складання їх класифікації; формування сукупності показників, необхідних для 

діагностики інвестиційної безпеки; формування індикативних показників 

інвестиційної безпеки; проведення індикативного аналізу по ситуації 

інвестиційної безпеки в цілому; узагальнення та аналіз результатів стану 

інвестиційної безпеки. 
Також при дослідженні проблем інвестиційної безпеки особливо гостро 

постає питання про визначення кордонів безпечного функціонування держави й 

розробки порогових значень, які б дозволили об'єктивно оцінити межі зміни 

параметрів розвитку народного господарства, безпечних для національної 

економіки. 
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Політика залучення інвестицій в регіони визначається як один з основних 

факторів, що впливає не тільки на ефективність економічного зростання, а й на 

зміст і форму вступу України у світову економічну систему. Інвестиційна 

привабливість регіону є віртуальною концепцією, оскільки бажана форма не 

завжди відповідає дійсності. Оцінюючи інвестиційну привабливість 

конкретного регіону, рейтингові методики враховують не тільки природний і 

виробничий потенціал, наявність трудових і фінансових ресурсів, але й оцінки 

політичної ситуації в регіоні, рівень корумпованості, судовий захист 

підприємництва на території тощо [1]. 
На даний момент регіони не мають достатніх інвестиційними ресурсами 

для повномасштабної реалізації програми модернізації та оновлення основного 

капіталу. Наведений аналіз показує, що інвестиційні ризики в країні 

високі. Таким чином, проблема інвестиційної безпеки та підвищення 

інвестиційного потенціалу регіону стоїть дуже гостро. Для захисту нашої 

економіки необхідний комплекс заходів. 
 По-перше, слід провести перебудову інструментів інвестиційної політики 

на розширене відтворення та посилення в ньому інноваційної складової. 
По-друге, варто звернути увагу на питання пов'язані з поліпшенням 

ділового та інвестиційного клімату. Пріоритетними напрямками пропонуємо 

позначити: інституційне середовище, захист прав власності, інфраструктурне 

забезпечення, проблеми взаємодії держави і бізнесу, зрілість фінансового 

ринку, зниження організаційних, інформаційних, регулятивних і технологічних 

бар'єрів. 
Крім усього слід звернути увагу на вже існуючі інвестиційні проекти, що 

стосуються партнерства з країнами Західної Європи.  
Інвестиційний потенціал регіону характеризує його здатність генерувати 

ресурси, а також ефективно і раціонально використовувати їх на цілі, 

передбачені інвестиційною стратегією розвитку. Таким чином, сукупність 

взаємопов'язаних властивостей, які характеризують сутність інвестиційного 

потенціалу території, полягає у здатності виробляти і мобілізувати внутрішні 

ресурси і резерви території; здатності акумулювати і залучати фінансово-
кредитні та інвестиційні ресурси ззовні; здатності трансформувати ресурси і 

заощадження в інвестиції [2]. 
Для того щоб визначити способи зміцнення інвестиційного потенціалу 

регіону необхідна реалізація комплексних, взаємопов'язаних за ресурсами, 

термінами і етапам перетворень за такими векторами: 
Перший вектор - нарощування людського капіталу (трудовий потенціал). 

Підвищення якості життя населення, збільшення заробітної плати, поліпшення 

демографічної ситуації, формування ефективного інструментарію конкуренції 

на регіональному ринку праці. 
Другий вектор - формування сучасної інфраструктури, яка сприятиме 

розвитку інноваційної діяльності в регіоні (бізнес - інкубатори, технопарки, 

венчурний фонди, логістичні центри і т.п.). 
Третій вектор - нарощування конкурентних переваг підприємств, за 

допомогою, формування кластерів в інвестиційно - привабливих галузях 
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економіки (приладобудування, медицина, лісопереробка, сільське 

господарство), модернізація або диверсифікація морально застарілих 

виробництв. 
Четвертий вектор - додаткові пільги господарської діяльності в сфері 

промисловості і в сфері нових технологій (особливо для компаній розвиваючих 

і впроваджують нові види виробництв, IT-технологій), в сфері переробки 

сільськогосподарської продукції. 
Список використаних джерел: 
1. Нікон Д.Є, Огієнко М.М., Гуріна О.В., Тимченко Н.М. Цілі, принципи та 

напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем. Вісник 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 430-439. 
2. Кукош М. С. Концепція формування інвестиційного потенціалу регіону. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. Вип. 19(2). 

С. 66-70. 
 
 

О.В.Вельган  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Розкрито теоретичні основи управління залученням іноземних інвестицій в 

економіку регіону в сучасних умовах господарювання. Запропоновано 

запровадження стандарту діяльності органів виконавчої влади регіону щодо 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. Визначено умови і 

передумови, без яких неможливо забезпечити активізацію інвестиційної 

політики в регіоні. 
Ключові слова: інвестиції, регіон, інвестиційний потенціал, інвестиційна 

політика, інвестор. 
В сучасних умовах необхідною умовою забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку регіонів є формування достатнього обсягу 

інвестиційних ресурсів. При цьому сучасний період розвитку української 

економіки характеризується посткризовим уповільненням темпів економічного 

розвитку, скороченням обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів і 

ускладненням можливості залучення іноземного капіталу. У цих умовах істотно 

зростає значимість цілеспрямованої розробки ефективно функціонуючої 

системи управління залученням іноземних інвестицій на рівні регіонів, оскільки 

іноземні інвестиції вкладаються не в абстрактну економічну систему, а в 

інвестиційні проекти, які реалізуються на конкретній території, і в приватні 

організації, що функціонують в регіоні. 
Іноземні інвестиції разом з внутрішніми інвестиційними джерелами 

можуть забезпечити досить інтенсивний економічне зростання регіонів, 

засноване на ефекті мультиплікатора. Досвід найбільш успішних країн показує, 

що управління іноземними інвестиціями є важливим інструментом регіональної 

економічної політики, оскільки саме воно дозволяє направити потік іноземних 
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інвестицій на вирішення конкретних задач соціально-економічного розвитку 

території з максимально можливою ефективністю. Однак, з огляду на 

неоднозначний вплив іноземних інвестицій на економіку регіону - реципієнта, 

проблема управління їх залученням стає ще більш актуальною. 
Крім того, вже досить тривалий період часу в Україні посилюється 

регіональна диференціація в розподілі іноземних інвестицій, в зв'язку з чим 

зростає необхідність врахування регіональних особливостей соціально-
економічного розвитку та проведення досліджень на регіональному рівні. 

У зв'язку з вищесказаним, представляється актуальним дослідження 

іноземних інвестицій з позицій необхідності управління ними на регіональному 

рівні з метою забезпечення сталого економічного зростання та підвищення 

ефективності функціонування економіки регіону. 
Теоретичні аспекти і мотиви здійснення іноземних інвестицій були 

висвітлені в працях Е. Авдокушина, Р. Алібера, Й. Ахароні, А. Булатова, С. 

Валдайцева, Р. Вернона, Дж. Даннінга, Л. Зубченко, М. Корд, Р. Коуза, В. 

Ломакіна, Д. Рагацци, А. Ругмана, П. Фішера, Е.Хазановича, С. Хірша та ін. 

Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання територій 

- реципієнтів іноземних інвестицій була темою дослідження в роботах Є. 

Балацького, П. Вельфенс, П. Джесінскі, В. Леонтьєва, Т. Морана, Е. Мухова, Т. 

Погодіна, Р. Павличенко, Л. Юнусова та інших. 
Метою дослідження є розкриття теоретичних основ управління залученням 

іноземних інвестицій в економіку регіону в сучасних умовах господарювання.  
Сама можливість формування регіональної політики залучення іноземних 

інвестицій визначається наявністю законодавства, безпосередньо присвяченого 

розмежування повноважень центру і регіонів у зовнішньоекономічній області. 
Існуюче законодавство надає суб'єктам досить широкі можливості 

створювати на регіональному рівні власні преференційні системи для 

іноземних інвесторів. 
Зокрема, регіони мають право самостійного прийняття рішень в питаннях: 
- регулювання ставок тих податків, надходження від яких зараховуються 

до регіональних бюджетів; 
- встановлення регіональних і місцевих податків відповідно до умов; 
- встановлення податкових пільг для пріоритетних інвестиційних проектів; 
- створення на своїй території економічних зон з особливо пільговими 

податковими умовами для інвесторів; 
- створення за рахунок коштів регіональних бюджетів фондів, що 

гарантують дотримання зобов'язань перед іноземними інвесторами. 
З огляду на той факт, що регіонам надані широкі повноваження в питаннях 

формування залучення іноземних інвестицій, діяльність по формування 

сприятливого інвестиційного клімату в регіонах почалася практично з самого 

початку процесу ринкових перетворень в українській економіці. 
Хронологічно, формування регіональної політики управління залученням 

іноземних інвестицій можливо розділити на три етапи:  
1) дев'яності роки XX століття (з 1991 по 1999 р.); 
2) перше десятиліття XXI століття (з 2000 по 2010 р.); 
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3) сучасний етап, починаючи з 2011 року.  
З огляду на досить нестабільну макроекономічну ситуацію, високий рівень 

систематичних ризиків і нерозвиненість інфраструктури (фінансової, 

транспортної, виробничої тощо) приплив іноземних інвестицій в регіони в 90-і 
роки був вкрай незначний. 

Прямою іноземною інвестицією є: 
- придбання іноземним інвестором частки в статутному капіталі 

комерційної організації, створеної або знову створюваної на території України; 
- вкладення капіталу в основні фонди філії іноземної юридичної особи, що 

створюється на території України; 
- здійснення фінансової оренди (лізингу) устаткування. 
Поділ інвестицій на прямі і портфельні відбувається не по критерієм місця 

розміщення коштів, а за критерієм мети. Якщо мета полягає в управлінні 

бізнесом, інвестиції вважаються прямими. Якщо в простому заощадженні 

коштів та отриманні дивідендів, то інвестиції портфельні. 
Поряд зі значною кількістю декларованих в законодавстві гарантій, в 

деяких країнах діють і законодавчо визначені обмеження щодо іноземних 

інвесторів. Обмеження, як правило, вводяться для збереження контролю над 

окремими сферами економіки, а для заохочення іноземних інвесторів 

обмеження часто поєднуються зі стимулами. У переважній більшості країн 

законодавством визначені різні види діяльності, де іноземна власність або 

заборонена, або обмежена. 
Таким чином, продовжилося формування правового середовища для 

залучення іноземних інвестицій, а також сприятливої зовнішньоекономічної 

кон'юнктури. Однак в цей період спроби регіонів залучити іноземний капітал 

були дуже диференційовані в розрізі пільг і преференцій. Це створювало певні 

труднощі для іноземних інвесторів при визначенні конкретного регіону для 

інвестування. 
Необхідно розробити «Стандарт діяльності органів виконавчої влади 

регіону щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні». 

Стандартом пропонується формування умов для залучення інвестицій і 

створення сприятливого інвестиційного клімату за 15 інвестиційним вимогам, 

які можна розділити на 2 блоки:  
1) стратегія регіонів;  
2) умови для бізнесу і гарантії інвесторам. 
Структура Стандарту заснована на синтезі двох підходів: інституційного та 

функціонального, тобто передбачає наявність в регіоні як інститутів, так і 

механізмів, у взаємодії формують сприятливий інвестиційний клімат. 
Зокрема, перший блок - «Стратегія регіону» передбачає наявність в 

суб'єкта розробленої Інвестиційної стратегії, та пов'язаними з нею Плану 

створення інвестиційних об'єктів інфраструктури, Ради по поліпшенню 

інвестиційного клімату (координаційного органу, функціонуючого на постійній 

основі), а також Щорічного послання про інвестиційний клімат голови ОДА. 

Значиму роль в першому блоці грає спеціалізована організація по залученню 

інвестицій і роботі з інвесторами. 
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Другий блок - «Умови для бізнесу та гарантії інвесторам» передбачає 

розробку і прийняття нормативного акту про захист прав інвесторів і 

механізмах підтримки інвестиційної діяльності. Всі гарантії здійснення 

інвестиційної діяльності та зобов'язання голови регіону, а також механізм 

вирішення складних ситуацій повинні міститися в Інвестиційній декларації. 
Окремою інвестиційною вимогою є наявність в регіоні механізму 

підготовки кадрів, що пов'язана з Прогнозом потреб регіонального ринку праці 

на 7 років і Інвестиційної стратегією. З огляду на складності забезпечення 

промислових споживачів електроенергією, одним з обов'язкових інвестиційних 

вимог є включення споживачів енергоресурсів до складу Регіональної 

енергетичної комісії. Крім цього, в регіоні повинен бути розроблений і 

впроваджений Єдиний регламент супроводу інвестиційних проектів за 

принципом одного «вікна», а також нормативний акт, який регламентує 

процедуру оцінки регулюючого впливу. 
Інформаційна підтримка інвесторів має здійснюється на створеному, 

відповідно до вимог Стандарту, Інвестиційному порталі, який повинен бути, як 

мінімум, двомовним (українська та англійська мови). Крім того, для інвесторів 

має бути налагоджений канал прямого зв'язку з керівництвом регіону, в тому 

числі який передбачає використання мобільного зв'язку, офіційних блогів 

керівників регіону, в тому числі і в соціальних мережах, а також «гарячої лінії» 

на інвестиційному порталі.  
Професійна підтримка інвестиційного клімату згідно Стандарту має 

здійснюється через ефективну систему навчання, підвищення кваліфікації та 

оцінки компетентності співробітників регіональної команди. 
Іноземні інвестиції як економічна категорія трактуються вченими - 

економістами по-різному. У нашому дослідженні дано визначення іноземних 

інвестицій як базуються на оцінці ринкових чинників вкладень капіталу в різні 

об'єкти і інструменти господарської діяльності, що здійснюються іноземними 

інвесторами за межами країни їх походження відповідно до законодавства 

країни - реципієнта іноземних інвестицій з метою отримання прибутку. 
В результаті аналізу основ організації управління залученням іноземних 

інвестицій встановлено, що на регіональному рівні визначаються загальні 

правила здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі з залученням 

іноземних інвестицій. При цьому регіони мають право самостійно формувати 

політику по залученню іноземних інвестицій і здійснювати заходи щодо 

створення сприятливого інвестиційного клімату в рамках чинного 

законодавства. Законодавчо держава встановлює можливість застосування 

широкого спектра методів та інструментів залучення іноземних інвестицій. 
Інвестиційний клімат в регіоні безпосередньо пов'язаний із 

загальнодержавним кліматом. Регіональний інвестиційний клімат - система 

правових, економічних і соціальних умов інвестиційної діяльності, сформованої 

дією широкого кола взаємопов'язаних процесів, що відображають як об'єктивні 

можливості регіону щодо розвитку і розширення інвестиційної діяльності, так і 

умови діяльності інвесторів. 
Складовою інвестиційного клімату регіону є інвестиційна привабливість, 
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що розглядається як сукупність різноманітних об'єктивних можливостей і 
обмежень, зумовлюючих інвестиційну активність в регіоні - інтенсивність 

залучення інвестицій у регіон (другу складову інвестиційного клімату). 

Інвестиційна активність є результатом реалізації привабливості і потенціалу. 

Інвестиційний потенціал - це кількісна характеристика, що охоплює 

макроекономічні характеристики сумарних об'єктивних передумов для 

інвестицій, котрі залежать як від наявності і різноманітності сфер об'єктів 

інвестування, так і від економічного розвитку регіону. Залучення інвестицій в 

економіку регіону є однією з основних умов їх прискореного розвитку. 
Забезпечити її можна шляхом підвищення інвестиційної привабливості 

регіону - таких умов інвестування, що безпосередньо впливають на вибір 

інвестором об'єкта інвестування. 
Інноваційний потенціал регіону - сукупність всіх наявних у регіоні видів 

ресурсів, включаючи інтелектуальні, матеріальні, фінансові, інформаційні та 

інші, необхідних для забезпечення інноваційного процесу на всіх стадіях від 

продукування нових знань до поширення і реалізації інноваційної продукції, а 

також здатності суб'єктів господарювання до сприйняття інновацій та їх 

інноваційної активності. Лише такий потенціал може забезпечити створення і 

реалізацію принципово технологічно нової продукції, яка здатна посилити 

конкурентні переваги товаровиробників. 
Але питання вимірювання інноваційного потенціалу регіону на сьогодні 

залишається не вирішеним, оскільки за різними методиками використовуються 

показники, котрі не входять до статистичної звітності, в наслідок чого 

виникають проблеми щодо їх виміру та зіставлення; наявність показників, котрі 

визначаються експертним шляхом, що може бути суб’єктивно; необґрунтовано 

велика кількість показників, котрі не містять істотної інформації; поєднання 

абсолютних та відносних показників в одній групі і т. д. 
Останніми роками з'явилися праці, в яких інноваційний потенціал 

розглядається з системних позицій у контексті державної інноваційної 

політики, розвитку інноваційної інфраструктури, трансферу технологій, 

інвестиційної привабливості інноваційного середовища, впливу науки і 

технологій на розвиток економіки. 
Беручи до уваги все вищесказане, пропонуємо розглядати формування 

інвестиційного потенціалу регіону як процес реалізації заходів щодо створення 

сукупності організаційно-економічних умов для здійснення інвестиційної 

діяльності, формування та використання власних і залучених інвестиційних 

ресурсів та оцінювання рівня інвестиційного потенціалу з метою обґрунтування 

доцільності реалізації інвестиційного рішення. 
Пошук шляхів підвищення рівня інвестиційного потенціалу регіону 

передбачає дослідження критеріїв прийняття інвестиційних рішень, під якими 

слід розуміти певні умови інвестиційного середовища. Визначення таких умов 

передбачає багаторівневий підхід, що враховує привабливість зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 
Завдяки активізації інвестиційної діяльності відбувається розвиток галузей 

і регіонів, що сприяє розширенню відтворювання виробничих сил, зростанню 
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національного багатства, підвищенню ефективності економіки і рівня життя 

населення, забезпечуючи підвищення його якості. 
Для відновлення розвитку економіки України, в цілому, і її регіонів, 

зокрема, необхідно, чітко позначити ті умови і передумови, без яких 

неможливо забезпечити активізацію інвестиційної політики: 
- основна умова - вироблення нового стратегічного курсу інвестиційно-

інноваційної політики, яка відповідає реаліям сучасного етапу реформування і 

формування соціально-орієнтованої економіки, що забезпечує стале економічне 

зростання (мова йде про перехід від політики «виживання і порятунку» до 

активної інвестиційної політики на основі сталого розвитку економіки); 
- принциповим моментом є не просто активізація інвестиційного процесу, 

а реальне поєднання його з інноваціями. Нові вкладення повинні не просто 

накладатися на стару структуру економіки, а забезпечувати і процеси 

структурної перебудови, впровадження нової техніки і технологій; 
- інвестиційна активність повинна здійснюватися при активній нової 

економічної ролі держави в цих процесах, при збереженні окремих тенденцій в 

децентралізації управління в інвестиційній сфері; 
- концентрація інвестиційного потенціалу все більшою мірою набуває 

регіональний характер, в зв'язку з чим концентрація всіх джерел фінансування 

інвестицій, включаючи бюджетні, їх підтримка і стимулювання повинні 

з'явитися найважливішим елементом нової інвестиційно-інноваційної стратегії; 
- необхідно забезпечити мінімізацію ризиків при вкладенні капіталів в 

інвестиційну та інноваційну діяльність, що вимагає ранжування факторів 

ризику і вироблення механізмів, що забезпечують їх зниження. В даному 

випадку, мова йде про технологічні, фінансові, економічні, соціальні, 

криміногенні, політичні, правові (нормативній базі і формах державного 

захисту капіталу) ризики. 
Таким чином, можна говорити про те, що в даний час ведеться активна 

робота щодо поліпшення інвестиційного клімату та створення умов для 

залучення інвестицій на рівні регіонів, в тому числі по формування необхідної 

регіональної інфраструктури.  
 
 

М.М. Галац  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ 
Досліджено особливості розвитку страхового ринку України. Проаналізовано 

фінансовий стан страхових організацій.Розглянутапроцедура коригування 

ефективності організаційно-економічним механізмом діяльності страхових 

компаній страхових компаній України. 
Ключoвiслoвa:страховий ринок, страхові компанії, ефективність, 

антикризове фінансове управління. 
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Криза на ринку страхових послуг України призвела до значних проблем з 

управлінням фінансовим станом страховими компаніями країни. При цьому 

проблеми з фінансовим станом є не тільки у малих, але й у середніх та великих 

страховиків, у тому числі з іноземним капіталом. За таких умов страхові 

компанії потребують пошуку та реалізації шляхів підвищення ефективності 

управління фінансовим станом, що будуть спрямовані на зміцнення їх 

фінансової стійкості, збільшення прибутковості та усунення кризових проявів у 

фінансово-господарській діяльності. 
Проблеми ефективності управління страховимикомпаніями розглянуто в 

працях таких учених: В. Базилевич, Н. Внукова, К. Воблий, О. Гвозденко, 

Т.Гварліоні, В. Дорофієнко, А. Дєгтяр, О. Заруба, М. Клапків, Л. Нечипорук, 

С.Осадець, О. Поважний, Л. Рейтман, К. Турбіна, В. Фурман, О. Чилікін, 

В.Шахов, Я. Шумелда, Р. Юлдашев. Крім того, у даних публікаціях досліджено 

широке коло теоретичних і практичних проблем підвищення ефективності 

страхової діяльності в умовах трансформаційних перетворень в економіці, але 

теоретичні аспекти управління страховою діяльністю в сучасних умовах 

відстають від практики. 
Метою роботи є обґрунтування шляхів підвищення ефективності 

управління страховими компаніями України. 
Дослідження страхового ринку України у 2008-2017 роках показало 

наявність кризи, яка почалась у 2013 році, що підтверджується: зменшенням 

кількості страхових компаній на 159 одиниць, або на 33,90%; зменшенням 

кількості страхових договорів на 73,47%; зменшенням розмірів статутних 

капіталів страховиків країни на 4,12%; підвищенням концентрації ринку як у 

сегменті страхування життя, так і у сегменті страхових послуг, які не пов’язані 

зі страхуванням життя [5].  
Наявність та розвиток кризи на ринку страхування України у 2013-2017 

роках підтвердила й оцінка фінансового стану трьох груп страхових компаній 

(великі, середні, малі), які працюють на цьому ринку. Оцінка фінансового стану 

великих страховиків (НАСК Оранта, Прат «Провідна», СК «Уніка», СК «PZU 

Україна», СК «ТАС») показала, що вони за період дослідження або покращили 

власний фінансовий стан (переважно компанії з іноземним капіталом), або мали 

нейтральні зміни у ньому, винятком є НАСК «Оранта», яка під впливом 

збиткової діяльності та значних проблем у власній фінансово-господарській 

діяльності може бути віднесена до компаній із негативними змінами 

фінансового стану [5].  
Аналіз фінансового стану середніх страхових організацій (СК 

«Український страховий стандарт», СК «Нова», СК «Європейський страховий 

альянс», СК «Галицька», СК «Альфагарант») дає змогу стверджувати, що такі 

страхові компанії мали або нейтральні зміни у власному фінансовому стані, або 

його погіршення із переважанням останніх [5].  
Оцінка фінансового стану малих страховиків (СК «Рітейл-страхування», 

СК «Мега-поліс», СК «Провідна», СК «Крона», СК «ОСК Резерв») вказує на те, 

що зазначені страхові організації або мали негативні зміни у фінансовому стані, 

або перебували у фінансовій кризі [5]. У межах підвищення ефективності 
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управління організаційно-економічним механізмом діяльності страхових 

компаній вкрай необхідне застосування відповідної процедури його постійного 

коригування в умовах мінливого зовнішнього середовища (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Процедура коригування ефективності організаційно-

економічним механізмом діяльності страхових компаній страхових 

компаній України[3, с. 98] 
 
Ключовим складником боротьби з кризою на ринку страхових послуг та 

сприяє підвищенню ефективності організаційно-економічного механізму 

діяльності страхових компаній, зменшенню кількості проблемних страхових 

компаній є державний вплив. Необхідно відзначити наявність значного 

інструментарію державного впливу на ринок страхування в країні та окремі 

його складники (страхові компанії), а також низький рівень сучасного 

державного впливу з погляду боротьби із кризовими проявами на ринку і 

підвищення ефективності управління фінансовим станом окремих страховиків. 
У цьому контексті вважаємо, що держава повинна розробити стратегію 

розвитку ринку страхування, враховуючи, що старі втратили чинність; 

підвищити якість законодавчого забезпечення державного регулювання 

діяльності страховиків; збільшити інформаційну підтримку страхування в 
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країні. Важливою тут є також інтеграція коригування фінансового стану 

страховиків на рівні місцевих органів влади до загальної процедури такого 

коригування.  
Проведена оцінка фінансового стану страховиків країни дає змогу 

поділити їх на три групи: ті, що потребують покращення фінансового стану; ті, 

що потребують впровадження антикризового фінансового управління; ті, що 

потребують санації. 
Перша група страхових компаній потребує розроблення та реалізації 

комплексу заходів із покращення власного фінансового стану (рис. 2) з метою 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та 

конкурентоспроможності.  

 
Рисунок 2 – Комплекс заходів щодо підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму діяльності  
страхових компаній України [1, с. 37] 

 
До заходів із покращення операційної діяльності страховиків країни 

необхідно віднести: продуктову диверсифікацію у напрямі активізації 

страхування сільгоспвиробників, сфери послуг, розроблення нових та 

модернізацію наявних страхових продуктів у контексті максимального 

задоволення споживачів і охоплення всіх незайнятих ніш ринку; територіальну 

диверсифікацію з акцентом на охоплення сільської місцевості країни та 

сільського населення, що повинна включати такі напрями, як збільшення 

мережі філій, представництв, збільшення мережі агентів з акцентом на середні 

та малі міста і сільську місцевість країни, франчайзинг, активізація мобільних 

пунктів надання страхових послуг;впровадження Інтернет-послуг із продажу 

страхових продуктів; підвищення ефективності управління адміністративними 

витратами та витратами на збут із використанням принципів відсікання зайвого, 

критичної необхідності, розрахунку ефективності понесених витрат, 

конкурсних закупівель, прозорості, неупередженості.  
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Покращення інвестиційної діяльності страхових компаній України 

повинно бути спрямоване на диверсифікацію інвестиційних вкладень зі 

збільшенням довгострокових інвестицій; підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності; збільшення прибутковості інвестицій; підвищення 

ефективності взаємодії страховиків із небанківськими фінансовими установами; 

підтримку реального сектору національної економіки.  
Заходи з підвищення ефективностіорганізаційно-економічного механізму 

діяльності страхових компаній України повинні включати[4, с. 7]: 
- підвищення ефективності взаємодії з банками; налагодження роботи з 

акціонерами, особливо міноритарними;  
- збільшення можливостей із залучення фінансових ресурсів від інвесторів, 

акціонерів, власників;  
- активізацію залучення домашніх господарств як акціонерів страхових 

організацій.  
До заходів із покращення маркетингової діяльності відносимо: зміну 

вектору рекламної діяльності з акцентом на Інтернет-рекламу; відхід від 

промоакцій у бік збільшення просування страхових послуг через агентські 

відносини з працівниками сфери ритейлу, продажу нерухомості, надання 

послуг; нарощування маркетингової активності у сільській місцевості країни.  
Заходи з покращення управління персоналом у страхових компаніях 

України можна розділити на низку груп, таких як підбір персоналу; навчання 

персоналу; мотивація персоналу; соціальна підтримка персоналу.  
До заходів із покращення інноваційної діяльності страховиків України 

відносимо: розроблення нових страхових продуктів та умов надання страхових 

послуг; інновації у підготовці персоналу; впровадження та активізацію збутової 

діяльності в межах функціонування інтернет-сайтів компаній; використання 

цифрових технологій в управлінні страховиками та контролі за персоналом.  
Страховики потребують розроблення та реалізації комплексу заходів з 

антикризового фінансового управління (рис. 3), головною метою якого буде 

стабілізація фінансового стану та усунення кризових явищ у фінансово-
господарській діяльності.  

До антикризових заходів страховиків фінансово-економічного характеру 

відносимо: стосовно доходів – ціновий демпінг на страхові послуги з метою 

різкого збільшення обсягів страхової діяльності, а також підвищення норми 

ризику під час здійснення інвестиційної діяльності з метою значного 

збільшення доходів від інвестування; стосовно витрат – використання 

принципів «відсікання зайвого» та «критичної необхідності», а також 

максимальне зменшення фінансування довгострокових проектів; стосовно 

власного капіталу – пошук нових інвесторів та, за необхідності, заохочення 

збільшення інвестиційних вкладень міноритарних акціонерів.  
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Рисунок2 – Комплекс заходів з антикризового фінансового управління 

страховими компаніями України[2, с. 62] 
 
Антикризові заходи організаційно-правового характеру в межах 

управління фінансовим станом страховиків повинні бути спрямовані на зміну 

організаційно-правової форми господарювання, переважно на публічне 

акціонерне товариство; оптимізацію організаційної структури з акцентом на 

усунення збиткових і неефективних елементів та інтенсифікацію праці 

працівників компанії; підвищення якості менеджменту та впровадження нових 

підходів до управління; оптимізацію кількості персоналу; підвищення 

ефективності взаємодії між членами трудового колективу організації. 
До заходів господарсько-технічного характеру необхідно віднести: 

підвищення продуктивності роботи персоналу за рахунок зміни мотиваційних 

пріоритетів; зниження собівартості надання страхових послуг; підвищення 

якості обслуговування страхувальників; оптимізацію асортименту страхових 

послуг; залучення всього персоналу компанії на пошук резервів збільшення її 

ефективності та прибутковості; реалізацію зайвого майна.  
До антикризових соціальних заходів необхідно віднести: допомогу у 

пошуку роботи звільненим працівникам; виплату компенсації за звільнення; 

допомогу у перекваліфікації та підвищенні кваліфікації; психологічну 

підтримку та реабілітацію. Неможливість стабілізувати фінансовий стан може 

привести страхові компанії до глибокої фінансової кризи з подальшою їх 

ліквідацією, що потребує протидії в межах розроблення та реалізації комплексу 

санаційних заходів (рис. 3). Головною метою розроблення та реалізації 

санаційних заходів є недопущення критичного погіршення фінансового стану 

страхових організацій у короткостроковій перспективі (до одного року) та його 

стабілізація у середньостроковій (від року до п’яти років). До санаційних 

фінансових заходів відносимо: пошук стратегічного інвестора; перетворення 

страхової компанії на публічне акціонерне товариство; реструктуризацію 

заборгованості перед кредиторами із залученням їх до подолання фінансової 

кризи; одержання додаткових кредитних коштів. 
Як санаційні господарські заходи страховики можуть здійснити: продаж 

частини активів, що не використовуються у господарській діяльності або без 

яких можливо її здійснювати у короткостроковій перспективі; продаж або 
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ліквідацію окремих підрозділів; максимальне зменшеннявитрат; звільнення 

частини персоналу; зменшення асортименту страхових послуг; формування 

якості надання послуг страхування в умовах жорсткої економії ресурсів. 
 

 
Рисунок 3 – Комплекс санаційних заходів страхових компаній України 

[1, с. 40] 
 
До заходів, які спрямовані на оптимізацію управління організаційно-

економічним механізмом забезпечення ефективності діяльності страхових 

компаній в умовах розвитку фінансової кризи, віднесемо: зміну керівництва та 

всієї команди топ-менеджерів; упровадження нових, прогресивних форм та 

методів управління; суттєві зміни в маркетинговій діяльності; адаптацію та 

психологічну підготовку персоналу до роботи в умовах фінансової кризи.  
До санаційних заходів, спрямованих на реорганізацію страховика, 

відносимо: ребрендінг; зміну організаційно-правової форми господарювання; 

злиття або приєднання до страхової компанії, яка не має фінансових проблем. 

Санація має ще негативніші наслідки для персоналу страхової організації, ніж 

антикризове фінансове управління, що потребує розроблення та впровадження 

санаційних соціальних заходів. Зазначаємо, що вони будуть ідентичні таким же 

заходам, які були запропоновані в межах комплексу заходів з антикризового 

фінансового управління.  
Реалізація процедури коригування фінансового стану страхових компаній 

України (рис. 1), у межах якої буде впроваджуватися зовнішнє коригування 

фінансового стану страховиків (держава та муніципальні органи влади) та один 

із трьох комплексів заходів внутрішнього коригування фінансового стану 

страхових організацій (рис. 2-3), дасть змогу виявити та реалізувати резерви 

зміцнення їх фінансової стійкості та прибутковості, а також підвищить 

ефективність управління фінансовим станом.  
На основі оцінки сучасної ситуації, що склалася на ринку страхових послуг 

України, були запропоновані шляхи підвищення ефективності управління 

фінансовим станом страхових компаній країни з виділенням процедури 

коригування фінансового стану та трьох варіантів комплексу заходів із 

підвищення ефективності такого управління залежно від рівня виявлених 

фінансових проблем страховиків.  

Комплекс санаційних заходів страхових компаній України 

Санаційні фінансові заходи 

Санаційні господарські заходи 

Санаційні управлінські заходи 

Санаційні заходи, спрямовані на реорганізацію страховика 

Санаційні соціальні заходи 
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ОЦІНКА ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ 

В статті досліджено шляхи оцінки спеціального процентного ризику, який 

пов'язаний з фінансовим станом емітентів, і загального процентного ризику, 

що залежить від ринкових коливань процентних ставок. Проаналізовано 

характеристики параметрів процентного ризику та коливання відсоткових 

ставок в Україні протягом 2014-2019 рр. Проаналізовано основні методи 

управління процентним ризиком. 
Ключові слова: комерційний банк, процентний ризик, фінансовий ринок, 

управління процентним ризиком, GAP-аналіз. 
Постановка проблеми. Сьогодні особливе місце в розвитку економіки 

посідають комерційні банки, які є безпосередніми учасниками фінансового 

ринку. Від їх функціонування залежить розвиток регіонів і України в цілому. 

Проте, глобальні зміни і політична ситуація, що склалася в Україні в останні 

кілька років впливає на ефективність функціонування комерційних банків, у 

зв'язку з нестабільною ситуацією, що склалася у сфері банківських послуг, яка 

пов'язана, в тому числі, з високою ймовірністю зміни процентних ставок на 

ринку фінансових послуг. З іншого боку, велика кількість комерційних банків, 

що надають однотипні послуги, розвиває конкурентну боротьбу за клієнта і не 

дозволяє пропонувати споживачам процент за вкладами, який дозволить 

отримувати стабільний дохід вкладнику і принесе прибуток. Все це обумовлює 

потребу постійного моніторингу, контролю та аналізу ситуації, що склалася на 

фінансовому ринку, пов'язаної з процентним ризиком. Для комерційних банків, 

що працюють в сучасних ринкових умовах, процентний ризик є одним з 

пріоритетних. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблему управління 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669765:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669765:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672664
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672664
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банківськими ризиками, в тому числі і процентним, досліджували в своїх 

роботах Є. Буглак, В. Васюренко, О. Сергєєва, В. Сніжко, Т. Тарханова, 

Р. Хутаев, А. Швецов та інші. Але, на погляд автора, в частині вивчення 

процентного ризику праці цих вчених обмежуються формулюванням 

визначення і складових загроз цього виду. Тому особливої актуальності набуває 

оцінка та методи управління процентним ризиком з урахуванням міжнародних 

стандартів банківської системи та ризик-менеджменту. 
Формулювання цілей статті.Метою дослідження є аналіз параметрів 

процентного ризику та коливання відсоткових ставок в Україні для оцінки та 

управління процентним ризиком з урахуванням міжнародних стандартів ризик-
менеджменту. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Діяльність комерційних банків 

по залученню ресурсів, як правило, ґрунтується на ретельно продуманій 

стратегії управління активами і пасивами. У зв'язку з тим, що існує небезпека 

того, що за залучені кошти доведеться платити за дуже високою ціною, 

щонеминуче призведе до втрат, виникає необхідність створення системи 

управління ризиками, яка дозволить забезпечити надійність 

роботикомерційного банку. Основними завданнями даної системи є проведення 

роботи по виявленню ризиків, розрахунку їх величини, забезпечення їх 

моніторингу, використання інструментів і процедур реагування на наявні 

загрози.Одним з важливих ризиків, що вчиняють серйозний вплив на 

ефективність комерційного банку, поряд з кредитним ризиком і ризиком 

ліквідності, є ризик процентної ставки. У зв'язку з чим, в діяльності будь-якого 

банку, який здійснює свою роботу на ринку фінансових послуг, необхідно 

налагодити механізм моніторингу процентного ризику в системі управління 

ним.  
Протягом 2014-2019 рр. розмір процентних ставок в банках України за 

наданими кредитами в національній валюті зріс на 2,3 пункти, та за 5 місяців 

2019 року цей середньозважений показник становив 19,5% річних (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків 
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України (без урахування овердрафту) протягом 2014-2019 рр., % [4] 
Вартість кредитів в іноземній валюті протягом досліджуваного періоду 

навпаки – зменшилась на 3,7 пункти. Графік процентних ставок за кредитами в 

іноземній валюті має спадний характер внаслідок нестабільного курсу 

іноземних валют. Варто зазначити, що розмір процентних ставок за кредитами, 

наданими українськими банками не залежить від сезонності. В 2018 р. 

найдешевші кредити в національній валюті були на початку року, а в 2016 р. в 

четвертому триместрі року (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Графік зміни середньозважених процентних ставок за 

кредитами в національній валюті протягом 2014-2018 рр., % [4] 
 
З рисунку видно, що протягом досліджуваного періоду найбільший розмір 

середньозваженої процентної ставки згідно статистичної звітності банків 

України був зафіксований в березні 2015 р. А найменша вартість кредитів в 

іноземній валюті в Україні була в кінці січня 2014 р. Як вже було зазначено, 

сезон не впливає на зміну процентних ставок в Україні. На зміну процентних 

ставок за кредитами безпосередньо впливає інфляція, кредитні ризики, податки, 

зміна валютного курсу та інші. При виявленні процентного ризику Базельський 

комітет рекомендує виділяти чотири основні форми процентного ризику, 

обумовлені джерелами його виникнення: 
 ризик зміни вартості позицій, пов'язаний з розбіжністю в строках 

погашення (повернення) балансових активів, пасивів і позабалансових 
вимог і зобов'язань з фіксованою процентною ставкою або з встановленням 

нової ставки за фінансовими інструментами (з плаваючою процентною 

ставкою); 
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форми кривої, що відображає рівномірність отримання доходу, внаслідок 

розбіжності за часом погашення фінансових інструментів при зміні процентних 

ставок по ним; 
 базисний ризик, обумовлений недостатньою кореляцією між 

відсотковими ставками за залученими та розміщеними фінансовими 

інструментам, які мають подібний термін погашення і характеристики 

перегляду процентної ставки; 
 опціонний ризик, викликаний можливою відмовою від виконання 

зобов'язань однією із сторін угоди з автономними опціонами фінансовими 

інструментами з вбудованими опціонами (наприклад, депозити з правом 

дострокового вилучення) [2, c. 98]. 
 Як показує міжнародна практика, значна зміна процентної ставки, 

надаючи негативний вплив на фінансовий стан банку, може: 
‒ викликати скорочення доходів, що в свою чергу негативно позначиться на 

фінансових результатах діяльності кредитної установи; 
‒ привести до зниження економічної вартості банку; 
‒ зменшити розмір капіталу банку[3]. 

 У міжнародній банківській діяльності аналіз процентного ризику 

проводиться за такими фінансовими інструментами: 
‒ боргові цінні папери; 
‒ пайові цінні папери з правом конверсії в боргові цінні папери; 
‒ неконвертовані привілейовані акції, за якими розмір дивідендів 

визначено; 
‒ похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є фінансові 

інструменти, що дають процентний дохід; 
‒ контракти, за умовами яких відповідні вимоги чи зобов'язання банку 

розраховуються на основі процентних ставок [1, c. 58]. 
За Базелем II процентний ризик визначається за формулою [5]: 

ПР = СПР + ОПР, 
де, ПР – процентний ризик; 
СПР – спеціальний процентний ризик (загроза несприятливої зміни 

поточної вартості фінансового інструменту через фактори, що відносяться до 

емітентів фінансових інструментів); 
ОПР – загальний процентний ризик (загроза несприятливої зміни поточної 

вартості фінансового інструменту, пов'язаного з ринковими коливаннями 

процентних ставок). 
 

 За Базелем II спеціальний ризик оцінюється шляхом групування всіх 

фінансових інструментів за трьома загальними категоріями: 
1. Державний. До цієї категорії належать фінансові інструменти 

центральних та місцевих органів влади незалежно від типу їх (векселі, купонні 

та дисконтні облігації тощо). 
2. Допущений. До цієї категорії належать фінансові інструменти, емітовані 

підприємствами державного сектору, та інші інструменти з високим рейтингом. 
3. Інші. До цієї категорії належать фінансові інструменти, які не належать до 
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1-ї або 2-ї категорій [5]. 
Основним недоліком даної методики є необхідність отримання 

міжнародного рейтингу на фінансовий інструмент. Відсутність рейтингу 

незалежно від категорії автоматично встановлює коефіцієнт ризику в розмірі 8% 

[3]. З цієї причини необхідно визначати коефіцієнт процентного ризику 

фінансового інструменту в залежності від фінансового стану емітента. 

Джерелом інформації про це можуть бути його установчі документи, фінансова, 
податкова та статистична звітність, інша інформація, яка може свідчити про 

наявність фондового ризику. Потім на підставі фінансового стану емітента 

визначається його клас. 
Банк проводить оцінку фінансового стану емітента кожен раз при 

укладанні договору про придбання фінансового інструменту. Надалі 

періодичність оцінки визначається з урахуванням наявної інформації про 

емітента. Залежно від класу емітента визначається коефіцієнт спеціального 

процентного ризику. 
В Україні, протягом досліджуваного періоду, процентні ставки по кредитам 

в національній валюті для фізичних осіб перевищують аналогічні ставки по 

кредитам для суб’єктів господарювання в середньому на 12,4 пункти (табл. 1). 
Таблиця 1 – Динаміка середньозважених процентних ставок за 

наданими кредитами в українських банках за видом позичальників [4] 
 Фізичні особи Суб’єкти господарювання Абсолют. відхилення (2-3) 

Національна 
валюта 

Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

Іноземна 
валюта 

2014 р. 27,2 3,7 16,4 8,9 10,8 -5,2 
2015 р. 30,2 6,9 20,8 8,2 9,4 -1,3 
2016 р. 31,7 3,6 17,5 8,0 14,2 -4,4 
2017 р. 29,3 - 14,0 6,8 15,3 - 
2018 р. 30,2 - 17,7 5,6 12,5 - 

 
Відповідно Базелю II визначення загального процентного ризику включає в 

себе кілька етапів. 
1. Розрахунок довгих (знак «+») і коротких (знак «–») позицій для кожної 

групи фінансових інструментів і для кожного періоду (зони). Позиції з 

протилежним знаком, що припадають на один період, згортаються. 
2. Зважування позицій (зі збереженням знака) на відповідні вагові 

коефіцієнти. 
3. Визначення вертикального дисбалансу. Це роблять тільки для тих 

періодів, в яких одночасно є позиції з протилежними знаками. Вертикальний 

дисбаланс розраховується як 10% від перекритої позиції (тобто менший по 

модульному значенню). Для подальшого розрахунку береться чиста позиція 

(довга мінус коротка) кожного періоду з урахуванням знака. 
4. Визначення внутрішньозонального горизонтального дисбалансу. Це 

роблять в тому випадку, коли у межах однієї зони одночасно знаходяться позиції 
з протилежними знаками, які належать до різних періодів цієї зони. Для другої і 

третьої зон дисбаланс обчислюється як 30% від перекритої позиції (меншою за 
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модульним значенням), а для першої зони – 40%. Для подальшого розрахунку 

береться чиста позиція в кожній зоні з урахуванням знака. 
5. Визначення горизонтального дисбалансу між сусідніми зонами. Це 

роблять тільки тоді, коли у двох сусідніх зонах (першій і другій або другий і 

третій) знаходяться позиції з протилежними знаками. Дисбаланс обчислюють як 

40% від перекритої позиції. 
6. Визначення горизонтального дисбалансу між віддаленими зонами. Він 

обчислюється тільки тоді, коли у віддалених зонах (першої і третьої) існують 

позиції з протилежними знаками. Дисбаланс визначається як 100% від 

перекритої позиції [5]. 
Одним з недоліків оцінки загального процентного ризику, за методикою 

Базельського комітету, є трудомісткість. Тому банки України для оцінки 

загального процентного ризику використовують GAP-аналіз, застосовуючи 

формулу [2, c. 100]: 
𝐺𝐴𝑃𝑡 = ∑ 𝐴𝑡 − ∑ 𝐿𝑡 , 

де𝐺𝐴𝑃𝑡 – періодичний геп; 
∑ 𝐴𝑡 – сумарний обсяг процентних активів, які переоцінюються в періоді t; 
∑ 𝐿𝑡 – сумарний обсяг процентних пасивів, які переоцінюються в періоді t. 

GAP – це різниця між сумою довгих і коротких позицій за фінансовими 

інструментами, чутливими до зміни процентних ставок, визначених для 

кожного інтервалу. Він може бути розрахований у абсолютному та відносному 

вираженні. 
 
Коефіцієнт GAPt розраховується за формулою [2, c. 100]: 

Коефіцієнт GAP𝑡 =  
∑ 𝐴𝑡

∑ 𝐿𝑡
 

Важливим для даної методики є розрахунок індексу процентного ризику, 

здійснюваного за формулою [2, c. 100]:  

Індекс процентного ризику =  
|𝐺𝐴𝑃𝑡|

𝐴з
 ,  

де Аз – загальні активи. 
Проаналізуємо індекс процентного ризику по банківській системі України 

протягом 2016-2019 рр. (рис. 3). 
З рисунку видно, що найбільший GAP-розрив зі знаком «мінус» був у 2016 

р. внаслідок фінансової і політичної кризи та недовіри до банківської системи в 

цілому. Та загалом, потрібно зазначити, що рисунок показує позитивну 

тенденцію зменшення GAP-розриву, що, в свою чергу, свідчить про позитивну 

тенденцію розвитку банківської системи України. Можемо припустити, що 

маржа буде збільшуватись протягом наступних років зі зниженням відсоткових 

ставок. Зменшити можливі фінансові втрати від процентного ризику дозволяє 

система управління, яка повинна враховувати не тільки розмір самого ризику, а 

й етапи (цикл) процентних ставок (збільшення або зменшення). Якість системи 

управління процентним ризиком в значній ступені залежить від організаційної 

складової, а саме опис і ефективний розподіл функціональних завдань між 
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структурними підрозділами банку, задіяними в системі ризик-менеджменту. 
 

 
Рисунок 3 – Динаміка індикаторів процентного ризику по банківській 

системі України протягом 2016-2019 рр. [4] 
 
Розглянемо основні методи управління та способи боротьби банків з 

процентними ризиками: 
1. Надання кредитів, які мають плаваючу процентну ставку. Це дає банку 

можливість відповідно до коливань ринкових процентних ставок коригувати 

розмір процентної ставки по виданому кредиту, що дозволяє уникнути 

можливих втрат при підвищенні ринкової норми позичкового відсотка. 
2. Узгодження активів і пасивів за термінами їх повернення. Цей спосіб 

можна застосовувати щодо всього балансу банку або для певного виду активів і 
пасивів. Максимальне хеджування процентного ризику буде досягатися при 

повному збігу термінів по поверненню активів і пасивів, але це значно знижує 

маневреність і гнучкість банку в своїй діяльності. На практиці банки вдаються 

до узгодження термінів повернення активів і пасиві лише для тих видів, які 

особливо чутливі до змін ставок відсотка. Це дозволяє мінімізувати процентні 

ризики при збереженні мобільності кредитної організації. 
3. Використання процентних опціонів. Банк використовує цей метод для 

захисту портфеля облігацій, що дає йому можливість заробити на зберіганні 

облігацій, якщо процентні ставки знижуються, а ціни облігацій йдуть вгору. 
4. Короткострокові процентні ф'ючерси. Кредитні організації приймають на 

депозит від населення і компаній під певний відсоток і використовують їх в 

якості кредитних ресурсів для видачі позик під більш високий відсоток, 

витягуючи прибуток з різниці. Цей метод управління процентними ризиками є 

досить популярним і часто використовується банками на практиці. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

GAP -606629 -438542 -323856 -193208
Коефіцієнт GAP 0.67 0.75 0.82 0.89
Індекс процентного ризику 0.39 0.25 0.18 0.10

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
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5. Процентні свопи. Дві сторони укладають між собою угоду, за умовами 

якої зобов'язуються у встановлений термін сплатити один одному відсоткові 

платежі, найчастіше одна з сторін платить за твердою ставкою, інша за 

плаваючою. Очевидно, що це досить ризиковано і вимагає ретельної 

аналітичної роботи банку, так як плаваюча ставка може різко змінитися в будь-
яку сторону. Але при належному підході дана Угода здатна принести істотну 

маржу. 
6. Термінові угоди. Між банком і клієнтом укладається угода про надання 

позики в майбутньому, в якій обумовлені: розмір позики, дата надання позики, 

плата за користування нею – відсоток. Кредитна організація захищає себе від 

можливих втрат у разі падіння ринкових процентних ставок на момент видачі 

позики, в свою чергу клієнт може виграти в разі підвищення цих ставок, так як 

вже має укладену угоду за нижчою процентною ставкою. Таким чином, сторони 

угоди ділять процентні ризики. 
7. Страхування процентного ризику. При укладенні відповідного договору 

здійснюється повна передача відповідного ризику страхової організації. Однак 

даний метод має ряд недоліків, таких як сплата страхових премій, як правило, 

досить чималих, а найголовніше знижується зацікавленість банківських 

працівників як страхувальників у проведенні інших заходів з управління 

процентними ризиками. 
Висновки. Отже, процентний ризик в сучасних умовах, що склалися на 

фінансовому ринку України можна визначити як можливість зміни прибутку 

(доходу) комерційного банку в результаті зміни відсоткової ставки. 

Несприятливі зміни процентних ставок можуть негативно вплинути на 

фінансовий стан, ефективність діяльності та баланс будь-якого комерційного 

банку в цілому. В даний час всі комерційні банки як ніколи піддаються 

процентному ризику, який в першу чергу залежить від процентної політики 

Національного Банку України, від вибору процентної ставки по вкладах і 

кредитах та від чітко розробленої Стратегії та Політики організації в області 

управління процентним ризиком. 
Процентний ризик можна запобігти. Для цього в пасиві балансу необхідно 

передбачити компенсацію процентного ризику при його утворенні в активі 

балансу. Пристосування процентної ставки до постійно мінливих умов 

фінансового ринку (в кредитних договорах) може сприяти мінімізації 

процентного ризику.  
Необхідною умовою для ефективного управління процентним ризиком в 

комерційному банку є наявність стратегії і політики організації в напрямку 

управління процентним ризиком, інструкції (нормативного локального акта), в 

якому прописана процедура управління процентним ризиком. У комерційному 

банку, одним з обов'язкових умов забезпечення його прибутковості, є постійна 

ідентифікація ризиків, наявність інформаційної системи для оцінки 

процентного ризику, здійснення моніторингу зміни процентних ставок на ринку 

фінансових послуг.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 
У статті автором проведено аналіз основних показників фінансової діяльності 

комерційних банків України який засвідчив, що період 2013-2014 років був 

складним для Української банківської системи, про що свідчить ліквідація 51% 
неплатоспроможних банків, зниження рівня активів банків, а також 

підвищення залежності банків від коштів клієнтів. 
Ключові слова: фінансові ресурси, банківська система, платоспроможність, 

власний капітал, активи банку, кошти клієнтів. 
Постановка проблеми.Пріоритетним завданням розвитку банківської 

системи України є забезпечення стабільного функціонування і розвитку 

комерційних банків, що і є основою їх ефективної фінансової діяльності. 

Банківська стабільність і ефективність - здатність банку відповідати за своїми 

зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для 

нормального функціонування у конкурентному середовищі. І з цією метою 

розробляється фінансовий механізм, який являє собою комплекс фінансових 

методів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток банку. Перш ніж 

запустити фінансовий механізм необхідно проаналізувати основні фінансові 

показники діяльності банків України, на основі отриманих результатів зробити 

відповідні висновки та сформувати диверсифікований фінансовий механізм.  
Дослідженню окремих питань теорії та практики депозитної та кредитної 

діяльності банків присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних учених: 

Герасимовича А.М., Васюренко О.В., Коцовської Р., Табачук В., Кириченко О., 

Лютого І.О., Солодкої О.О., Гладких Д., Бушуєвої І., Примостки Л.О., Мороза 

А.М., Шевченко Р.І., Шульги Н.П., Савлука М.І., Жукова М.М., Лаврушина 

О.І., Гросіан Р.К., Уайтинга Д.П., Усоскина В.М., Фишера І., Черкасова В.Є., 

Ширінської О.Б. та ін.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна нестабільність в 

Україні за останні 5 років суттєво вплинула на стан розвитку банківських 

https://core.ac.uk/download/pdf/71926100.pdf
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
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послуг, адже було сформовано та впроваджено кілька проектів економічних 

реформ: реформа фінансового сектору 2015 – 2017 рр., основним документом 

для реалізації якої була «Комплексна програма розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року», котра була розроблена у 2015 році [3], нині діє 

«Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року» 

[4], що була оновлена у 2017 році згідно з рішенням НБУ №28 та «Засади 

стратегічного реформування державного банківського сектору до 2025 року» 

[2].  
За період 2013-2017 років кількість діючих банків в Україні значно 

змінилась. Станом на 01 січня 2018 року ліцензію НБУ мали 82 банківські 

установи. З початку 2017 року кількість функціонуючих банківських установ 

скоротилася на 14 (рис. 1).  
 
 

 
 

Рисунок 1 –  Графік зміни кількості банків України за 2013-2017 рр. 
Розраховано автором за даними [5]. 
 
З початку 2014 року станом на 01.01.2018 внаслідок погіршення 

платоспроможності, загалом, до 87 банківських установ було запроваджено 

тимчасову адміністрацію [2, с. 1]. 
З 10 лютого 2017 року рішенням Правління № 76-рш, НБУ застосовує нові 

критерії розподілу банків на окремі групи на 2017 рік [6]: 
–  банки з державною часткою - банки, в яких держава прямо чи 

опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку (5 

банків); 
–  банки іноземних банківських груп - банки, контрольні пакети акцій яких 

належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам (23 

банка);  
–  банки з приватним капіталом –  банки, в  яких серед кінцевих власників 

істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або 

опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку (54 

банка). 
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Рисунок 2 – Структура банків України за 2013-2017 рр. 

Розраховано автором за даними [2]. 
 

Аналізуючи структуру банків України за критерієм належності капіталу 

(рисунок 2), можна побачити, що за період 2013-2017 років найбільших змін в 

кількості зазнали приватні банки, їх число зменшилось на 72 або 64,8%. 
21 грудня 2016 року між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та 

Міністерством фінансів було підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ 

«Приватбанк». З моменту передачі власником 100% акцій банку є держава в 

особі Міністерства фінансів України [2]. 
Розглянемо основні показники і результати фінансової діяльності 

комерційних банків України. 
Фінансовий результат діяльності комерційних банків відображається у 

Балансі. Баланс банку складається з двох частин: права сторона - пасиви 

(містить джерела залучення коштів та власний капітал), а ліва - активи 

(напрями використання залучених коштів). Баланс комерційного банку 

складаються щоденно, щомісячно, щоквартально. Саме дані Балансу 

використовуються для визначення ефективність та аналізу фінансової 

діяльності банку [6]. 
Першим елементом дослідження фінансової діяльності банків буде 

капітал, оскільки саме він відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової 

стійкості діяльності банків, як комерційної так і господарської та у 

відшкодуванні можливих збитків. 

 
Рисунок 3 – Динаміка основних показників власного капіталу банків 

України 2013-2017 рр. 
Розраховано автором за даними [4]. 
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Як видно з графіка обсяг власного капіталу банків протягом 2014 року 

зменшився на 44,58 млрд. грн. порівняно з 2013 роком та мав тенденцію на 

зменшення до 2017 року. Причиною є ліквідація окремих банківських установ 

та збиткова діяльність банків через політичну кризу в Україні. З огляду на 

значні обсяги докапіталізації ряду банківських установ та виключення з 

порядку розрахунку статистичних показників НБУ банків, що визнано 

неплатоспроможними, обсяг власного капіталу БСУ протягом  2017 року 

збільшився на 39,8 млрд. грн. 
Адекватність регулятивного капіталу за 2013-2017 роки дещо перевищує 

гранично встановлений мінімум у 10%, а це означає, що активи, зважені за 

ризиком і з урахуванням створених банком відповідних резервів на покриття 

збитків за ними перевищують за обсягом регулятивний капітал більше ніж у 10 

разів, тобто більша  норми  частка ризику, що її приймають на себе власники 

банку, і менша частка ризику кредиторів / вкладників банку. Діяльність банків є 

ризикованою. 
Протягом 2013 року 43 банківські установи збільшили статутний капітал 

на загальну суму 8,82 млрд. грн., в 2014 року - 37 на 9,15 млрд. грн. 
Банки усіх груп у 2013-2014 роках збільшували статутний капітал 

переважно з метою розширення діяльності, за винятком деяких банків IV групи, 

які нарощували капіталізацію з метою виконання законодавчо встановлених 

вимог щодо мінімального розміру статутного та регулятивного капіталів [7, с. 

16]. 
Протягом 2015 року 27 банківських установ збільшили статутний капітал 

на суму 56,4 млрд. грн., а у 2016 року - 43 на 105,72 млрд. грн. 
Протягом 2017 року 50 банківських установ збільшили статутний капітал 

на загальну суму 191,46 млрд. грн. Найбільший обсяг зміни статутного капіталу 

припадає на ПАТ КБ «Приватбанк» 155,36 млрд. грн. Для докапіталізації 

ПриватБанку уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 116,8 млрд. 

грн. Окрім цього, держава в особі Міністерства фінансів в обмін на випущені 

облігації брала участь у додатковій капіталізації ПриватБанку шляхом 

придбання акцій додаткової емісії банка в сумі до 38,57 млрд. грн. (постанова 

Кабінету Міністрів України №443 від 23 червня) [7, с. 17]. 
Таблиця 1 –  Коефіцієнти фінансової стійкості банків  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт захищеності 

власного капіталу 0,21 0,25 0,26 0,29 0,22 

Коефіцієнт надійності 0,18 0,13 0,11 0,11 0,14 
Коефіцієнт ефективності 

діяльності, % 138,43% 154,48% 183,54% 152,34% 158,01% 

Рентабельність капіталу ROE, % 0,81% -30,46% -11,74% -26,56 -15,96% 
Коефіцієнт рентабельності 

активів ROA, % 0,12% -4,07% -5,46% -2,48% -1,94% 

Розраховано автором за даними [2]. 
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З 2013 року по 2017 рік коефіцієнти фінансової стійкості мали доволі різкі 

коливання. Найбільше падіння прослідковується рентабельності капіталу, який 

знизилася до -26% в 2016 році. Перш за все це пов'язано з тим, що протягом 

розглянутих періодів спостерігалося істотне зниження чистого прибутку банку і 

зростання його власного капіталу. 
За підсумками 2017 року до трійки банків з найбільшими чистими 

активами входили:  
- Приватбанк (активи зросли на 40,5 млрд грн, або +18,5% на фоні 

торішньої докапіталізації за рахунок держави на 48,4 млрд грн);  
- Ощадбанк (+23 млрд грн, або +10,9% на фоні докапіталізації урядом на 

14,7 млрд грн);  
- Укрексімбанк (+10,7 млрд грн, або +6,6% на фоні докапіталізації 

Кабміном на 7,7 млрд грн).  
На ці банки припадає майже половина активів банківської системи 

України, що свідчить про високу концентрацію банківського капіталу.  
Щодо ПАТ «Сбербанк», то на початок 2018 року його активи знизились на 

12,2%, банк в загальнобанківському рейтингу перемістився з 6-ої на 9-у 

позицію. 
Протягом 2013 року чисті активи банківської системи України 

збільшились на 13,4%  (150,9 млрд. грн.). Зростання активів протягом 2013 року 

відбувалося переважно за рахунок нарощення клієнтського кредитного 

портфеля (збільшився на 96 075 млн. грн., у т.ч. зріс обсяг кредитів, наданих 

суб’єктам господарської діяльності на 89 575 млн. грн.), а також вкладенням 

значного обсягу коштів в ОВДП (збільшився на 14 995,25 млн. грн.) та станом 

на початок 2014 року складає 81 047,65 млн. грн (таб. 2). 
Таблиця 2 – Динаміка зміни обсягу активів 

Рік Банк Активи, тис. грн Відхилення від 

попереднього року, тис.грн 
Питома вага, 

% 

2013 
Державні 221711091 26769439 17,35 
Приватні 1055797560 29029212 82,65 
Разом 1277508651 55798651 100 

2014 
Державні 275131491 53420400 21,54 
Приватні 1002377509 -53420051 78,46 
Разом 1277509000 349 100 

2015 
Державні 342230131 67098640 27,32 
Приватні 910340312 -92037197 72,68 
Разом 1252570443 -24938557 100 

2016 
Державні 644101789 301871658 50,53 
Приватні 630629792 -279710520 49,47 
Разом 1274731581 22161138 100 

2017 
Державні 757267586 113165797 60,47 
Приватні 495083839 -135545953 39,53 
Разом 1252351425 -22380156 100 

Розраховано автором за даними [5]. 
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Особливістю 2013 року є те, що банки активно інвестували кошти в цінні 

папери (переважно ОВДП). Це пояснюється як наявністю обмеженої кількості 

надійних позичальників, такі можливістю за рахунок ОВДП регулювати власну 

ліквідність.  
За підсумками 2014 року чисті активи банківської системи України 

збільшились на 349 тис. грн. Незважаючи на ліквідацію ряду проблемних 

банківських установ та значний відтік клієнтських коштів, зростання активів 

відбувалось внаслідок стрімкої девальвації національної валюти, що також 

відобразилось на суттєвому збільшенні залишків валютних активів.  
На 2015 рік чисті активи банківської системи України скоротились на 1,9% 

млрд. грн. Динаміка активів БСУ в 2015 році визначена кількома найбільш 

вагомими факторами, серед яких ліквідація ряду проблемних банківських 

установ і значний відтік клієнтських коштів поряд із суттєвою девальвацією 

національної валюти, яка обумовила відносне збільшення залишків валютних 

активів.  
У 2016 року чисті активи банківської системи України збільшились 

несуттєво. Одним з ключових чинників коливання обсягу активів банківської 

системи в досліджуваному періоді виступала динаміка курсу національної 

валюти, поряд із виведенням частини комерційних банків з ринку, рухом 

клієнтських коштів та скороченням кредитних портфелів. 
Високий вплив коливання курсу національної валюти на обсяг активів 

БСУ пояснюється значною часткою активів в іноземній валюті в загальному 

обсязі (41,8% станом на початок 2017 року). З 2017 року чисті активи 

банківської системи України знизились на 1,75%.  
Найбільших змін по зростанню за період 2013-2017 років зазнали активи 

державних банків - ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», банк Російської 

банківської групи ПАТ «Сбербанк» зазнав зниження активів в період з 2015-
2017 років, хоч до 2015 року активи банку зростали (рис 4). 

 
Рисунок 4 – Динаміка активів ТОП  – 5 банків України за 2013-2017 рр. 
Сформовано автором за даними [8]. 

 
Основними видами зобов’язань банків в Україні є депозити юридичних і 

фізичних осіб, а також міжбанківські кредити. Розглянемо зобов’язання 

комерційних банків України. 
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Останнім часом у структурі зобов’язань відбуваються певні позитивні 

зміни. Зокрема збільшується частка строкових зобов’язань юридичних та 

фізичних осіб, що свідчить про певне підвищення стабільності ресурсної бази 

банків і зростання можливостей довгострокового кредитування економіки. 
Також знижується рівень процентних ставок за депозитами. Зниження 

процентних ставок — один із чинників зменшення процентних витрат банків. 

 
 

Рисунок 5 – Динаміка та структура зобов’язань БСУ 
Розраховано автором за даними [5]. 
 
За 2013 рік обсяг зобов’язань БСУ складав 1 085,5 млрд. грн. Основною 

складовою зобов’язань банківської системи України є портфель коштів клієнтів 

– 61,6%. Стабілізація гривневої ліквідності фінансової системи в 2013 році 

призвела до зниження відсоткових ставок за банківськими вкладами. Так, 

станом на 01.01.2014 р. середні відсоткові ставки за депозитами в національній 

та іноземній валюті складають 13,2% та 7,2% відповідно (16,6% та 7,0% на 

початок року). 
У 2014 році обсяг зобов’язань БСУ збільшувався з початку року завдяки 

суттєвій девальвації національної валюти та станом на 01.01.2015 року складає 

1 168,83 млрд. грн. При цьому, частка валютних зобов’язань станом на 

01.01.2015 р. складає 54,49% сукупних зобов’язань 
Сукупний обсяг зобов’язань станом на за 2015 рік 1 079,93 млрд. грн. 

Протягом 2015 року сукупний обсяг клієнтського портфеля БСУ скоротився на 

34,48 млрд. грн. та станом на 01.10.2015 р. складає 643,26 млрд. грн.  
Визнання неплатоспроможними ряду банківських установ, зокрема І групи 

за класифікацією НБУ, значно вплинуло на низхідну динаміку показника. За 

строковим характером переважають короткострокові депозитні вклади строком 

до 1 року. 
З початку 2014 року існує тенденція щодо зменшення обсягу строкового 

ресурсу і основними причинами вилучення строкового ресурсу з боку суб’єктів 

господарської діяльності залишаються обмеженість доступу до кредитних 

ресурсів, враховуючи також зростання вартості кредитного ресурсу. Таким 

чином, підприємства змушені вилучати власні депозити для фінансування 

поточної діяльності. При цьому, значна кількість підприємств втратили власні 

кошти внаслідок введення до банківських установ тимчасової адміністрації та 

подальшої ліквідації. У випадку з фізичними особами, вилучення строкових 
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депозитів відбувалось на тлі зниження реальних доходів населення за 

одночасного підвищення рівня інфляції, що, в свою чергу, призводить до 

підвищення витрат на споживання. 
Сукупний обсяг зобов’язань українських банків протягом 2016 року 

скоротився на 1,6% до 1,133 млрд. грн. Протягом 2016 року сукупний обсяг 

клієнтського портфелю БСУ збільшився на 14,2% та станом на 01.01.2017 року 

відповідав 807,07 млрд. грн. За строковим характером в клієнтському портфелі 

переважають короткострокові депозитні вклади строком до 1 року.  
Тенденція до зростання обсягу вкладів на вимогу встановилася з вересня 

2015 року. Станом на 01.01.2017 року їх сума відповідає 411,59 млрд. грн., що 

дорівнює 48,2% сукупного портфелю коштів клієнтів (42,5% на початок 2016 
року). В цілому частка довгострокових депозитів протягом 2016 року 

скоротилася до 19,6% (20,3% на початок року). Частка коштів, залучених в 

іноземній валюті, в сукупному клієнтському портфелі є значною та коливається 

біля позначки в 50%.  
Сукупний обсяг зобов’язань українських банків протягом 2017 року зріс на 

3,6% до 1172,8 млрд. грн. Протягом 2017 року сукупний обсяг клієнтського 

портфелю БСУ збільшився на 6,4% та станом на 01.01.2018 р. відповідав 858,4 

млрд. грн. Незважаючи на визнання неплатоспроможними ряду банківських 

установ, їх вплив на загальний обсяг зобов’язань був незначним, оскільки 

депозитний портфель цих установ був дуже малим. За строковим характером в 

клієнтському портфелі переважають короткострокові депозитні вклади строком 

до 1 року . Слід зауважити, що в 2017 році депозитний ринок почав 

демонструвати ознаки відновлення, обсяг залучених депозитів в цьому році 

зростає. 
Питома вага коштів фізичних осіб у структурі зобов’язань є значною, що 

свідчить про високий рівень залежності від коштів населення (як і вся 

банківська систем України). 
Отже, період 2013-2014 років був складним для Української банківської 

системи, про що свідчить ліквідація 51% неплатоспроможних банків, зниження 

рівня активів банків, а також підвищення залежності банків від коштів клієнтів. 

У 2014-2015 роках значно зросла недовіра клієнтів до банків, що стало 

причиною вилучення клієнтами своїх вкладів та залишків коштів на поточних 

рахунках, а це в свою чергу призводило до погіршення фінансового стану 

банків. 
2017 рік був успішним для банківської системи: вона стала стійкішою та 

краще капіталізованою. Банки знову стали прибутковими, мають стабільне 

фондування, після трирічної паузи почали кредитувати населення та бізнес. 

Загальний рівень системних ризиків банківського сектору низький. Водночас 

повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність державних банків і 

слабкість правової системи залишаються значними перешкодами для його 

розвитку. Інфляція на сьогодні перевищує ціль НБУ. Це ускладнює розвиток 

довгострокового кредитування, оскільки висока інфляція робить неможливим 

ефективне ціноутворення за довгостроковими активами та зобов’язаннями 
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банків. НБУ очікує, що протягом наступних років інфляція уповільниться, але 

констатує появу нових інфляційних ризиків. 
У 2017 році порівняно з попередніми майже всі ключові показники роботи 

фінустанов мали позитивну динаміку. Споживче кредитування почало стрімко 

зростати від початку року. Зниження банками депозитних ставок уповільнилося 

лише наприкінці року через посилення інфляційних очікувань та спричинене 

цим підвищення облікової ставки НБУ. Фінансовий результат банків залишився 

від’ємним, проте його зумовили значні збитки лише чотирьох банків. Ключові 

ризики розвитку сектору – суттєва присутність держави та висока частка 

непрацюючих кредитів на балансах банків.  
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підтримки ліквідності банків та мінімізації кредитних ризиків. Обґрунтовано 

основні важелі управління кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої 

політики банку. Досліджено систему відносин при страхуванні кредитів. 
Ключовi слова: iпотека, iпотечне кpедитування, iпотечний кpедит, 

страхування кредитів, своп. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Посилення конкуренції на ринку банківських 

послуг взагалі та іпотечного кредитування зокрема, спричиняє у подальшому 

скорочення банківської маржі, що спонукує банки до пошуку більш 

результативних фінансових інструментів залучення ресурсів та шляхів 

підвищення прибутковості активів. Техніка «забезпеченого позикового 

зобов’язання» (соіlаТегіzеd lоаn оВlіgаТіоn - СLО) сприяє банкам розв’язувати 

вказані питання. Забезпечені боргові зобов’язання (соllаТегіzеd dеВТ 

оВlіgаТіоn - СDО) та їх більш особливі різновиди - забезпечені облігаційні 

зобов’язання (соllаТегіzеd Воnd оlВіgаТіоns - СВО) та забезпечені позикові 

зобов’язання (СLО) є фактом вдалого використання складних схем 

сек’юритизації, які насамперед розроблялися у вигляді спеціальних цінних 

паперів, забезпечених іпотекою (соllаТегіzеd mогТgаgе-Васkеd sесuгіТіеs - 
СMВS), і ефективно застосовувалися при виході американської економіки з 

кризи 1980-х років. 
Фoрмулювання цілей статті.Метою статті є узагальнити накопичений 

досвід щодо застосування нових іпотечних інструментів, як засобу підтримки 

ліквідності банків та мінімізації кредитних ризиків  і визначити перспективи 

розвитку іпотечних відносин в Україні. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. Проблеми розвитку 

системи іпотечного кредитування через об’єктивні історичні обставини вивчено 

недостатньо. Вагомий внесок в розробку проблем іпотечного кредитування 

внесли такі зарубіжні економісти, як Г. Асхауер, Д. Джонсон, Р. Страйк, 

Дж. Фрідман. Окремі аспекти досліджено в працях відомих українських вчених 

Борисової В.А, Дація О.І., Євтуха О.Т., Калінчика М.В., Кашенко О.Л., 

Кравченко В., Кручка С.І., Лагутіна В.Д., Макаренка П.М, Міщенко В.І., 

Савича В.І., Семчика В.І., Федорова М.М. та інших. 
Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Забезпечене позикове 

зобов’язання може бути визначене як процес емісії цінних паперів емітентом, 

який для цілей випуску купує або одержує іншим способом активи у банку, і, в 

свою чергу, є вкладником трансакції. В основному активи на вихідному етапі 

належать банку, а після продажу SРV призначаються в якості забезпечення 

інтересів інвесторів. 
Різниця СLО від типової схеми сек’юритизації полягає в економічній цілі, 

яку переслідують учасники трансакції. При класичній схемі сек’юритизації 

активів (аssеТ-Васkеd sесuгіТіzаТіоn - АВS) основна ціль зводиться до 

мобілізації капіталу, тоді як ціллю банку, який є учасником СLО, є більш 

плодотворне використання власного капіталу. Сек’юритизація допомагає 

трансформувати виданий кредит в інструменти, які дають здатність банкам 

вивільнити важливі кошти шляхом передавання кредитного ризику інвесторам. 
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Слід зауважити, що основним елементом наведеної у додатку схеми є 

обов’язковий продаж активів (Тгuе sаlе), що не постійно відповідає 

зацікавленням усіх учасників угоди. 
Через складність ділової реалізації банками вищенаведених договорів, 

були розроблені схеми, альтернативні класичній сек’юритизації. Їх головним 

інноваційним підходом є відмова від продажу активів SРV - вони утримуються 

на балансі банку. Провідну роль в цьому процесі відіграють кредитні 

деривативи, як інструмент хеджування ризиків. Техніка, за якої активи 

утримуються на балансі першого власника, одержала назву синтетичної 

сек’юритизації, приклад якої наведена в додатку Д. Слід враховувати, що 

кредитні ризики активів передаються SРV за допомогою використання 

дефолтних свопів (сгеdіТ dеfаulТ swарs) або облігацій, які поглинають кредитні 

ризики - кредитні ноти (СгеdіТ Lіnkеd NоТеs -СLN). Таким чином, банк 

одержує перспективу уникнути проблем, пов’язаних з продажем активів, 

рефінансувати видані кредити та одержати вивільнення від вимог до 

достатності капіталу. 
Перед тим, як більш детально вивчити приклади договорів синтетичної 

сек’юритизації, надамо характеристику двох видів кредитних деривативів, які 

найбільш часто використовуються, а саме: дефолтних свопів та кредитних нот 

(СLN). 
Дефолтний своп є дуже поширеним видом кредитних деривативів. Згідно з 

договором про дефолтний своп, один напрям погоджується (в обмін на певну 

плату) з настанням оговореного факту придбати цінні папери, в яких 

зосереджене зобов’язання, за попередньо обговореною вартістю, або виплатити 

розбіжність між попередньо узгодженою вартістю таких цінних паперів та їх 

поточною ринковою вартістю. 
Кредитні деривативи є фінансовими договорами, які укладаються більш на 

позабіржовому ринку, що пояснює їх високу мінливість та волатильність умов 

договору. 
Кредитна нота (СLN) є комбінацією облігації з плаваючою процентною 

ставкою та дефолтного стовпу. Однак, на відміну від дефолтного свопу і свопу 

на загальний дохід, продавець поруки шляхом купівлі облігації здійснює 

попередній платіж, який дорівнює вартості кредиту. Одержання покупцем 

гарантії сум, які надійшли в оплату СLN, має економічний ефект забезпечення 

первісного кредитного ризику. Різниця між вартістю купівлі та дисконтом 

складає об’єм гарантії. 
У практиці синтетичної сек’юритизації існує декілька видів позицій 

ризику. Перша позиція стосується грошового резерву, який достатній для 

компенсації можливих втрат. Такий резерв акумулюється продовж кількох 

років з додаткових доходів SРV, що перевищують проценти, які SРV платить 

інвесторам. Інвестори ж беруть на себе іншу позицію ризику шляхом купівлі 

старших (sеnіог) або молодших (junіог) облігацій, емітованих SРV. Молодші 

папери є субординованими по відношенню до старших і в першу чергу 

приймають на себе ризики. І найбільш ризиковані папери (молодші) банк 

викуповує у SРV. Такі облігації на практиці мають достатньо високі рейтинги 
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від ВВ (для молодших) до ААА (для старших) за методикою рейтингового 

агентства SТаndагd аnd Роог’s. Третя позиція ризику є найбільш захищеною та 

включає інші кредитні ризики, не покриті першою та другою позиціями. Як 

правило, банк-інвестор залишає третю позицію за собою. 
Світовий досвід виділяє три найбільш поширених підходи структурування 

синтетичних СLО: 
- договори, в яких портфель активів, що складає предмет договору, цілком 

хеджований та реалізований на ринку капіталів (цілком профінансовані СLО); 
- договори, в яких портфель активів хеджований, але банк-інвестор тримає 

старшу позицію, що дорівнює ціні збитків за кредитами даного портфеля, які 

перевищують молодшу позицію (частково профінансовані СLО); 
- договори, в яких портфель активів хеджований, але банк-інвестор тримає 

субординовану позицію, яка абсорбує перші збитки портфелю 

(непрофінансовані СLО). 
У цілком профінансованій синтетичній СLО, SРV приймає на себе всі 

ризики пулу шляхом купівлі СLN, які емітуються банком-інвестором SРV 
- одержує кошти на купівлю СLN шляхом випуску серії облігацій для 

інвесторів, забезпечених СLN. Оскільки ціна облігацій, які купуються 

інвесторами, дорівнює номіналу СLN, тому банк-інвестор вважається цілком 

вільним від ризику. 
В договорах більш-менш профінансованих синтетичних СLО для 

перекладу ризиків банк-інвестор використовує комбінацію дефолтного свопу та 

СLN. Приклад часткового профінансованого синтетичного СLО наведений в 

Додатку Е. 
При цьому тільки частина кредитного ризику всього пулу передається 

SРV. Інші ризики або лишаються у банку, або передаються інвесторам на 

позабіржовому ринку. 
При використанні непрофінансованих синтетичних СLО жодні ризики 

пулу не передаються SРV. Замість цього ризики напряму переносяться 

контрагентам на позабіржовому ринку, тому структура СLО ускладнюється. 

Приклад непрофінансованого синтетичного СLО наведений в Додатку Є. 
Ефективність застосування кредитних деривативів залежатиме від 

створення в Україні відповідного ринку, який є об’єктивною необхідністю 

розширення банківського інструментарію впливу на позичальника та 

механізмів управління кредитними та відсотковими ризиками. 
Більшість механізмів рефінансування ґрунтуються на правовому інституті 

довірчої власності (до речі, дана норма у Цивільному Кодексі України загалом 

не передбачена) та передачі первинних активів у траст. У світі активне 

збільшення спостерігається на ринку боргових цінних паперів - кредитних НОТ 

(сгеdіТ-lіnkеd nоТеs), які мають багато спільного із звичайними облігаційними 

кредитами, проте, допускають більш гнучко підходити до питань розподілу 

кредитного ризику. 
Отже, необхідно відпрацювати результативну систему використання 

популярних у світі інструментів на нашому ринку іпотеки. Похідні інструменти 

вторинного ринку сприяють банкам уникати ризиків або мінімізувати їх за 
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сприянням схеми сек’юритизації. Техніка традиційної сек’юритизації 

передбачає, що активи, які інвестори готові придбати, виділяються від другого 

бізнесу компанії, зокрема, шляхом їх передачі SРV. Такий механізм дає змогу 

усувати ризики, пов’язані з іншою діяльністю, яку виконує продавець активів. 
Ще один інструмент, про який говорилося вище - СоllаТегаlіzеd MогТgаgе 

ОВlіgаТіоns, СMО. Ці папери відрізняються тим, що випускаються траншами. 

Якщо традиційні інструменти гарантують всім інвесторам одержання 

однакових часток потоків коштів, що надходять у погашення кредитних 

зобов’язань, то в даному випадку папери розділяються на групи в залежності 

від термінів, прибутковості і ризиків. Перевага СМО полягає в тому, що за 

рахунок розбивки на транші вони відсувають ризики дострокового погашення 

кредитів, а тому, зменшують нестабільність майбутніх надходжень. 

Перерозподіл розрахунків за траншами здійснюється в залежності від строків 

виходу траншів, тобто з перших траншів знімається частина прибутковості і 

переноситься на останній транш, який характеризується повним ризиком. 
Кажучи про європейську модель іпотечного кредитування, найчастіше 

мають на увазі класичну німецьку однорівневу модель, у якій іпотечні банки 

залишають видані кредити у своєму портфелі, а для залучення коштів 

випускають власні облігації, забезпечені платежами від позичальників і 

заставою нерухомого майна (іпотечні облігації, чи пфандбрифи). 
Сучасний пфандбриф - це облігація, що випускається іпотечними банками 

для фінансування іпотечних позик приватним особам і комерційним 

організаціям. Забезпеченням пфандбрифів служить як перша заставна на 

нерухомість (іпотечні пфандбрифи), так і кредити суспільному сектору 

(публічні пфандбрифи). Пфандбрифи випускаються як в іменній формі, так і на 

пред’явника. Найбільш популярні строки погашення 3, 5 і 10 років. 
Головна різниця MВS і пфандбрифа полягає в тому, що усякий випуск 

MВS пов’язаний з конкретним пулом. При емісії пфандбрифів не треба 

створення конкретних пулів для випуску конкретних облігацій, а створюється 

єдиний пул для усіх випусків. Обсяг пулів, як і їхня структура, безперервно 

змінюється (видаються нові кредити, старі погашаються). Проценти за 

пфандбрифами не повинні перевищувати процентні виплати за облігаціями. 
Іпотечні цінні папери, які використовуються у світовій практиці, можуть 

нести для інвестора подальші основні ризики: кредитний ризик, ризик 

ліквідності, процентний ризик і ризик дострокового погашення. Кредитний 

ризик - ризик банкрутства позичальника, несплати позичальником зобов’язань 

за іпотечним кредитом. Розмір цього ризику знижується за рахунок наявності 

застави. 
Ризик ліквідності - ризик неможливості реалізувати швидко іпотечний 

папір на ринку. Ринок іпотечних цінних паперів найбільш великий у світі. 

Імовірність того, що попит на іпотечні цінні папери знизиться, мінімальний. 

Ризик дострокового погашення кредиту, що лежить в основі іпотечного цінного 

паперу. Цей ризик є в MВS і відсутній у пфандбрифах.  
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Процентний ризик - це ризик зміни ціни цінного паперу в залежності від 

зміни ринкової ставки процента. Цей ризик пом’якшується при застосуванні 

гнучкої ставки і росте ризиком дострокового погашення [3]. 
Вихідним моментом формування ринку кредитних деривативів в Україні 

має стати встановлення чіткого нормативного середовища, яке регулюватиме 

цей процес. Оскільки основними учасниками ринку кредитних деривативів є 

банки, а об’єктом торгівлі - кредитний ризик, взятий на себе банківською 

системою, то цінною є роль Національного банку України з приводу цього. 

Треба чітке розуміння банками системи оцінки прямих та прихованих ризиків, 

притаманних новим інструментам, що визначить провідні принципи їх роботи 

на ринку кредитних деривативів [4] 
Серед активних операцій банку кредитування вважається 

найризикованішим видом діяльності. Тому кредитний ризик, який виникає у 

процесі кредитування, та методи мінімізації цього ризику цікавлять і практиків, 

і теоретиків. Все це підтверджує значимість даної проблеми. 
Слід зауважити, що кредитний ризик виражається саме у ймовірності 

несплати позичальником основної маси боргу та відсотків за використання 

наданого кредитом у строки, визначені кредитним договором. При цьому у 

стосунках кредитора та позичальника предметом спільного інтересу є кредит, 

та саме з ним пов’язані протилежні за своєю суттю ситуації: кредитор має 

право вимагати повернути йому позику, а дебітор зобов’язаний віддати позику, 

як це вказано у кредитному договорі. Недотримання цих умов загрожує 

кредитору фінансовими збитками. Тому сучасна банківська система заснувала 

різні способи запобігання щодо мінімізації впливу кредитного ризику.  
Серед основних запобіжних способів є страхування. Введення зазначеного 

способу відбувається через систему самострахування та за допомогою методу 

прямого страхування, який проходить за участю страхових компаній. 
Суть першого метода - самострахування розкривається через накопичення 

фінансових ресурсів, що у разі настання несприятливих ситуацій 

використовуються на покриття можливих втрат. Правлінням НБУ було 

прийнято Положення про порядок формування та використання резерву для 

компенсації можливих втрат за кредитними операціями. Згідно з цим 

Положенням комерційний банк зобов’язаний створювати резерв під кредитні 

ризики, необхідність створення цього резерву зумовлена кредитними ризиками, 

що притаманні банківській діяльності. Розрахунок резерву під кредитні ризики 

банки здійснюють, систематизуючи кредитний портфель за кожною кредитною 

операцією, залежно від стану позичальника, обслуговування позичальником 

кредитної заборгованості та з урахуванням забезпечення кредитної операції. 
За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія 

кредитів, а саме: «стандартні»; «під контролем»; «субстандартні»; «сумнівні»; 

«безнадійні». 
Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий 

кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів на покриття імовірних 

втрат за кредитними операціями визначають чистий кредитний ризик шляхом 

скорочення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, 
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на вартість прийнятого забезпечення. Комерційні банки зобов’язані створювати 

резерви для можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику, за 

всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах. Запас 

формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість. Отже, комерційні 

банки створюють резерв на всю суму нарахованих за кредитними операціями 

доходів, що прострочені на період понад 30 днів. Створений резерв формується 

за рахунок відрахувань, що відносяться на витрати банку у межах отриманого 

прибутку банку. Перевага цього методу саме у тому, що самострахування дає 

змогу оперативно вирішувати проблеми щодо відшкодування збитків, які 

з’явилися при невиконанні позичальниками своїх кредитних зобов’язань, що 

дає змогу комерційному банку не втрачати фінансових ресурсів. 
Другий спосіб полягає у притягненні до системи запобіжних заходів 

страховиків. Страхування кредитних ризиків – це поки що мало вивчена тема. 

У даному випадку основним об’єктом страхування виступає відповідальність 

позичальника, який з певних причин не виконав своїх договірних зобов’язань 

[1]. У сучасних умовах кредитне страхування представлено двома видами: 

страхування кредитів (страхувальником у цьому разі виступає банк, банк 

перекладає ризик на страховика і є водночас страхувальником та 

застрахованим); страхування відповідальності позичальника у разі непогашення 

кредиту (страхувальником тут є боржник, який страхує кредит на користь свого 

кредитора). Кредитне страхування на вітчизняному ринку страхових послуг 

з’явилось не так давно, на початку 90-х років. 
Розглянемо відносини при страхуванні кредитів: банк після укладання 

кредитного договору може самостійно застрахувати наданий кредит, 

підписавши зі страховою компанією договір про добровільне страхування 

кредитного ризику. В такому випадку сума страхових внесків враховується при 

встановленні ставки процента за кредит. Ініціатором таких страхових дій 

виступає банк, який потребує страхового захисту. За своїм характером така дія 

подібна страхуванню від нещасного випадку, чим по суті і є неповернення 

кредиту. На українському страховому ринку даний вид страхування поки не 

здобув бажаного розвитку. 
Основна причина побоювань комерційних банків використовувати такий 

вид страхування як форму захисту від ризиків банківської діяльності, криється 

в тому, що без аудиторських висновків щодо фінансових звітів страхових 

компаній появляється сумнів про їх  платоспроможність. У ЗУ «Про 

страхування» підвищено вимоги до платоспроможності страховиків, що 

сприятиме збільшенню довіри до страхових організацій. З іншого боку, через 

надто високі страхові тарифи підвищуються страхові премії, а отже, й витрати 

виробництва, що, врешті, обертається підвищенням ціни на кредитні ресурси. 

Заважає поширенню даного виду страхування й ускладнена процедура 

оформлення страхового договору. Вона потребує від банків дуже 

відповідальної аналітичної роботи, коли доводиться узгоджувати страхові 

тарифи, характер відповідальності, надавати страховику документи, потрібні 

йому для відкриття регресного позову до боржника, тощо. 
Інший вид кредитного страхування – страхування відповідальності за 
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непогашення кредиту, розглядається як варіант гарантійного листа страхової 

компанії банку за фінансовими зобов’язаннями до його клієнта-позичальника. 

Для цього банку потрібно через позичальника отримати від страхової компанії 

та опрацювати такі документи: 
–свідоцтво про державну реєстрацію; 
–статут і установчі документи; 
–ліцензію на проведення страхової діяльності з переліком видів 

страхування, у тому числі й страхування відповідальності; 
–правила (умови) страхування, затверджені у передбаченому статутом 

порядку; 
–страховий поліс (свідоцтво або сертифікат) за типовою формою [5]. 
Рівень платоспроможності страхової компанії залежить від наявного 

перевищення фактичного розміру її вільних активів над пасивами. Проте не 

зашкодить конкретно розглянути можливості страхової компанії, посилаючись 

на оцінку факторів, які забезпечують фінансову стійкість страховика: 
–власні капітали і резерви, вільні від зобов’язань; 
–методологію розрахунку страхових тарифів; 
–збалансованість страхового портфеля; 
–величину страхових резервів (чи вони адекватні обсягам зобов’язань); 
–розміщення страхових резервів (із дотриманням принципів їх 

диверсифікації, повернення, ліквідності та прибутковості); 
–можливості перестрахування. 
За результатами аналізу всіх поданих матеріалів з урахуванням внесених 

банком поправок укладається угода про страхування, яка подається в банк 

разом зі страховим полісом. 
У випадку підготовки рішення про страхування відповідальності за 

непогашення кредиту і процентів за ним банк повинен уважно розглянути 

проект угоди добровільного страхування з огляду на виконання таких вимог: 
–строк дії угоди страхування (угоди) повинен перевищувати кінцевий 

термін погашення кредиту і процентів по них на період, протягом якого 

страховик зобов’язаний виплатити страхову компенсацію, охоплюючи строк 

подачі і розгляду заяви; 
–угода страхування повинна набути чинності не пізніше дати видачі 

позики; 
–термін подання страховій компанії заяви про настання страхового 

випадку повинен бути найменшим, крім заяви страхувальника, відповідну заяву 

може подати банк-кредитор; 
–дата настання страхового випадку відповідальності страхової компанії за 

виплату компенсації має відповідати числу погашення кредиту і виплати 

процентів. Період, протягом якого проводиться компенсація, повинен бути 

мінімальним; 
–угода страхування набуває чинності лише після сплати страхувальником 

усієї суми страхового платежу (премії). 
Основним недоліком даної форми страхування є те, що страховик 

пов’язаний з банком опосередковано і не вступає з ним у безпосередні правові 
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відносини. Досвід показує, що позичальник дуже часто не виконує умов угоди 

або свідомо порушує терміни їх виконання, що дає можливість відмовити 

страховику у виплаті страхової компенсації банку. Ситуація ускладнюється ще 

й тим, що на вітчизняному страховому ринку не вироблено загальних умов 

кредитного страхування.  
Висновки. Отже, страхування - це ефективна система яка зменшує вплив 

кредитних ризиків, та передбачає наступні варіанти: самострахування, яке 

активно впроваджувалось в банківську практику і знайшло втілення через 

формування та використання резервів по кредитних операціях та страхування, 

за яким страхувальник шляхом сплати премії забезпечує собі або третій особі, в 

разі настання несприятливих події, відшкодування отриманих втрат 

страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності. Причому, останнє 

не отримало необхідного розвитку в силу недосконалості страхового ринку, 

слабкої практики з даних видів страхування та недосконалої законодавчої бази 

стосовно кредитного страхування.  
Страхування кредитних ризиків потребує удосконалення діючих умов але 

та розширення видів страхування кредитних ризиків, особливо з огляду на 

розширенням факторингових операцій, операцій лізингу, форфейтингу. 

Поєднання самострахування та страхування відзначається більшою 

стабільністю та захищеністю інтересів кредиторів, особливо це стосується 

іпотечного кредитування, де зосереджено значна кількість однотипних ризиків. 
Перспективи збільшення банківського кредитування та можливість 

інтенсифікації кредитних операцій поєднуються із проблемами оптимізації 

управління ризиками. Кредитний портфель банку має всі види ризику, що 

супроводжують фінансову діяльність: ризик ліквідності, ризик процентних 

ставок, ризик неплатежів за позикою. Сьогодні, коли говорять, що здорова 

банківська система держави здатна оздоровити економіку в цілому, то мають на 

увазі, в першу чергу, здатність банків до кредитування.  
Отже, кредитний ризик залежить від зовнішніх економічних факторів та 

певних факторів, викликаних помилковими діями співробітників банку. 

Можливість управління зовнішніми факторами обмежена, хоча своєчасний 

аналіз та прогноз кон’юнктури можуть сприяти запобіганню значних витрат. 

Однак основні важелі управління кредитним ризиком лежать у сфері 

внутрішньої політики банку. 
Застосовані підходи та форми впровадження попереджувальних заходів не 

є вичерпними. Вони лише узагальнюють досвід, а також демонструють той 

факт, що використання інформаційних технологій не лише значно покращує 

якість виконаної роботи, але й сприяє більш конкретному інтегруванню 

спеціальних знань і практичних навичок безпосередньої роботи з комп’ютером. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

У статті досліджено механізм фінансового забезпечення оборонної галузі 

України. Окреслено основні аспекти формування дохідної та видаткової 

частини оборонного бюджету, а також основні принципи на яких він повинен 

базуватися. 
Ключові слова:бюджет, фінансовий механізм, видатки на оборону, 

фінансування, приховані оборонні видатки. 
Постановка проблеми.На етапі реформування збройних сил відбуваються 

суттєві зміни у механізмі їх фінансового забезпечення. В сучасних умовах 

велике значення має наявність виваженої фінансово-економічної політики, 

спрямованої на виконання державою притаманних їй функцій, зокрема 

забезпечення захисту національного суверенітету. Зазначене вимагає аналізу та 

дослідження тих ринкових процесів, що відбуваються у фінансовій системі 

держави, а відповідно, й у фінансуванні Збройних Сил України.  
У сучасних умовах основним завданням держави є захист від будь-яких 

посягань із зовні, забезпечення її суверенітету, незалежності й територіальної 

цілісності, а також швидкої локалізації внутрішніх конфліктів і забезпечення 

стабільності у країні. До найважливіших показників, що визначають прагнення 

держави забезпечити необхідні умови розвитку Збройних сил та інших 

військових формувань, підтримання їхньої бойової готовності в належному 

стані, належать обсягі рівень видатків на оборону [9].  
Для України 2014 рік став визначальним в історії, ознаменувавшись 

Революцією Гідності, анексією Криму, а також проведенням антитерористичної 

операції у зв’язку з неоголошеною війною на Сході України. Отже, поліпшення 

фінансування оборонної галузі задля її зміцнення є актуальним питанням у 

сучасних умовах не тільки для України, а й для багатьох країн світу.  
Дослідженнями проблем державної політики у сфері безпеки і оборони 

займаються як зарубіжні вчені, так і вітчизняні науковці у сфері економіки, 

права, політології. Досить вагомий внесок у цьому питанні зробили такі 

зарубіжні вчені, як: Л. Абалкін, Дж. Дентон, Р. Лукабо, Р. Міллер, Дж. Стігліц, 

Х. Фукуа. Серед вітчизняних науковців – роботи В. Горбуліна, А. Качинського, 

П. Костюка, В. Леонова, А. Лодзянова, В. Маркелова, Н. Невідомої, Г. Ситника, 

Г. Сніжко, О. Черняка, Г.  Чорноуса. Проте, попри велику кількість праць і 

досліджень у цій сфері, недостатньо висвітлено проблематику механізму 

фінансування оборонної галузі в сучасних умовах.  
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Виклад основного матеріалу дослідження.Відомо, що боєздатність 

Збройних Сил України, моральний дух особового складу та його соціальний 

захист значною мірою залежать від реалізації механізму фінансового 

забезпечення армії. Тому необхідно визначити основні критерії та напрями 

механізму фінансового забезпечення. 
Так, вчені В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик розглядають фінансовий 

механізм, як сукупність спеціально розроблених і законодавчо закріплених 

форм і методів створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення 

соціально–економічного розвитку держави, в тому числі і оборони [1]. 

Структура фінансового механізму наведена на рис. 1. 

 
Рисунок1 – Структура фінансового механізму 

 
Досягнення необхідного рівня обороноздатності держави здійснюється 

шляхом формування і реалізації воєнно-економічної політики, метою якої є 

всебічне задоволення обґрунтованих і визначених з точки зору оборонної 

достатності потреб Збройних Сил України та інших суб’єктів забезпечення 

національної безпеки у фінансових і матеріальних ресурсах у мирний час та 

особливий період.  
Отже, найважливішими показниками, що відображають прагнення 

держави забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та інших 

військових формувань, підтримання їхньої бойової готовності в належному 

стані, є обсяг та рівень видатків на оборону. 
Фінансування оборони залежить від прийнятої в державі воєнної доктрини. 

Існують три основні підходи до її формування: 1) повна відмова від військових 

видатків; 2) створення могутньої воєнної супердержави; 3) фінансування 

оборони за принципом мінімальної достатності.  
Сьогодні фінансування видатків на оборону України здійснюється 

відповідно до третього підходу. Видатки Міністерства оборони України на 

виконання визначених йому завдань фінансуються Кабінетом Міністрів 

України за рахунок виділених на ці завдання коштів або додаткових коштів. 

Відповідно до частини 1 ст. 15 Закону України «Про Збройні Сили України», 

фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України [4]. Крім того, фінансування Збройних Сил 

України може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв 

фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Це правило стосується всієї сфери оборони. У ст. 2 Закону України 

«Про оборону України» зазначено, що фінансування потреб національної 

оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, 
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визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, а 

також може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв 

фізичних і юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Бюджетний процес і фінансовий менеджмент у сфері оборони 

здійснюються згідно з бюджетними процедурами, що існують у державному 

секторі. 
У Бюджетному кодексі України надано визначення поняття «бюджет» як 

план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування протягом бюджетного періоду, який становить один 

календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня 

того ж року [3]. Бюджет може складатися із загального та спеціального фонду. 

Відповідно до ст. 11 Бюджетного кодексу, одними із джерел надходження 

коштів до спеціального фонду є: 
– 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та 

спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та 

коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 

які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України; 
– кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної 

техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від 

відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які 

вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад 

обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету. 
Законодавець наводить таке визначення оборонного бюджету: це видатки, 

передбачені в Державному бюджеті України на оборону держави [2]. Отже, у 

загальному вигляді бюджетний процес в оборонному секторі – це процес 

забезпечення оборонної діяльності необхідними фінансовими ресурсами. Це 

комплексний процес, який передбачає планування бюджету, його виконання та 

надання відповідних звітів щодо його виконання. 
Видатки на оборону держави мають непродуктивний характер, оскільки 

вони не сприяють приросту ВВП та розвитку продуктивних сил. Водночас 

оборона країни є однією з найважливіших функцій держави, зумовлена 

необхідністю забезпечення її суверенітету, незалежності й територіальної 

цілісності, потребами захисту її інтересів у міжнародному співтоваристві. Тому 

обґрунтування абсолютних обсягів видатків на національну оборону, їх 

структури є питаннями першорядними. Функціональна структура видатків на 

національну оборону включає видатки на військову оборону, цивільну оборону, 

військову допомогу зарубіжним країнам, військову освіту, дослідження і 

розробки у сфері оборони, іншу діяльність у сфері оборони. 
На основі аналізу чинного законодавства України, що регулює відносини у 

сфері фінансів, визначено, що до видатків на національну оборону належать 

видатки на утримання збройних сил, закупівлю озброєння та військової 
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техніки, капітальне будівництво і придбання обладнання для Міністерства 

оборони, будівництво житла для військовослужбовців, науково-дослідні й 

дослідно-конструкторські роботи, інші видатки в галузі оборони – участь у 

міжнародних заходах із підтримання миру, утримання Головної військової 

інспекції та науково-координаційного центру адаптації військовослужбовців, 

звільнених у запас, фінансування заходів з ліквідації стратегічних озброєнь, 

підготовка призовників, мобілізаційна підготовка галузей народного 

господарства. 
Загалом, видатки на оборону поділяються на три групи: прямі, непрямі та 

приховані [11, с. 244]. До прямих оборонних видатків як основної частини 

видатків належать видатки на утримання та навчання особового складу 

збройних сил, придбання, утримання та експлуатацію озброєння, воєнної 

техніки та майна, воєнні науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, 

видатки на цивільну оборону, воєнну допомогу іноземним державам тощо. 

Прямі оборонні видатки поділяються на поточні й капітальні (інвестиційні). 

Поточні видатки, пов’язані з підтриманням бойової могутності збройних сил на 

досягнутому рівні: грошове утримання військовослужбовців та заробітна плата 

цивільного вільнонайманого персоналу, видатки на медичне обслуговування, 

транспортування та інші види забезпечення діяльності особового складу, 

витрати, пов’язані з експлуатацією та ремонтом воєнної техніки. 
Відповідно до наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну 

політику Міністерства оборони України на 2015 рік» від 12 лютого 2015 р. 

№ 60 [7], щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців виплачується з 

розрахунку: 
– основних видів грошового забезпечення (оклад за військовим званням, 

посадовий оклад, надбавка за вислугу років); 
– надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження 

служби (у відсотках посадового окладу з урахуванням окладу за військовим 

званням та надбавки за вислугу років) військовослужбовцям, які залучаються 

Антитерористичним центром та його координаційними групами при 

регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо 

запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання 

ними спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, – 100 
відсотків; 

– військовослужбовцям, які за своїми функціональними обов’язками та 

положеннями про відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють 

та проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, – у розмірах, 

визначених наказом Міністра оборони України «Про виплату надбавки за 

виконання особливо важливих завдань військовослужбовцям, які 

безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-
правових актів» від 19 лютого 2008 р. № 56 [8]; іншим військовослужбовцям – 
50 відсотків; 

– премія особам рядового, сержантського та старшинського складу – 125 
відсотків посадового окладу; 

– науковим та науково-педагогічним працівникам із числа 
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військовослужбовців наукового та науково-педагогічного складу вищих 

військових навчальних закладів, які мають статус національних, Центрального 

науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Центрального науково-
дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 

Державного науково-дослідного інституту авіації та Державного науково-
випробувального центру Збройних Сил України – 105 відсотків посадового 

окладу; 
– іншим військовослужбовцям – 90 відсотків посадового окладу. 

Преміювання військовослужбовців апарату Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління та 

структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони 

України та Генеральному штабу Збройних Сил України, Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського здійснюється за 

окремими рішеннями Міністра оборони України відповідно до наявного фонду 

грошового забезпечення. Командиру військової частини А0515 надається право 

визначати розмір премії для преміювання військовослужбовців військової 

частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин відповідно до 

наявного фонду грошового забезпечення, але не менше ніж 10 відсотків 

посадового окладу. 
Окрім того, щомісячна додаткова грошова винагорода в розмірі 100 

відсотків місячного грошового забезпечення на місяць особам офіцерського 

складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять 

військову службу за контрактом і займають посади: 
– в органах військового управління та військових частинах Військово-

Морських Сил Збройних Сил України; 
– наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів 

літаків і вертольотів у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил 

Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України (за 

переліком згідно з додатком 1 до Інструкції про розміри і порядок виплати 

щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям 

військовослужбовців Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра 

оборони України від 15 листопада 2010 р. № 595, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 29 листопада 2010 р. за № 1194/18489; 
– у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ 

Збройних Сил України та військах спеціального призначення Збройних Сил 

України; 
– льотного складу у військових частинах, установах, військових 

навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), на підприємствах і в 

організаціях, а також у штабах й управліннях з’єднань і вище. 
Інші військовослужбовці, які не зазначені в поданому переліку, отримують 

щомісячну додаткову винагороду розмірі 60 відсотків місячного грошового 

забезпечення на місяць. 
Капітальні видатки спрямовано на матеріально-технічне переоснащення 

збройних сил, розвиток воєнних науково-дослідних робіт, купівлю озброєння та 

воєнної техніки, на військове будівництво та розвиток інфраструктури. 
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Непрямі оборонні видатки – це бюджетні затрати, пов’язані з утриманням 

збройних сил, гонкою озброєнь, ліквідацією наслідків війн (проценти та 

погашення державного боргу, пенсії й допомога ветеранам війни, інвалідам, 

сім’ям загиблих, затрати щодо відбудови руйнувань, спричинених війною, 

виплати репарацій тощо). 
Приховані оборонні видаткиза своїм характером та значущістю належать 

до оборонних видатків, але проходять за кошторисами цивільних органів 

публічної адміністрації. 
Згідно з Бюджетним кодексом України (ст. 51), до видатків на оборону 

належать: затрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове 

забезпечення, на яке мають право окремі категорії працівників бюджетних 

установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, а також 

(у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку 

для оздоровлення) члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового 

і начальницького складу та члени їхніх сімей. Такі затрати здійснюються за 

рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ. До 

згаданих затрат належать: забезпечення речовим майном, службовим 

обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання 

жилого приміщення або виплата грошової компенсації за наймання жилого 

приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), 

паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, 

електричну та теплову енергію); безоплатний проїзд і перевезення багажу; 

безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації та користування 

нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями 

строкової служби тощо. 
Вищезазначені видатки здійснюються відповідно до Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 р. № 333 [5]. 

Вказана економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого 

розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів 

за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до 

функцій держави та місцевого самоврядування, та забезпечує єдиний підхід до 

всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну 

політику Міністерства оборони України на 2015 рік», виконання зведеного 

кошторису Міністерства оборони України здійснюється з урахуванням 

захищених видатків за загальним фондом на оплату праці (КЕКВ 2110), 

нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120); медикаменти та перев’язувальні 

матеріали (КЕКВ 2220); продукти харчування (КЕКВ 2230); оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); соціальне забезпечення 

(КЕКВ 2700); підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів 

акредитації (КПКВ 2101100); дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з 

реалізації державних (регіональних) програм (КПКВ 2101150, КЕКВ 2281). 
Крім того, що переважна частина зазначених видатків фінансується з 
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державного бюджету, чинне законодавство передбачає, що Збройні Cили 

України можуть здійснювати господарську діяльність. Так, земля, води, інші 

природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими навчальними 

закладами, установами та організаціями Збройних Cил України, є державною 

власністю, що належить їм на праві оперативного управління та звільняється 

від сплати всіх видів податків [10]. Отже, законодавство передбачає можливість 

національних збройних сил отримувати доходи від господарської діяльності, 

що в подальшому витрачатимуться на їх власні потреби. 
Важливим показником обороноздатності держави є рівень видатків на 

національну оборону у відсотках до ВВП. Нормою асигнувань на оборону в 

країнах НАТО є 2,2–2,5 % від ВВП [15, с. 28]. При цьому питома вага видатків 

сектору загальнодержавного управління на оборону є досить різною в окремих 

країнах: у Канаді – 1,1 % від ВВП, у межах 1,2–1,5 % у Швейцарії, Латвії, 

Литві, Словенії, Нідерландах, а вищою 2 % є лише в країнах, що претендують 

на лідерські геополітичні позиції у світі, беруть участь у військових конфліктах, 

чи готуються до них (США – 4 %, Російська Федерація – 2,9 %, Велика 

Британія – 2,8 %, Індія – 2,3 %) [12, с. 11; 13, с. 159], що в абсолютних цифрах у 

середньому дорівнює не менш ніж 15 000 дол. США на військовослужбовця на 

рік. У Польщі цей показник дорівнює приблизно 20 000 дол. США, у більшості 

інших країн НАТО – від 40 000 до 60 000, у Великій Британії – 90 000, у США – 
200 000 дол. В Україні рівень видатків на національну оборону до 2014 р. 

становив менше 1 % від ВВП (табл. 1), уже починаючи з 2014 року рівень 

видатків на національну оборону збільшився до 1,8%, а з 2015 року перевищив 

2%. Таке збільшення пов’язано із воєнними діями на Сході. 
Таблиця 1 – Розподіл видатків Міністерства оборони України за 

функціональним призначенням у 2010–2017 рр. 
Видатки за 

функціональним 

призначенням 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Заплановані видатки 12477,1 
(1,15% 
ВВП) 

13804,4 
(1,07% 
ВВП) 

16374,3 
(1,09% 
ВВП) 

15281,2 
(0,97% 
ВВП) 

27097,7 
(1,78% 
ВВП) 

54583,5 
(2,76% 
ВВП) 

59349 
(2,49% 
ВВП) 

74360 
(2,5% 
ВВП) 

Фактичні 

надходження 
10533,6 
(0,97% 
ВВП) 

12709,1 
(0,98% 
ВВП) 

14761,9 
(0,98% 
ВВП) 

15160,2 
(0,96% 
ВВП) 

26967,7 
(0,98% 
ВВП) 

52015 
(2,63% 
ВВП) 

59349 
(2,49% 
ВВП) 

74346 
(2,5% 
ВВП) 

Утримання збройних 

сил 9893,2 11358,1 12790,9 12538,3 22124,3 45310,6 53403,1 67106,9 

Розвиток озброєнь та 

військової техніки 866,4 617,5 960,8 1177,3 949,8 1451,3 1987,8 2402,7 

 
 
Таким чином, на сьогодні нормативно-правову базу фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення функціонування силових інститутів 

загалом унормовано. Однак нез’ясованим залишається питання стосовно 

обов’язкового рівня фінансування потреб національної оборони держави. Так, 

до 2007 р. у ст. 2 чинного Закону України «Про оборону України» містилася 

норма, за якою воно мало здійснюватися виключно за рахунок Державного 
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бюджету України в обсягах, розмір яких визначався щорічно Законом України 

«Про Державний бюджет України», які забезпечують належне виконання 

завдань оборони, але не менше трьох відсотків від запланованого обсягу 

валового внутрішнього продукту [9]. Рішенням Конституційного Суду від 22 

травня 2008 р. № 10-рп/2008 (v010p710-08) внесену зміну визнано 

неконституційною, проте чинність положення щодо визначення обов’язкового 

рівня фінансування цієї сфери не відновлено в Законі України «Про оборону 

України». Отже, з метою вирішення питання фінансування української армії, з 

погляду її інтеграції в євроатлантичні структури та пристосування до 

стандартів НАТО, ця проблема потребує вирішення на законодавчому рівні. 
На нашу думку, визначальним є не лише обсяг ресурсів, які 

спрямовуються на військові видатки, але і їх ефективне використання, 

зважаючи на загрози національній безпеці держави, а також ті завдання, що 

стоять перед країною у сфері оборони. Важливе значення в цьому аспекті має 

оптимізація структури військових витрат. Деякі вчені [14, с. 163] найбільш 

прийнятним вважають оборонний бюджет, сформований на програмно-цільовій 

основі за такою структурою: 50 % – на утримання особового складу, 25 % – на 

бойову підготовку, 25 % – на матеріально-технічне забезпечення. Таку позицію 

підтримує і світова практика. Досвід розвинених країн свідчить про те, що 

оборонний бюджет розвитку передбачає виділення на утримання особового 

складу не більше 50 % його загального обсягу. Крім того, встановлення понад 

75 % надходжень оборонного бюджету на утримання армії є «критичною 

межею, за якою виділені кошти вважаються «бюджетом проїдання» [15]. 
Відповідно більша частина видатків (80–90 %) національного оборонного 

бюджету спрямовується на утримання особового складу, і лише приблизно по 

10 % – на бойову підготовку та закупівлю озброєнь. За даними світової 

практики, у разі не проведення щорічної заміни 4–5 % парку озброєння Збройні 

Сили постійно деградуватимуть. 
На наш погляд, для прийняття зважених управлінських рішень на 

національному (державному) рівні необхідно знати реальну економічну 

ситуацію та оперувати реальними (а не помилковими або номінальними) 

показниками й критеріями обсягу та ефективності фінансування 

життєдіяльності військових формувань. Для України є небезпечною як 

мілітаризація економіки та суспільного життя, так і недооцінка зовнішніх 

загроз і хронічне недофінансування військових витрат. До того ж ситуація, що 

склалася сьогодні з окупацією Автономної Республіки Крим, проведення 

Антитерористичної операції на Сході України, а також світовий досвід 

переконливо свідчать (і не тільки у сфері фінансування Збройних Сил) про те, 

що жодних грошових коштів не вистачить, якщо не забезпечити об’єктивність 

інформаційних даних, прозорість та ефективність використання коштів, а також 

дієвий контроль за їх використанням. Тому вважаємо, що це питання цілком 

логічно розглядати в контексті діяльності з реалізації основних принципів 

ефективного бюджетування державного сектору, на прикладі вимог, що висуває 

Світовий банк. І хоча останні не стосуються безпосередньо оборонного 

сектору, зазначені принципи повинні поширюватися і на процеси фінансового 
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забезпечення сфери оборони. Отже, Світовий банк визначає такі базові 

принципи ефективного бюджетування та фінансового менеджменту, які повною 

мірою стосуються і фінансування оборонного сектору: 
– усебічність – бюджетний процес повинен охоплювати усі види 

фінансово-бюджетних операцій; 
– реалістичність – рішення повинні прийматися з урахуванням фінансових 

реалій середньострокової перспективи, тобто бюджет має передбачати ресурсне 

забезпечення лише тих видів діяльності, що необхідні для реалізації напрямів 

державної політики; 
– послідовність – зміна вже визначених стратегічних концепцій після 

початку їх реалізації можлива виключно для політиків, які брали участь у 

формуванні останніх та погоджуються з ними; 
– гнучкість – рішення повинні прийматися з урахуванням усієї інформації; 
– прогнозування – стабільність головних стратегічних концепцій; 
– змагальність – усі сектори державної діяльності повинні мати рівні 
права у відстоюванні своїх фінансових потреб під час планування 

державного бюджету; 
– об’єктивність – бюджет повинен формуватися на підставі об’єктивних 

розрахунків прогнозованих показників надходжень та видатків; 
– інформація – надання ефективної, реальної інформації про суми видатків, 

їх результативність та ефективність; 
– прозорість – інформування суспільства стосовно рішень, що 

приймаються, а також обґрунтування відповідних рішень; 
– підзвітність та відповідальність – політична еліта повинна нести 

відповідальність за реалізацію наданих їй повноважень [16, с. 72]. 
Таким чином, потребує подальших досліджень методологія оцінки 

параметрів та критеріїв фінансування Збройних Сил України, обґрунтування 

напрямів і структурних зрушень їх ефективного використання, розроблення 

стратегії фінансування оборонних витрат на середньострокову та 

довгострокову перспективу. 
Важливим кроком у розвитку формування оборонного бюджету України 

стало впровадження програмного-цільового підходу в бюджетному процесі 

України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 

вересня 2002 р. за № 538-р. Цим розпорядженням визначено завдання щодо 

застосування принципів середньострокового планування при формуванні 

державного бюджету й створення передумов для програмно-цільового 

планування.  
Таким чином, для складання перспективного оборонного бюджету 

необхідно врахувати основні принципи й етапи середньострокового планування 

та вирішити такі питання: упровадження нового механізму фінансового 

забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького 

складу; удосконалення механізму реалізації військового майна, що 

вивільняється під час реформування армії, а також переозброєння Збройних 

Сил України сучасними видами озброєння і військової техніки з використанням 

вітчизняних розробок, високих технологій і виробничих потужностей 
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оборонно-промислового комплексу; нарощування боєздатності Об’єднаних сил 

швидкого реагування та підвищення рівня боєздатності Основних сил оборони. 
Отже, для прийняття адекватних та ефективних рішень на державному 

рівні у сфері забезпечення обороноздатності країни слід використовувати 

об’єктивні показники та критерії, зокрема реальний обсяг ВВП країни, 

реальний рівень заробітної плати в економіці, дані про оптимальну структуру 

фінансування військових витрат. Крім того, важливо пам’ятати, що відповідні 

зміни структури військового бюджету, крім завдань модернізації армії, 

викликано також потребами експорту озброєнь. В умовах зниження внутрішніх 

потреб в озброєннях необхідно, щоб 60–70 % загального виробництва зброї в 

Україні експортувалося. В іншому разі рівень витрат унеможливить саме 

виробництво озброєнь. Водночас експорт є малоймовірним, якщо новітнє 

озброєння, що пропонується («Зубри», Т-84, АН-70 та ін.), не використовується 

в самій Україні. 
Формування оборонного бюджету має здійснюватися на основі таких 

принципів: виконання бюджету: він повинен бути реалістичним і витрачатися 

за призначенням; усебічність та прозорість. Обсяги фінансування сфери 

оборони повинні охоплювати всі аспекти оборонної діяльності, а інформація 

щодо витрат має бути відкритою для суспільства; прогнозування і контроль за 

виконанням оборонного бюджету; фінансова звітність та документування 

інформації; зовнішній контроль та аудит. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Проведений аналіз сучасного механізму оподаткування підприємств. 

Визначено головні проблеми в оподаткуванні підприємств та шляхи їх 

вирішення. Розкрито підхід до управління податковою діяльністю на основі 

формування функціональної моделі. 
Ключові слова:система оподаткування, податок, оподаткування підприємств, 

суб'єкти господарювання, фіскальна функція. 
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період 

податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою 

фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У 

системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, значне 
місце належить податку на прибуток підприємств. Даний податок на сьогодні є 

найвагомішим із групи прямих податків у податковій системі України.  
Проблематикою даного питання займаються багато сучасних дослідників, 

зокрема: М. Абрютіна, І. Бланк., Н. Бондар, М. Бухалков,  Л. Мельник, В. 

Тітова та ін. 
Мета дослідження – це аналіз механізму оподаткування підприємств.  
Основним джерелом існування держави і виконання нею своїх функцій є 

податки. Сукупність діючих у державі податків і податкових платежів утворює 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1836-13
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податкову систему. Сукупність форм і методів стягнення частини доходу 

юридичних і фізичних осіб у дохід бюджету утворює систему оподаткування. 

Податкова система будь-якої країни має будуватися виходячи з її соціально-
економічного становища. І для того щоб ця система забезпечила отримання 

позитивних результатів, потрібне її наукове обґрунтування, що включає 

системність, встановлення визначальної основи системи оподаткування, а 

також формування правової бази і вихідних принципів. 
Види податків, їх платники, об'єкт оподаткування, ставка, порядок 

розрахунку і сплати встановлюються державою і місцевими органами влади. В 

основу існуючої класифікації системи податків і податкових платежів 

покладені такі ознаки: форма оподаткування; економічний зміст об'єкта 

оподаткування; рівень державних структур, які встановлюють податки; 

напрямок використання. 
Залежно від форми оподаткування податки поділяються на прямі та 

непрямі. Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи та 

майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів. 

До них належать податки на прибуток, транспортні засоби, землю, прибутковий 

податок з доходів громадян та ін. Ці податки встановлюються безпосередньо на 

дохід або майно платника і їх розмір залежить від обсягу об'єкта 

оподаткування. Що більший об'єкт оподаткування, то більша при однаковій 

ставці сума податку, і навпаки [1, c.247]. 
Непрямими є податки, що встановлюються на товари і послуги й 

оплачуються покупцем у їх цінах або тарифах, а в бюджет сплачуються 

продавцями товарів і надавачами послуг. У цьому разі покупець сплачує ці 

податки продавцю в цінах на товари і послуги, які у нього купує, а продавець 

згодом перераховує їх державі. У цьому разі зв'язок між платником податку 

(споживачем товару) і державою опосередкований через об'єкт оподаткування. 

До непрямих податків належать ПДВ, акцизний податок, митні збори. Розмір 

цих податків при постійних ставках (тарифах) залежить від кількості й вартості 

товарів (послуг), що купуються. 
За економічним змістом об'єкта оподаткування розрізняють податки на 

дохід, споживання і майно. Податки на дохід стягуються за встановленими 

ставками з доходів фізичних і юридичних осіб. До них належать податок на 

прибуток і податок з доходів фізичних осіб. 
Податки на споживання стягуються з покупців у цінах на товари і послуги, 

які купуються. До цих податків належать ПДВ, акцизний податок і митні збори. 
Податок на майно встановлюється на конкретне майно юридичних і 

фізичних осіб, наприклад, на транспортні засоби та інші самохідні машини і 

механізми. 
Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони 

поділяються на загальнодержавні та місцеві. Загальнодержавні податки 

встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території 

країни. 
Для роботи всіх підприємств важливе навколишнє середовище 

представлене цілим рядом чинників. В умовах високої невизначеності і 
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ризикованості необхідно постійно вивчати фактори навколишнього 

середовища, оскільки такі дослідження дають інформацію про можливі 

напрямки розвитку, перевірити ефективність нашої стратегії, щоб сформувати 

основні завдання в майбутньому, адаптацію існуючих планів. У своїй 

діяльності підприємство та інші організації активно взаємодіють з навколишнім 

середовищем, змінюючи внутрішні компоненти діяльності.  
До факторів зовнішнього середовища, на які підприємство не може 

впливати і має пристосовуватися (тобто чинники, які безпосередньо впливають 

на нього) є наступні: 
- політична і правова сфера - політична структура державного управління 

стабільність уряду, законність і механізми реалізації економічної політики 

уряду; 
- економічні чинники - стан національної економіки (ВВП, інфляція, 

фінансове становище господарюючих суб'єктів і населення), оподаткування, 

бізнес-коливання, рівень розвитку та ринкових умов, інфраструктури, ринку, 

конкуренції, інвестиційних процесів; 
- соціально-демографічні особливості - підтримка або відсутність довіри до 

діяльності, профспілкової діяльності і вплив на громадську думку, число 

потенційних користувачів (структура населення, зміни в деяких групах), 

кількість існуючих і потенційних характеристик робочої сили для 

кваліфікованої робочої сили (якість робочої сили та професійний рівень); 
- державний контроль і регулювання діяльності підприємств (грошово-

кредитна політика, вимоги по дотриманню стандартів економічної, облікової 

політики, методи визначення бухгалтерського обліку. 
Факторами навколишнього середовища, на які підприємство може 

вплинути або змінити (фактори непрямого впливу) є: 
- вибір партнерів, співробітників, клієнтів, сегментів ринку, вихід на нові 

ринки; 
- методи конкуренції; 
- розвиток продуктів і послуг; 
- зв'язок та інформаційне середовище - вибір систем і комунікацій, 

передачі та обробки інформації, комп'ютерні системи, форми і методи для 

отримання інформації; 
- науково-технічний потенціал - інструменти технічного розвитку, 

технології робіт і послуг, наявність прикладних досліджень. 
Слід підкреслити, що всі елементи навколишнього середовища 

взаємопов'язані, ця зміна (наприклад, політичної чи економічної) призводить до 

значних змін в інших (наприклад, соціально-демографічних або юридичній).  
Серед учених немає єдності в підході до розподілу податкових функцій. 

Тим не менше, найбільш поширеним думка, що податки мають дві основні 

функції - фіскальну та регулюючу.  
Фіскальна функція особливо важлива, тому що цей варіант податки 

виконують свою головну мету - наповнення дохідної частини бюджету країни 

для задоволення потреб суспільства. Характерною особливістю цієї функції є її 

стабільність, що дозволяє формувати доходи державного бюджету на постійній 
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основі. Сталість означає, що податки не повинні вступати в бюджет разовими 

платежами на невизначений термін, а рівномірно протягом бюджетного року в 

чітко визначених умовах. Оскільки мета полягає у забезпеченні витрат то час їх 

сплати мають бути узгоджені з термінами фінансування витрат уряду. 
Зі збільшенням ролі регулюючої функції держави збільшилася сума 

податку, а саме для забезпечення гармонізації інтересів усіх учасників 

податкових відносин. Ця функція здійснюється впливом податків на різні види 

діяльності суб'єктів. Таким чином, як відзначає А.І. Крисоватий, регулюючі 

функції в залежності від впливу податків на діяльність господарюючих 

суб'єктів можна розглядати як стимул. якщо деякі параметри заохочують 

платника покращувати результати своєї діяльності [2]. 
Наприклад, при високих податках підприємства направлені на зниження 

норми прибутку, створюючи штучні витрати. Як правило, застосування 

регулюючої функції оподаткування забезпечується застосуванням прямих 
податків, що стягуються при здійсненні виробничого процесу (прибутковий 

податок, податок на прибуток і т.д.), у той час як непрямі податки (ПДВ, 

податок від продажу продукції, акциз) виконують переважно фіскальну 

функцію. 
У літературі з питань податкового менеджменту виділяється кілька 

моделей - від спрощеної, обмеженої головним чином для здійснення цілей 

оподаткування і планування, до складних, за участю кількох рівнів на основі 

використання таких інструментів, як податкове планування та управління 

податковими та іншими функціями: податковий облік, податковий аналіз, 

податкове регулювання. Доцільність моделі податкового менеджменту 

пояснюється різним рівнем потреби підприємств в управлінні оподаткуванням 

відповідно до їх стратегічних цілей. 
При формуванні моделі фінансового управління підприємством, слід брати 

до уваги кілька чинників. Найважливішим зовнішнім фактором є державна 

політика в сфері оподаткування. Крім того, податковий менеджмент страждає 

від нестабільності і складності податкового законодавства, частих змін правил 

їх частих коригувань, широкого тлумачення податкового законодавства в 

законодавчих актах. 
Часто призводить до змін в суті законів, багато положень, які є 

обов'язковими для використання з точки зору податкових органів, відсутність 

чіткої системи для платників податків з інформацією про зміни в податковому 

законодавстві та інтерпретації по відношенню до деяких питань оподаткування; 

неточні закони та правила, і, отже, їх суперечливих тлумачень, відсутність 

координації між різними законами. 
Внутрішні фактори, що впливають на всі елементи фінансових 

можливостей підприємства: доходи, витрати, прибуток, інвестиції. Ці фактори 

включають в себе: діяльність і організаційну структуру, обсяг податкового 

тягаря, правила і порядок діяльності податкової і бухгалтерської облікової 

політики, включаючи оподаткування, ціноутворення, структуру витрат. На наш 

погляд, вимоги до податкової моделі управління повинні визначатися в першу 

чергу потребами підприємства, в залежності від рівня податкового 
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навантаження на нього. Крім того, вибір моделі податкового адміністрування 

залежить від наявності інформації, трудових та технічних ресурсів, необхідних 

для створення умов для функціонування управління податковою системою. 
Податковому менеджменту як частині фінансового управління властива 

обмежена автономія, так як вона з'являється тільки в реалізації дій і рішень. 

Тому використання інструментів для управління податків у зв'язку з функціями 

фінансового управління буде суттєво впливати на податкові наслідки 

управлінських рішень та підвищення ефективності підприємства. 
На основі аналізу наявних наукових розробок в сфері організації системи 

податкового менеджменту на підприємствах, існує підхід до управління 

податковою діяльністю на основі формування функціональної моделі, яка 

забезпечує взаємодію всіх інструментів податкового менеджменту.  
Запропонована функціональна модель охоплює заходи податкового 

адміністрування шляхом розробки завдань. Підприємство використовує свої 

інструменти: податкове планування, аналіз, оподаткування, бухгалтерський 

облік та податковий контроль в процесі прийняття управлінських рішень щодо 

податкового тягаря і податкових ризиків. 
Для забезпечення ефективного функціонування системи податкового 

менеджменту, повинні бути чітко визначені і сформульовані цілі, завдання і 

засоби управління. 
Як уже говорилося, основною метою податкового менеджменту 

підприємства повинна бути організація податкової діяльності, спрямована на 

оптимізацію взаємодії банку як підприємства з податковою системою і 

підвищення її ефективності, з урахуванням стратегічних цілей і завдань. Таким 

чином підприємство зменшує податковий тягар, що в свою чергу позитивно 

впливає на його фінансову діяльність. Дотримуючись поставлених цілей та 

завдань підприємство значно покращує свою роботу. 
З проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного 

розвитку з метою побудови ефективної, соціально-орієнтованої ринкової 

економіки. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було 

покладено класичну схему податків, характерну для країн iз розвиненою 

ринковою економiкою. Становлення власної податкової системи України 

вiдбувалось на фонi системної перебудови економiки, спаду виробництва, 

загострення соцiально-економiчної ситуацiї. Для забезпечення необхiдних 

надходжень до бюджету акцент у побудовi системи оподаткування було 

зроблено на фiскальнiй функцiї, мiж тим не вiдбулося належного розвитку й 

регулюючої функцiї. Потребує оперативного коригування механізм 

оподаткування підприємств в умовах кризових явищ в економіці [3]. 
В сучасних умовах становлення і розвитку економічних відносин України 

провідну роль відіграє діяльність підприємств, особливо це стосується його 

регулювання з боку держави. Дане регулювання здійснюється через систему 

оподаткування, провідне місце в якій посідає податок на прибуток.  
Аналіз фінансового стану є важливим аспектом зниження невизначеності 

економічної інформації при прийнятті рішень в області податків, а податок на 

прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з 
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прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, 

нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів 

фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від 

орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. 
До однієї із головних проблем в оподаткуванні підприємств - це 

недосконале законодавство. Ці питання можна вирішити наступними шляхами: 
- вдосконалити податковий механізм. Його вдосконалення має полягати не 

тільки в регулюванні податкових ставок, а й у вдосконаленні самого механізму 

справляння податків, якості аудиторських перевірок та підготовці звітності.  
- доцільно звільняти від оподаткування прибутки в тому разі, якщо ці 

прибутки направляються у вигляді прямих інвестицій у підприємства 

пріоритетних галузей; 
- потрібно встановити механізми та методи мотиваційних впливів чинної 

системи оподаткування підприємств. Йдеться про вплив податків на 

інвестиційну діяльність. 
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
СКЛАД ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
У статті визначено склад та структуру кредитного портфелю, визначено 

види кредитних операцій, що формують кредитний портфель комерційного 

банку. Досліджено види кредитних операцій, що формують кредитний 

портфель комерційного банку у розрізі міжбанківського та небанківського 

ринків.Розглянуто класифікацію кредитних операцій за ступенем ризику. 
Ключові слова: комерційний банк, кредитний ризик, кредитний портфель, 

проблемний кредит, проблемна заборгованість. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Одним з найбільш важливих елементів діяльності 

комерційного банку є формування кредитного портфеля. У структурі балансу 

банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова активів 

банку, що має свій рівень дохідності і ризику. Тому для успішного 

кредитування банки мають провадити ефективну й гнучку систему управління 

кредитним портфелем.  
На фактичний стан клієнтського кредитного портфеля позначається 

прийнята банком система управління ним. Управління кредитним портфелем 

являє собою організацію діяльності банку при здійсненні процесу 

кредитування, яка спрямована на запобігання або мінімізацію кредитного 

ризику. Кінцевими цілями кредитної організації при управлінні кредитним 

портфелем є, по-перше, отримання прибутку від активних операцій, по-друге - 
підтримка надійної та безпечної діяльності банку.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Багатоаспектні 

проблеми управління кредитним портфелем комерційного банку 

досліджувались як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі. Проблеми 

вдосконалення функціонування банківської системи, зокрема процесу 

управління кредитним портфелем банку, привертають увагу багатьох 

вітчизняних учених, серед яких потрібно відзначити А.С. Гальчинського, 

А.М. Мороза, С.С. Осадця, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, В.Т. Сусіденка та ін.  
Формулювання цілей статті. До сьогодні низка питань стосовно 

управління кредитним портфелем банків залишається нерозглянутою у повній 

мірі, а саме потребують удосконалення складу та структури кредитного 

портфеля комерційного банку, й є ціллю нашого дослідження. 
Виклад основного матерiалу дослiдження. В основі організаційної 

структури управління кредитним портфелем лежить принцип розмежування 

компетенції, то є чіткий розподіл повноважень керівників різного рангу з 

надання кредиту, зміни умов кредитної операції в залежності від розміру 

кредиту, ступеня ризику та інших характеристик.  
Кредитний портфель комерційного банку формується за рахунок 

кредитних операцій. 
Кредитні операції комерційного банку - це вид активних операцій, 
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пов'язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування та/або 

прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування на 

певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, Аваль, розміщення 

депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача 

кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій РЕПО.  
Схематично види кредитних операцій, що формують кредитний 

портфель комерційного банку можна представити таким чином (рис. 1).  
Міжбанківське кредитування представляє собою кредитну діяльність 

банку, спрямовану на надання вільних активів в тимчасове користування іншим 

банківським установам. Надання та отримання кредитів комерційними банками 

на міжбанківському ринку регламентується Законом України "Про банки і 

банківську діяльність", Цивільним кодексом України, нормативними актами 

Національного Банку України, статутами комерційних банків, кредитними 

договорами. 

 
Рисунок 1 – Види кредитних операцій, що формують кредитний 

портфель комерційного банку [3, с. 119]. 
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шляхом складання кредитних договорів, відкриття рахунків відповідно до 

плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. На 

практиці використовують такі види міжбанківського кредиту:  
- Овердрафт за кореспондентськими рахунками;  
- Кредити овернайт (overnight), які надаються іншим банкам на строк не 

більше одного операційного дня. Цей вид міжбанківських кредитів 

використовується для завершення розрахунків поточного дня;  
- Засоби, які надані іншим банкам за операціями РЕПО. Ці операції 

пов'язані з купівлею (продажем) за заздалегідь обумовленою ціною або умовою 

безумовного погашення у випадку, якщо термін операцій РЕПО збігається з 

терміном погашення цінних паперів [4].  
Розглянемо види кредитних операцій, що формують кредитний портфель 

комерційного банку більш докладно у розрізі міжбанківського та 

небанківського ринків (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Види кредитних операцій, що формують кредитний 

портфель комерційного банку у розрізі міжбанківського та небанківського 

ринків 
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ознака споживчого кредиту - кредитування кінцевого споживача. Суб'єктами 

споживчого кредитування виступають банки (кредитори) та населення 

(позичальники). Об'єктом споживчого кредитування є витрати, пов'язані із 

задоволенням потреб населення, які можна умовно розділити на дві групи: 

кредити на інвестиційну діяльність, які надаються для придбання товарів в 

особисте користування, і кредити на інвестиційну діяльність, які надаються для 

будівництва житла, купівлі нерухомого та рухомого майна.  
Кредитування центральних і місцевих органів державного управління - це 

специфічна форма кредитних відносин, у яких держава, по суті, є 

позичальником, а банк - кредитором. Економічне значення цього виду 

кредитування - акумуляція державних коштів на основі принципу поворотності 

для фінансування державних витрат. Цей вид кредитування дозволяє 

позичальникові використовувати додаткові грошові ресурси для покриття 

бюджетного дефіциту всіх рівнів без здійснення з цією метою додаткової 

грошової емісії. 
Кредитування банками юридичних осіб (підприємств різних форм 

власності) є одним з найбільш дохідних кредитних операцій комерційного 

банку. Цей вид кредитування представлений багатьма видами кредитних 

операцій:  
Лізинговий кредит - це кредитні відносини між юридичними особами, які 

виникають у разі оренди майна і супроводжуються складанням лізингового 

договору. Об'єктом лізингу є рухоме і нерухоме майно, що може бути віднесено 

до основних фондів: машини, обладнання, транспортні засоби та ін.. Суб'єктами 

лізингу є: продавець предмету лізингу, лізингодавець, лізингоодержувач;  
Кредити у формі обліку векселів передбачають покупку банком у клієнта 

вексель (зобов'язання третьої особи), одержувачем коштів за яким є клієнт 

банку. Таким чином, клієнт, який виступає кредитором для третьої особи, 

повертає віддані в позику кошти до закінчення терміну погашення позики за 

допомогою рефінансування в банку.  
Кредитування юридичних осіб може здійснюватися шляхом надання позик 

на поточну (для задоволення поточних потреб в грошових коштах) та / або 

інвестиційну діяльність, проведенням факторингових операцій, наданням позик 

за операціями РЕПО та ін.  
Одним з видів кредитних операцій, що формують кредитний портфель 

комерційного банку, є надання гарантій, авалю та поручительств своїм клієнтам 

для інших банків та організацій.  
Одним з найважливіших принципів класифікації кредитних операцій, що 

формують кредитний портфель комерційного банку виступає рівень ризику. 

Він використовується для аналізу кредитного портфеля банку, його якісної 

характеристики і визначає величину резерву банку для відшкодування 

можливих втрат, пов'язаних з кредитною діяльністю. Ця класифікація 

проводиться за наступними критеріями: по фінансовому стану позичальника 

(контрагента) банку, за станом обслуговування боргу позичальником, за рівнем 

забезпечення кредитної операції. 
Фінансовий стан позичальника банку оцінює в кожному випадку при 
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укладанні договору про проведення кредитної операції, а надалі не рідше 

одного разу на три місяці, для банків-позичальників - не рідше одного разу на 

місяць. Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється на основі 

критеріїв, які встановлюються кожним банком самостійно його внутрішніми 

положеннями про кредитування і методикою проведення такої оцінки.  
В результаті аналізу фінансового стану позичальник відноситься банком до 

одного з п'яти класів "А", "Б", "В", "Г", "Д". Однак залежно від виду 

забезпечення клас позичальника може бути підвищений або знижений. 

Розглянемо основні характеристики кожного класу позичальників:  
- Клас "А" - фінансова діяльність дуже добра, що свідчить про можливість 

своєчасного виконання зобов'язань, зокрема погашення основної суми боргу і 

відсотків по ньому відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в 

межах установлених значень (відповідно методиці оцінки фінансового стану 

позичальника, затвердженої внутрішніми документами банку); керівництво 

позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника - 
бездоганна; крім того, позичальники-банки (резиденти) і банки-нерезиденти, 

що зареєстровані в країнах - членах СНД, дотримуються економічних 

нормативів;  
- Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька 

характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримки її на цьому рівні 

протягом тривалого періоду є низькою. Позичальники (контрагенти банку), які 

належать до цього класу, потребують більшої уваги в зв'язку з потенційними 

вадами, які ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для 

обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового 

результату їх діяльності. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника 

може свідчити про негативні тенденції в діяльності позичальника;  
- Клас "В" - фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального 

контролю, крім того, позичальники - банки (резиденти) і банки країн - членів 

СНД дотримуються економічних нормативів. Надходження коштів і 

платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного 

погашення кредитної заборгованості в повній сумі і в строки, передбачені 

договором. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації і 

покращення фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції 

може бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, 

правильності оформлення угод про забезпечення тощо; 
- Клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не 

відповідають встановленим значенням) і спостерігається її нестабільність 

протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного 

погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою; 

проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної 

документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність та його ліквідності 

тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає підтверджень 

поліпшення протягом місяця фінансового стану позичальника, то позичальника 

потрібно класифікувати на клас нижче (клас "Д");  
- Клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна і є збитковою; показники не 
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відповідають встановленим значенням, кредитна операція не забезпечена 

ліквідною заставою або безумовною гарантією), ймовірності виконання 

зобов'язань позичальником (контрагентом) банку практично немає. До цього 

класу належить позичальник (контрагент) банку, який визнаний банкрутом в 

установленому чинним законодавством порядку [1].  
У банківській практиці застосовується класифікація кредитних операцій, 

що формують кредитний портфель комерційного банку, за станом 

обслуговування боргу позичальником, яка проводиться банком щомісячно. 

Залежно від стану погашення кредиторської заборгованості з основного боргу і 

відсотків по ньому обслуговування боргу може бути "гарне", "недостатнє", 

"незадовільним".  
"Гарне" обслуговування боргу передбачає, що заборгованість по кредиту 

та відсотки по ньому сплачуються у встановлені терміни або з максимальною 

затримкою до 7 календарних днів; або кредит пролонговано без пониження 

класу позичальника та відсотки по ньому сплачуються у встановлені терміни 

або з максимальною затримкою до 7 календарних днів; або кредит 

пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів і відсотки по ньому 

сплачуються у встановлені терміни або з максимальною затримкою до 7 

календарних днів; 
"Недостатнє" обслуговування боргу передбачає, що заборгованість за 

кредитом прострочена від 8 до 90 днів і відсотки по ньому виплачуються з 

максимальною затримкою від 8 до 30 днів; або кредит пролонговано з 

пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки по 

ньому сплачуються у встановлені терміни або з максимальною затримкою до 30 

календарних днів.  
"Незадовільне" обслуговування боргу передбачає таку ситуацію, коли 

заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів; або кредит 

пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів [5]. 
У відповідно до класу позичальника та станом погашення ним кредитної 

заборгованості з основного боргу та сплати процентів, критерії оцінки яких 

наведено вище, банк може класифікувати свій кредитний портфель за ступенем 

ризику і визначає групу кредитної операції на підставі таблиці 1. 
Таблиця 1 – Класифікація кредитних операцій за ступенем ризику 

Фінансовий 

стан 

позичальника 

Обслуговування боргу позичальником 

«гарне» «недостатнє» «незадовільне» 

«А» Стандартна Під контролем Субстандартна 
«Б» Під контролем Субстандартна Сумнівна 
«В» Субстандартна Сумнівна Безнадійна 
«Г» Сумнівна Безнадійна Безнадійна 
«Д» Безнадійна Безнадійна Безнадійна 

 
Напідставіцієїтаблицікомерційнийбанкдиверсифікуєсвійкредитнийпортфе

льзарівнемризику,щовкінцевомупідсумкудозволяєйомумінімізуватипортфельни
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йризик, поліпшитиякістьтаструктурукредитногопортфеля.  
Рівень прибутковості кредитного портфеля комерційного банку 

залежить від його об'єму і структури, а також від рівня процентних ставок по 

окремо взятому кредиті. Обсяг і структура кредитного портфеля конкретного 

комерційного банку визначається рядом факторів. До них можна віднести:  
- специфіка сектора ринку, що обслуговується банком. Вплив цього 

фактору на обсяг і структуру кредитного портфеля визначається кредитної 

специфікою комерційного банку на певних галузях економіки, видах 

надаваних кредитів і позичальників;  
- розмір капіталу банку. Цей фактор визначає, перш за все, граничну 

суму кредиту (тобто є лімітуючим фактором), що надається окремим 

позичальникам, і банкам як оптового або роздрібного кредитора;  
- правила регулювання банківської діяльності. Цим фактором 

визначається встановлення нормативів кредитного ризику, обмеження та/або 

заборона на надання деяких видів кредитів. Ступінь впливу цього фактора в 

основному визначається законодавчим шляхом у формі постанов НБУ і 

Верховної Ради, затвердженням інструкцій і обов'язкових нормативів 

банківської діяльності;  
- кредитна політика банку, в якій визначаються основні цілі та 

пріоритетні напрямки кредитування конкретного комерційного банку;  
- досвід і кваліфікація менеджерів банку. Вплив цього фактору 

визначається тим, що банк не повинен надавати кредити, які не можуть бути 

професійно оцінені фахівцями банку;  
- очікуваний дохід банку від кредитних операцій. Цей фактор передбачає 

використання банком тих видів кредитування, які можуть забезпечити, або 

забезпечують найбільший рівень прибутковості для банку;  
- рівень прибутковості інших напрямків розміщення коштів. Так, при 

рівних умовах прибутковості різних видів активів комерційного банку 

перевага віддається найменш ризиковим напрямкам розміщення коштів, хоча 

вони і є менш дохідними, у порівнянні з більш ризиковими операціями.  
Висновок. Таким чином, банківський кредитний портфель – це не тільки і 

не стільки розрахункове поняття. На нашу думку, кредитний портфель – це 

сукупність банківських позик, які належать до надання або/і надані в 

користування юридичним і фізичним особам для забезпечення їхніх 

господарських і соціальних потреб та структуровані за певними форматами 

відповідно до завдань визначеної кредитної політики або/і відображають 

результати її реалізації. Кредитний портфель відтворює у сукупному 

кількісному та якісному виглядах напрями і результати кредитної діяльності 

банківської системи (або окремого банку) та її вплив на розвиток соціально-
економічних відносин у суспільстві. Щодо небанківських суб’єктів фінансового 

ринку, а також сфери підприємницького кредитування, то позичкові ресурси, 

які надаються ними в грошовій формі, є частиною загального кредитного 

портфеля, але вони, на нашу думку, не підпадають під пряме регулювання з 

боку державної кредитної політики.  
На нашу думку, доцільно розглядати кредит як складову економічної 
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категорії. Це не буде перебільшенням, оскільки відсоток посідає почесне місце 

серед економічних категорій [3, с. 300], незважаючи на те, що він є лише 

частиною кредитних відносин. Кредитний портфель — це основа подібних 

відносин, бо він відображає напрями і результати руху позикового капіталу.  

Таким чином, у структурі балансу банку кредитний портфель розглядається 

як єдине ціле і складає частину активів банку, яка має свій рівень дохідності, 

а, отже, і відповідний рівень ризику.  
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здобувач освітнього ступеня «Магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У статті розглянуто сутність та значення місцевих доходів у забезпеченрозні 

ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. 

Проаналізовано стан та структуру місцевих доходів в Україні. Досліджено та 

запропоновано шляхи підвищення доходів місцевих бюджетів. 
Ключові слова: місцевий бюджет, місцеві доходи, децентралізація, податкові 

надходження, неподаткові надходження 
Однією з головних функцій будь-якої держави – є забезпечення стабільних 

доходів усіх рівнів бюджету. Важливим фактором регіонального розвитку 

держави є розвиток місцевих фінансів, а в особливості місцевих доходів. 

Місцевий бюджет є головним інструментом з допомогою якого місцева влада 

може розширювати економічний потенціал відповідної території, а також 

створювати умови для активізації господарської діяльності та соціального 

розвитку підвідомчої території.  
На сьогодні, формування доходів місцевих бюджетів відбувається в 

умовах економічної та політичної нестабільності. Недозабезпечність місцевими 

бюджетами органів місцевого самоврядування впливає на те, що їх реальні 

фінансові можливості є суттєво обмеженими, що є гальмівним фактором для 

демократичних перетворень у державі. 
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Дослідженню питань формування доходів місцевих бюджетів в Україні та 

зміцнення їхньої дохідної бази присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, 

серед яких: Гнидюк І.В., Клівіденко Л.М., Конєва І.І., Підхомний О.М. та 

інші.Не дивлячись на вагомі внески вчених, все ще не повністю залишаються 

дослідженими теоретичні питання та практичні аспекти ефективного 

формування доходів місцевих бюджетів України протягом останніх років, а 

також виявлення резервів для їх зростання. 
Виходячи з вище зазначеного, основними цілями даної статті є 

дослідження теоретичних аспектів формування доходів місцевих бюджетів та 

розробка рекомендацій щодо шляхів їх підвищення. 
Варто розпочати з того, що місцеві бюджети – це сукупність фінансових 

ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевої влади для виконання 

покладених на них завдань і функцій [8, с. 997]. 
Згідно з Бюджетним кодексом України, до складу місцевих бюджетів 

входять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та 

бюджети місцевого самоврядування[1]. 
Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування», доходи 

місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, 

джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних 

податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Склад доходів місцевих 

бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом «Про 

Державний бюджет України» [9]. 
Структуру доходів місцевих бюджетів можна умовно представити 

наступним чином [4].(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структура доходів місцевих бюджетів 

 
Розкриємо сутність складових доходів місцевих бюджетів.  
Першу частину доходів місцевих бюджетів формують власні доходи 

місевих бюджетів, якіскладаються з: 
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- податкові надходження – це частина загальнодержавних податків та 

зборів, а також місцеві податки та збори. До загальнодержавних податків та 

зборів відносяться податок на прибуток, плата за користування землею, податок 

на доходи фізичних осіб, акциз з пального, тощо. Ці надходження забезпечують 

понад 88% загальної суми власних доходів місцевих бюджетів; 
- неподаткові надходження включають орендну плату, штрафи, плату 

за видання дозволів та ліцензій, держмито.  Ці надходження забезпечують біля 

10% загальної суми власних доходів місцевих бюджетів; 
- інші надходження включають кошти отримані від ЄС чи інших 

міжнародних організацій, донорські кошти, кошти від продажу основного 

капіталу та цільові фонди.Вони займають найменшу частку у складових 

власних доходів [4]. 
Друга частина доходів місцевих доходів складається з коштів, які 

передаються з державного бюджету на безоплатній та безповоротній основі у 

вигляді міжбюджетних трансфертів, а саме дотацій та субвенцій.  
Існування переданих коштів можна пояснити тим, що органи місцевого 

самоврядування не можуть самостійно за рахунок лише власних коштів 

виконувати всі покладені на них повноваження [4]. 
Вважаємо за доцільне розглянути далі частку місцевих бюджетів у 

структурі зведеного бюджтеу України задля того, аби визначити чи справді 

необхідною є розробка шляхів підвищення доходів місцевих бюджетів. 

Вважаємо за доцільне взяти період останніх 5 років для аналізу. Такий вибір 

можна пояснити бажанням прослідкувати як змінилось співвідношення частки 

місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету починаючи  до і після 

децентралізації, яка почалась з 2014 року [3]. (табл.1).  
Таблиця –– 1 Склад та структура доходів Зведеного бюджету України  

(без урахування міжбюджетних трансфертів) протягом 2016-2018 рр 
Вид 

бюджету 
Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 
млрд, 

грн 
% млрд, 

грн 
% млрд, 

грн 
% млрд, 

грн 
% млрд, 

грн 
% 

Державний 

бюджет 
355,0 80,0 531,5 81,5 612,1 78,2 787,3 77,4 917,1 79,8 

Місцеві 

бюджети 
89,0 20,0 120,5 18,5 170,6 21,8 229,5 22,6 233,0 20,2 

Зведений 

бюджет 
444,0 100,0 652,0 100,0 782,7 100,0 1016,8 100,0 1150,1 100,0 

Джерело: Розраховано автором на основі даних Державної казначейської 

служби України 
 

Як видно з табл.1, протягом досліджуваного періоду частка місцевих 

бюджетів у у доходах зведеного бюджету мала тенденцію до зростання у період 

з 2015 року до 2017 року. Саме у цей період, у 2015 році, були внесені зміни до 

Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України. Якщо розглядати 
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весь аналізований період, то стає помітним, що частка місцевих бюджетів не 

перевищувала 22,6% (показник 2017 року), а у 2018 році цей показник ще 

знизився до рівня 20,2%, що свідчить про недостатність дохідної бази у 

регіонах, а також про низький ступінь участі місцевого самоврядування у 

вирішенні проблем розвитку регіонів. Така ситуація є негативною, адже вона 

показує, що українській  бюджетній системі притаманна висока концентрація 

бюджетних ресурсів на рівні державного бюджету[5, с.640].Це, у свою чергу, 

показує, що в Україні й надалі спостерігається високий рівень централізації 

бюджетних коштів, що абсолютно суперечить взятому курсу на 

децентралізацію. Незважаючи на те що, доходи місцевих бюджетів за 2014–

2018 рр. зросли у 0,01 разів, замість підвищення ролі місцевих бюджетів 

відбулося підвищення ролі державного бюджету. 
Тепер вважаємо за доцільне розглянути склад місцевих доходів у розрізі 

їх структурних складових у їх відсотковому співвідношенні до загального 

обсягу місцевих доходів [3] (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Склад місцевих доходів протягом 2016-2018 рр 

 
Як видно з рис.2, відсоткове співвідношення усіх складових формування 

місцевого бюджету протягом досліджуваного періоду 2016-2018рр, в 

загальному містить однакову структуру, де найбільшу частку займають 

офіційні трансферти, на другому місці – податкові надходження, далі – 
неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом. Проаналізуємо 

стан останнього досліджуваного року. Так, структура місцевих доходів у 2018 

році має наступний вигляд: офіційні трансферти - 57,1%, податкові 

надходження – 39,1%, неподаткові надходження – 3,3% та доходи від операцій 

з капіталом – 0,5%. Європейський вектор розвитку нашої країни у напрямі 

децентралізації повинен будуватись на прикладах  розвинених країн. Так, для 

прикладу місцеві бюджети в розвинених країнах поповнюються в більшості за 

рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах-членах Європейського 
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Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у Швеції та Данії – 
понад 80%, тоді як цей показник в Україні, як вже було зазначено становить 

лише 39,1% у 2018 році [6, с. 752]. Тому існує необхідність у реформуванні 

системи місцевих податків аби вони стали найбільш вагомим джерелом доходів 

у місцевих бюджетах, як у розвинених країнах. 
Проаналізована статистична інформація дає змогу видітили наступні риси 

діючої системи формування доходів місцевих бюджетів: 
–високий рівень бюджетних коштів; 
–недостатній рівень власних доходів місцевих бюджетів;  
–занадто велика частка трансфертних платежів у доходній частині 

місцевих бюджетів[5, с. 642]. 
В результаті проведеного дослідження, можна дійти до висновку, що 

сучасний стан бази доходів місцевих доходів є незадовільним і потребує 

удосконалення. Саме тому, вважаємо за доцільне розглянути та дослідити 

шляхи підвищення доходів місцевих бюджетів. 
Спочатку, Україні варто було б виробити чіткий курс на децентралізацію і  

дотримуватись його. Для цього доцільно було б запровадити програмно-
цільовий метод на регіональному рівні, який мав би допомагати зміцненню та 

підвищенню ефективності бюджетного процесу. Цей метод мав би полягати у 

тому аби встановити прямий зв'язок між виділенням бюджетних коштів та 

чітким контролем за їх використанням на основі визначених цілей та бажаних 

результативних показниках. Програмно-цільовий підхід мав би забезпечувати 

формування та виконання бюджету на прикладі бюджетних програм головних 

розпорядників бюджетних коштів, що охоплює визначення загальної мети 

кожної бюджетної програми на довгостроковий та середньостроковий періоди 

[6, с. 754]. 
Наступним кроком було б доцільно забезпечити фінансову самостійність 

місцевим органам самоврядування, як і передбачено у курсі децентралізації. 

Для цього було б доцільно запровадити наступні заходи: 
- розробити та застосувати механізм стимулювання економічної 

активності місцевої влади;  
- переглянути механізм перерозподілу загальнонаціональних 

податків;  
- розробити та впровадити принципові заходи щодо зменшення 

фінансової залежності від державного бюджету; 
- збільшити ефективність витрачання коштів місцевих бюджетів [2, с. 

678]. 
Наступним кроком при впроваджені бюджетної децентралізації доцільно 

було б забезпечити вплив місцевих органів влади на ставки податкових, а також 

неподаткових надходжень, які формуються у відповідному регіоні. Це 

послугувало б стимулом для суб'єктів господарювання для сплати податків, на 

основі яких вони зможуть у майбутньому отримувати якісні послуги. 

Необхідним було б створити стимулюючий механізм задля легалізації доходів 

підприємців та зменшення рівня тінізації економіки. Також варто було б 

підвищити частку податків і зборів, які формують власну податкову базу 
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місцевих бюджетів за рахунок зарахування частини загальнодержавних 

податків і зборів.  
Як вже було зазначено, у провідних розвинутих країнах найбільшу частину 

у структурі доходів місцевих бюджетів складають податки, саме тому варто 

було б удосконалити механізм справляння податку на майно в розрізі податку 

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, 

плати за землю. При реформуванні податкової системи у регіонах, потрібно 

враховувати їх податкову специфіку. Також потрібно було б розробити шляхи 

для стимулювання підвищення ділової активності на різних територіальних 

місцях задля створення нових робочих місць, а також з метою збільшення 

податкових надходжень. Було б також доцільно запровадити автоматичну 

систему індексації розміру податків з жорсткими ставками, передусім для 

єдиного податку. 
Ще доцільно було б закріпити бюджетні послуги за рівнем влади, який є 

найближчим до кінцевого споживача. Завдяки цьому він зміг би контролювати 

стан наданих послуг на постійній основі. Тобто мається на увазі розподіл 

повноважень на підставі надання суспільних благ та послуг з метою 

вдосконалення порядку їх управління [8, с. 998]. 
Доцільно було б запровадити мінімальні витрати на адміністрування 

місцевих податків і зборів, основними платниками яких мають бути всі 

користувачі суспільних благ на певній території. 
Також необхідним було б посилити роль територіальної громади при 

здійненні бюджетних видатків. Ця роль мала б полягати у тому, що доцільно 

було б запровадити контроль здійснення видатків, а також контроль якості 

послуг, на які використовуються ці видатки [5, с. 642]. 
Ще одним шляхом для підвищення доходів місцевих бюджетів мала б 

стати розробка та реалізація комплексу заходів освітніх проектів з метою 

сприяння підвищення мотивації населення кожного регіону до підвищення 

податкової культури через пояснення значимості кожного у даному процесі. 
Вважаємо за доцільне запропонувати також проведення реформування 

бюджетів місцевих громад, а саме на законодавчому рівні закріпити 

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також здійснити реформу, основою якої зробити соціально-економічний 

розвиток адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням 

удосконалення міжбюджетних відносин. Тут особливого значення набуває 

децентралізація управління бюджетними коштами, метою якої є економічне 

зростання регіонів, соціальне забезпечення населення та зацікавленість у 

пошуку додаткових джерел фінансового забезпечення. Також варто було б  

запровадити максимальний рівень прозорості використання бюджетних коштів 

органами місцевого самоврядування. 
Висновки. Таким чином, в результаті проведеного дослідження, було 

встановлено, що місцеві доходи відіграють важливу роль у регіональному 

розвитку, вони дають можливість органам місцевого самоврядування 

забезпечувати належне виконання своїх функцій та завдань. А це, у свою чергу, 

сприятимеекономічному та соціальному зростанню регіонів, а також буде 
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підвищувати ефективність їх функціонування. Було встановлено, що 

недостатність доходів до місцевих бюджетів в  необхідній кількості призводить 

до зменшення рівня фінансової автономії та фінансової незалежності, а також 

суттєво зменшує здатність органів місцевого самоврядування впливати на 

розвиток підконтрольних регіонів. Через негативну тенденцію місцевих доходів 

в Україні, було запропоновано шляхи підвищення доходів місцевих бюджетів, 

які доцільно було б скоординувати між центром та регіонами в умовах 

фінансової децентралізації.  
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ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНИЙ  
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

В статті відображено  економічний зв'язок інноваційного розвитку з 

плануванням діяльності, визначено особливості системи планування 

діяльності, досліджено інноваційну стратегію як стратегічний варіант 

підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства.. 
Ключові слова:інноваційний розвиток, планування, міжнародна діяльність, 

інноваційна стратегія, соціально-економічне планування, методологічне 

планування, організаційне планування. 
Категорія  «планування» походить від слова «план», що з латинської 

означає «planum» — площина, рівне місце. Спочатку ця категорія 

характеризувала  позначення креслення, що вказує на певну ділянку в масштабі 

площини. Потім цю категорію почали  застосовувати для опису проектів, 

реалізація яких передбачає систему взаємозв'язаних завдань, показників та 

розрахунків. В прямому розумінні «планувати» означає «думати про 

майбутнє». 
З давніх часів дослідники характеризували планування як процес, який 

передбачає певні дії.  
Зокрема: «Планування — це дії, описані для того, щоб їх було 

здійснено»,- Соєр. «Майже будь-яку роботу, щоб її взагалі зробити, треба 

спланувати, принаймні неформально, на кілька хвилин наперед», — Денісон. 
Планування на підприємстві являє собою процес визначення цілей 

підприємства та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення,  вибір 

оптимального шляху їх досягнення й ресурсного забезпечення. 
План - це система взаємозалежних, об'єднаних загальною метою завдань, 

що забезпечують реалізацію цілей виробничої системи. 
Планування характеризують за трьома основними напрямами: 
1. Соціально – економічний; 
2. Методологічний; 
3. Організаційний. 
Соціально – економічний напрям планування базується на пізнанні 

економічних законів, відображенні економічної політики держави при 

плануванні економічного та соціального розвитку підприємства. 
Методологічний напрям планування являє собою сукупність принципів та 

методів планування, є інструментом дослідження впливу на економічні та 

соціальні процеси. 
Організаційний напрям планування характеризує структуру планових 

органів, технологію формування планів.   
В умовах ринкової економіки планування для підприємств торгівлі  стає 

необхідною складовою для приведення діяльності у відповідність до вимог 

ринку. Планування забезпечить її підприємствам та організаціям основу для 
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прийняття правильних управлінських рішень та знизить ризик, посприяє 

пошуку найбільш придатних напрямів дій. У зв’язку з цим керівники, фахівці 

підприємств торгівлі повинні розвивати економічне та управлінське мислення, 

володіти системою спеціальних знань у галузі планування господарсько-
фінансової діяльності підприємств.  

Планування – це фактично засіб попередження помилкових дій, 

скорочення кількості невикористаних можливостей, активного пристосування 
об’єкта планування до зовнішніх умов. 

Основними чинниками зростаючої ролі планування в межах в умовах 

сучасного ринкового господарства є: 
 мінливість зовнішнього середовища; 
 зростаюче значення часу; 
 необхідність отримання фінансування для досягнення цілей; 
 збільшення розмірів підприємства та розширення напрямів його діяльності; 
 забезпечення рентабельності витрат і капітальних вкладень; 
 збільшення масштабу та комплексність господарських завдань; 
 обмеженість ресурсів; 
 вплив на процес реалізації плану зовнішнього середовища. 

Планування на торговельному підприємстві  виконує декілька основних 

функцій:  
 воно є ланцюгом між постановкою цілі та найбільш оптимальним планом 

її реалізації; 
 дає можливість оцінити практичні кроки досягнення цілей; 
 виявляє потенційні проблеми, нейтралізує вплив негативних наслідків на 

діяльність підприємства; 
 сприяє зниженню ризику в процесі реалізації планів; 
 забезпечує основу для оцінки витрат; 
 обумовлює єдність загальних цілей усередині підприємства; 
 забезпечує ефективні шляхи досягнення цілей підприємства. 

Планування передбачає формування на підприємстві основи для 

прийняття вірних управлінських рішень та знижує ризик, сприяє пошуку 

найбільш прийнятних напрямів дій. Саме тому керівники, фахівці повинні 

сприяти розвитку економічного та управлінського мислення, застосовувати 

систему спеціальних знань у галузі планування господарсько-фінансової діяль-
ності підприємств.  

У теорії виділяють три основні форми організації системи планування на 

підприємстві:  
 «зверху вниз»; 
 «знизу нагору»; 
 зустрічне (кругове). 

1. «Зверху вниз». Така форма формування планів відбувається на рівні 

керівництва та планового відділу. Інші підрозділи та працівники не приймають 

участі у плануванні, а виступають лише виконавцями планових завдань. 

Затверджені керівництвом плани надаються керівникам структурних 



132 
 

підрозділів підприємства та безпосереднім виконавцям. Зазначена форма на 

практиці вважається найменш ефективною, оскільки не враховує повного 

обсягу  потреб підрозділів підприємства, залишає поза увагою творчий 
потенціал персоналу. 

2. «Знизу нагору». Така форма передбачає, що початкові значення 

планових показників визначаються безпосередньо виконавцями або 

керівниками структурних підрозділів підприємства. Їх пропозиції оцінюються 

керівництвом, можуть бути скориговані та затверджені. Відкориговані проекти 

планів не передаються структурним  підрозділам для ознайомлення та можуть 

мати суттєві відмінності від запропонованого ними варіанту. Це нерідко 

призводить до того, що при визначенні планових показників керівники 

структурних  підрозділів намагаються збільшити свої потреби та зменшити 

можливості, тому цю форму також не варто вважати ефективною. 
3. «Зустрічне (кругове»).Така форма передбачає визначення  

керівництвом цілей та основних завдань для їх реалізації. Ця інформація за 

організаційної вертикалі доводиться до керівників підрозділів, фахівців, 

безпосередніх виконавців. Усі вони приймають участь у формуванні проекту 

плану, який передається «нагору» для розгляду та затвердження. Якщо 

керівництво коригує планові показники, то проект плану знов передається на 

нижчі рівні для ознайомлення. Таким чином, узгодження відбувається до 

моменту затвердження плану вищим керівництвом. Дана форма 

характеризується високою ефективністю, оскільки використовує творчий 

потенціал персоналу, посилює його значимість в діяльності підприємства, 

сприяє раціональному використанню ресурсів, підвищенню ефективності 

роботи підприємства торгівлі. 
Проаналізуємо існуючу класифікацію планів в залежності від часової 

орієнтації. 
1. Реактивне планування має на меті формування цілей, головним чином 

на основі аналізу періоду, що передував плановому. При цьому передбачається, 

що ситуація, яка мала місце в минулому, буде автоматично перенесена на 

майбутнє. Головна задача такого планування — знайти в минулому причину 

проблеми і подолати їх. 
До переваг реактивного планування належать: 

 постійне звернення до минулого досвіду;  
 сильне відчуття спадкоємності; 
 збереження традиції, що формує почуття впевненості в майбутньому у 

персоналу підприємства. 
Недоліками цього планування є: 

 відсутність синергізму; 
 абстрагування від майбутніх змін; 
 відмова від партисипативності (тобто планування стає функцією вищого 

керівництва). 
2. Інактивне планування передбачає дотримання існуючих умов як 

сприйнятливих і формує цілі, виходячи із ситуації, не враховуючи результати 
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підприємства досягнуті у  минулому. Позитивною ознакою інактивного 

планування є поступові дії, які не здатні спричинити катастрофічні наслідки. 

Негативною стороною такого планування є неспроможність  пристосуватися до 

змін в плановому періоді і слабке використання творчого потенціалу 

працівників. Для більшості вітчизняних торговельних підприємств сьогодні 

найбільш характерними є реактивне і інактивне планування. 
3. Преактивне планування характеризує  попереджуюче планування, яке 

визначає постановку цілей з врахуванням майбутніх змін у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі. Це планування орієнтоване на пошук оптимальних 

рішень. Основна перевага такої форми заклечається  в адекватній оцінці 

майбутнього в процесі формування цілей. Недоліками преактивного 

планування є: слабке застосування накопиченого досвіду, недостатня увага до 

повсякденних потреб підприємства, надмірне захоплення футурологією. 
4. Інтерактивне планування визначається двома характерними 

особливостями, які значним чином впливають на визначення цілей: 
а) воно засноване на принципі партисипативності (тобто передбачає 

участь і мобілізацію творчої активності працівників підприємства); 
б) воно передбачає, що майбутній розвиток підвладний контролю і в 

значній мірі визначається зусиллями персоналу. 
Р. Акофф переконує у тому, що перевагами інтерактивного планування, є: 

 інактивісти намагаються утриматися в бурхливому потоці; 
 преактивісти намагаються осідлати першу хвилю; 
 реактивісти намагаються плити проти нього; 
 інтерактивісти мають намір змінити течію річки. 

Однак з інтерактивним плануванням пов'язані дві ключові проблеми: 
1) інтерактивне планування — це скоріше ідеальна побудова, ніж практична 

модель; 
2) навіть з теоретичної точки зору окремо взяте підприємство не може 

контролювати майбутнє, воно лише ефективно пристосовується до нього. 
На сучасному етапі розвитку економіки планування дедалі більше 

ґрунтується на науковому прогнозуванні, яке є не самостійним видом 

планування, а лише однією з чотирьох його стадій (науковий прогноз можливих 

і ефективних напрямів розвитку економіки і вибір оптимального напряму; 

аналіз досягнутого рівня розвитку економіки; розробка планів за всією 

номенклатурою показників на основі аналізу виконання попереднього плану і 

прогнозу наступного розвитку; контроль виконання плану), яка передує 

складанню плану і охоплює довший період, ніж план.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

В статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку. 

Показані тенденції розвитку світового страхового ринку по двох основних 

сегментах це страхування життя та інші види страхування для яких властиві 

свої закономірності та тенденції розвитку. Визначено процес формування 

стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку, які передбачають оцінку 

фактичного стану страхового ринку. 
Ключові слова: страховий ринок, закономірності, аспекти розвитку, 

страхування, страхові премії, страхування життя, маркетингова стратегія, 

страхова компанія. 
Постановка проблеми.Нестабільність в економічній та соціальній 

сферахнаціонального розвитку останнім часом посилює роль страхової 

діяльності в забезпеченні фінансової безпеки окремих регіонів і держави в 

цілому,сталого розвитку економіки, підвищенні добробуту населення. 

Формування ефективних орієнтирів страхування уможливлює захист інтересів 

громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, пом’якшує 

вплив техногенних, природних та інших видів ризику. Разом з тим рівень 

розвитку страхового ринку в Україні уповільнився. 
За таких умов набувають актуальності розробка та впровадження 

сучасних підходів до розвитку страхового ринку задля підвищення 

результативності страхової діяльності в національних масштабах. Зокрема, 
необхідне формування системи стратегічних орієнтирів розвитку страхового 

ринку на основі оцінки його реального стану, що дозволить підвищити рівень 
та якість страхового забезпечення соціально-економічних потреб держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Страхування як економічна 

категорія – це система економічних відносин, пов’язана з процесом формування 

спеціальних цільових фондів коштів особливими суб’єктами підприємницької 

діяльності – страховиками та використанням таких фондів у зв’язку з 

настанням непередбачуваних подій у суспільстві, які можуть спричинити 
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збитки його членам – страхувальникам [6]. Д. Навроцький акцентує увагу на 

тому, що страхування – це особлива форма економічних відносин обмінно-
перерозподільного характеру з приводу формування і використання 

колективних страхових фондів на засадах солідарної відповідальності зметою 

управління різними видами ризику [5]. 
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система 

економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду 

коштів(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для 

подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених 

несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових 

сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується А. 

Крутик [2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата страхової суми 

спричинена настанням несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад, 

страхова сума виплачується після закінчення дії договору особистого 

страхування (страхування життя до певного віку). 
Виклад основного матеріалу.Розробка стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку України потребує ґрунтовного та комплексного дослідження 

показників його функціонування, сучасного стану державного регулювання, 

законодавчої бази, вивчення зарубіжного досвіду та з’ясування недоліків, які 

належить раціоналізацією вдосконалень усунути в прогнозованому періоді. 

З’ясуймо сучасні особливості функціонування і розвитку світового та 

національного страхових ринків, і нерозв’язані питання в галузі страхування, та 

фактори,що зумовлюють цілеспрямований вплив державних органів влади на 

страхування як засобу захисту бізнесу і добробуту населення України. 
Насамперед, зазначимо, що діяльність страхового бізнесу в сучасному 

світі багатогранна і неоднозначна. В умовах розвитку ринкової економіки 

збільшуються ризики втрати майна і прибутку, що породжує попит на послуги 

страхових компаній. Національні страхові компанії нарощуючи форми й обсяги 

страхової діяльності у все більшій мірі здійснюють операції перестрахування, 

тобто вступають у взаємовідносини як всередині країни,так і за її межами. Це 

спричиняє формування світового страхового ринку. 
Для аналізу тенденцій розвитку світового страхового ринку необхідно 

виділити два основних сегменти: страхування життя (life) та інші види 

страхування (Non-life). Потреба такої сегментації ринку зумовлена тим, що 

кожному з цих сегментів властиві свої закономірності та тенденції розвитку. 
Обсяг премій зі страхування життя та іншого страхування, ніж 

страхування життя, у 2006–2018 рр. характеризувався такими даними (табл.1). 
У цілому за 2006–2018 рр. загальний обсяг зібраних у світі 

страховихпремій  зріс  на  53,82 %,  у  тому  числі  по  страхуванню  іншому,  

ніжстрахування життя, – 86,37 %, а страхуванню життя – 30,72 %. При цьому за 

період, що аналізується, співвідношення цих груп страхування у загальному 

обсязі зібраних премій практично не змінилося. Від’ємна динаміка страхових 

премій в цілому спостерігалася в 2006, 2014 та 2018 рр. Премій зі страхування 

життя менше, ніж у попередньому році, збиралося в 2007, 2014та 2018 рр., а зі 

страхування іншого, ніж страхування життя – у 2007 р. 
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Таблиця 1 -Розмір премій зі страхування у світі, млн дол. США 
 

       
 

   Частка  Частка  
 

Рік  Страхування Non-life Non-life страхування 
Усього  

 
життя страхування, страхування життя, %  

   
 

   %    
 

2006  1536122 58,48 1090775 41,52 2626898  

    

       
 

2007  1445776 59,85 969945 40,15 2415720  

    

       
 

2008  1672514 56,88 1268157 43,12 2940670  

    

       
 

2009  1973730 57,62 1452011 42,39 3425714  

    

       
 

2010  2003557 58,14 1442258 41,86 3445815  

    

       
 

2011  2125791 57,85 1549100 42,15 3674892  

   
 

       
 

2012  2441823 59,16 1685762 40,84 4127586  

   
 

       
 

2013  2438966 57,81 1780013 42,19 4218979  

   
 

       
 

2014  2359346 57,52 1742312 42,48 4101658  

    

       
 

2015  2520072 58,08 1818893 41,92 4338964  

   
 

       
 

2016  2627168 57,15 1969519 42,85 4596687  

   
 

       
 

2017  2620864 56,8 1991650 43,2 4612514  

   
 

       
 

2018  2008091 56,2 2032850 43,8 4040941  

   
 

       
 

Джерело: складено автором за даними[7]. 
 
 

Крім того, протягом останніх десяти років частка страхування життя має 

тенденцію до зменшення, але в 2014 р. вона різко збільшилася на 1,1 в.п. (далі – 
відсоткові пункти) і склала 59,16 %. У 2013–2015 рр. премії зі страхування 

життя скоротилися на 1,53 в.п. та 0,29 в.п. відповідно. 
Скорочення обсягу премій в індустріальних країнах стало в наслідок 

негативних результатів зі страхування операцій, які пов’язані з ринком акцій. 
Фінансова криза та стрімкий спад економіки дуже сильно вплинули на 

продажі продуктів unit-linked. Особливо, це стосується одноразових премій,що, 

у свою чергу, спричинило значне падіння сукупних премій у Великій Британії, 

Італії, Франції та Ірландії, де такі продукти є значними та поширеними. Ринки з 

високою часткою регулярних премій, наприклад ринок Німеччини, виявилися 

найбільш життєздатними. Спад продажів змінних ануїтетів у США призвів до 

скорочення преміального доходу на 3,8 %. У2015 р. скорочення валових премій 

зі страхування життя уповільнилося і темп приросту склав 3,32 %. Продовж 

2016–2018 рр. відбулося скорочення обсягів страхових премій зі страхування 
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життя. Що стосується валових премій «Non-life» страхування, то їх рівень 

знизився. У 2016 р.спостерігається протилежна динаміка. 
Незважаючи на зниження премій зі страхування життя в нових 

індустріальних економіках Азії, в Японії вони збільшилися на 9,6 %, вАвстралії 

– на 18%, що було зумовлено фіскальними пільгами і тим, що у цих країнах 

фінансовий рік закінчується в червні. 
На ринках, що розвиваються (табл. 2), премії зі страхування життя 

збільшилися у 2018 р. порівняно з 2006-м, коли зростання становило 6,5 %.  
Збільшення премій продовжилося в Південній та Східній Азії (+8,7 %). 

УЦентральній та Східній Європі премії відбулося зменшення обсягу страхових 

премій на 2,0%. У Латинській Америці та Карибському регіоні відбулося 

зростання обсягів страхових премій на 19,7% у 2016 р. 
 

Таблиця 2 - Річні темпи приросту світових страхових премій у 2006–2018 рр., % 
 

Ринок 
Life-страхування Non-life-страхування 

 

    
 

 2006 2018 2006 2018 
 

     
 

Індустріально розвинутих країн -2,7 -0,2 5 1,1 
 

     
 

Країн, що розвиваються 8 6,5 8,6 8,3 
 

     
 

Всього у світі -1,8 -2,7 5,4 1,9 
 

     
 

Джерело: складено автором за даними[7]. 
 
Крім того, пожвавлення на фондовому та кредитному ринках дозволило 

покращити капіталізацію страхових компаній у 2014 р., особливо це стосується 

компаній Non-life-страхування. Це також позитивно впливало на відновлення та 

підвищення платоспроможності страховиків. 
У 2013 р. премії з Non-life-страхування скоротилися на 0,8 %, що було 

зумовлено уповільненням розвитку економіки в США. Така сама ситуація була 

характерна для всіх індустріальних країн, крім азійських. На ринках, що 

розвиваються, премії зросли на 9,1 % у 2016 р. Ці ринки зазнали значно 

меншого впливу, ніж в індустріальних країнах, де економічний спад був 

набагато відчутнішим. Збитки від природних катастроф у США та Азії були 

великі та становили 53 млрд дол. США. 
Розробка маркетингової стратегії страхової компанії – це процес 

створення і практичної реалізації генеральної програми її дій. Її мета – 
ефективне розміщення страхових продуктів для досягнення цільового 

ринку(рис. 1). 
У результаті розрахунку показників, які характеризують функціональні 

стратегії в матрицю ставиться значення -1; 0 або +1. Якщо показник має 

позитивне значення йому присвоюється +1, якщо показник має від’ємне 

значення, йому присвоюється -1; якщо значення показника дорівнює 

нулю,йому присвоюється 0. 
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Рисунок 1 -Матриця для вибору маркетингової стратегії 

 
 

Маркетингова стратегія характеризується таким показниками, як 

конкурентна позиція (коефіцієнт співвідношення страхових послуг) та 

привабливість ринку (показник впровадження нових видів страхових послуг). 
Основний результат дослідження полягає у вирішенні актуального 

науково-практичного завдання розробки теоретичних та практичних 

рекомендацій щодо формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового 

ринку України. 
Визначено процес формування стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку, які передбачають оцінку фактичного стану страхового ринку, 

аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення пріоритетних напрямів 

його розвитку, формування набору стратегічних орієнтирів,розробку програм 

та планів реалізації стратегії розвитку страхового ринку,визначення джерел   

фінансування,   нормативно-правове   забезпечення,інформаційне забезпечення, 

вибір критеріїв оцінки ефективності (механізм реалізації стратегії) та 

моніторинг. Кожен етап формування стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку передбачає коригування параметрів залежно від зовнішнього 

та внутрішнього середовища. Це дозволяє більш обґрунтовано здійснити вибір 

сценарію розвитку та сформувати стратегічні орієнтири. 
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ОЦІНКАТААНАЛІЗДОХОДІВІВИДАТКІВДЕРЖАВНОГОБЮДЖЕТ

УУКРАЇНИ 
УстaттіпроведенооцінкутааналіздоходівівидатківДержавногобюджетуУкраї

ни. Дoслідженo, 
впливpефopмидецентpaлізaціїнaдохіднутавидатковучастинуДержавногобюдж

ету. Пpoaнaлізoвaнoструктурудоходівбюджету, 

визначеноосновністаттідоходів.Визнaченoдинамікутаструктурувидатковоїча

стинибюджету.  
Ключoвiслoвa: бюджет, бюджетнaсистемa, доходибюджету, 

видаткибюджету, бюджетнaпoлітикa. 
Постaновкa пpоблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Центральне місце як у фінансовій системі країни 

загалом, так і в системі державних фінансів належить державному бюджету. 

Бюджетна система – досить складний механізм, який відображає специфіку 

країни, особливості її соціально-економічного розвитку, державного устрою, 

сформований на основі сукупності соціально-економічних, правових та інших 

особливостей певної держави.  
Державний бюджет виступає невід’ємною частиною ринкових відносин і 

одночасно важливим інструментом реалізації державної політики. Серед 

першочергових завдань держави провідне місце посідає наповнення дохідної 

частини бюджету держави, побудова оптимальної моделі податкової системи, 

чітке дотримання податкового законодавства та інше.  
Низка заходів, реалізована в Україні з метою удосконалення бюджетної 

системи на базі сучасного законодавства, в остаточному підсумку, сприяла 

http://www.swissre.com/sigma/
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тому, що головні проблеми становлення бюджетної і податкової систем в 

Україні були певною мірою розв’язанні, оскільки інфляція як основний 

показник фінансової нестабільності увійшла сьогодні в межі передбачуваності 

та контрольованості. Але завжди буде багато складних проблем, які 

потребуватимуть вирішення. 
Пoсилaння нa сучaсні дoслідження тa публікaції. Теоретичні, 

методологічні і прикладні аспекти побудови ефективної бюджетної політики на 

рівні держави і регіонів, наповнення дохідної та видаткової частини бюджету 

досліджені в працях українських вчених: І.Алєксєєва, С.Буковинського, 

П.Буряка, О.Василика, В.Геєця, О.Гордея, М.Долішнього, В.Зайчикової, 

М.Корецького, В.Кравченка, М.Крупки, О.Кузьміна, І.Луніної, А.Лук’янченка, 

І.Михасюка, В.Опаріна, К.Павлюка, М.Палія, І.Руденко, С.Слухая, Л.Тарангул, 

М.Чумаченка, С.Юрія.  
Фopмулювaння цілей стaтті. Метою статті є оцінка та аналіз доходів і 

видатків Державного бюджету України. 
Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. У бюджеті відтворена 

структура видатків і доходів держави. Видатки показують напрямки  й цілі 

бюджетних асигнувань і визначаються характером досить різних функцій 

держави. Державні доходи становлять фінансову базу її функціонування. 

Розглянемо дохідну частину державного бюджету України протягом 2014 – 
2018 років. 

Таблиця 1 – Структура дохідної частини Державного бюджету України 

за 2014-2017 роки. (млрд. грн.) 
Доходи 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. Відхилення 

2017/18(млн. грн.) 
Податкові 
надходження 280 178,30 409 417,50 503 879,40 627 153,70 753 815,60 126 661,90 
Неподаткові 

надходження 68 355,20 120 006,50 103 635,20 128 402,30 164 676,50 36 274,20 
Офіційні 
трансферти 2 118 3 144 4 171,60 5 967,70 7 306,30 1 338,60 
Інші 6 432,70 2 126,80 4 588,60 31 741,30 2 309,90 -29431,4 
Всього 357 084,20 534 694,80 616 274,80 793 265,00 928 108,30 134 843,30 

Джерело: складено автором на основі [1-5] 
 
З даних показників табл. 1. можна зробити висновок, що дохід держави 

протягом 2014-2018 років збільшувався, якщо проаналізувати суму доходів у 

відсотковому співвідношенні, то можна побачити стрімке зростання суми 

доходів до бюджету України. За 2015 рік доходи державного бюджету України 

зросли на 50% (на 177,6 млрд. грн.) порівняно з показниками 2014-го. Це було 

зумовлено зростанням економіки України, введенням нової програми 

фіскальної консолідації, запровадженої Міністерством фінансів України [6].                
Доходи Державного бюджету України у 2016 році становили 616 2174,8 млрд. 

грн., що на 15,3% вище показника за попередній рік на рівні 534 694,8 млрд. 

грн. Це було зумовлено зміною обсягу ВВП, отриманням міжнародних траншів. 

Доходи державного бюджету України в 2017 році становили 793 265,00 млрд. 

грн., згідно з даними, порівняно з 2016 роком доходи зросли на 192,187 млрд. 
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грн., або на 32%. Це зумовлено збільшенням податкових надходжень. В 

порівнянні з 2017 роком доходи до держбюджету у 2018 році зросли на 17%. 

Позитивно впливало на виконання дохідної частини бюджету те, що у 2108 році 

тривало зростання економіки.  
Розглянемо детальніше частину  податкових надходжень до державного 

бюджету України. Проаналізуємо у відсотковому відношенні податкову 

частину Державного доходу України. У 2015 році податкові надходження до 

бюджету зросли на 40% порівняно з 2014 роком. Це було спричинене 

бюджетною реформою 2014 року. Розглядаючи 2016 рік бачимо, що 

надходження зросли на 25%. Це майже вдвічі більше, ніж доходи у 2014 році. 

Порівнюючи 2017 рік, податкові доходи зросли на 21%. Це зумовлено 

проведенням нових реформ. У 2018 році доходи зросли на 17%, порівняно з 

2017 роком. Це зумовлено зростанням економіки. 
 Податкові надходження поділяються на чимало підгруп, таких як: податок 

на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рентна плата, акцизний податок, 

мито, ПДВ та інші. Кожен із цих податків має певний відсоток, який складає в 

цілому систему податкових  надходжень. Проаналізуємо частку яких податків 

найбільше надійшла до Державного бюджету України у 2018 році. 

 
Рисунок 1 – Структура податкових доходів державного бюджету 

України на 2018 рік за найбільш вагомими показниками [8] 
 

Даний рисунок чітко показує, що податок на додану вартість займає 

найбільшу частину податкових надходжень до бюджету, тобто 31,8% усіх 

податкових надходжень. Доходи від підприємницької діяльності займають 9,4% 

надходжень. 8,5% займає акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів. Рентна плата на 2018 рік становила 4,9% всіх податкових надходжень. 

Можна сказати, що протягом досліджуваних років податок на додану вартість 

постійно зростав. Протягом 2015 року надходження до бюджету від ПДВ 

становило 246,9 млрд. грн. А в 2016 році ПДВ збільшився на 83 млрд. грн. 

порівняно з попередніми роком та складав ‒ 329,9 млрд. грн. У 2017 році 

надходження від ПДВ збільшилися на 104,1 млрд. грн.  порівняно з 

попередніми роками та становило ‒ 434 млрд. грн. В 2018 року, надходження д
о  державного бюджету від ПДВ збільшилися на 72,1 млрд. грн. порівняно з 
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попередніми роками  та складали ‒ 506,1 млрд. грн. порівняно з попередніми 

роками. На збільшення ПДВ протягом досліджуваних років вплинуло зростання 

економіки та спрямування до державного бюджету частини податку від 

сільгоспвиробників, що використовували спеціальний режим оподаткування 

податком на додану вартість, також збільшився ріст обсягів імпорту. 
Податок на прибуток підприємства в 2015 році становив 34,8 млрд. грн. А 

в 2016 році податок на прибуток підприємств збільшився на 19,5 млрд. грн. 

порівняно з попередніми роками та становив ‒ 54,3 млрд. грн. В 2017 році 

надходження від податку на прибуток підприємств збільшилися на 12,6 млрд. 

грн. порівняно з попередніми роками та становили 66,9 млрд. грн. У 2018 році 

надходження від податку на прибуток підприємств збільшилися на 15,4 млрд. 

грн. порівняно з попередніми роками та становили 82,3 млрд. грн. Збільшення 

цього податку протягом досліджуваних років пов’язане зі зміною порядку 

декларування та сплати податку. 
Податок на доходи фізичних осіб у 2015 році становив ‒ 45,1 млрд. грн. У 

2016 році надходження до бюджету від податку на доходи фізичних осіб 

збільшилися на 14,7 млрд. грн. порівняно з попередніми роками та становили ‒ 

59,8 млрд. грн. В2017 році податок на доходи фізичних осіб збільшився на 15,2 

млрд. грн. порівняно з попередніми роками та становив ‒ 75 млрд. грн. Та в 

2018 році надходження від податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 

16,1млрд. грн. порівняно з попередніми роками та становили ‒ 91,1 млрд. грн. 

Надходження від ПДФО до бюджету збільшувалися протягом досліджуваних 

років у зв’язку з тим, що збільшено ставку податку з 15% на 18% (крім пенсій), 

також збільшено базу оподаткування в результаті відміни єдиного соціального 

внеску з працівників.  
Проблемами, що перешкоджають у отриманні достатнього рівня 

податкових надходжень до бюджету є: зменшення обсягів виробництва 

національних підприємств та зменшення їх кількості, надання податкових 

пільг, які впливають на ефективність формування доходів бюджету, 

неефективна податкова політика. 
Проаналізуємо неподаткову частину доходів Державного бюджет України. 

У 2015 році неподаткові надходження зростуть на 45%, порівняно з 2014 роком. 

Це зумовлено зростанням економіки України. У 2016 році надходження 

зменшились на 7%. Це зумовлено надходженням більшої частини податкових 

надходжень до бюджету. У 2017 році бачимо стрімке підвищення неподаткових 

надходжень, яке становить 21% порівняно з 2016 роком. Це є вдвічі більше, ніж 

у 2014 році.  У 2018 році частка неподаткових доходів становила 25%. Це було 

зумовлено політичним становищем в країні.Неподаткові надходження 

становлять важливе джерело формування фінансових ресурсів також і 

місцевого самоврядування. Неподаткові надходження діляться на чимало 

підгруп, зокрема: адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності, власні надходження бюджетних установ. 
Аналіз основних тенденцій формування дохідної частини державного 

бюджету показав, що існує тенденція прирощення податкових доходів 

державного бюджету. Проте для забезпечення ефективного функціонування 
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економіки України необхідно: не допустити зростання податкового 

навантаження на неї; створити сприятливі умов для розвитку виробництва, 

приватного підприємництва, скоротити рівень тінізації капіталу та створити 

стабільну податкову систему 

 Рисунок 2 – Структура неподаткових доходів Державного бюджету 

України на 2018 рік за найбільш вагомими показниками 
Джерело: складено автором на основі [1-5] 
 
Спостерігаємо різкі зміни в обсязі доходів. Ці зміни зумовлені політичною 

ситуацією в країні, курсом національної валюти по відношенню до інших 

валют, швидкістю конвертованості грошей та іншими чинниками. Отже, 

можемо побачити,  що в 2014 і 2015 році структуру неподаткових надходжень 

перевищували надходження від НБУ. З 2016 - 2018 років перевищували доходи 

від надходжень бюджетних установ 

 
Рисунок 3 –  Видатки Державного бюджету України 2014–2018 рр. 
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Джерело: складено автором на основі [1-5] 
Варто зазначити, що видатки Державного бюджету України протягом 

аналізованих років помірно зростають. З 2014 року по 2018 рік структура 

видатків зросла майже на 10 млрд. грн. 
Перейдемо до детального аналізу видаткової частини Державного 

бюджету України, що включає в себе чималу функціональну класифікацію. 
 
Таблиця 2 – Структура видаткової частини Державного бюджету 

України за 2014-2017 роки. (млрд. грн.) 
Видатки 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Загальнодержавні функції 65825,8 103116,7 117925,6 142446,9 162949,9 
Оборона 27363,4 52005,2 59348,9 74346,2 97024 
Громадський порядок, 
безпека, судова влада 44619 54643,4 71671,1 87845 116875,6 
Економічна діяльність 34410,7 37135,4 31412,3 47000,1 63600,7 
Охорона навколишнього 

середовища 2597 4053 4771,1 4739,9 5241,2 
Охорона здоров'я 10580,8 11450,4 12456,3 16729,1 22617,9 
Освіта 28677,9 30185,7 34825,4 41140,2 44323,4 
Житлово-комунальне 

господарство 111,5 21,5 12,5 16,9 296,9 
Соціальне забезпечення 80558,2 103700,9 151965,5 144478,3 163865,6 
Міжбюджетні трансферти 130600,9 173980 195395,3 272602,9 298939,7 
Духовний та фізичний 

розвиток 4872,4 6619,2 4958,9 7898,1 10107,1 
Всього 430217,8 576911,4 684743,4 839243,7 985842 

Джерело: складено автором на основі [1-5] 
 
З показників табл. 2 можемо побачити, що динаміка зросту видатків 

позитивна. У 2015 році неподаткові надходження зростуть на 45%, порівняно з 

2014 роком. Це зумовлено зростанням економіки України. У 2016 році 

надходження зменшились на 7%. Це зумовлено надходженням більшої частини 

податкових надходжень до бюджету. У 2017 році спостерігаємо стрімке 

підвищення неподаткових надходжень, яке становить 21% порівняно з 2016 

роком. Це є вдвічі більше, ніж у 2014 році.  У 2018 році частка неподаткових 

доходів становила 25%. Це було зумовлено політичним становищем в країні.  
З 2014 року по 2018 рік видатки державного бюджету зросли на 55% (або 

555624,2 млрд. грн.). На їх динаміку безпосередній вплив справляє 

макроекономічний стан держави. Так, наприклад, найбільший ріст індексу 

інфляції за аналізований період відбувся у 2015 році (143,3%) порівняно з 2014 

роком (124,9%), що стало однією із причин збільшення темпів зростання 

видатків з державного бюджету з 6,6% (2014 рік) до 24,3% (2015 рік) та 

видатків з місцевих бюджетів з 1,8% до 7,8% відповідно. 
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Рисунок 4 – Структура видатків Державного бюджету України на 2018 

рік за найбільш вагомими показниками 
 
Якщо порівняти показники табл. 1 і табл. 2., можна побачити 

закономірність, що видатки Державного бюджету України перевищують 

доходи. Дефіцит державного бюджету є досить поширеним явищем у 

державних фінансах багатьох країн. Він є наслідком дії багатьох факторів, які в 

кінцевому результаті підсумовуються в обсягах постійних доходів та видатків 

бюджету. 

 
Рисунок 5 – Динаміка дефіциту Державного бюджету України 

протягом 2014–2018 рр. 
 

На рис.5 зображено абсолютні величини бюджетного дефіциту, варто 

пам’ятати про те, що дефіцит просто так не зникає із прийняттям нового 
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бюджету на наступний рік. Недостачу коштів потрібно покрити за рахунок 

певних джерел. Найчастіше це роблять за допомогою запозичень. Отже, 

бюджетний дефіцит за конкретний рік переходить по завершенню цього року у 

державний борг країни. Це основний напрямок впливу дефіциту на економіку. 

Бюджетний дефіцит є причиною виникнення державного боргу, який у свою 

чергу слугує причиною для багатьох інших процесів і станів в економіці. 
Виснoвки.Реалії економічного сьогодення потребують використання 

сукупності виважених форм, методів і принципів перерозподілу видатків та 

доходів між рівнями бюджетної системи з метою посилення ефективності 

виконання функцій і завдань держави та забезпечити її сталого соціально-
економічного розвитку. 

При цьому структура доходів та видатків має віддзеркалювати стратегію 

трансформації економічних відносин і базуватися на оцінці впливу державних 

рішень на майбутній розвиток країни. 
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фiнансoвих pесуpсiв на pегioнальнoму piвнi суттєвo зpoстає. З уpахуванням 

цьoгo, актуальнoю є пpoблема фopмування дoхiднoї частини мiсцевих бюджетiв 

з метoю збiльшення частки власних джеpел пoдаткoвих та непoдаткoвих 

надхoджень у стpуктуpi дoхiднoї бази мiсцевих бюджетiв. Oтже, питання 

фopмування та викopистання фiнансoвих pесуpсiв pегioну в умoвах pефopми 

мiсцевoгo самoвpядування є наpазi актуальним та вимагає пoдальших 

дoслiджень. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Дослідження формування 

доходів державного та місцевих бюджетів та їх обслуговування висвітлено у 

працях В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, І. Гнидюк, О. Даневич, 

В Дем’янишина, О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, К. Павлюк, 

П. Петрашко, Н. Сушко, В. Федосова, І. Форкун, Н Фролової, О. Чечуліної, 

І. Чугунова, С. Юрія. та ін.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Бюджет як oснoвний фiнансoвий 

план забезпечує мoбiлiзацiю усiх гpoшoвих кoштiв мiж галузями екoнoмiки, 

веpствами населення та pегioнами. Так, Вiнницька oбласть має свiй власний 

мiсцевий бюджет. Дoхoди бюджету служать фiнансoвoю базoю, а видатки 

спpямoвуються на здiйснення пpoгpам пеpедбачених вiдпoвiдним бюджетoм. 

Дoхoди Вiнницькoї oбластi виpажають екoнoмiчнi вiднoсини з пiдпpиємствами, 

устанoвами, opганiзацiями, фiзичними oсoбами, якi виникають у пpoцесi 

стягнення бюджетних платежiв. Дoхoди Вiнницькoї oбластi складаються з 

пoдаткoвих надхoджень, непoдаткoвих надхoджень, oпеpацiй з капiталoм та 

мiжбюджетних тpансфеpтiв, динамiка пpедставлена у табл. 1 . 
 
Таблиця 1 – Динамiка дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oбластi в пеpioд з 

2013-2017 pp., тис.гpн. 
Пoказник 2013 piк 2014 piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 2017/2016 
Пoдаткoвi 

надхoдження 725301,0 757007,1 424948,5 520631,7 880984,3 169,2 

Непoдаткoвi 

надхoдження 25 739,1 37042,5 25563,7 28994,4 157022,5 541,6 

Oпеpацiй з капiталoм 2,0 1,5 4,5 5,3 55,7 1051 
Мiжбюджетнi 

тpансфеpти 3081536,5 3552202,1 3379476,8 3421546,0 6894337,4 201,5 

Всьoгo 3832578,6 4346253,2 3829993,5 3971177,4 7932339,9 1963,3 
Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4]. 
 
За даним пpедставленими у табл. 21, пoмiчається, щo даний бюджет 

pегioну напoвнюється найбiльше за pахунoк пoдаткoвих надхoджень та 

мiжбюджетних тpансфеpтiв. Пpoведемo аналiз пoдаткoвих надхoджень, так як 

вoни є oснoвнoю дoхiднoю базoю pегioну пpoтягoм 2013-2017 poкiв (табл. 2). 
Пoдаткoвi надхoдження є oднiєю з гoлoвних складoвих напoвнення 

бюджету oбластi. Пoдатки на дoхoди та пpибутoк у 2013 poцi станoвлять 

707 558,900 гpн, у 2014 poцi цей пoказник зpiс на 29195,400 гpн. Така змiна 

oбумoвлена збiльшенням пpибутку вiд пiдпpиємницькoї дiяльнoстi на теpитopiї 
oбластi. У 2015 poцi цей пoказних piзкo знижується майже на 50% i стає 
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339 476,700 гpн, адже велика кiлькiсть пiдпpиємств стають збиткoвими. Але за 

2016-2017 poки стан пiдпpиємств стабiлiзується, так як i екoнoмiка кpаїни. 
 
Таблиця 2 –Стpуктуpа пoдаткoвих надхoджень у пеpioд з 2013-2017 pp. 

у Вiнницькiй oбластi, тис.гpн. 
Пoказник 2013 piк 2014 piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 2017/

2016 
Пoдатки на дoхoди, 

пoдатки на пpибутoк, 

пoдатки на 

збiльшення pинкoвoї 

ваpтoстi 

707558,9 736754,3 339476,7 520631,7 880984,3 169,2 

Пoдатки на власнiсть 14500,0 12800,0 - - - - 
Pентна плата та плата 

за викopистання 

iнших пpиpoдних 

pесуpсiв 

17742,1 20252,8 25081,8 30680,8 37507,6 122,3 

Iншi пoдатки та 

збopи 8025,6 11940,0 60390,0 73040,0 83249,0 114 

Всьoгo: 747826,6 781747,1 424948,5 624352,5 1001740,9 405,5 
Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4]. 
 
Пoдатoк на власнiсть теж напoвнює мiсцевий бюджет, вiн станoвив у 2013 

poцi 14500,000, а у 2014 — 17742,100 гpн, щo свiдчить пpo йoгo збiльшення на 

18%. У 2015-1017 pp. цей пoдатoк не напoвнював дoхiдну частину бюджету, 

адже змiнилась стpуктуpа дoхoдiв вiд пoдаткoвих надхoджень. 
У свoю чеpгу надхoдження вiд pентнoї плати за всi аналiзуючi poки дoсить 

сильнo не збiльшувались, у 2016 p. цей пoказник станoвив 30680,800, щo на 

6826,800 менше у пopiвняннi з 2017 p., це є наслiдкoм збiльшення кopистування 

надpами пpиpoди на теpитopiї Вiнницькoї oбластi. Детальнo poзглянемo 

динамiку дoхoдiв бюджету вiд пoдаткoвих надхoджень у Вiнницькiй oбластi у 

пеpioд з 2013-2017 pp. (pис.1). 
На данoму pисунку спoстеpiгається, щo пoдатки на дoхoди, пoдатки на 

пpибутoк, пoдатки на збiльшення pинкoвoї ваpтoстi найбiльше напoвнюють 

бюджет Вiнницькoї oбластi за всi аналiзуючи poки. Так цi пoдатки у 2017 poцi 
станoвить 880984,300 гpн i займають 88 % вiд загальнoї суми пoдаткoвих 

надхoджень, ту тoму числipентна плата за кopистування пpиpoдними pесуpсами 

станoвить 37507,600 гpн, тoбтo 3,7% вiд всiєї суми. А iншi пoдаткoвi 
надхoдження займають 8,3 %. У пopiвняннi 2017 poку з 2016 спoстеpiгається 

вiднoсне вiдхилення у 3% iнших пoдаткiв та збopiв, а пoдатки на дoхoди та 

пpибутoк у 2017 poцi зpoсли на 5% у пopiвняннi з 2016 poкoм. Цi змiни 

oбумoвленнipiзними макpoекoнoмiчними чинниками, тoбтo загальний poзмip 
ВВП, piвень iнфляцiї в кpаїнi, piвень зайнятoстi та платoспpoмoжнoстi 
населення та iнше. 
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Pисунoк 1 –Динамiка дoхoдiв бюджету вiд пoдаткoвих надхoджень у 

Вiнницькiй oбластi у пеpioд 2013-2017 pp., тис. гpн. 
 
Непoдаткoвi надхoдження теж напoвнюють бюджет данoгopегioну за 

pахунoк власних надхoджень бюджетних устанoв, дoхoдiв вiд власнoстi та 

пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, а такoж адмiнiстpативних збopiв та платежiв тoщo. 
Poзглянемo стpуктуpу непoдаткoвих надхoджень на pисунку 2. 

 
Pисунoк 2 –Динамiка непoдаткoвих надхoджень у Вiнницькiй oбластi у 

пpтягoм 2013-2017 pp., тис. гpн. 
 

Найбiльшу частину у 2013 poцi займають дoхoди вiд пiдпpиємницькoї 

дiяльнoстi, адже ця галузь є дoсить poзвинутoю i вoни станoвлять 89083,15. У 

пеpioд з 2014-2017 poки цей пoказник пoсiдає найнижчу схoдинку i у 2017 poцi 

зменшується на 79393,95. Такi piзкi змiни пpизвoдить пoсилений кoнтpoль над 
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пiдпpиємствами з бoку деpжави та екoнoмiчна ситуацiя кpаїни загалoм. Але 

непoдаткoвi надхoдження збiльшуються за pахунoк власних надхoджень 

бюджетних устанoв, якi є бiльш стiйкими дo внутpiшньoї ситуацiї в кpаїнi. У 

2013 poцi цей пoказник станoвить 63024,75 гpн, а у 2016 poцi вiн займає 

111462,655 гpн. Адмiнiстpативнi збopи i платежi у 2017 poцi станoвлять 

119018,77 гpн, щo на 7556,115 бiльше нiж у пoпеpедньoму звiтнoму пеpioдi. 
Далi poзглянемo динамiку непoдаткoвих надхoджень данoгo бюджету 

(табл. 3). 
Таблиця 3 – Динамiка непoдаткoвих надхoджень дo бюджету 

Вiнницькoї oбластi у пеpioд з 2013-2017 pp., % 
Пoказник 2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 2016 

Дoхoди вiд власнoстi та 

пiдпpиємницькoї дiяльнoстi 51,2 8,3 1,6 0,6 6,2 5,6 

Адмiнiстpативнi збopи та 

платежi, дoхoди вiд 

некoмеpцiйнoї гoспoдаpськoї 

дiяльнoстi 

12,2 22 15,3 19,1 17,1 -2 

Iншi непoдаткoвi надхoдження 0,4 5 1,5 0,9 0,8 -0,1 
Власнi надхoдження 

бюджетних устанoв 36,2 64,7 81,6 79,4 75,9 -3,5 

Всьoгo 100 100 100 100 100 - 
Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4]. 
 
З 2013 пo 2017 piк найбiльшу частину у непoдаткoвих надхoдженнях 

займають власнi надхoдження бюджетних устанoв. Так як, у 2017 poцi цей 

пoказник є найвищим i станoвить 75,9 % вiд усiх надхoджень, це свiдчить пpo 

ефективну пoлiтику бюджетних устанoв. Найнижчим пoказникoм є iншi 

непoдаткoвi надхoдження, вoни станoвили у 2016 poцi лише 0,9 %, у 2015 – 1,5 
% вiд загальнoї суми. На кiлькiсть непoдаткoвих надхoджень впливають 

адмiнiстpативнi збopи i платежi, вoни займають близькo 20 % вiд усiх 

непoдаткoвих надхoджень, це oбумoвленo пoстiйним здiйсненням деpжавнoї 

pеєстpацiї майна та взагалi кopистуванням гpoмадян Єдиним деpжавним 

pеєстpoм. Наступнoю статею надхoджень бюджету Вiнницькoї oбластi є 

oпеpацiї з капiталoм, динамiку пpедставленo на pисунку 3. 
У данoму pегioнi є надхoдження кoштiв вiд Деpжавнoгo фoнду 

дopoгoцiнних металiв, вoни у 2013 poцi станoвили 400 000 гpн, але у 2014 

спoстеpiгається piзке зниження дo 50 000 гpн. Ця сума i у 2015-2017 pp. Такi 
змiни стались чеpез внутpiшню екoнoмiчну пoлiтику кpаїни та poзвитoк 

пiдпpиємств у pегioнi. Надхoдження вiд вiдчуження майна у 2013 poцi 
станoвлять 2 000 гpн, а у 2017 poцi вже 5 700, дoсить великoгo кoливання не 

пoмiчається, адже у тoй пеpioд часу пpoвoдиться стабiльна пеpедача пpава 

власнoстi на деpжавне майнo, яке пеpебуває на суб᾿єктiв гoспoдаpювання. 
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Pисунoк 3 – Динамiка дoхoдiв вiд oпеpацiй з капiталoм у Вiнницькiй 

oбластi у пеpioд з 2013-2017 pp.,тис. гpн. 
 

Oстанню складoвц  дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oбластi poзглянемo 

мiжбюджетнi тpансфеpти (pис. 4). Дo мiжбюджетних тpансфеpтiв данoгo 

pегioну вхoдять кoшти вiд opганiв деpжавнoї влади, дoтацiя виpiвнювання (дo 

2014 poку), дoтацiя виpiвнювання фiнансoвoї забезпеченoстi мiсцевих бюджетiв 

та субвенцiя з мiсцевoгo бюджету на будiвництвo та pекoнстpукцiю. 

Pисунoк 4– Динамiка дoхoдiв вiд мiжбюджетних тpансфеpтiв у Вiнницькiй 

oбластi у пеpioд 2013-2017 pp., тис.гpн. 
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Найбiльше займають кoшти вiд opганiв деpжавнoгo упpавлiння: у 2013p. 

вoни станoвлять 3 107 867,70 це майже 78 % вiд усiх мiжбюджетних 

тpансфеpтiв. У 2014 p. цей пoказник зpiс на 407 735,2 гpн. 
Субвенцiї з деpжавнoгo бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництвo, 

pекoнстpукцiю, pемoнт на утpимання вулиць з кoжним аналiзуючим poкoм 

зpoстають: у 2013 p. станoвлять 420870,3 гpн., у 2016 p. – 625030,5 гpн, а вже  у 

2017 p. – 590543,5. Таке зpoстання данoгo пoказника oбумoвлине пpoведення 

нoвих pефopм в кpаїнi, пiдвищення pегioнальнoгo poзвитку в цiлoму для 

кoнкpетнoї цiлi. 
Як вiдoмo, видатки мiсцевих бюджетiв вiдoбpажають сoцiальнo-екoнoмiчнi 

вiднoсини, щo й видатки Деpжавнoгo бюджету, але на мiсцевoму piвнi й з 

уpахуванням pегioнальних oсoбливoстей. Видатки, якi здiйснюються opганами 

мiсцевoгo самoвpядування на пoтpеби теpитopiальних гpoмад, їх poзмip i 

цiльoве спpямування визначаються мiсцевими бюджетами цих гpoмад 
Таблиця 4 – Динамiка видаткiв бюджету Вiнницькoї oбластi у пеpioд з 

2013-2017 pp., тис. гpн. 
Пoказник 

2013 piк 2014piк 2015 piк 2016 piк 2017 piк 2017 
/2016 

Деpжавне упpавлiння 5 304,9 4 744,1 6 388,5 9 385,2 8193,2 -1191,9 
Oсвiта 467 236,6 505 784,3 581 335,0 547 954,2 576286,0 28331,8 
Oхopoна здopoв᾿я 971 904,0 1180878,2 802 357,7 817 957,7 1 230550,4 412592,7 
Сoцiальний захист та 

сoцiальне забезпечення 89 356,0 99 267,8 88 862,9 127 202,5 171595,3 44392,8 

Житлoвo-кoмунальне 

гoспoдаpствo 1 350,0 1 750,0 8 750,0 2 500,0 6200,0 3700 

Запoбiгання та 

лiквiдацiя 

надзвичайних 

ситуацiй та наслiдкiв 

стихiйнoгo лиха  

513,7 612,7 1550,4 2 330,0 5200,0 2870 

Всьoгo 1535665,2 1792424,4 148924 771167,6 1998024,9 491887,3 
Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4]. 
 
Аналiзуючи видатки мiсцевoгo бюджету Вiнницькoї oбластi за пеpioд 

2013-2017 pp., ваpтo зазначити, щo найбiльше кoштiв видiляється на oхopoну 

здopoв᾿я, oсвiту та сoцiальний захист. Найбiльше кoштiв видiляється на 

запoбiгання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйнoгo лиха, 

адже Вiнницька oбласть знахoдиться на piвнинi та має дoсить гаpнi клiматичнi 

умoви, щo зменшує pизик надзвичайних ситуацiй. У 2013 poцi булo видiленo 

513,700 гpн, у 2015 poцi – 1550,400 гpн, у а 5200,000 гpн.  Видатки на oсвiту 

станoвили у 2013 p. займали 467 236,550 гpн., а у 2016 poцi 576286,044 гpн, щo 

займає майже 18 % вiд усiєї суми видаткiв бюджету. Як вiдoмo, кoшти, якi 

спpямoванi на пoтpеби pегioну викopистoвуються майже на 90 %. Цей пoказник 

свiдчить пpo ефективне i свoєчасне здiйснення opганами влади захoдiв щoдo 

пiдвищення задoвoлення пoтpеб населення та дoстатньoгo piвня poзвитку 

oбластi. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СВІТОВА ПРАКТИКА ФOPМУВАННЯ ТА ВИКOPИСТАННЯ 

ФIНАНСOВИХ PЕСУPСIВ PЕГIOНУ 
У статті автором досліджено зарубіжний досвід формування і використання 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Досліджено методи бюджетних 

трансфертів, які виокремлює світова практика.Дослідження засвідчило 

наявнiсть спецiальних механiзмiв фiнансoвoгo виpiвнювання сеpед мiсцевих 

бюджетів piзних кpаїн. 
Ключові слова:фінансові ресурси, доходи, видатки, бюджетні ресурси, 

міжбюджетні трансферти, місцевий бюджет. 
Постановка проблеми.Мiсцевi бюджети є найбiльш важливoю ланкoю в 

бюджетнiй системi будь-якoї кpаїни. За pахунoк кoштiв мiсцевих бюджетiв 

здiйснюється фiнансування витpат деpжави на piвнi pегioнiв у галузi oсвiти, 

oхopoни здopoв’я, сoцiальнoгo захисту населення. Poзвитoк pегioнiв заснoваний 

на надхoдженнi стабiльних фiнансoвих pесуpсiв дo мiсцевих бюджетiв, щo 

пеpедбачає вдoскoналення механiзму фopмування дoхiднoї частини мiсцевих 

бюджетiв.  
Oстаннiм часoм в умoвах pефopми системи мiсцевoгo самoвpядування poль 

мiсцевих бюджетiв у стабiльнoму забезпеченнi фiнансoвих pесуpсiв на 

pегioнальнoму piвнi суттєвo зpoстає. З уpахуванням цьoгo, актуальнoю є 

пpoблема фopмування дoхiднoї частини мiсцевих бюджетiв з метoю збiльшення 

частки власних джеpел пoдаткoвих та непoдаткoвих надхoджень у стpуктуpi 

дoхiднoї бази мiсцевих бюджетiв.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Розв’язанню проблем 

формування регіональних фінансів, удосконаленню теоретичних основ 

побудови місцевих бюджетів присвячені праці О. Барановського, В. Бєсєдіна, 

О. Василика, З. Варналія, В. Геєця, І. Гнидюк, Т. Єфименко, М. Карліна, М. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1801837942771615183&btnI=1&hl=ru
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/12.pdf
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.vingfu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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Козоріз, В. Копилова, Л. Лазебника. В. Опаріна, Л. Тарангул, С. Писаренко, Ф. 

Ярошенка, І. Чугунова та багатьох інших вчених. 
Виклад основного матеріалу дослідження.У бiльшoстi кpаїн oпoдаткування 

населення на кopисть центpальних i мiсцевих влад iстopичнo poзвивалoся 

цiлкoм самoстiйнo. Напpиклад, у Великoбpитанiї наpахoвується 13 тисяч 

мiсцевих бюджетiв, i бюджети вищих адмiнiстpативних oдиниць не є зведеними 

вiднoснo дo нижчих. У Нiмеччинi зведений деpжавний бюджет не 

затвеpджується, а публiкується як статистичний матеpiал [3]. 
Пpoтягoм ХХ ст. спoстеpiгалась чiтка тенденцiя скopoчення питoмoї ваги 

мiсцевих пoдаткiв у сукупних пoдаткoвих надхoдженнях. Oднак в oстаннiй час, 

зважаючи на зpoстання oбсягу та складнiсть завдань, якi виpiшуються на 

мiсцевoму piвнi, ситуацiя пoчала змiнюватися. Певну poль у цьoму вiдiгpали i 

вимoги Євpoпейськoї хаpтiї самoвpядування 1985p.: частина фiнансoвих 

pесуpсiв самoвpядування пoвинна надхoдити у виглядi мiсцевих пoдаткiв i 

збopiв. У деяких кpаїнах мiсцевiй владi вiдкpивається дoступ дo бiльш 

ефективних пoдаткoвих джеpел. Так, oпoдаткування дoхoдiв кoмпанiй на 

кopисть мiсцевих opганiв влади у пpoвiнцiях Канади кoливається вiд 3 дo 17%. 

У США oпoдаткування iндивiдуальних дoхoдiв штатами знахoдиться на piвнi 

7%. У Данiї мiсцевий пpибуткoвий пoдатoк дає близькo 23%, а в Нopвегiї – 93% 
усiх мiсцевих пoдаткoвих надхoджень [2, с. 234-236]. 

У цiлoму мiсцевi пoдатки складають у загальнiй сумi дoхoдiв мiсцевих 

бюджетiв Австpiї 72%, США – 58%, Япoнiї – 55%, Фpанцiї – 48%, Нiмеччини – 
близькo 40%, Англiї – 38% [6]. 

У Канадi суб’єкти федеpацiї – пpoвiнцiї – мають пpавo pегулювати ставки 

дpугopядних пoдаткiв, кpiм oснoвнoгo мiсцевoгo пoдатку – на неpухoмiсть. Як 

пpавилo, пеpедбачена мoжливiсть застoсування дoсить значнoї кiлькoстi 

мiсцевих пoдаткiв: у Фpанцiї – бiльше 40, у Нiмеччинi – 55, в Iталiї – близькo 

70, у Бельгiї – близькo 100 [6]. Але зазвичай нацioнальне закoнoдавствo 

pегламентує, якi мiсцевi пoдатки мoжуть стягуватися, як їх poзpахoвувати i 

збиpати, лишаючи на poзсуд мiсцевoї влади лише визначення ставoк пoдаткiв. 

У питаннi встанoвлення мiсцевих пoдаткiв майже всюди дiє такий пpинцип: 

opгани самoвpядування кopистуються пpавoм пoдаткoвoї iнiцiативи в межах, 

устанoвлених нацioнальним закoнoдавствoм. Наявнiсть власних джеpел 

фiнансoвих надхoджень у мiсцевoгo самoвpядування закpiпленo не тiльки в 

чиннoму закoнoдавствi, але в деяких кpаїнах в головних законодавчих актах –  в 

кoнституцiях. У бiльшoстi poзвинутих кpаїн пoдаткoвoю iнiцiативoю в межах 

свoїх кoнституцiйних пoвнoважень вoлoдiють opгани деpжавнoї влади суб’єктiв 

федеpацiї.  
Oднак у зв’язку з тим, щo в бюджетних системах poзвинутих кpаїн 

вiдсутня opганiзацiйна єднiсть, частка центpальнoгo бюджету в 

кoнсoлiдoванoму бюджетi не визначає ще частки всiх iнших, гoлoвним чинoм 

мiсцевих, бюджетiв. Пpи висoкiй питoмiй вазi бюджету центpальнoгo уpяду 

частка мiсцевих бюджетiв мoже дoсить сильнo кoливатись (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Дoхoди усіх ланoк бюджетнoї системи у % дo 

кoнсoлiдoванoгo деpжавнoгo бюджету, 2017 p.  

Кpаїни Центpальний 

бюджет 
Бюджети членiв 

федеpацiї 
Мiсцевi 

бюджети 

Бюджет фoндiв 

сoцiальнoгo 

стpахування 
Федеpативнi деpжави 

Австpiя 46,5 21,8 15,3 31,9 
Канада 38,2 53,6 27,9 6,2 
США 31,9 47,6  30,7 

Нiмеччина 29,2 27,0 16,2 42,0 
Швейцаpiя 29,2 30,4 21,5 37,5 

Унiтаpнi деpжави 
Бельгiя 54,7 - 12,5 50,9 

Великoбpитанiя 78,2 - 27,6 18,9 
Данiя 68,3 - 49,7 12,8 

Ipландiя 79,6 - 36,7 18,8 
Iспанiя 44,4 - 25,9 45,6 
Джеpелo: oбpахoванo автopoм 
 
Iншим важливим пoказникoм центpалiзацiї (децентpалiзацiї) бюджетнoї 

системи є частка тpансфеpтiв бюджету центpальнoгo уpяду в бюджети мiсцевих 

opганiв влади. За їх питoмoю вагoю в пoтoчних дoхoдах названих бюджетiв 

мoжна poбити виснoвoк пpo ступiнь їхньoї залежнoстi вiд центpальнoї 

адмiнiстpацiї. Oбеpненим пoказникoм є ступiнь фiнансoвoї автoнoмiї мiсцевих 

бюджетiв вiд бюджету центpальнoї адмiнiстpацiї. Вoна poзpахoвується шляхoм 

дiлення власних (закpiплених) дoхoдiв мiсцевoгo бюджету на йoгo пoтoчнi 

дoхoди i виpажається у вiдсoтках. 
У багатьoх кpаїнах мiсцевi бюджети пpи фopмуваннi свoїх пoтoчних 

дoхoдiв значнoю мipoю залежать вiд тpансфеpтiв iз бюджету центpальнoї 

адмiнiстpацiї. Дo таких кpаїн належать Нiдеpланди, Iталiя, Ipландiя, Канада та 

Пopтугалiя. У них тpансфеpти складають вiдпoвiднo вiд 80 дo 62% пoтoчних 

дoхoдiв [6].  
Неoбхiднo пiдкpеслити, щo власнi дoхoди мiсцевих бюджетiв у 

демoкpатичнo poзвинутих кpаїнах є у пpямoму poзумiннi власними, тoбтo 

такими, щo не вхoдять дo складу дoхoдiв вищих бюджетiв i, таким чинoм, не 

pегулюються звеpху.  
Слiд вiдмiтити, щo вагoмiша частка бюджетних тpансфеpтiв у кpаїнах 

унiтаpнoгo типу (oсoбливo Iталiя, Нiдеpланди, Гpецiя), тoдi як у федеpативних 

(Нiмеччина, США) вoна нижче. Це пiдтвеpджує щoдo того, що piвень 

пеpеpoзпoдiлу мiж pегioнами в унiтаpних деpжавах вищий, нiж у федеpативних.  
Фopмування фoнду бюджетних тpансфеpтiв мoже здiйснюватись як:  

часткoвi вiдpахування вiд oднoгo абo деяких пoдаткiв, щo надхoдять дo 

деpжбюджету; щopiчнi асигнування деpжбюджету; oбсяг видаткiв мiсцевих 

кoлективiв.  
Якщo взяти за вихiдний пiдхiд дo класифiкацiї бюджетних тpансфеpтiв 

джеpела, ступiнь свoбoди викopистання та механiзми poзпoдiлу, щo 
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кpитикується фахiвцями з мiсцевих фiнансiв, тo аналiз матеpiалiв дoзвoляє 

з’ясувати найбiльш загальнi oсoбливoстi систем бюджетних тpансфеpтiв [1].  
На наш пoгляд, найбiльшу стабiльнiсть дoтацiй мають дoтацiї у Фpанцiї, 

зoкpема, глoбальна дoтацiя на функцioнування. У кpаїнах зi стабiльнoю 

екoнoмiкoю бюджетнi тpансфеpти, щo мають пpиpoду бюджетних дoтацiй, 

фiнансуються саме з такoгo джеpела, а це Фpанцiя, Пoльща. Нiмеччина. 

Загалoм вважається, щo найстабiльнiшoю частинoю бюджетних тpансфеpтiв є 

тi, джеpелo яких пpив’язане дo дoхoдiв бюджету, хoча пoвнoї стабiльнoстi 

такий пiдхiд не дає. 
Свiтoва пpактика видiляє такi метoди poзпoдiлу бюджетних тpансфеpтiв:  
1) багатoфактopна фopмула; 
2) пpoпopцiйнo фiнансoвiй силi (дoхoдам) мiсцевoгo кoлективу;  
3) кoмпенсацiя фактичних видаткiв мiсцевих кoлективiв;  
4) як частина piчнoгo бюджету мiсцевoгo кoлективу [1].  
Для poзпoдiлу бюджетних дoтацiй найчастiше застoсoвуються дpугий та 

четвеpтий метoди; для зв’язаних бюджетних тpансфеpтiв – пеpший та тpетiй.  
Як виднo, пpи poзпoдiлi дoтацiй бiльшiсть кpаїн надає пеpевагу фopмулам, 

oскiльки вoни дають змoгу бiльш oб’єктивнo oцiнити пoтpебу мiсцевoгo 

бюджету в центpалiзoванiй пiдтpимцi. Oгляд метoдiв poзпoдiлу бюджетних 

дoтацiй, який пpактикується у piзних кpаїнах, пoданo в табл. 2.  
Cама пo сoбi фopмула ще не виpiшує пpoблеми, oскiльки дуже важливий 

набip кpитеpiїв, уpахoваних у нiй, та значення їх ваги. За виняткoм Швецiї та 

Фpанцiї в усiх кpаїнах ледь не щopiчнo здiйснюється пеpегляд та утoчнення 

формул міжбюджетних трансфертів. Пpoте у Фpанцiї та Швецiї тoчаться жвавi 

супеpечки вiднoснo пpавoмipнoстi включення у фopмулу певних пoказникiв.  
Ступiнь свoбoди мiсцевих opганiв влади у викopистаннi веpтикальних 

тpансфеpтiв визначається спiввiднoшенням мiж зв’язаними бюджетними 

тpансфеpтами (субвенцiї та субсидiї) та незв’язаними (дoтацiї). Чим iстoтнiше 

частка бюджетних дoтацiй у загальнiй сумi бюджетних тpансфеpтiв, тим бiльшу 

свoбoду мають мiсцевi кoлективи. 
Таблиця 2 – Метoди poзпoдiлу бюджетних дoтацiй у piзних кpаїнах 

Кpаїна Види дoтацiй Метoди poзпoдiлу 

Нiмеччина Дoдаткoвi дoтацiї 
Частина piчнoгo бюджету – в poзмipi сум, 

неoбхiдних для дoхoднoї бази дo сеpедньoгo 

piвня, та як фiксoванi суми 

Poсiя Бюджетна дoтацiя. 
Федеpальний тpансфеpт 

Частина piчнoгo дoхoду. 
Фopмула 

Фpанцiя 

Глoбальна дoтацiя на 

функцioнування теpитopiй. 
Дoтацiя на кoмпенсування 

дoдаткoвих пiльг. 
Фoнд кoмпенсацiї ПДВ 

Фopмула. 
Згiднo з фактичним poзмipoм витpат 

(кoмпенсацiя). 
Кoмпенсацiя частини видаткiв на 

капiталoвкладення 
Пoльща Субвенцiя генеpальна Фopмула 
Швецiя Незв’язана субсидiя Фopмула 
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Як виднo з табл. 3, у кpаїнах зi стабiльнoю екoнoмiкoю та poзвинутими 

тpадицiями самoвpядування саме бюджетнi дoтацiї вiдiгpають гoлoвну poль 

(Нiмеччина, Фpанцiя, Швецiя), тoдi як у кpаїнах, щo тpансфopмуються, 

найчастiше зв’язанi тpансфеpти (Пoльща, Латвiя, Poсiя) [6]. 
Таблиця 3 – Спiввiднoшення piзних видiв бюджетних тpансфеpтiв, у % 

дo дoхoдiв мiсцевих кoлективiв у 2017 poцi 
Кpаїна Усьoгo бюджетних 

тpансфеpтiв 
У тoму числi 

дoтацiї субвенцiї та субсидiї 
Нiмеччина: 

землi 
oбщини 

 
3,1 

41,6 

 
1,4 

31,0 

 
6,7 

10,6 
Poсiя 20,1 2,4 17,7 

Фpанцiя 23,0 15,3 7,7 
Швецiя: 

мунiципалiтети 
20 
17 

15,0 
11,0 

5,0 
6,0 

Пoльща 29,2 11,9 17,3 
Латвiя 61,7 9,2 52,5 
Литва 8,7 5,7 3,0 

 
Загалoм пpo oптимальне спiввiднoшення мiж фopмами бюджетних 

тpансфеpтiв навpяд чи мoжна гoвopити. Пpo oптимiзацiю мoже йтися лише в 

oкpемiй кpаїнi, хoча тенденцiя дo глoбалiзацiї бюджетних тpансфеpтiв у свiтi 

iснує. 
Слiд зазначити, щo в багатьoх кpаїнах бюджетнi дoтацiї застoсoвуються як 

iнстpумент виpiвнювання, хoча oстаннє мoже здiйснюватися i безпoсеpедньo 

мiж теpитopiальними кoлективами. Найбiльшoгo piвня poзбудoви цих 

iнстpументiв дoсягли у Нiмеччинi та Швецiї (табл. 4).  
Таблиця 4 – Наявнiсть спецiальних механiзмiв фiнансoвoгo 

виpiвнювання сеpед мiсцевих бюджетів piзних кpаїн 
Кpаїна За pахунoк бюджетних тpансфеpтiв За pахунoк гopизoнтальнoгo 

пеpеpoзпoдiлу 
Нiмеччина Дoдаткoвi дoтацiї Гopизoнтальнi тpансфеpти 

Poсiя Фoнд пiдтpимки pегioнiв - 

Фpанцiя Дoтацiя piвнoмipнoгo poзпoдiлу Фoнд сoлiдаpнoстi теpитopiальних 

кoлективiв 

Швецiя Гаpантoвана дoхiдна база Мiжмунiципальнi виpiвнювальнi 

платежi 
Пoльща Субвенцiя на виpiвнювання - 
Латвiя Фoнд виpiвнювання Фoнд взаємнoї дoпoмoги 
Литва - - 
 
Ефективнiсть функцioнування системи бюджетних тpансфеpтiв в oкpемих 

кpаїнах пpямo пoв’язана зi ступенем дoскoналoстi та усталенoстi нopмативнoї 

бази, які їх pегулюють. Piвень нopмативнoї бази значно вiдpiзняється.  
Сеpед кpаїн iз сфopмoванoю базoю, яка пеpеглядається дуже piдкo, мoжна 

вiдзначити Нiмеччину, Фpанцiю, Швецiєю. Так, у Нiмеччинi визначення 

oснoвних видiв бюджетних тpансфеpтiв землям закpiпленi в Oснoвнoму закoнi 
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(так звана Фiнансoва кoнституцiя). Механiзм надання бюджетних тpансфеpтiв 

визначається спецiальними закoнами: «Пpo фiнансoву дoпoмoгу Федеpацiї», 

«Пpo виpiвнювання piзнoї екoнoмiчнoї сили земель», закoнами пpo oкpемi види 

гpoшoвих виплат, вiднесених дo даної кoмпетенцiї [4]. У Фpанцiї oснoвнi види 

бюджетних тpансфеpтiв визначаються спецiальними закoнами, якi зведенi в 

Адмiнiстpативний кoдекс мiсцевoгo самoвpядування, Кoдекс кoмун тoщo [5].  
Пpихильники теopiї фiскальнoгo федеpалiзму вихoдять з тoгo, щo все 

деpжавне гoспoдаpствo в цiлoму, абo тi пiдпpиємства, устанoви та 

адмiнiстpативнi стpуктуpи, кoтpi належать деpжавнoму сектopу екoнoмiки, 

станoвить «багатopiвневу систему деpжавнoгo гoспoдаpства», де iснує poзпoдiл 

функцiй упpавлiння мiж piвнями та юpидичне пiдпopядкування їх пo веpтикалi. 

У зв’язку з цим у центpi дoслiджень пoстають такi питання: ступiнь втpучання 

центpальнoгo уpяду в упpавлiння i фiнансування видаткiв мiсцевих opганiв 

влади, пеpш за все мiсцевих пoдаткiв, oптимальна кiлькiсть piвнiв упpавлiння 

деpжавним сектopoм, oптимальний poзпoдiл пoвнoважень мiж ними, piвень 

найбiльш ефективнoгo фiнансування сoцiальних видаткiв, фopма кoнтpoлю за 

витpачанням на всiх piвнях «деpжавнoї екoнoмiки». 
У кpаїнах скандинавськoї мoделi poзвитку пеpеважає oпoдаткування 

спoживання i дoхoдiв гpoмадян, а такoж велике фiскальне значення має 

oпoдаткування неpухoмoстi. У кpаїнах латинськoї мoделi poзвитку дoмiнує 

oпoдаткування спoживання i дoхoдiв гpoмадян. У кpаїнах ганнoвеpськoї мoделi 

poзвитку oпoдаткування спoживання має невелике фiскальне значення. В 

Укpаїнi система фopмування дoхoдiв мiсцевих бюджетiв пpoтягoм 

дoслiджуванoгo пеpioду хаpактеpизується нестабiльнiстю внаслiдoк змiн у 

пopядку спpавляння пoдаткiв та збopiв. Виpаженoю є тенденцiя дo збiльшення 

пoдаткoвoгo навантаження на спoживання, яка в майбутньoму мoже 

кoмпенсувати зменшення пoдаткoвoгo тиску на пpибутoкпiдпpиємств. 
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 Директорату регіонального розвитку 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, м. Київ 
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Авторомрозкрито основні проблеми стратегічного планування регіонального 

розвитку, визначено їх вплив на ефективність фінансування регіонального 

розвитку в Україні. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів, що 

спрямовуються державою на реалізацію цілей та пріоритетів державної 

регіональної політики. Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи 

стратегічного планування шляхом використання інноваційних підходів 

стратегічного планування. 
Ключові слова:фінансування,стратегічне планування, регіональний розвиток, 

Державний фонд регіонального розвитку, смарт-спеціалізація, інноваційні 

підходи стратегічного планування. 
Стратегічне планування як універсальний механізм використання 

різноманітних форм та комбінацій прийняття управлінських рішень виступає 

вагомим інструментом формування державної політики регіонального 

розвитку. Вирішення проблем регіонального розвитку 

потребуєвикористаннявиваженої та обґрунтованої 

системидовгостроковогоплануваннянапрямів використання фінансових 

ресурсів та досягнення результатівдержавної регіональної політики.  
Досвідбагатьохєвропейськихкраїн (а такожінших держав світу) у 

сферірегіональноїполітикисвідчить, що без 

використаннястратегічногопідходудіїцентральних та 

регіональнихорганіввладиризикують стати частковими й неузгодженими, а у 

кінцевомупідсумку –безрезультатними.  
Сучасний стан національноїукраїнської економіки свідчить про 

неузгодженість окремихстратегічнихдокументів та відсутність єдиної системи 

стратегічного планування. Обтяжливість, багатовекторністьзаходів та завдань, 

викладених в стратегічних документах, призводять до 

неможливостідосягненняцілейрегіональноїполітики та неефективного 

використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на її реалізацію.  
Незважаючи на низку спробузгодитистратегічнідокументи та 

сформуватиєдину, узгодженуієрархію довгострокових,  середньострокових та  

короткострокових  прогнозних  і програмних документів, вагомою проблемою 

регіональної політики залишається відсутність цілісноїсистеми державного 

стратегічногопланування. Як наслідок існує ситуація, за якої документи 

стратегічного планування позиціонують одні пріоритети розвитку, а 

фінансування спрямовується на реалізацію інших.  
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Дослідженню питань стратегічного планування та фінансування 

регіонального розвитку присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Серед них Ансофф І., Брайсон Ф., Бріан В., Варда Я., Гордон Г. 

Карлоф Б., Жаваронков В.О., Кравченко В.І., Леонідов І.Л., Музиченко А.С., 

Невелєв О.М., Панасюк Б. Я., Стеченко Д.М., Щелкунов В.І., Щукін Б.М.  
Разом з тим залишається недостатньо дослідженим питання підвищення 

ефективності фінансування регіонального розвитку шляхом використання 

інноваційних підходів стратегічного планування. 
Метою даної наукової статті є визначення дієвих підходів стратегічного 

планування регіонального розвитку, що сприятиме ефективному фінансуванню 

та реалізації державної регіональної політики. 
Державна регіональна політика спрямовується на створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх 

соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, 

додержання гарантованих стандартів для кожного громадянина незалежно від 

його місця проживання. 

Реалізація державної регіональної політики здійснюється на основі 

системи взаємопов’язаних документів, серед яких вагому роль відіграє 

Державна та регіональні стратегії розвитку. Реалізація регіональної політики 

має сприяти поглибленню територіального розподілу праці, спеціалізації 

виробництва, створенню нових виробничих структур, які б відповідали 

географічним та економічним умовам кожного регіону. 

Ефективневикористаннянауково-технічногопотенціалу, 

розвитокпідприємництвазабезпечують підвищення рівня життя населення та 

конкурентоспроможності регіонів[2, с. 350-355]. 
Ефективність регіональної політики визначається системою планування та 

фінансування, а також ступенем їх взаємоузгодженості.Фінансові ресурси 

повинні спрямовуватися на реалізацію пріоритетів та цілей Державної та 

регіональних стратегій, зменшуючи диспропорції у розвитку територіальних 

одиниць різних регіонів. Необхідним є поступове наближення до європейських 

стандартів реалізації політики та впровадження інноваційних підходів в процес 

визначення стратегічних пріоритетів.  
Одним із найбільш вагомих та цільових інструментів фінансування 

регіонального розвитку є Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). На 

сьогодні його розмір є відносно невеликим, існує велика кількість проблем у 

процедурах конкурсного відбору проектів із ДФРР.Однак прослідковується 

позитивна динаміка щодо поступового зростання фінансових ресурсів ДФРР та 

забезпечення прозорих процедур конкурсного відбору ініціатив місцевої влади. 

Не менш важливим джерелом фінансування регіонального розвитку є кошти 

бюджетної секторальної підтримки Європейського Союзу. 
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Таблиця 1 - Обсяги фінансового забезпечення регіонального розвитку України (без врахування субвенцій) за 2016-
2018 роки, грн. 

Джерело: Складено автором на основі даних Вінницької обласної державної адміністрації 

Області ДФРР 
Секторальна бюджетна 

підтримка 
Всього фінансових 

ресурсів 
  

Питома вага, 

% 
  2016 2017 2018 2018 

Вінницька  140797,32 172989,07 178661,54 10329,70 502 777,62 3,85 
Волинська  91525,23 113128,83 192086,71 -  396 740,78 3,04 
Дніпропетровська   182776,08 212628,50 366160,29 36788,12 798 352,98 6,12 
Донецька  239472,08 279137,36 777670,25 12000,00 1 308 279,69 10,03 
Житомирська  109637,11 134971,05 228060,04 12000,00 484 668,20 3,71 
Закарпатська  110538,62 136726,61 232483,80 41540,84 521 289,87 3,99 
Запорізька  98472,62 114501,39 195305,25 3208,65 411 487,91 3,15 
Івано-Франківська  121357,22 149822,74 254775,57 3420,35 529 375,87 4,06 
Київська  97127,05 113932,91 197766,52 43637,00 452 463,48 3,47 
Кіровоградська  54670,87 63599,01 108506,61 36000,00 262 776,50 2,01 
Луганська  193732,15 238543,31 401321,61 25686,94 859 284,01 6,59 
Львівська  222523,78 166561,28 286343,88 120201,31 795 630,24 6,10 
Миколаївська  65042,21 75692,95 129237,95 6517,12 276 490,23 2,12 
Одеська  134097,04 156838,41 269486,95 53178,21 613 600,61 4,70 
Полтавська  80805,90 93889,33 160275,07 -  334 970,30 2,57 
Рівненська  101986,19 126104,59 214652,93 -  442 743,70 3,39 
Сумська  97861,45 120089,74 124073,58 38423,95 380 448,72 2,92 
Тернопільська  93602,43 115198,29 194751,65 13651,44 417 203,82 3,20 
Харківська  152580,07 177708,13 305203,74 -  635 491,94 4,87 
Херсонська  93363,72 114753,81 193901,35 2300,00 404 318,87 3,10 
Хмельницька  113751,32 139812,46 236008,46 57400,22 546 972,46 4,19 
Черкаська  69814,67 81135,28 138349,35 29145,00 318 444,29 2,44 
Чернівецька  79865,42 98655,74 167591,10 3409,00 349 521,26 2,68 
Чернігівська  91891,03 112553,56 115747,09 -  320 191,68 2,45 
м. Київ 162708,43 191025,67 331578,72 -  685 312,82 5,25 
Сума 3 000 000,00 3 500 000,00 6 000 000,00 548 837,84 13 048 837,84 100,00 
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Як видно з даних табл. 1, одним із основних джерел фінансування 

регіонального розвитку у 2016-2018 роках був ДФРР, у 2018 році його розмір 

збільшився, порівняно з попередніми роками та становив 6 млн грн. При цьому із 

врахуванням коштів секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 

найбільшими були обсяги фінансування регіонального розвитку Донецької, 

Луганської області та м.Києва (їх питома вага у 2018 році становила 10,03 %, 6,59 

%, 5,25 % відповідно). 
Показовою є динаміка не тільки передбачених обсягів фінансування, а й 

фактично здійснених видатків місцевих бюджетів на  регіональний розвиток (в 

тому числі на будівництво). 

 
Рисунок 1 - Динаміка видатків місцевих бюджетів України в розрахунку 

на 1 особу у 2017-2018 рр., грн. 
 
Як видно з рис. 1, видатки місцевих бюджетів в розрахунку на 1 особу, що 

спрямовувалися на будівництво та регіональний розвиток, у 2018 році зросли, 

порівняно із 2017 роком на 31,5 %.  
Загальний фінансовий ресурс місцевих бюджетів у 2019 році становитиме 

понад 573 млрд грн, з яких власні доходи місцевих бюджетів – 292,3 млрд грн, що 

більше на 41,8 млрд грн у порівнянні із затвердженими місцевими бюджетами на 

2018 рік (або на 16,7%).  
При цьому відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 

рік» обсяг державної фінансової підтримки регіонального розвитку у 2019 році 

становитиме 30,8 млрд грн (у 2018 році аналогічні видатки із врахуванням 

субвенцій були заплановані в сумі 25,4 млрд грн). 
Зокрема, передбачається фінансування за рахунок: 

 програми ЄС з підтримки секторальної політики України – 0,5 млрд грн; 
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 ДФРР – 7,7 млрд грн (у 2018 р. – 6,0 млрд грн), у тому числі: на 

забезпечення реалізації проектів-переможців «Всеукраїнського громадського 

бюджету» у сумі 0,5 млрд грн; 
 субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад – 2,1 млрд грн (2018 р. – 1,9 млрд грн); 
 субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд грн (2018 р. – 1,0 млрд грн); 
 субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 14,7 млрд 

грн, що складає 35% Державного дорожнього фонду (2018 р. – 11,5 млрд грн); 
 субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 4,8 

млрд грн (2018 р. – 5 млрд грн)[4]. 
Також у Державному бюджеті України на 2019 рік передбачено розмір 

додаткових трансфертів у розмірі 288,3 млрд грн, що можуть бути використані на 

регіональний розвиток. 
Фінансові ресурси держави мають бути виважено та обгрунтовано 

використаними. Їх використання має бути узгоджене із цілями та потребами 

територіальних громад. При цьому вагомою проблемою залишається побудова 

планів стратегічного розвитку без врахування конкурентних переваг регіонів та 

інтересів споживачів публічних послуг. 
В даномувипадкупроблемхолдерами є органимісцевогосамоврядування. На 

сьогодніпідготовкастратегічнихдокументіввідбувається без залучення широкого 

кола стейкхолдерів, середякихпредставникибізнесу, науковці, громадськість та ін. 
Плануванняпріоритетів регіонального розвитку маєстати результатом аналізу 

реалізації політики та визначатисязалежновідособливостейзовнішнього та 

внутрішньогосередовища. Інноваційним підходом стратегічного планування є 

використання європейської методики смарт-спеціалізації.  
Смарт-спеціалізація –це підхід, що передбачає аргументоване визначення 

суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих 

стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які 

мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та 

сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні[5]. 
ПоштовхомдоінноваційногорозвиткуЄСв 90-хрр. 

буловідставанняЗахідноїЄвропивідСШАіЯпонії, 
щомоглопризвестидовтратиключовихпозиційусвітовійекономіційзагостреннюпро

блемнауково-технологічногорозвитку. У 2001 р. країни - члени ЄС прийняли 

Лісабонську декларацію та визначили однією з цілей Лісабонської стратегії – 
створення найконкурентоспроможнішої та найдинамічнішої у світі економіки, що 

базується на знаннях та  здатна до постійного зростання. На той час інноваційний  

розвиток був складовою політики розвитку промисловості. 
У 2010 році Європейська комісія розпочала розробку методології смарт-

спеціалізації, у 2012 році DG REGIO спільно із DG JRC було підготовлено та 
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опубліковано перші рекомендації (guidelines) щодо формування стратегій смарт-
спеціалізації (RIS3)[6].  

Для країн-членів ЄСстратегіясмарт-
спеціалізаціїєінструментомінноваційногорозвитку, щосприяє залученню значних 

обсягів фінансових ресурсів із структурних фондів ЄС. В країнах ЄС RIS3 
формуються як окремі інноваційні стратегії або їх пріоритети є окремими 

пріоритетами регіональних стратегій розвитку.  Останній підхід є найбільш 

оптимальним з точки зору формування архітектоніки системи стратегічного 

планування пропонується до впровадження в Україні.  

 
Рисунок 2 –Особливості смарт-спеціалізації як 

підходустратегічногопланування 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 959 

«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2015 р. № 931 та 932» Урядом внесено зміни  до 

порядків розроблення  Державної та регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності їх реалізації[5].  

здійснюється грунтовний аналіз 
економічного, соціального, 
інноваційного, наукового 

потенціалу регіону з 
використанням методів 

кількісного та якісного аналізу

аналіз відбувається на основі 
порівняння даних регіону із 

відповідними даними країни в 
цілому

за результатами мапування 
(візуалізації) результатів 

аналізу соціально-економічного 
та інноваційного потенціалу, 
здійснюється SWOT-аналіз, 
визначаються пріоритетні 
сфери (domains) розвитку 

інновацій

квінтенсенцією є дослідницький 
процес (entrepreneurial discovery 

process).  Це процес, у якому  
беруть участь представники 

підприємницького середовища, 
органів місцевої влади, 
науковці, громадськість

entrepreneurial discovery process
має тривати як на етапі 

формування стратегії, так і на 
етапі її реалізації. 

Під час дослідницького процесу 
обговорюються результати 

аналізу та пріоритетні сфери 
розвитку

смарт-спеціалізація участь у 
національних та світових 

ланцюгах доданої вартості, при 
цьому важливим є 

міжрегіональне співробітництво
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Відповідно до згаданої постанови, у 2019 році обласними державними 

адміністраціями розпочато розробку регіональних стратегій розвитку (на засадах 

смарт-спеціалізації) на новий програмний період до 2027 року.  
Впровадження методології смарт-спеціалізації є важливим з точки зору 

потенційного залучення додаткового фінансування з Європейського Союзу.  

Метою впровадження засад смарт-спеціалізації у розроблення стратегічних 

документів є вдосконалення системи стратегічного планування та процесу 

визначення пріоритетів регіонального розвитку у відповідності до конкурентних 

переваг регіонів та їх інноваційного потенціалу. Основою впровадження даної 

методології є створення необхідних інституційних передумов та залучення усіх 

суб’єктів соціально-економічної системи регіону до споживання та вироблення 

високотехнологічних продуктів. 
Партнерство, діалогміжбізнесом, наукою, громадськістю та владою - ключові 

умови смарт-спеціалізації. Вибіробмеженого числа пріоритетів смарт-
спеціалізаціїздійснюється на основікомбінуваннярізнихполітик, шляхом 

пошукуспеціалізації на перетинідекількох галузей та сфер ізврахуванням 

інноваційного потенціалу розвитку (рис.3). 
Отже, фінансове забезпечення регіонального розвитку України має 

відповідати основним цілям та пріоритетам стратегічного розвитку та 

спрямовуватися на вирішення відповідних соціально-економічних проблем 

регіонів. При цьому важливим є використання інноваційних підходів 

стратегічного планування. Як свідчить європейських досвід, одним із найбільш 

ефективних із них є підхід смарт-спеціалізації, що передбачає визначення видів 

економічної діяльності регіону, що мають інноваційний потенціал розвитку. 
Предметом подальших наукових досліджень стане розкриття особливостей 

вдосконалення стратегічного планування на засадах смарт-спеціалізації та оцінка 

її впливу на ефективність фінансування регіонального розвитку. 
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Д.І. Дідківська  
здобувач освітнього ступення «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 
У статті розглянуто депозитні операції як джерело формування ресурсної бази 

банківських установ. Досліджено сучасний стан розвитку депозитних операцій в 

Україні. Розглянуто теоретичні аспекти депозитної політики банківських 

установ України. Проаналізовано динаміку депозитних операцій банківських 

установ України. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності 

проведення депозитних операцій банківськими установами України  
Ключові слова: депозит, депозитна політика банку, депозитні послуги, ресурсна 

база банків, депозитні операції, ліквідність банку, клієнти банку. 
Постановка проблеми. Основною складовою ефективної діяльності 

банківської установи є наявність необхідного обсягу депозитних ресурсів. 

Депозитна діяльність є одним із основних видів діяльності комерційних банків, 

без якої їх існування втрачає будь-який сенс. Саме тому, дослідження динаміки 

змін на депозитному ринку України є необхідним та актуальним. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даній темі приділяють значну 

увагу науковці і практики банківської галузі. Великий внесок у дослідженні 

депозитів зробили такі зарубіжні вчені: П.Роуз, А.Сміт, А. Маршалл. 

Вітчизняними науковцями виступили: О.Дзюблюк, М.Савлук, О.Барановський, 

А.Мороз, М.Волошин,О. Малахова, Ю. Галіцейська, В. Руденко, Ю.  Махнарилов 

та інші. В своїх роботах вони досліджували значення депозитних операцій в 

економіці країни. 
Зважаючи на підвищення ролі депозитних джерел залучення ресурсів у 

забезпеченні платоспроможності банків, актуальним залишається проведення 

аналізу ринку депозитних послуг з врахуванням сучасних тенденцій розвитку 

банківського сектору України та пошук шляхів підвищення ефективності 

депозитних операцій комерційних банків. 
Метою статті є аналіз сучасного стану депозитних операцій комерційних 

банків України та шляхи покращення депозитної політики України. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим джерелом 

формування ресурсної бази банків є депозитні операції, сутність яких полягає у 

залученні тимчасово вільних коштів клієнтів бізнесу та домашніх господарств в 

банківську систему. Результатом проведення депозитних операцій є отримання 

банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у 

депозити для клієнтів банку дає можливість отримувати стабільний дохід в 

національній та іноземній валюті у вигляді проценту протягом певного часу; 

збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати 

ризики втрати коштів тощо. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Депозит – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України 

або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника на умовах договору 

банківського вкладу (депозиту),банківського рахунку або шляхом видачі іменного 

депозитного сертифіката,включаючи нараховані відсотки на такі кошти. [1]  
На теперішній час банківська практика характеризується багатьма видами 

депозитів та депозитних рахунків. Класифікація депозитів відбувається за такими 

ознаками, як категорія вкладника та строк вкладу. Найпоширеніший поділ 

депозитів розглянемо на рис 1. 

 
Рисунок 1 -  Класифікація депозитів 

Депозитна політика комерційного банку спрямована на оптимізацію витрат 

по залученню коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного 

використання. Такий механізм реалізації інтересів всіх суб’єктів депозитного 

ринку формує ціну на депозитні кошти. 
Головними ж факторами зростання обсягів вітчизняного депозитного ринку є 

зростання грошових доходів юридичних та фізичних осіб, які є основою 

формування депозитного портфелю банку, саме тому зростання їх обсягу дає 

більше можливостей для розширення активних операцій в майбутньому. 

 
Рисунок 2 - Динаміка обсягів депозитів по банківській системі України у 

2016-2018 рр., млрд. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 
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Як бачимо на рис. 2, обсяг залучених коштів від фізичних осіб мають 

позитивну динаміку щодо зростання. Станом на 2018 р. кошти фізичних осіб у 

структурі зобов’язань банків становили 510,26 млрд. грн., що на 6,7% перевищує 

показники 2017 р. (станом на 01.01.2018 становили 478,1 млрд. грн.). Кошти 

юридичних осіб також мають тенденцію до збільшення. У 2017 р. цей показник 

становив 403,96 млрд. грн., що на 9,2% більше, ніж у 2016 р. (369,9 млрд. грн.). 

Тенденція збільшення коштів клієнтів зумовлена підвищенням дохідності 

населення та поступовим поверненням довіри громадян до банківської системи.  
На рис. 3 зображено динаміку структури депозитних коштів за строками 

залучень. 

 
Рисунок 3 - Структурно-динамічний аналіз терміновості депозитних 

ресурсів комерційних банків України за 2016-2018 рр., млрд. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 

 Як видно з рис. 3, депозити на вимогу значно переважають і протягом 

аналізованого періоду мають тенденцію до збільшення. Станом на 2018 р. даний 

показник збільшився на 7,8% порівняно з 2017 р. Для клієнта депозити до 

запитання найбільш зручні у використанні, оскільки власник рахунку може в 

будь-який час вилучити кошти. Варто зазначити, що найменшу питому вагу за 

строками залучень становлять депозитні вклади строком більше двох років. Це 

пояснюється обмеженою продуктовою пропозицією з боку банків до 

довгострокового залучення вкладів та існуючою об’єктивною недовірою до 

банків з боку клієнтів. Даний показник збільшився у 2017 р. на 306,7% порівняно 

з 2016 р. 
Досить негативним явищем для економіки країни є доларизація банківських 

активів та пасивів, що впливає на ліквідність банків через наявність валютних 

дисбалансів [2]. Найбільш загрозливою є невідповідність між обсягами 

довгострокових депозитів і довгострокових кредитів у іноземній валюті. 

Вітчизняні економічні агенти прагнуть зберегти купівельну спроможність своїх 

коштів за допомогою заміщення конвертованою іноземною валютою національної 

грошової одиниці внаслідок неналежного виконання нею функцій грошей. 
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Розглянемо співвідношення кредитів і депозитів у національній валюті (рис. 

4). 

 
Рисунок 4 - Динаміка обсягів депозитних ресурсів та виданих кредитів у 

національній валюті за 2016-2018 рр., млрд. грн 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 

Більша частка як депозитів, так і кредитів банків протягом досліджуваного 

періоду була у національній валюті, але з рис. 4 ми бачимо що обсяги наданих 

кредитів в національній валюті перевищували обсяги депозитів. Протягом 

аналізованого періоду обсяг клієнтського кредитного портфелю у національній 

валюті збільшився внаслідок відносного зростання вартості валютних кредитів. 
З кінця 2017 року, НБУ взяв курс на підвищення облікової ставки й 

проведення більш жорсткої монетарної політики. Підвищення облікової ставки 

сприяє збільшенню привабливості національної валюти для банків. 
Банківський депозит користується серед населення попитом, оскільки він є 

менш ризикованим інструментом порівняно з іншими способами інвестування. Це 

пов’язано, перш за все, з існуванням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

(ФГВФО), учасниками якого є переважна більшість українських банків. Він на 

сьогодні компенсує вкладникам суму в межах 200 тис. грн., за умови визнання 

банку неплатоспроможним [3, с. 73].  
Для детального аналізу банків, яким фізичні та юридичні особи надають 

перевагу у зберіганні депозитів, доцільно буде розглянути депозити фізичних осіб 

та депозити від юридичних осіб в банках України (табл. 1). 
Аналіз депозитів у табл. 1 показав, що лідерами ринку депозитів фізичних 

осіб у 2018 році були великі системні банки ПАТ КБ «Приватбанк», АТ 

«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль».Основними 

причинами, що пояснюють відновлення припливу депозитів, є стабілізація курсу, 

зниження інфляції, а також зняття обмежувальних рамок по валютних внесках. 
Банками-лідерами за обсягом залучених депозитів юридичних осіб є: АТ 

«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Райффайзен банк 

Аваль».  
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Таблиця 1 - Депозити фізичних та юридичних осіб у банках України у 

2018 р., млрд. грн. 
№ 

Банк Депозити 

фізичних осіб 
У тому числі до 

запитання 
Депозити 

юридичних осіб 
У тому числі 

до запитання 
1 ПРИВАТБАНК 159,6 40,5 39,9 19,8 
2 ОЩАДБАНК 74,6 17,5 73,9 29,2 
3 Укрексімбанк 23,8 6,8 64,6 54,2 
4 Райффайзен 

Банк Аваль 18,3 12,2 29,2 25,3 

5 АЛЬФА-БАНК 17,6 3,2 13,6 6 
6 УКРГАЗБАНК 15,6 3,7 42,3 23 
7 УКРСОЦБАНК 15,3 4,5 19,1 18,5 
8 ПУМБ 14,3 3,8 18,5 12,6 
9 УкрСиббанк 11,8 10,2 22,1 19,7 

10 ОТП БАНК 9,1 6,8 18,3 10,4 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 

 
Для зміцнення ресурсної бази комерційним банкам потрібно постійно 

вдосконалювати свою депозитну політику, а саме через:  
− проведення рекламних заходів, спрямованих на залучення нових клієнтів 

шляхом підвищення довіри до банку, підкреслюючи його надійність, високу 

якість обслуговування та інші конкурентні переваги;  
− анкетування клієнтів для визначення пріоритетів при обранні банку;  
− розширення асортименту інтегрованими банківськими продуктами;  
−спрощення режиму функціонування депозитних рахунків, а саме: порядку 

зарахування коштів як вкладів, використання нарахованих процентних доходів з 

депозитної картки, механізму видачі готівки та перерахунку з депозитних 

рахунків;  
− впровадження в банківську практику індексованих депозитів, які 

приноситимуть вкладникам доходи пропорційно динаміці обраних показників, 

наприклад, світових біржових індексів або валютного курсу;  
− упровадження новітніх банківських online-технологій та покращення за 

рахунок цього якості обслуговування клієнтів;  
− диференціацію процентних ставок для окремих категорій вкладників як 

перспективний метод ціноутворення для стимулювання розміщення коштів на 

різні види депозитів;  
− розробку системи стимулів для постійних клієнтів при пролонгації 

депозиту або при підключенні додаткових послуг. 
Висновок. За результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що ринок депозитних послуг є нестабільним. Для покращення ситуації 

зі сторони банків необхідно докласти великих зусиль, щоб повернути довіру своїх 

громадян. З метою залучення більшої кількості клієнтів для розміщення вільних 

коштів у формі банківських депозитів, необхідно запропонувати найбільш вигідні 

та оптимальні умови, ніж є на даний момент, тобто, розробити для клієнтів цілий 

комплекс варіантів вкладів на різних умовах, що допоможе кожному клієнту 

підібрати для себе найвигідніші депозити. При покращенні умов залучення 
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вільних коштів громадян потенційним вкладникам необхідно скористатися цим 

шансом, адже після тривалої кризи ситуація в банківській сфері та економіці 

загалом стабілізується. Попри нестабільність депозитного ринку, результати 

проведеного дослідження демонструють позитивну динаміку в організації 

депозитної діяльності українських банків. Обсяг депозитних ресурсів за останні 

роки збільшився, що свідчить про поступове відновлення довіри клієнтів-
вкладників до банківської системи. 

Основною метою депозитної політики є залучення великого обсягу 

депозитних ресурсів за нижчою ціною. Тому з метою удосконалення залучення 

депозитних ресурсів та підвищення довіри до банківської системи необхідно:  
• стабілізувати та поліпшити економічну й політичну ситуацію в країні;  
• використовувати можливості держави щодо рекапіталізації проблемних 

банків;  
• при стимулюванні стабільного та тривалого зберігання заощаджень 

необхідно враховувати  зростання та диференціацію доходів населення;  
• підвищувати якість обслуговування клієнтів і виходити на ринок з новими 

депозитними продуктами;  
• в умовах інфляції необхідно індексувати кошти на депозитних рахунках та 

стабілізувати курс гривні; 
• вводити санкції до банків, які здійснюють неповернення депозитів та 

затримку клієнтських платежів;  
• застосовувати нові маркетингові заходи у формуванні депозитної політики 

банків тощо. 
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медичне страхування, добровільне страхування, страховий портфель. 
Пoстaнoвкa прoблеми. Основною метою соціального розвитку держави є 

збереження здоров’я людини, запобігання розвитку хвороб та інвалідності. 

Здоров’я громадян значною мірою впливає на економічний, соціальний і 

культурний розвиток країни, демографічну ситуацію, стан національної безпеки. 

Тому першочерговим завданням на державному рівні має бути перехід від 

системи виключно бюджетного фінансування охорони здоров'я до нової страхової 

моделі охорони здоров`я — системи страхової медицини, яка дозволить 

забезпечити гарантований обсяг медичних послуг для широких верств населення. 

Оцінка сучасного стану запровадження добровільного медичного страхування в 

діяльність страхових компаній України наразі є необхідною та визначає 

актуальність нашого дослідження. 
Цiль стaттi. Здiйснити aнaлiз тa oцiнку запровадження добровільного 

медичного страхування в діяльність страхових компаній України нa приклaдi 

ПрAТ СК «Прoвiднa».  
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Запровадженню та 

функціонуванню добровільного медичного страхування, присвячували праці як 

вітчизняні так і зарубіжні науковці. У науковій літературі з цього питання значну 

увагу приділено саме особливостям, функціям, тенденціям і закономірностям 

розвитку цього страхування. Проблемі розвитку системи добровільного 

медичного страхування присвячені праці І.В.Рожкової, Н.В.Богомаз, 

В.Ф.Москаленка, Т.М.Завори, М.В.Мниха, Н.Г.Нагайчука, О.В.Виноградова.  
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження.На даний час стан обов’язкового 

медичного страхування в Україні незадовільний, оскільки й досі не прийнято і не 

затверджено відповідних законопроектів щодо його запровадження. 
Діючим є закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг», 

який передбачає фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок 

бюджетних коштів через систему державного соціального медичного 

страхування. Згідно цього законопроекту система національного страхування 

передбачає, що з пацієнтів не будуть стягувати додаткові кошти за надання 

медичних послуг. Лікувальні заклади або лікарі будуть отримувати кошти від 

Національної служби здоров’я України. Згідно із законом, пацієнт має право 

обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я [6]. 
Законом також визначається уповноважений орган - центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових 

гарантії медичного обслуговування населення. На нього також покладаються, 

зокрема, функції щодо проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб 

населення України у медичних послугах та лікарських засобах; виконання 

функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою 

медичних гарантій; розроблення проекту програми медгарантій, внесення 

пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів; укладення. 
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Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров'я України від січня 

2018 року, реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої 

допомоги розпочнеться з 2019 року та високоспеціалізованої допомоги –з 2020 

року.  
На разі впровадження обов’язкового медичного страхування на етапі 

становлення. У Верховній Раді зареєстровано проект закону № 9163 «Про 

фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в 

Україні». В даному законопроекті передбачено, що роботодавець або самозайнята 

особа повинні будуть щомісяця платити з кожного співробітника до 400 грн (4 

800 грн на рік) до страхового фонду загальнообов’язкового медичного 

страхування, з якого і будуть оплачуватися медичні послуги. 
Введення обов’язкового медичного страхування, як другого потужного 

джерела фінансування охорони здоров’я, дозволить акумулювати кошти зібрані за 

рахунок страхових платежів на спеціальні рахуни в банках. Ці кошти будуть 

спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги, що надається 

громадянам. 
Проаналізуємо діяльність ПрАТ «СК «Провідна» у напрямку запровадження 

медичного страхування, яка працює на страховому ринку України із 1995 року та 

являється однією з найбільших компаній, лідерів українського страхового ринку. 

Мережакомпаніїскладається з 24 філій, 22 Центрів клієнтського сервісу по всій 

Україні. Функціонує власний Контакт-центр. Організацію медичного 

обслуговування застрахованих на території України забезпечує власний 

Медичний асистанс ПрАТ СК «Провідна». На сьогоднішній день в компанії 

працює понад 2 000 співробітників [2]. 
Результати діяльності страхової компанії, в першу чергу, відображені в 

фінансовій звітності. Прибуток від страхової діяльності планується при розробці 

тарифів за всіма видами страхування як складова навантаження, що є невід'ємним 

елементом тарифної ставки. Страховик може отримувати прибуток не тільки за 

рахунок цієї складової, але і за рахунок зниження собівартості страхової послуги 

(скорочення видатків на ведення справи, зниження збитковості за окремими 

видами страхування тощо). Взагалі страховик не повинен намагатись отримати 

високий прибуток від страхових операцій, оскільки це порушує принцип 

еквівалентності його відносин із страхувальником. 
Застосування поняття прибутку в страхуванні є досить умовним, оскільки тут 

не створюється національний дохід, а відбувається тільки його перерозподіл.  
Для порівняння згідно звіту про фінансові результати за звітний період (2017 

рік) чисті зароблені страхові премії становлять 782 947 тис. грн., що на 53 164 тис. 

грн. більше, ніж у 2016 році, та на 165 894 тис. грн. більше, ніж у 2015 звітному 

році. Також порівнюючи 2017 рік з 2013, то страхові премії зросли на 229 605 тис. 

грн. 
Для страховика прибутком вважається такий позитивний фінансовий 

результат, який забезпечує перевищення доходів над витратами. Для прикладу за 

2017 рік чистий фінансовий результат склав -184 516 тис. грн., у той час за 

аналогічний період 2016 року прибуток дорівнював 46 735 тис. грн. [2]. 
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Отже, незважаючи на ріст страхових платежів чистий фінансовий результат 

компанії зменшився, оскільки значно зросли понесені збитки за страховими 

виплатами. В результаті, можна сказати, що в 2017 році компанія прибутку не 

мала.  
Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними 

оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних 

цінностей з потребами, своєчасне проведення розрахункових операцій, 

платоспроможність. За результатами діяльності підприємства за 2013 - 2017 роки 

можна сказати, що за цей час значно зменшились поточні зобов’язання, 

зменшились оборотні та набагато зросли необоротні активи, збільшився власний 

капітал, що свідчить про забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними 

для нормального функціонування підприємства, доцільним їхнім розміщенням і 

ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими 

юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю 

тощо.  
На основі аналізу фінансової звітності, а саме звіту про фінансовий стан 

підприємства (баланс) можна прослідкувати ситуацію з необоротними, 

оборотними активами, власним капіталом та зобов’язаннями (табл. 1). 
Таблиця 1 – Основні показники фінансового стану ПрАТ «СК «Провідна» 
Показник 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р Відхилення 2017 р 

(відносно 2013 р) 
Необоротні 

активи 67 094 261 903 259 092 275 271 246 378 179 284 

Оборотні активи 740 751 519 486 441 348 679 909 555 975 -184 776 
Власний капітал 309 965 263 880 324 509 419 348 465 949 155 984 
Довгострокові 

зобов’язання 248 092 292 612 251 185 274 362 293 525 45 433 

Поточні 

зобов’язання 249 788 224 897 124 746 261 470 42 879 -206 909 

 
На основі показників, що розраховані у таблиці 1 можна зробити висновок, 

що фінансова стійкість компанії зростає, адже значення більшості показників 

знаходяться в нормі, або навіть перевищують рекомендовані значення. За даними 

таблиці здійснюємо аналіз структури і динаміки оборотних активів. Оцінювання 

позитивної і негативної динаміки запасів, дебіторської заборгованості, фінансових 

інвестицій, грошових коштів потрібно проводити на основі зіставлення з 

динамікою фінансових результатів.. Коефіцієнти, що відносяться до власного 

капіталу показують, що всі оборотні активи підприємства фінансуються за 

рахунок власного капіталу. Залежність від позикового капіталу є прийнятною. 

Власні кошти майже не відволікаються на фінансування необоротних активів. За 

різної ефективності використання оборотних коштів зростання запасів можна 

розцінити як свідчення про розширення обсягів діяльності. Висока питома вага 

нематеріальних активів у складі необоротних активів і високий рівень приросту 

нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний 

період свідчать про інноваційний характер стратегії організації (тобто наявна 

орієнтація на вкладення в інтелектуальну власність) [3, с. 36].  
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На підставі балансу та оцінці вище заназначених показників можна провести 

аналіз фінансової стійкостіПрАТ «СК «Провідна» (табл. 2). 
Таблиця 2 – Аналіз фінансової стійкості ПрАТ «СК «Провідна» за 2017 

рік на основі Балансу 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 Рекомендоване 

значення 
Коефіцієнт фінансової 

стійкості 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 – 0,7 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 > 0,5 

Коефіцієнт заборгованості 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 Не більше 0,5 (50%), з 

тенденцією до зменшення 
Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

засобами 
0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 > 0 до 10% 

Коефіцієнт відношення 

необоротних і оборотних 

активів 
0,09 0,3 0,6 0,4 0,4 Характеризує наміри 

підприємства 

 
Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав 

стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова стійкість 

може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових 

коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами, а 

також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних грошових 

коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в надлишкові 

матеріально-виробничі запаси та витрати.  
Компанія не має невисокої дебіторської заборгованості, а має лише незначну 

частку кредиторських коштів у загальній структурі капіталу. З аналізу 

вищеподаних таблиць, видно, що з 2016 р. зменшились необоротні та оборотні 

активи, через що знизилась рентабельність по активам в цілому. Тому страхова 

компанія повинна працювати над збільшенням ефективності управління саме цих 

активів та зменшувати поточні зобов'язання, при цьому стимулювати ріст 

страхових резервів та збільшувати власний капітал. 
Протягом останніх років «Провідна» залишається абсолютним лідером на 

українському ринку ДМС, так за результатами 6 місяців 2018 р., за даними 

журналу «InsuranceTOP», «Провідна» посіла: 1-е місце в страховому рейтингу 

«ТОП-50 на ринку добровільного медичного страхування» за сумою страхових 

платежів та 1-е місце за сумою страхових виплат. 
В рамках реалізації нової стратегії компанії, спрямованої на нарощування 

портфеля добровільних видів страхування, компанія запроваджує ряд інновацій, 

спрямованих на підвищення якості обслуговування клієнтів з ДМС [1]. 
Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» у 2018 році за підсумками І 

кварталу вкотре підтвердило рейтинг фінансової стійкості компанії на рівні 

uaАА+. Цей рейтинг є найвищим з можливих за національною шкалою для 

страхових компаній, які зареєстровані і працюють в Україні. Згідно з цим 
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рейтингом Провідна, порівняно з іншими страховиками, характеризується як 

компанія з дуже високою фінансовою стійкістю. 
ПрАТ СК «Провідна»пропонуєблизько 80 страхових продуктівіз 

обов’язкових та добровільних видів страхування і фізичних та юридичних осіб та 

являєтьсячленом багатьох професійних та галузевих об`єднань:Ліги страхових 

організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, 

Українського національного комітету, Міжнародної торгової палати, 

Американської торговельної палати в Україні, Української Будівельної Асоціації, 

Українського Союзу промисловців та підприємців. 
Аналізуючи діяльність СК «Провідна» варто зазначити, що за результатами 9 

місяців 2018 року компанія збільшила об'єм страхових премій в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 13,2%. Сума страхових платежів склала 

616,6 млн. грн.  
В страховому портфелі компанії найбільшу частку займає добровільне 

медичне страхування (56%) і транспортне страхування, в т.ч. ОСЦПВ – 25% 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Страховий портфель ПрАт «СК «Провідна» 

 
Загалом протягом 5-ти років можна побачити тенденцію до збільшення 

страхових премій по добровільному медичному страхуванню. Так, страхові премії 

2017 року в порівнянні з 2013 зросли на 221 459,8 тис. грн. Щодо виплат, то їх 

обсяг в 2017 році склав 227 106,4 тис. грн., що на 50 934,7 тис грн. більше, чим в 

2013 році. Детально зображено на рис. 2. 
Сума премій по ДМС за 9 місяців 2018 року склала 342,6 млн. грн., що на 

35,8% більше, ніж за 9 місяців 2017 року.  
До продуктової лінійки страхової компанії входять шість основних варіантів 

медичних страхових договорів: Програма добровільного комплексного 

страхування: медичного страхування та страхування від нещасних випадків 

«Провідна турбота про колектив», Програма добровільного медичного 

страхування «Провідна турбота про родину», Програма добровільного медичного 

страхування «Провідна турбота для фізичних осіб», Програма добровільного 

медичного страхування «Провідна турбота в дорозі», Програма добровільного 

страхування подорожуючих за межами України [2]. 
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Рисунок 2 – Динаміка страхових премій та страхових виплат по виду 

ДМС ПрАТ «СК «Провідна» 
 
Розглянемо детально вищезазначені варіанти страхування. 
1. Програма добровільного комплексного страхування: медичного 

страхування та страхування від нещасних випадків «Провідна турбота про 

колектив. 
Цільовою аудиторією для цієї Програми є фізичні особи (та члени їхніх 

родин), які є працівниками як державних підприємств, так і підприємств малого 

та середнього бізнесу, переважно в регіонах України. При цьому, якщо у 

підприємства є бюджет (кошти) на добровільне медичне страхування працівників 

(та членів їхніх сімей), Страхувальником може бути таке підприємство, при 

відсутності такого бюджету Страхувальниками є безпосередньо працівники 

підприємства. 
Програма передбачає обслуговування на базі державних або відомчих 

медичних закладів в регіонах України, а також у приватних медичних закладах, 

якщо вони передбачені у переліку ЛПУ Страховика для певного регіону. 
Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 

закону і пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи, в 

тому числі при добровільному медичному страхуванні щодо відшкодування 

збитків викликаних розладом здоров’я Застрахованої особи та пов’язаних з 

одержанням медичної допомоги та медичних послуг. 
Якщо Застрахованих осіб за Договором страхування декілька (працівник та 

члени його сім’ї), Договір страхування укладається з заповненням переліку 

Застрахованих осіб, що є невід’ємною частиною Договору. 
Аналізуючи програму добровільного медичного страхування для колективу 

можна стверджувати, що для працівників організацій корпоративне ДМС 

вигідніше роздрібного, адже страховик, беручи на обслуговування великий 

колектив, працює за тарифом набагато нижчим, ніж за умов продажу 
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індивідуальної страховки.  
Різниця вартості річного поліса для корпоративних та індивідуальних 

клієнтів за однакового рівня покриття може сягати 2—4 разів. А все тому, що 

індивідуальний клієнт зазвичай намагається максимально використати всю 

страховку. Якщо ж поліс колективний, таких працівників набирається не більш 

ніж 30%. 
2. Програма добровільного комплексного страхування: медичного 

страхування та страхування від нещасних випадків «Провідна турбота про 

родину» . 
Програма орієнтована на медичне страхування життя та здоров´я членів 

родини  віком від 3 до 50 років  та організацію  своєчасної та високоякісної 

медичної допомоги у разі розладу їх здоров´я внаслідок гострого 

захворювання,  загострення хронічного захворювання і нещасного випадку, а 

також страхування від нещасного випадку. 
Даний продукт передбачає комплексне медичне страхування та страхування 

від нещасних випадків за одним договором страхування, страхувальник може 

обрати страхову суму та ліміт відповідальності, а також змінити перелік 

виключень із страхових випадків та обмежень страхування (табл. 3). 
Таблиця 3 – Варіанти страхування згідно програми «Провідна турбота 

про родину» 
Вид страхування, медичної допомоги, 

медичних послуг 
Варіант страхування 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 

Добровільне медичне страхування 
невідкладна медична допомога, включаючи 

забезпечення медикаментами  + + + + 

Клас медичних закладів А, В,С А, В,С А, В,С А, В,С 
невідкладна стаціонарна допомога, крім 

забезпечення медикаментами  + + + + 

забезпечення медикаментами при 

невідкладному стаціонарному лікуванні     

Клас медичних закладів С,В С,В С,В С,В 
амбулаторно-поліклінічна допомога, крім 

забезпечення медикаментами  + + + + 

забезпечення медикаментами при 

амбулаторно-поліклінічному лікуванні  + + + + 

Клас медичних закладів С,В С,В С,В,(А) С,В,(А) 
Добровільне страхування від нещасних 

випадків + + + + 

 
Всі інші умови, порядок укладення аналогічні базовому договору. 
3. Програма добровільного медичного страхування «Медицина для 

кожного». 
Перевагою даного продукту є те, що можливо обрати варіант страхування з 

шести запропонованих. Застрахованою може бути особа віком від 18 до 60 років. 
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Страхова сума може бути обрана страхувальником і становить від 7 000 до 

150 000 тис. грн. Вартість страхового поліса стартує від 750 грн. Перелік послуг, 

які покриваються по даному виду страхового продукту зображено на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Перелік послуг згідно програми «Медицина для кожного» 
 
4. Програма добровільного медичного страхування та страхування від 

нещасних випадків „ПРОВІДНА „ТУРБОТА в дорозі”. Комплексний продукт, 

який передбачає добровільне медичне страхування та страхування від нещасних 

випадків, за допомогою якого  застрахований може вчасно отримати невідкладну 

або стаціонарну медичну допомогу, яка необхідна внаслідок настання ДТП.  
Договір може бути укладений щодо особи віком від 18 до 70 років. Програма 

передбачає 7 варіантів страхування зі страховими сумами від 12 000 грн до 

100 000 грн.  Вартість страхового поліса може сягати від80 грн до 750 грн залежно 

від обраного варіанту страхування. Даний вид продукту пропонується клієнтам 

страхової компанії в додаток до інших договорів, а саме до договорів 

обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів 

(Автоцивілка), до договорів добровільного страхування наземного транспорту 

(КАСКО), до договорів страхування спецтехніки і т.д. 
5. Програма добровільного страхування подорожуючих за межами України. 

Даний продукт розроблений для забезпечення страхового захисту громадян, які 

подорожують за межі України. Цей вид страхування розрахований на фізичних 

осіб, які тимчасово виїжджають за межі країни проживання в туристичну поїздку, 

у відрядження або з іншою метою, що не суперечить чинному законодавству 

України. Страхувальник може самостійно обрати варіант та наповнення 

страхового полісу. Згідно цієї програми, в разі страхового випадку, за кордоном, 

страхувальник відразу телефонує на гарячу лінію асистуючої компанії і 

повідомляє про подію. Працівник асистансу, в свою чергу, відразу скординовує 

клієнта, куди він може звернутись, аби безкоштовно пролікуватись. 
Договір передбачає два різновиди території страхового покриття:  

Амбулаторно-поліклінічна медична 
допомога

Медикаментозне забезпечення при 
амбулаторно-поліклінічній медичній 

допомозі

Невідкладна та планова стаціонарна 
допомога та медикаментозне 

забезпечення 

Невідкладна та планова 
стоматолічеа допомога

Медичний огляд
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–Е – країни Європи, СНД (крім України) та Балтії, Туреччина, Кіпр, Ізраїль, 

Єгипет, Туніс, Об’єднані Арабські Емірати; 
–W – усі країни світу, крім України. 
Даний вид страхування є вигідним компанії. Реалізуються договори не тільки 

через офіси продажів, а й через посередницькі компанії, а саме візові центри, 

посольства, туристичні агентства. Незважаючи на те, що при зверненні по 

страховому випадку виплати становлять не одну тисячу доларів, за рахунок 

великого об’єму зібраних страхових платежів страхова компанія вирівнює 

ситуацію і не має негативного результату. Важливим є те, що СК «Провідна» 

лідирує на ринку медичного страхування, відповідно має лояльний прайс від 

найбільших приватних клінік та хорошу систему знижок від лабораторій та 

стоматологій. Це дозволяє мінімізувати понесені витрати та зберегти бізнес 

рентабельним [4]. 
В структурі медичного страхування страхової компанії «Провідна» 

найбільшу частку займає страхування корпоративних клієнтів по програмі 

«Турбота про колектив», оскільки для підприємств з великою кількістю 

співробітників діє система зниженого тарифу і поліс медичного страхування 

коштує набагато дешевше аніж для фізичної особи. Детально структуру портфелю 

медичного страхування СК «Провідна» можна побачити на рис. 4. 
Отже, оцінка розвитку добровільного медичного страхування у ПрАТ «СК 

«Провідна» проводилась на основі авторської методики, що визначала три 

основні складові: 
– Оцінка фінансового та технічного результату діяльності у ПрАТ «СК 

«Провідна» за визначеними показниками. 
–Аналіз програм медичного страхування у ПрАТ «СК «Провідна». 

 
Рисунок 4 – Структуру портфелю медичного страхування СК «Провідна» 

 
Відповідно аналіз програм страхування у ПрАТ «СК «Провідна» дозволяє 

зробити висновок, що не зважаючи на те, що добровільне медичне страхування 

поступово займає більшу частину в страховому портфелі компанії, витісняючи 

страхування автотранспорту, яке протягом довго часу перебувало на першому 

місці. Лідируюче положення по кількості укладених договорів з фізичними 

особами в цьому році зайняло страхування громадян, що виїжджають за кордон. В 

цьому напрямку компанія довго та плідно співпрацює з багатьма посередниками, 
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але попри все медичний напрямок страхування орієнтується на страхове 

обслуговування корпоративних клієнтів.  
Щодо оцінки фінансової діяльності компанії, можна зробити висновки, що 

більшість компаній не займаються повсякденним керуванням прибутком, тобто 

координуванням виробничого процесу і продажів з метою досягнення 

максимальної прибутковості відповідно до потенційних можливостей. У 

результаті утворюється кілька острівців високої рентабельності, але також і безліч 

неприбуткових напрямків і угод. З одного боку, менеджерам прийдеться 

методично думати про клієнтів, продукти й угоди. З іншого боку, необхідно 

сконцентруватися на бізнесі-моделі компанії, тобто на внутрішніх бізнес-
процесах і на тому, як компанія діє на ринку. Для страхової компанії 

найважливішим є визначення власних сильних сторін і сприятливих факторів. 

Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на скільки 

раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами. Аналіз 

рентабельності є одним з найважливіших етапів керуванням прибутком і аналізом 

для найкращого забезпечення рентабельності страхової діяльності. По 

результатах діяльності підприємства за 2013-2017 рр. роки можна сказати, що за 

цей час значно зменшились поточні зобов’язання, зменшились оборотні та 

необоротні активи, збільшився власний капітал, що свідчить про забезпеченістю 

фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування 

підприємства, доцільним їхнім розміщенням і ефективним використанням, 

фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, 

платоспроможністю і фінансовою стійкістю.  
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ 

АКТИВНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Проведений аналіз та виявлено тенденції податкового навантаження на 

економічну активність суб'єктів господарювання. Визначено основні 

трактування сутності поняття «податкове навантаження». Розкрито 

податкове навантаження як ефект впливу податків на окремих платників та 

економіку в цілому. 
Ключові слова:податок, оподаткування, податкове навантаження, суб'єкти 

господарювання, податкова система. 
В умовах ринкових відносин саме податкова система значно впливає на 

стабільність фінансового стану суб'єктів господарювання. Сукупність усіх 

податкових платежів на рівні підприємства, галузі, регіону та країни загалом 

встановлює рівень податкового навантаження, який визначає і формує умови 

фінансово-економічного розвитку держави. Сьогодні податкова система України 

не стимулює розвиток економіки, а навпаки, внаслідок надмірного податкового 

навантаження, відсутності стабільного законодавства зростає тінізація економіки 

та знижується рівень економічного розвитку країни. З огляду на те, податкову 

політику необхідно побудувати так, щоб, з одного боку, забезпечити виконання 

фіскальної функції податків, а з іншого – стимулювати активність 

підприємницької діяльності, зростання внутрішніх та зовнішніх інвестицій в 

економіку, підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на 

світовому ринку. Досягнути ці дві цілі на сьогодні є досить складно, що 

пояснюється наслідками фінансової кризи 2008-2009 рр. та політичною 

нестабільністю у країні. 
Досліджували питання податкового навантаження та його вплив на 

економічну активність суб'єктів господарювання багато вчених, таких як: К. 

Брауер, П. Гензель, Мікеладзе, Е. Селігман, П. А. Соколов, К. Шмельов. 

Теоретичні основи сучасних наукових підходів до визначення оцінки важкості 

податкового навантаження в Україні, причин та наслідків його нерівномірного 

розподілу між суб'єктами господарювання закладені в роботах вітчизняних 

економістів: В. Андрущенка, В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської,                      

В. Федосова,  Л. Шаблистої та ін. 
Метою статті є визначення сутності податкового навантаження та його 

впливу на економічну активність суб'єктів господарювання. 
Використання важелів податкової політики є потужним способом впливу на 

соціально-економічний розвиток країни. Податкові ставки, пільги, квоти, штрафні 

санкції, визначення об'єкта і суб'єкта оподаткування, а також джерела сплати 

податку дають можливість безпосереднього впливу на доходи суб'єктів 

національної економіки, обсяги споживання та заощадження тощо.  
Податки впливають на економіку через дохід кінцевого використання 

економічних агентів та зміну відносних цін залежно від системи оподаткування, 

вплив податкової політики на макроекономічні змінні може проявлятися по-
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різному. У цілому зниження податків стимулює зростання приватних витрат і 

сукупної пропозиції. Зростання податків, навпаки, призводить до їхнього 

скорочення. Рівень оподаткування в економіці вимірюється відношенням 

загальної суми фіскальних вилучень до суми доходів фірм і домогосподарств 

(ставка сумарного оподаткування доходів, або середня ставка податку). 
Податкова політика - це діяльність держави у сферах запровадження правової 

регламентації та організації справляння податків і податкових платежів до 

централізованих фондів держави. Зміна форм оподаткування та податкових 

ставок впливає на стан господарської кон'юнктури. Під час економічної кризи 

держава з метою зменшення податкового тиску йде на зменшення ставок 

оподаткування [4]. 
Важливою характеристикою податкової політики держави є рівень 

податкового навантаження на платників податків та економіку країни в цілому. 

Для відображення впливу податкової системи на економічну діяльність платників 

податків та стан економіки країни в цілому використовують різні поняття: 

«податкове навантаження», «податковий тягар», «податковий тиск», «податковий 

прес».  Варто  зазначити,  що  всі ці поняття  є синонімами, тому характеризуючи 

вплив податків на економіку країни можна використовувати будь-яке з них [1]. 
У сучасній економічній літературі існують різні точки зору щодо 

трактування сутності поняття «податкове навантаження», однак всі вони 

сходяться на тому, що це відносний показник нарахованих і сплачених податків 

до відповідної бази оподаткування, який визначає ефективність окремих податків 

чи податкової системи у цілому. Так, наприклад, О. Годованець і Т. Маршалок 

стверджують, що податкове навантаження є показником ефективності рівня 

втручання держави через податки в діяльність платників [2]. А. Соколовська 

зазначає, що податкове навантаження − це ефект впливу податків на економіку 

загалом та окремих її платників, пов’язаний із економічними обмеженнями, що 

виникають у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших 

можливих напрямів їх використання [3, с.5].  
Податкове навантаження – це фінансовий індикатор, що характеризує обсяги 

податкових вилучень, які впливають на економіку в цілому та на окремих їх 

платників. Податкове навантаження визначають як на рівні держави так і на рівні 

окремих платників податків.  
Зміст поняття «податкове навантаження» разом з іншими категоріями науки 

про податки утворює смислове ядро термінології оподаткування, яке увібрало в 

себе уявлення про граничні межі оподаткування в національній економіці. Зміст і 

межа податкового навантаження не є чимось незмінним. До чинників, що 

визначають зміст і мету податкового навантаження (верхню та нижню межі), у 

країні відносяться: ступінь розвитку ринкової економіки та масштаби і форми 

державного регулювання; рівень соціально-економічного розвитку національної 

економіки та рівень життя населення; напрями використання державних доходів; 

внутрішня і зовнішня політика держави; соціально-культурні традиції населення, 

рівень розвитку податкової культури. Але центральну частину поняття про 

податкове навантаження становить система соціально-економічних відносин, які 

виникають між державою і платниками податків з приводу розподілу та 
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перерозподілу частки ВВП. Таким чином, межа податкового навантаження – це 

умовна точка в оподаткуванні, при якій досягається баланс врахування інтересів 

платників щодо їх податкоспроможності і стимулів для розвитку та інтересів 

держави щодо достатності наповнення бюджету. 
Сутність податкового навантаження держави розглядають з двох сторін: 

якісної та кількісної. 
Якісна характеристика податкового навантаження проявляється в його 

визначенні як показнику, що вказує на ефект від впливу податків та прирівняних 

до них платежів на соціально-економічне становище в країні, тобто визначає 

рівень ефективності втручання держави через податкову систему.  
При визначенні якісної сторони податкового навантаження можна виділити 

декілька точок зору з приводу цього: 
1. Податкове навантаження розглядається як показник, що вказує на ефект 

від впливу податків або ефективність рівня втручання держави на економіку 

країни та окремих платників. А саме:  
а) Податкове навантаження це ефект впливу податків на економіку загалом 

та окремих її платників, пов’язаний із економічними обмеженнями, що виникають 

у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямків 

їх використання [3, с.51]. 
б) Визначають податкове навантаження як показник ефективності рівня 

втручання держави через податки в діяльність платників [2].             
Доцільно зазначити, що податкове навантаження як фіскальний показник 

демонструє ступінь централізації й усуспільнення створюваного ВВП у 

бюджетній системі країни та перерозподілу усуспільненої частини ВВП через цю 

систему за допомогою надання економічним агентам суспільних благ, прямої і 

опосередкованої фінансової допомоги. Як ціновий показник податкове 

навантаження характеризує вагу обов’язкових платежів на будь-яке результуюче 

джерело їхньої сплати (виручка підприємства, прибуток, витрати на оплату праці, 

доходи і витрати домогосподарств тощо). Такі показники дуже важливі – вони 

демонструють як навантажене кожне із джерел і чи не перевантажене будь-яке із 

них. 
Але такі визначення не є достатньо точними, оскільки розглядаючи 

податкове навантаження як показник ефективності податкової політики, 

необхідно враховувати, що мова йде саме про фіскальну ефективність. А якщо ж 

мова йде і про економічну та соціальну ефективність податкової політики та 

проведених податкових реформ, то цей показник обов’язково слід досліджувати 

поряд з іншими показниками ефективності та оцінювати враховуючи зміни 

основних макроекономічних показників. 
Тобто, податкове навантаження - це ефект впливу податків на економіку 

загалом та окремих її платників, пов’язаний із економічними обмеженнями, що 

виникають у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших 

можливих напрямків їх використання. 
2. Податкове навантаження розглядається як форма монопольної ціни 

сукупних суспільних благ, в якій виражається міра вартості (цінності) державних 

послуг по відношенню до джерел сплати податків. Таке визначення відображає 
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саме внутрішню сутність поняття. Адже сплачуючи податки до держави платники 

отримують через механізм державних витрат суспільні блага.  
Податкове навантаження визначає, скільки коштують ці суспільні блага для 

платників податків. 
Кількісна сторона податкового навантаження проявляється в тому, що 

завдяки ньому можна визначити рівень розподілу та перерозподілу ВВП в країні 

через податкові важелі. 
Зміст поняття «податкове навантаження» разом з іншими категоріями науки 

про податки утворює смислове ядро термінології оподаткування, яке увібрало в 

себе уявлення про граничні межі оподаткування в національній економіці.  
Зміст і межа податкового навантаження не є чимось незмінним. До чинників, 

що визначають зміст і мету податкового навантаження (верхню та нижню межі), у 

країні відносяться: 
 ступінь розвитку ринкової економіки та масштаби і форми державного  

регулювання; 
 рівень соціально-економічного розвитку національної економіки та рівень 

життя населення; 
 напрями використання державних доходів;внутрішня і зовнішня політика 

держави; 
 соціально-культурні традиції населення; 
 рівень розвитку податкової культури.  

Але центральну частину поняття про податкове навантаження становить 

система соціально-економічних відносин, які виникають між державою і 

платниками податків з приводу розподілу та перерозподілу частки ВВП. 
Таким чином, межа податкового навантаження – це умовна точка в 

оподаткуванні, при якій досягається баланс врахування інтересів платників щодо 

їх податкоспроможності і стимулів для розвитку та інтересів держави щодо 

достатності наповнення бюджету. 
Зменшення чи збільшення загального податкового навантаження можна 

здійснювати не тільки регулюванням розміру податкових ставок, а й шляхом 

збільшення чи зменшення обсягів податкових пільг для певних суб’єктів 

господарювання. 
Податкове навантаження є ефектами впливу податків на окремих платників 

та економіку в цілому, що пов’язані із погіршенням їх добробуту у наслідок 

сплати ними податків. Так, податковий тягар для фізичних осіб пов’язаний із 

існуванням ефекту доходів та ефекту заміщення.  
Ефект доходів пов’язаний із тим, що в наслідок сплати податків у фізичних 

осіб залишається менший реальний дохід та відповідно скорочується споживання 

ними ринкових благ [3, с. 41]. Ефект доходів призводить до втрати добробуту 

фізичної особи, тобто до виникнення податкового тягаря у тому разі, коли сума 

сплачених податків не компенсується споживанням суспільних благ, наданих 

йому державою.  
Ефект заміщення пов’язаний з тим, що внаслідок збільшення податків 

фізична особа заміщує оподатковані товари іншими товарами, які не 
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оподатковуються або оподатковуються за зниженою ставкою, що призводить до 

зміни структури його споживання.  
Ефект заміщення, що призводить до зменшення добробуту платників 

податків, називають надлишковим податковим тягарем. 
Таким чином, податковий тягар – це погіршення добробуту платника 

податків через оподаткування, що пов’язано із дією ефекту доходу та ефекту 

заміщення. Тобто визначення податкового тягаря не можна зводити лише до 

розрахункового показника, бо необхідно також враховувати вплив оподаткування 

на добробут платників податків.  
Досліджуючи податковий тиск на економіку та суспільство в цілому, варто 

враховувати такі ефекти як:  
 ефект доходу, що пов’язаний із зменшенням виробництва та споживання 

приватних благ, що не компенсується збільшенням виробництва та споживанням 

суспільних благ через неефективне використання державою отриманих податків; 
 ефект зниження загальної економічної ефективності внаслідок зменшення 

виробництва та споживання оподатковуваних товарів нижче оптимального рівня; 
 ефект зменшення справедливості розподілу суспільного багатства через 

вплив оподаткування.  
Якщо зміни в системі оподаткування призводять до збільшення рівня 

нерівності в розподілі доходів населення, то це свідчить про збільшення 

податкового тягаря на економіку та суспільство в цілому.  
Отже, потрібно враховувати, що надмірний податковий тягар є негативним 

чинником державної податкової політики, який не дає можливості нормально 

функціонувати підприємствам, впливає на розвиток національної економіки, 

стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює зростання 

валового внутрішнього продукту та є однією з причин виникнення таких кризових 

явищ у суспільстві, як соціальна напруженість та загальне погіршення 

фінансового стану держави. В свою чергу надмірно низький рівень податкового 

навантаження не дозволяє державі повною мірою виконувати свої функції по 

забезпеченню економічних агентів необхідними суспільними благами. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
В статтi розглянуто основи фiнансового забезпечення закладiв охорони здоров’я 

в Українi. Дослiджено структуру формування фiнансових ресурсiв охорони 

здоров'я.  Проаналiзовано джерела фiнансування охорони здоров’я, порядок 

здiйснення видаткiв державних та мiсцевих бюджетiв України. Розглянуто 

порядок надання медичної субвенцiї у сферi охорони здоров’я, її використання та 

роль. Запропоновано напрями вдосконалення фiнансового забезпечення закладiв 

охорони здоров’я. 
Ключові слова: охороназдоров’я, фiнансове забезпечення, фiнансові ресурси, 

медична субвенцiя,видатки державного та мiсцевих бюджетiв. 
Постановка проблеми. Здоров’я населення займає невiд’ємне мiсце у системi 
цiнностей кожної цивiлiзованої та сучасної країни. А також одним iз 

найважливiших показникiв економiки та добробуту населення. В Українi станом 

на кiнець квiтня 2018 року смертнiсть вдвiчі перевищує народжуванiсть (за 

даними експрес-звiту Держстату). Стан здоров’я населення України оцiнюється як 

незадовiльний. Це пов’язано з високим показником смертностi (14,5 на 1000 

населення у 2017 роцi); природнiм скороченням населення (-5,1 на 1000 населення 

у 2017 роцi), зростанням захворюваностi. Середня очiкувана тривалiсть життя в 

Українi складає  57,75 років [6, 53]. 
 Будуючи економічно-стiйку демократичну державу необхiдно пам’ятати 

щодо забезпечення реалiзацiї конституційного права людини на охорону життя i 
здоров’я. Фiнансовi ресурси вiдiграють найважливiшу роль у доступностi та 

якостi надання медичних послуг населенню, гарантованих державою. Як 

наголошує вiдомий український науковець С.І. Юрiй, незадовiльний стан 

фiнансування охорони здоров’я призвiв до найжахливiшого наслiдку сучасного 

становища в Українi – тенденцiї до вимирання народу, що вказує на вiдсутнiсть 

стратегiї соцiально-економiчного розвитку держави, на брак концепцiй переходу 

країни з певним економiчним потенцiалом вiд командно-адмiнiстративної 

системи ведення господарства до соцiально ринкової економiки [12, 63]. 
Основні джерела фінансування охорони здоров'я в Україні – державні кошти, 

що забезпечує існування державної системи закладів охорони здоров’я. Тому 

детальне дослідження та аналіз допоможе виявити нові шляхи щодо підвищення 

його ефективності для населення України. Важливим питанням є розробити  та 

забезпечити нові моделі фінансового забезпечення (страхування, залучення 

додаткові джерела фінансування, об’єднання коштів), враховуючи реформування, 

відповідно до Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в 

Україні на період 2015-2020 років [11]. 
Формулювання цілей статті. Вдосконалення організації та ефективне 

цільове використання державних коштів за рахунок єдиних концепцій 

планування, основою якого повинні стати цільові програми розвитку охорони 

здоров’я, врахувавши обмежений державний бюджет. Першочерговим завданням 
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є реформування існуючої системи державного фінансового контролю як засобу 

підвищення ефективності державного управління.   
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

теоретичних та практичних аспектів фінансового забезпечення охорони 

здоров’я займалися  учені – Буздуган Я., Гончарук С.М.,  Горин В.П.,  Камінська 

Т. М., Мальований М.І., Москаленко В. Ф., Лопушняк Г.С., Слабкий Г. О. та 

ін. Погоджуючись з безсумнівною цінністю наукових досліджень вчених, але 

зважаючи на реалії сьогодення, доцільно звернути увагу на необхідність 

дослідження особливостей фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні 

на сучасному етапі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси галузі 

охорони здоров’я формуються за рахунок державних (державний та місцеві 

бюджети) та недержавних (благодійні фонди, кошти підприємств, громадян) 

джерел. Охорона здоров’я визнається одним із пріоритетних напрямів державної 

політики та одним із основних факторів національної безпеки країни [3]. 

Основним видом фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я вважаються 

бюджетні кошти. В Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР 

закріплено право кожної людини на охорону здоров’я, яка “… забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-
санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичну допомогу надають 

безоплатно” [7]. Кошти державного бюджету України та місцевих бюджетів на 

охорону здоров’я використовуються закладами охорони здоров’я для 

забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, на 

фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я. 
Зупинимося на бюджетному забезпеченні охорони здоров’я, розподіл та 

склад видатків. Формування фінансових ресурсів державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до можливостей бюджету, з 

урахуванням потреб бюджетних установ, на основі затвердженого бюджету, 

кошторису, плану асигнувань та інших документів, які використовуються у 

бюджетному процесі. Планування видатків бюджетів на охорону здоров’я 

передбачає визначення загального обсягу бюджетних призначень для галузі при 

розробленні проектів державного та місцевих бюджетів, встановлення бюджетних 

асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі і в межах затвердженого 

розпису бюджету та нерозривно пов’язане із кошторисним плануванням на рівні 

закладів охорони здоров’я.  
За даними табл. 1 обсяг видатків Зведеного бюджету на охорону здоров’я за 

2012–2015 р. зріс на 21,4%, причому темп приросту видатків місцевих бюджетів 

(15,6%) значно переважає над аналогічним показником державного бюджету 

(4,1%), що в значній мірі спричинено запровадженням у 2015 р. медичної 

субвенції. Кошти загального фонду є основними в обсягах бюджетного 

фінансування охорони здоров’я. По загальному фонду спостерігаємо збільшення 

видатків на охорону здоров’я за 2012–2015 рр., хоча така тенденція зростання не 

була стабільною і мала коливний характер. 
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Таблиця 1 -Динаміка та структура бюджетного фінансування системи 

охорони здоров’я України за 2012–2015 рр. у розрізі бюджетів усіх рівнів 
Джерело фінансування Рік Загальний 

фонд (ЗФ) 

(млн. грн.) 

Спеціальний 

фонд (СФ) 

(млн. грн.) 

Всього 

(млн. грн.) 
Питома 

вага ЗФ 

(%) 

Питома 

вага СФ 

(%) 
Кошти державного 

бюджету 
2012 9646,2 1712,3 11358,5 84,9 15,1 
2013 11141,2 1738,1 12879,3 86,5 13,5 
2014 8482,6 2098,2 10580,8 80,2 19,8 
2015 10037,4 1413,0 11450,4 87,7 12,3 

Темп приросту, % 2015/2012 4,1 -17,5 0,8 3,3 -18,6 
Кошти місцевих 

бюджетів 
2012 42326,2 4769,2 47095,4 89,9 10,1 
2013 44808,90 3880,5 48689,4 92,0 8,0 
2014 42726,3 3843,0 46569,3 91,7 8,3 
2015 48938,2 10602,9 59541,1 82,2 17,8 

Темп приросту, % 2015/2012 15,6 122,3 26,4 -8,6 76,2 
Кошти місцевих 

бюджетів 
2012 51972,4 6481,5 58453,9 88,9 11,1 
2013 55950,1 5618,6 61568,7 90,9 9,1 
2014 51208,9 5941,2 57150,1 89,6 10,4 
2015 58975,6 12015,9 7099,5 83,1 16,9 

Темп приросту, % 2015/2012 13,5 85,4 21,4 -6,5 52,3 

 
Оскільки фінансування охорони здоров’я за рахунок коштів загального 

фонду державного та місцевих бюджетів є недостатнім для задоволення всіх 

існуючих потреб громадськості в медичних послугах, закономірним є пошук 

законодавчо прийнятних механізмів залучення додаткових ресурсів з інших 

джерел, зокрема коштів спеціального фонду. Певна законодавча 

неврегульованість, а саме відсутність єдиної методики розрахунку вартості 

медичних послуг, обмежує можливості більш широкого застосування переліку 

платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України [13], а 

відтак, потенційного збільшення обсягу надходжень спеціального фонду. У 

зв'язку з чисельними зверненнями місцевих органів виконавчої влади 

Міністерством охорони здоров'я України розроблено та оприлюднено проект 

такої методики [16], проте на сьогодні вона ще не затверджена. 
Із метою покращання фінансового забезпечення системи охорони здоров’я 

доцільно використовувати й інші джерела фінансових ресурсів, до яких слід 

віднести:  
– кошти населення; 
– кошти фондів добровільного медичного страхування. 
 Починаючи з 2015 р., у рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин 

змінюється порядок бюджетного забезпечення охорони здоров’я. Медична 

субвенція, як пріоритетний для фінансування потреб медичної галузі 

міжбюджетний трансферт, затверджується у законі про Державний бюджет 

України окремо для кожного місцевого бюджету та через головного розпорядника 

бюджетних коштів – Міністерство охорони здоров’я України – надається 

місцевим бюджетам для здійснення поточних видатків закладів охорони здоров’я 

і може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі таких 

бюджетних установ. Медична субвенція розподіляється між місцевими 

бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони 

здоров’я України, та затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому 

враховуються такі параметри: кількість населення відповідної адміністративно-
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територіальної одиниці; фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної 

субвенції; коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання 

медичної допомоги; особливості надання медичної допомоги у гірських 

населених пунктах. 
 Проте, одним із недоліків діючого механізму фінансового забезпечення 

охорони здоров’я є невідповідність бюджетних коштів, які надходять з 

державного бюджету місцевим у вигляді медичної субвенції, реальній потребі 

розпорядників бюджетних коштів, які надають медичні послуги, у фінансових 

ресурсах. Таку ситуацію можна пояснити тим, що, незважаючи на доволі 

прозорий механізм розрахунку медичної субвенції для окремих місцевих 

бюджетів, при визначенні фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 

медичної субвенції для зазначених бюджетів не конкретизовано алгоритм 

розрахунку такого показника як загальний обсяг медичної субвенції для усіх 

місцевих бюджетів на планований бюджетний період. 
Із метою підвищення рівня фінансового забезпечення системи охорони 

здоров’я пропонуємо:  
1. Удосконалити існуючі джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я, 

враховуючи положення Національної стратегії реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр. [11], що полягає у: 
 – визначенні на законодавчому рівні гарантованого обсягу надання медичної 

допомоги, тобто затвердження базового «пакету» медичної допомоги; 
 – затвердженні методики розрахунку вартості платних послуг, що надаються 

закладами охорони здоров’я; 
 – вдосконаленні та популяризації системи добровільного медичного 

страхування; 
 – впровадженні обов’язкового медичного страхування. 
2. Розвивати нові джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я, що 

полягає у: 
 – наданні господарської автономії закладам охорони здоров’я, що значно 

розширить повноваження керівників та відкриє можливість вирішувати питання 

щодо часткового самофінансування установ за рахунок коштів спеціального 

фонду;  
– впровадженні державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, 

яке сприятиме залученню приватних інвестицій у державний сектор охорони 

здоров’я.  
Висновки. Результати здійсненого аналізу свідчать про те, що протягом 

останніх років, незважаючи на щорічне збільшення видатків на охорону здоров’я, 

їх частка у структурі бюджету зменшується шляхом перерозподілу на 

фінансування інших напрямів діяльності держави. 
Реалізація запропонованих заходів щодо вдосконалення існуючих та пошуку 

нових джерел сприятиме підвищенню рівня фінансового забезпечення системи 

охорони здоров’я в Україні. Найсприятнішою для України є бюджетно-страхова 

модель. 
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СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ 
У статті розкрито поняття видатків місцевих бюджетів та їх планування, 

визначено основні проблеми, які виникають в процесі планування видаткової 

частини місцевих бюджетів, запропоновано певні заходи для вирішення 

висвітлених питань. Також досліджено, які є методи планування видатків 

місцевих бюджетів, детально досліджено сутність кожного із методів та 

розписано процес розробки та реалізації бюджетних програм. Акцентовано увагу 

на програмно-цільовому методі планування  видатків місцевих бюджетів, задля 

підвищення ефективності планування та використання бюджетних коштів в 

сучасних умовах. 
Ключові слова: бюджет, методи планування, фінансові ресурси, видатки 

місцевих бюджетів. 
Постановка проблеми.В умовах сучасної економічної кризи,   

інструментом, який впливає на державу, на її соціальні, політичні та економічні 

процеси є бюджет.Рівень дієвості державного регулювання процесів економіки, 

залежить від прийняття своєчасних та якісних рішень на рахунок управління 

дохідною та видатковою частинами бюджету.Вітчизняна система місцевого 

самоврядування не вирішує самостійно питання місцевого значення, оскільки 

потребує значних фінансових витрат для утримання апарату управління, в цілому, 

не являється адаптованою до сучасних вимог. В результатіз’являються проблеми 

розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць та якості послуг, які 

надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів.Мета покращення управління 

фінансовими ресурсами держави та раціональності використання коштів 

бюджету, зумовила необхідність оптимізації вітчизняної системи виконання 

бюджетів та підтверджує актуальність даної теми. 
Метою дослідження є визначення теоретичних засад планування видатків 

місцевих бюджетів, дослідження проблем в системі бюджетного планування 

видатків та обґрунтування шляхів його вдосконалення. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем 

реформування місцевого самоврядування висвітлені у працях таких вчених, як Н. 

В. Наталенко, Л. Т. Шевчук, І. О. Дробот, І. В. Шуляр, В. Русін та ін. Значний 

внесок в обґрунтування необхідності удосконалення планування місцевих 

бюджетів зробили багато українських науковців,серед яких І. Г. Ткачук, В.С. 

Кравців, М.І. Долішній, І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк, О. П. Кириленко, О. Р. 

Західна, Б. С. Шулюк та ін. 
Проте питання планування видатків місцевих бюджетів залишається 

актуальним з огляду на реалізацію положень адміністративно-територіальної та 

бюджетної реформ, що пов’язано зі зростанням кількості учасників бюджетного 

процесу та необхідністю повноцінного використання потенціалу галузевих 

субвенцій місцевим бюджетам. 
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Виклад основного матеріалу.Видатки місцевих бюджетів — це економічні 

відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що 

перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих 

коштів, які є власністю місцевих органів влади. 
Планування видатків місцевих бюджетів є одним із важливих етапів 

бюджетного процесу на місцевому рівні, оскільки створюється реальне підґрунтя 

для реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування. Завдяки внесеним змінам до Бюджетного кодексу України 

скасовано індикативне планування Міністерством фінансів України показників 

місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів. Тепер держава в особі 

Міністерства фінансів України не втручається в процес планування видаткової 

частини місцевих бюджетів [1, c. 291-301]. 
Процес планування видаткової частини місцевих бюджетів нерозривно 

пов'язаний з планування їх дохідної частини. Цей процес можна поділити на 

кілька стадій, зокрема: підготовча робота, складання проекту місцевого бюджету 

(1 стадія бюджетного планування), розгляд проекту місцевого бюджету (2 стадія 

бюджетного планування), затвердження місцевого бюджету (3 стадія бюджетного 

планування). 
Відповідно до схваленої Концепції реформування місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади в Україні, здійснений аналіз 

законопроектів, що вказує на несистемність пропонованих у них змін щодо 

збільшення повноважень місцевого самоврядування, а також відсутність 

продуманого реформування бюджетних відносин у контексті цих процесів. 

Зокрема, більшість запропонованих нормативних документівпередбачає зміну 

прав та статусу відповідних органів влади, інші – окремі положення щодо 

зміцнення фінансової бази, і тільки один – зміни у обсягах видатків, але на 

конкретну галузь і в межах поточного року [2]. 
Cтосується планування інших видів видатків місцевих бюджетів, то в 

сучасній українській правовій базі відсутні спеціальні документи, які б визначали 

порядок, методику їх планування. Зважаючи на це, одними із пріоритетних 

заходів реалізації бюджетної реформи у напрямку децентралізації бюджетної 

системи вважаємо: удосконалення нормативно-правового забезпечення 

бюджетного планування в частині конкретизації, доповнення порядку розрахунку 

планових видатків місцевих бюджетів із урахуванням результатів, досягнутих у 

процесі фінансування бюджетних програм; повноцінне запровадження 

програмно-цільового методу на місцевому рівні; підвищення рівня відкритості 

планування і виконання місцевих бюджетів. 
Важливим елементом удосконалення бюджетного планування, на нашу 

думку, є доступність інформації. Зазвичай інформація про планування видатків 

місцевих бюджетів або відсутня взагалі, або подана на офіційних сайтах головних 

розпорядників коштів у неповному та незрозумілому для зовнішніх користувачів 

форматі. 
Розглянувши теоретичне значення планування місцевих бюджетів за 

видатками, доцільним є визначення основних проблем його функціонування: 
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- недоступність та недосконалість доступної інформації про планування 

видатків місцевих бюджетів; 
- відсутність громадських слухань; 
- невдосконалена нормативно-правова база, щодо планування напрямів 

використання відповідних місцевих фінансових ресурсів; 
- в наявності немає чіткої методики планування видатків місцевих 

бюджетів; 
- відсутність здійснення моніторингу планування видаткової частини 

місцевих бюджетів: 
- ігнорування стратегічного планування. 

Для перспективного планування місцевих видатків бюджету є доступність 

інформації. Зазвичай інформація про планування видатків місцевих бюджетів або 

відсутня взагалі, або подана на офіційних сайтах головних розпорядників коштів 

у неповному та незрозумілому для зовнішніх користувачів форматі. 
Ще одним напрямом  для удосконалення планування місцевих видатів є 

участь громадськості у бюджетному процесі, проведення громадськихслухань 

щодо визначення основних пріоритетів розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць та оцінки населенням процесу ефективності прогнозів щодо 

використання бюджетних коштів за попередні періоди.Наступною проблемою 

доцільно виділити відсутність досконалої нормативно-правової бази, щодо 

планування напрямів використання відповідних місцевих фінансових ресурсів. Не 

стала виключенням і Концепція реформування місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади в Україні, оскільки, не зважаючи на широту 

означених реформ, на нашу думку, у даному документі відсутня чітко прописана 

методика їх проведення. 
Окрім цього, особливу увагу слід звернути на контроль та моніторинг 

діяльності органів місцевого самоврядування, адже він повинен здійснюватись як 

відповідними органами влади, так і громадськістю за кожним етапом бюджетного 

планування.Впровадження технологій бюджетного менеджменту розпочалось 

більше 15 років тому. До складу такого менеджменту входять різні методи 

планування державних та місцевих бюджетів за доходами та видатками (Рис.1). 
Розглянемо кожен із методів планування бюджету більше детально. Сутність 

програмно-цільового методу (ПЦМ) полягає в плануванні бюджету органу 

місцевого самоврядування на основі розробки, аналізу, впровадження програм 

розподілу фінансових ресурсів (бюджетних програм).Бюджетна програма – це 

систематизований перелік заходів, ці заходи направлені на досягнення 

поставленої мети у відповідності із завданнями, які пов’язані із фінансуванням 

місцевого чи державного бюджету. 
У випадку використання методу «Коріння трави» складається прогноз, 

методом збору даних у рядових працівників, які знаходяться  на найнижчому 

рівні ієрархічної структури, які пов’язані з прогнозуванням. 
 Метод «Дослідження об’єкту» полягає в зборі даних різними методами 

(опитування, інтерв’ю) для перевірки гіпотези про величину надходжень для 

проведення передбачених фінансувань із місцевих бюджетів. Цей метод 
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використовують у довгостроковому прогнозуванні величини фінансування 

завдань із місцевого бюджету, тобто більше 5 років. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Методи планування доходів та видатків бюджету 
 

 Метод «Групова згода» являє собою прогноз, який має за основу відкритий 

та прямий обмін думками, якими обмінюються на загальних зборах. Групове 

обговорення прогнозних показників за різними варіантами, призводить в 

подальшому до знаходження оптимального та ефективного вибору серед багатьох 

запропонованих та розрахованих за різними методиками. 
 Наступним методом є « Історична аналогія». Суть методу полягає в 

дослідженні життєвого циклу подібного податку, він забезпечує фінансування 

відповідних видатків з місцевих бюджетів. Зазвичай, використовується такий 

метод при впровадженні нового виду податку. 
 При використанні методу «Дельфі», група експертів відповідає на питання, 

що стосуються форм та меж фінансування на різні типи видатків з місцевого 

бюджету. Керівник даної групи збирає всі результати досліджень та формує нове 

питання, саме воно й буде новим завданням для експертів. Таким чином 

ліквідується вплив факторів на межі фінансування певних видатків із місцевого 

бюджету. 
 Метод «Аналіз часових рядів» базується на концепції, що попередню 

історію фінансування видатків місцевих бюджетів доцільно використовувати для 

прогнозування. Цей метод при прогнозуванні податкових надходжень 

використовується лише при фіксованих ставка та базі оподаткування. 
Метод «Регресійного аналізу часових трендів»визначає пряму залежність 

між часом та податковими надходженнями. Це найбільш точний статистичний 

метод аналізу та прогнозування . 

Методи планування доходів та видатків бюджету  

Програмно-
цільовий метод 

Метод «Коріння 

Метод «історична 

Аналіз часових 

рядівстрахування 

Регресійний 

аналіз часових 

трендівстрахуванн

Метод «Дельфі» 

Метод «Групова 

згода» 

Метод 

«Дослідження 

об’єкту» 

Метод БоксаД 

женккінса 

Каузальні 

методи 

Економетричні 

моделі 

Макроекономічні 

моделі 



196 
 

Метод «БоксаД женккінса» сполучає данні та статистичні моделі, таким 

чином пристосовуючи нову модель до часового ряду використовують байєсово 

апостеріорний розподіл . 
Каузальні методи ґрунтуються на виокремленні основних та опосередкованих 

факторів, які впливають на об’єктпрогнозування . 
Економетричні моделіописують, за допомогою системи незалежних рівнянь, 

певний вид фінансування певного сектора економіки з місцевого бюджету  
Використовуючи макроекономічні моделі з’являється можливість визначити 

вплив  як зовнішніх, так і внутрішніхчинників на фінансування . 
Зарубіжна теорія і практика впровадження програмно-цільового методу 

свідчить про важливість контролю в системі планування видатків місцевих 

бюджетів як засобу оцінки ефективності передбачення напрямів діяльності 

учасників бюджетного процесу у окремих адміністративно-територіальних 

одиницях на основі аналізу використання фінансових активів в минулому. Крім 

цього, дієвим засобом є і моніторинг, оскільки при його використанні існує 

можливість якнайшвидшого виявлення відхилення від планових показників, а 

також попередження фінансування неефективних бюджетних програм [9, c. 205-
210]. 

Сьогодні в Україні сфера запровадження програмно-цільового бюджетування 

обмежується видатковою частиною бюджетів. У вітчизняний практиці програмно-
цільовий метод використовується як метод управління видатками бюджету в 

середньостроковій перспективі, він спрямований на розробку та реалізацію 

бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат. Доцільно детально 

розглянути модель бюджетного процесу за ПЦМ в процесі планування видаткової 

частини місцевих бюджетів (Рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Модель «Програмно-цільовий метод планування видатків 

місцевих бюджетів» 
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Окрім цього, процес планування видатків місцевих бюджетів за програмно-
цільовим методом повинен носити імітаційно-сценарний характер, тобто крім 

основного бюджету, повинен розроблятись в залежності від очікуваного розвитку 

подій «оптимістичний» і «песимістичний» планбюджет щодо передбачення 

напрямів використання коштів бюджету на місцях. Також на основі 

середньострокового планування місцевих бюджетів необхідно окреслити коло 

проблем, що можуть виникнути протягом середньострокового періоду, та заходи 

для їх подолання у короткі терміни [4, c. 33-37]. 
Іще однією передумовою удосконалення бюджетного планування є 

систематизація бюджетних програм. Зокрема, нагальною є необхідність 

постійного функціонування та можливості вільного доступу до програмного 

довідника місцевих бюджетів, який є сукупністю зведених коротких 

характеристик бюджетних програм щодо її спрямованості, структури, терміну 

виконання; розпорядника коштів, обсягів та джерел фінансування тощо 
Процес розробки та реалізації бюджетних програм можна поділити на чотири 

етапи: планування програм, їх погодження, виконання та аналіз виконання 

програм. У свою чергу аналіз виконання програм складається з моніторингу та 

оцінки. 
Висновки.Застосування усіх вищезгаданих заходів сприятиме удосконаленню 

місцевого самоврядування, наданню якісних суспільних послуг, ефективному 

використанню бюджетних коштів, встановленню народовладдя, узгодженню 

інтересів держави і територіальних громад. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
У статті автором визначено роль ПДФО під час формування місцевих 

бюджетів. Доведено, що 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. 
Ключові слова:державний бюджет, доходи, ПДФО, податкові надходження, 

податкова система. 
Постановка проблеми.Побудова раціональної податкової системи потребує 

розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, 

їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя. 

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового 

механізму держави, податки на доходи фізичних осіб відіграють домінуючу роль 

при наповненні дохідної частини бюджету, саме тому дане дослідження є досить 

актуальним у наш час.  
Теoретичним підґрунтям дoслідження пoдатку з дохoдів фізичних oсіб у 

системі формування дохoдів є наукові здoбутки, зoкрема, таких вчених та 

дoслідників, як Ф. Ярoшенко, В. Павленко, В. Греченко, А. Чирва, Л. Чижевська, 

В. Федосов, В. Опарін, Т. Яроцька, В. Андрущенко, О. Василика, П. Даниленко, Т. 

Єфіменко, В. Загорський, А. Ісаєва, І. Лукінов, І. Лунін, П. Мельник, С. 

Огородник, А. Соколовський, В. Степаненко, В. Сутормін, Л. Шаблист, В. 

Федосов та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Оподаткування доходів є не тільки 

вагомим джерелом формування бюджетних ресурсів держави, але і важливим 

фінансовим важелем соціально-економічних процесів, оскільки впливає на обсяг і 

структуру доходів платників, рівень їх заощаджень, активність інвестиційної 

діяльності, процеси нагромадження капіталу, визначаючи обсяги сукупного 

споживання та інші чинники стабільності та розвитку суспільства. 
Оподаткування доходів фізичних осіб входить до фінансового механізму 

держави. У результаті перерозподілу доходів фізичних осіб, з одного боку, 

реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, 

а з іншого – формується фінансова база держави. Податок із доходів фізичних 

осіб має скерованість на соціальну справедливість податкової систем, оскільки 

ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягів доходу платника [6]. 
Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний 

розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які 

справляються до Державного бюджету України. Податкові надходження 

займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних 

ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання 

економіки державою. Зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів 

Державного бюджету, а тому слід зосередитись на джерелах їх зростання. 
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Україна докладає значних зусиль для усунення фінансово-економічних 

проблем, які викликані системною трансформацією нашої країни, та водночас 

намагається стабілізувати або збільшити податкові надходження. Особлива роль у 

цьому належить податку на доходи фізичних осіб, який відіграє провідну роль в 

реалізації перерозподільної політики держави [5, с.275]. 
Нині податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що 

стягується з доходів фізичних осіб (громадян-резидентів і не резидентів), які 

отримують доходи із джерел їх походження в Україні [9]. Окрім того, слід 

зазначити, ПДФО, як і всі інші податки, є обов’язковим, безумовним платежем до 

Державного бюджету України, що справляється з платників податку – фізичних 

осіб згідно з Податковим кодексом України. 
Згідно класифікації Бюджетного Кодексу України виділяють чотири основні 

джерела надходжень до Державного бюджету: податкові, неподаткові 

надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти [2]. Проаналізуємо 

динаміку та структуру даних показників до Державного бюджету України 

(табл. 1). 
Таблиця 1– Структура і динаміка надходжень до Державного бюджету 

України прогягом 2016-2018 рр., (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

Показник 
2016 р. 2017р. 2018 р. 

Відхилення 
абсолютне, 

млн.грн 

млн. грн пит. 

вага, % млн. грн пит. 

вага, % млн. грн пит. 

вага, % 
2018 / 
2016р. 

2018 / 
2017р. 

Податкові 

надходження 503 879 82,32 627 154 79,66 750 162 80,73 246 283 123 008 

Неподаткові 

надходження 103 635 16,93 128 402 16,31 171 387 18,44 67 752 42 985 

Інше 4 589 0,75 31 741 4,03 7 713 0,83 3 124 -24 028 
Всього 

надходжень 

до 

Державного 

бюджету 

612 103 100 787 297 100 929 262 100 317 159 141 965 

Джерело: складено автором на основі [12] 
 

Згідно статистичним даним 2018 р. Державний бюджет України формується 

у середньому на 80,73 % за допомогою податкових надходжень. Проте цього 

недостатньо, оскільки за європейськими нормами неподаткові надходження у 

структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж 5% [4, с. 127]. Це 

свідчить про неоптимальну структуру доходів бюджету. 
Так, у 2016 році частка податкових надходжень до Державного бюджету 

України становила 82,32%, або ж 503879 млн. грн. В наступному 2017 році частка 

податкових надходжень зменшилась і становила 79,66 % або ж 627154 млн. грн. 

Даний фактор пов’язаний із значним зростанням інших надходжень до 31741 млн. 

грн.  
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У 2018 році сума податкових находжень склала 750162 млн. грн., що 

порівняно з попередніми періодами більше на 246 283 млн. грн. та 123008 млн. 

грн відповідно з 2016 та 2017 роками. Тому частка податкових надходжень до 

Державного бюджету поступово зростає, це свідчить, що їх роль є дуже значна, а 

тому ефективність здійснення державою покладених на неї функцій та добробут 

суспільства в основному залежить від розміру сплачених податків. 
Дослідимо фіскальну ефективність ПДФО, розглянувши динаміку та 

структуру його надходжень до Державного бюджету України (табл. 2). 
Таблиця 2 -Динаміка та структура надходжень ПДФО до бюджету 

України за 2016-2018 рр. 

Показник 2016 р. 2017р. 2018 р. 
Відхилення 

абсолютне, млн.грн 
2018 / 2016р. 2018 / 2017р. 

Державний бюджет України, 

млн. грн. 612103 787297 929262 317159 141965 

Надходження ПДФО до 

Державного бюджету 

України, млн. грн. 
59810 75033 91124 31314 16091 

Частка ПДФО у складі 

державного бюджету 

України, % 
9,77 9,53 9,81 0,04 0,28 

Джерело: складено автором на основі [8] 
 
Як видно із табл. 2, частка податку у загальній сумі Державного бюджетах 

змінюється з року в рік і становить протягом досліджуваного періоду близько 10 

%. У 2018 році дані надходження склали 91124 млн. грн., що в порівнянні з 2017 

роком більше на 16091 млн. грн., а в порівнянні з 2016 роком взагалі більше на 

31314 млн. грн. Аналізуючи дані, можна стверджувати, що ПДФО попри 

переспрямування 25 % до Державного бюджету з бюджетів міст, районів та інших 

селищних громад, його частка стабільно збільшується, починаючи з 2015 р., коли 

й було запроваджено рішення про перерозподіл надходжень з цього джерела між 

державним та місцевими бюджетами у зв’язку з реформою децентралізації. 

Розглянемо структуру податкових надходжень до Зведеного бюджету в розрізі 

джерел доходу (із врахуванням військового збору) на основі даних за I півріччя 

2018 року (рис. 1). 
Відповідно рис. 1. бачимо, що станом на травень 2018 року до Зведеного 

бюджету в розрізі джерел доходу входять такі статті як ПДФО із заробітної плати 

– 78 % або ж 66 млрд. грн., військовий збір склав 6,9 млрд. грн., що в свою чергу 

складає 8 %. ПДФО з інших джерел доходів включає в себе: ПДФО з виплат 

військовослужбовцям – 4,5 млрд. грн., відповідно 5,3 %; 4,4 % – ПДФО з доходів 

інших , ніж заробітна плата; 2,6 % – ПДФО з доходу у вигляді процентів, 1,6 % 

належить ПДФО за результатами річного декларування. Також необхідно 

зазначити, що з 28.02.2018 за рішенням Конституційного суду України від 

27.02.2018 №1-р/2018 по справі №1-6/2018, пенсійні виплати та щомісячне 

довічне грошове утримання не оподатковуються ПДФО та військовим збором. 
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Рисунок 1 – Структура ПДФО до Зведеного бюджету в розрізі джерел 

доходу (із врахуванням військового збору), млрд. грн [10]. 
 

На збільшення частки ПДФО у ВВП та його ролі у формуванні дохідної 

частини бюджетів  протягом 2015-2017 років вплинули наступні фактори:  
− із серпня 2014 року розширено базу оподаткування ПДФО за рахунок 

оподаткування за ставкою 15% доходів у вигляді процентів та сум пенсій, що 

перевищують 10 тис. грн., а також запровадження військового збору (ставка 

1,5%).  
− з 2016 року була встановлена єдина базова ставка ПДФО без обмежень 

доходів у розмірі 18%.  
− з 1 січня 2017 року було у двічі підвищено мінімальну заробітну плату [1, 

с. 116]. 
Основними макропоказниками, які впливають на надходження ПДФО, є 

показники середньомісячної заробітної плати та чисельності штатних працівників. 

За підсумками 2017 року та І півріччя 2018 року спостерігається відповідність 

надходжень ПДФО цим показникам (на відміну від 2015-2016 років).  
Суттєві розбіжності у темпах зростання у 2015-2016 роках обумовлені 

такими причинами:  
 у 2015 році надходженням військового збору, ПДФО від доходів у вигляді 

процентів та пенсій протягом всього року (на відміну від 2014 року), а також 

підвищенням ставки з 17% до 20% для щомісячної заробітної плати, яка 

перевищувала 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (МЗП);  
 у 2016 році встановленням єдиної ставки ПДФО від доходу 18% замість 

диференційованої – 15% та 20% [3].  
Підвищення удвічі з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати знайшло 

відображення у збільшенні середньої заробітної плати, відповідно показники 

зростання надходжень ПДФО та зростання середньої заробітної плати тісно 

корелювалися між собою.  
Прогнозна сума надходжень на 2018 рік ПДФО та військового збору, яка 

врахована у бюджеті, на 22,1% перевищує фактичну суму надходжень 2017 року 

та становить 226,7 млрд. гривень. 

66, 78%

6.9, 8%
4.5, 5% 7.32, 9%

ПДФО із заробітної плати

Військовий збір

ПДФО з виплат 

військовослужбовцям

ПДФО із інших джерел 

доходів
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За результатами І півріччя 2018 року фактична сума надходжень ПДФО та 

військового збору на 24,8% перевищує аналогічний показник минулого року, при 

цьому ПДФО, сплачений з відсотків за депозитами, зменшився на 18,4% (рис. 2). 

 
Рисунок 2 –Податок та збір на доходи фізичних осіб (загальний фонд 

зведеного бюджету) 
 

Виходячи з даних рис. 2. спостерігаємо, що у зв’язку з підвищенням 

мінімальної заробітної плати податок на доходи фізичних осіб зріс. Також на 

даних податок впливає значно військовий збір, який становить ще плюс 1,5 % до 

основного відсотка у розмірі 18%, та приносить доходи державі у вигляді 

податкових надходжень, який в основному розрахований на українське військо та 

армію в умовах важкої політичної та військової ситуації в нашій державі станом 

на сьогодні. Також в невеликих розмірах спостерігається збільшення відсотків по 

депозитах. 
Таким чином, податок та збір на доходи фізичних осіб є одним із 

бюджетоутворюючих податків, із 2016 по 2018 рік його майже не змінювалася у 

відсотковому співвідношенні і склала на кінець досліджуваного періоду 9,81% 

Державного бюджету. Цей податок є стабільним джерелом наповнення бюджетів, 

і в кризові роки його надходження не схильні до зменшення як у номінальному 

виразі, так і у ВВП. У рамках фінансової децентралізації, яка відбулася в 2015 

році, ПДФО є основним джерелом горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності бюджетів, які мають прямі відносини з державним 

бюджетом. 
В Україні протягом багатьох років говорять про необхідність впорядкування 

податкової системи в кількісному вимірі. Проаналізувавши Податковий кодекс та 

Держбюджет за 2018 р., можна сказати, що запланованих змін не відбулося. 

Зокрема, планувалося понизити податок на дохід до 17%, але цього не відбулося і 

він залишився незмінним (18%). Насправді українська податкова система є дуже 

складною в управлінні, тому велика кількість податків спричинює передумови 

0

50

100

150

200

250

2017 2018 враховано в 
бюджеті

I-II 2017 I-II 2018

164.5
202.5

74.4
94.5

6

6.6

3.2
2.6

0.1

0.1

0.01

0.02

Заробітна плата Військовий збір Відсотки по депозитах Пенсія

+26,9%

+23,1%

185,7
226,7

84,6 105,6



203 
 

для корупції та зловживань у податковій сфері, для нерозуміння між платниками 

податків та державою. 
Побудова соціально-орієнтованої економіки та інтеграція в європейське 

співтовариство є стратегічною метою України, відповідно вдосконалення 

податкової системи має виходити саме з цієї мети. Тому податкова система 

України має бути гармонізованою із податковими системами зарубіжних країн 

[12].  
Отже, необхідною є розробка такого податкового механізму, який би 

враховував інтереси платників і держави, а крім того, відповідав критеріям 

побудови податкових систем зарубіжних країн.  
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. 
Виходячи з переліку вищенаведених проблем щодо сплати податку в країнах 

ЄС та в Україні, було виділено групу рекомендацій щодо вдосконалення 

механізму оподаткування доходів громадян: 
1. Необхідність розширення бази оподаткування ПДФО (можливість 

залучення до оподаткування всіх доходів, які виплачують із державних цільових 

фондів, що одержуються як компенсація, відшкодування певних витрат, доходи 

від інтелектуальної власності). 
2. Запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів.  
3. Вдосконалення пільгової політики щодо ПДФО.  
4. Розроблення механізму стягнення податків з інших доходів громадян.  
5. Впровадження засобів щодо підвищення ефективності податкового 

контролю (сприятиме подоланню зловживань щодо ухилення від сплати 

податків).  
6. Легалізація доходів громадян від тіньової економічної діяльності.  
7. Нарощування податкових надходжень до бюджету шляхом залучення 

таких резервів, як зростання доходів фізичних осіб, створення робочих місць, 

заходи щодо збільшення кількості працездатного населення та збільшення 

інвестицій в економіку.  
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8. Застосування комбінацій щодо використання ПДФО. Усі види доходів 

повинні мати особистий механізм оподаткування, який дійсно враховує 

особливості їх отримання, вагомість для платника та трудомісткість 

адміністрування.  
9. Прогресивна шкала має використовувати помірні ставки від 5 до 25%, що 

дасть змогу зменшити податкове навантаження на платників, які мають низький 

та середній рівень статку, та з часом підвищити його для платників, які мають 

високий рівень, що збільшить надходження до національного бюджету країни.  
10. Варто перейняти успішний досвід країн ЄС щодо використання 

механізму дії ПДФО.  
11. Варто відмовитися від лише фіскального підходу до збільшення 

надходження до бюджету України [7, с.246].  
Таким чином, дослідивши основні рекомендації щодо вдосконалення 

наповнення податку на доходи фізичних осіб  в Україні, варто відзначити, що що 

влада України намагається з року в рік реформувати та покращити систему 

оподаткування доходів громадян, вона все ж залишається недосконалою та має 

резерви зростання ефективності.  
Для того, щоб збільшити податкові надходження до бюджету та покращити 

економічну ситуацію в країні, важливо здійснити зміни щодо зменшення 

податкового навантаження малозабезпечених громадян, здійснювати 

диференціацію ставок залежно від виду діяльності та розміру доходу, а також 

врахування сімейного стану платників, кількості зайнятих у сім’ї та кількості 

дітей. Першочерговими цілями мають стати введення неоподатковуваного 

мінімуму замість сучасної податкової соціальної пільги, а також запровадження 

прогресивної шкали оподаткування, що дозволить вирішити одну з основних 

соціальних проблем України, тобто нерівномірність розподілу доходів між 

бідними та багатими. Доцільним також може стати запровадження окремого 

оподаткування доходів домогосподарств. Удосконалення також потребує робота 

фіскальних органів, здійснення контролю за сплатою податків та ухилянням від їх 

сплати. 
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Р.I. Зaгoрoдня 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «мaгiстр» 

Вiнницькийтoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститутКНТЕУ 
ПOДAТКOВE РEГУЛЮВAННЯШДПРИЄМНИЦЬКOЇДIЯЛЬНOСТI 

СТРAХOВИХСТРУКТУР: ЗAРУБIЖНИЙДOСВIДТAУКРAЇНA 
Дoслiджeнooсoбливoстi тa мeхaнiзми oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi 
урoзвинутихкрaїнaхсвiту, зoкрeмa прoaнaлiзoвaнoсистeму 
oпoдaткувaннястрaхoвикiвВeликoбритaнiї, Нiмeччини, Фрaнцiї, Aвстрiї, 
Фiнляндiї, Швeцiї, Китaю. Зрoблeнoaкцeнтнa укрaїнськi прaктикипoдaткoвoгo 
рeгулювaннястрaхoвoїдiяльнoстi. 
Ключoвi слoвa:oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi, стaвки oпoдaткувaння, 
стрaхoвi кoмпaнiї. 

Пiдприємницькa дiяльнiстьстрaхoвихструктур - 
дiяльнiстьстрaхoвихкoмпaнiйщoдo нaдaннязa плaтустрaхoвихпoслугюридичним 
oсoбaмтa грo-мaдянaмдлязaхистуїхмaйнoвих iнтeрeсiв. Пoрiвнянo з 
iншимивидaмибiзнeсу oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi мaєсвoї oсoбливoстi, a 
вaжливимиїї eлeмeнтaмиє oб'єкт oпoдaткувaння, кoлo плaтникiвпoдaтку, стaвки 
oпoдaткувaння. Нинi вУкрaїнi oпoдaткувaннядiяльнoстi стрaхoвихкoмпaнiйнe 
вирiшуєфiскaльнихзaвдaнь, oскiлькиурeзультaтi зaстoсувaннярiзнoмaнiтнихсхeм 
"мiнiмiзaцiї", пoдaткoвi нaдхoджeннявiдстрaхoвoїдiяльнoстi нe 
вiдпoвiдaютьмaсштaбaм iтeмпaмзрoстaннястрaхoвихпрeмiй. Сaмe тoмунeoбхiднe 
фoрмувaння i рeaлiзaцiякoмплeксузaхoдiвщoдo пoдaткoвoгo 
рeгулювaннядiяльнoстi стрaхoвихкoмпaнiй. 

Прoблeми oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi вивчaлитaкi вiтчизнянi 
нaукoвцi: O.М. Кисeльoвa умoнoгрaфiї "Мoдeль 
oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi: тeндeнцiїтa мeхaнiзми" [1]; В. Д. Бaзилeвич, 
К.С. Бaзилeвичумoнoгрaфiї "Стрaхoвa спрaвa" [2], A.М. Пoддeрьoгiнупiдручнику 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page20
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_24_pdfo_md_v1.5.pdf
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_24_pdfo_md_v1.5.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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"Стрaхувaння" (зa нaукoвoюрeдaкцiєюС.С. Oсaдця) [3]. Низкa 
публiкaцiймiстилaсьувiтчизнянiйпрeсi. Вoднoчaс, дoсвiдурoзвинутихкрaїнсвiтутa 
йoгoaдaптaцiїдo укрaїнськoїпрaктикиприсвячeнo нeдoстaтньo увaги. 

Кoжнa рoзвинутa крaїнa сфoрмувaлa свoюсистeмупoдaткoвoгo 
рeгулювaннястрaхoвoїдiяльнoстi. Узaгaльнюючиїхдoсвiд, вaртo 
зaзнaчититaкioсoбливoстi. Пo-пeршe, стрaхoвi кoмпaнiїсплaчуютьпoдaтoкнa 
прибутoк. Стaвкaoпoдaткувaннядлястрaхoвикiвв Aвстрiїстaнoвить 34 %, Бeльгiї -
40,17%, Дaнiї - 30 %, Грeцiї - 35 %, Iрлaндiї - 36 %, Iтaлї - 52,2 %, Гoллaндiї - 35%, 
Пoртугaлiї - 39,6 %, Вeликoбритaнiї - 31 %. 

Пo-другe, стрaхoвi прeмiї (вкрaїнaхЄС) є oб'єктoм oпoдaткувaння - 
зaпрoвaджeнo спeцiaльнийпoдaтoкнa стрaхoвi прeмiї, 
якийзaeкoнoмiчнoюсутнiстюєдужe близькимдo пoдaткунa дoдaнувaртiсть. 
Зaлeжнo вiдвидустрaхувaнняпoдaтoкнa стрaхoвi прeмiїєдифeрeнцiйoвaним. В 
oкрeмихвипaдкaхпринципдифeрeнцiaцiїмaєсoцiaльнийхaрaктeр i пoдaтoк 
iзсумстрaхoвихпрeмiйнe сплaчується. УБeльгiїстaвкa пoдaткунa стрaхoвi 
прeмiїусiхвидiвстрaхувaння (крiммoрськoгo стрaхувaннятa oбoв'язкoвoгo 
стрaхувaння aвтoвiдпoвiдaльнoстi) стaнoвить 9,25 %; в Iтaлiї - 12,5 % - 22,25 % нa 
всi видистрaхувaння (крiмпeрeстрaхувaння), 2,5 % - стaвкa пoдaткунa 
сумистрaхoвихпрeмiй iзстрaхувaнняжиття; в Iспaнiї - стaвкa пoдaткустaнoвить 4 
%, (крiмпeнсiйнoгo стрaхувaння, дoвгoстрoкoвoгo стрaхувaнняжиття, 
пeрeстрaхувaння, мiжнaрoднoгo мoрськoгo стрaхувaння). 

Пo-трeтє, якщo фiзичнaoсoбa зa влaснимбaжaнням i зa влaснi 
кoштиздiйснюєсплaтустрaхoвихпрeмiйзa дoгoвoрoмстрaхувaнняжиття, тo 
укрaїнaхЄСтaкi сумипрeмiй oпoдaткoвуютьсяпo-рiзнoму. УДaнiї, зaлeжнo 
вiдстрoкудiїдoгoвoрустрaхувaнняжиттястрaхoвi прeмiїмoжуть 
oпoдaткoвувaтисяякзa вищoюстaвкoюпoдaтку (стрoкдiїдoгoвoрумeншe 10 рoкiв), 
тaк iзa мeншoюстaвкoю, якщo стрoкдiїдoгoвoрубiльшe 10 рoкiв. 

Пo-чeтвeртe, пiдлягaють 
oпoдaткувaннюйсумистрaхoвихвiдшкoдувaньзaлeжнo вiдвидiвстрaхувaння. 
Сумистрaхoвихвiдшкoдувaньзa дoгoвoрaмицивiльнoївiдпoвiдaльнoстi пiдлягaють 
oпoдaткувaннюуБeльгiї, Нiмeччинi, Дaнiї, Фрaнцiї, Люксeмбурзi. Тaкi 
суминeoпoдaткoвуютьсяв Iспaнiї, Aнглiї, Грeцiї, Iтaлiї, Пoртугaлiї. Виплaти, якi 
здiйснюютьсязa дoгoвoрaмистрaхувaнняжиттяпридoсягнeннi фiзичнoю 
oсoбoюпeнсiйнoгo вiкууДaнiї, Грeцiї, Фрaнцiї oпoдaткoвуютьсяяксумипeнсiй; в 
Aнглiї, Iспaнiї, Iтaлiї oпoдaткoвуютьсяякзaрoбiтнa плaтa. 

Дoсвiдзaрубiжнихкрaїнщoдo прaктики oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi 
зaсвiдчив, щo єдинихпiдхoдiвтa мeхaнiзмiвдooпoдaткувaннянeмaє. 
Тoмуцимпрoaнaлiзуємo систeму oпoдaткувaннястрaхoвoїдiяльнoстi 
вдeякихкрaїнaх. 

УВeликoбритaнiїкoмпaнiї, якi нe зaймaютьсястрaхувaннямжиття, 
oпoдaткoвуютьсязa звичaйнoюстaвкoюпoдaткунa прибутoк; дoхoди, oтримaнi 
вiдiнвeстицiйнoï дiяльнoстi, oпoдaткoвуються oкрeмo якдoхoдивiдкoмeрцiйнoï 
дiяльнoстi, a нe стрaхoвoї. У 1994 р. булo зaпрoвaджeнo пoдaтoкнa 
дoгoвiрстрaхувaння (пoдaтoкнa стрaхoвi прeмiї), якийсплaчується 
iзсумстрaхoвихпрeмiйi йoгo стaвкa стaнoвить 4 %. 
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Тaкимпoдaткoмнeoбклaдaютьсядoгoвoрипeрeстрaхувaння, дoвгoстрoкoвi 
дoгoвoристрaхувaннябiзнeсу, a тaкoждoгoвoристрaхувaннякoмeрцiйнихсудeн, 
пoвiтрянихсудeн, ризики, якi знaхoдятьсязa мeжaмиВeликoбритaнiї, 
iнoзeмнихчимiжнaрoднихвaнтaжoпeрeвeзeнь. Дolife-кoмпaнiйзaстoсoвується 
oсoбливийпoдaткoвийрeжим, зoкрeмa, дo 
дeякихвидiвстрaхувaнняжиттязaстoсoвуютьсяпoдaткoвi пiльги (пoжиттєвe 
стрaхувaння), a дoгoвoристрaхувaнняжиття, якi уклaдaютьсябiльшнiжнa 10 
рoкiвумeжaхсум, встaнoвлeнихзaкoнoдaвствoм, виключaються iзбaзи 
oпoдaткувaння. 

Нiмeцькi cтpaxoвi кoмпaнiїсплaчуютьпoдaтoкнa прибутoктaксaмo, якй iншi 
суб'єктигoспoдaрювaння. Зaпрoвaджeнo пoдaтoкнa стрaхувaння (пoдaтoкнa 
стрaхoвi прeмiї) - пoдaтoк, якийстягується iзстрaхувaльникa-рeзидeнтa, aлe 
сплaчуєтьсячeрeзстрaхoвi кoмпaнiїi рoзмiрйoгo зaлeжитьвiдсумистрaхoвихпрeмiй. 
Тaкийпoдaтoкнe сплaчуєтьсяздoгoвoрiвстрaхувaнняжиття, мeдичнoгo 
стрaхувaння, пeрeстрaхувaння, a тaкoжзусiхвидiвсoцiaльнoгo стрaхувaння. Стaвкa 
пoдaткудoрiвнює 15 %. 

Фрaнцiяєкрaїнoюздoситьвисoкимипoдaткoвимистaвкaми, утoмучислi 
йдлястрaхoвoїдiяльнoстi: стрaхoвi кoмпaнiїсплaчуютькoрпoрaтивнийпoдaтoк, 
рoзмiрякoгo стaнoвить 33 %, пoдaтoкнa стрaхoвi прeмiї (7-30 %), пoдaтoкнa 
дoхiдвiдiнвeстицiйнoï дiяльнoстi. 

В Aвcтpiï oпoдaткувaннядiяльнoстi стрaхoвикiврeгулюєтьсязaкoнoмпрo 
пoдaтoкнa стрaхувaння, зa якимбaзoюдля oпoдaткувaнняєстрaхoвi прeмiї, a тaкoж 
oпoдaткoвуютьсявитрaтинa уклaдaннядoгoвoрустрaхувaннятa 
вигoтoвлeннястрaхoвoгo пoлiсу. Пoдaтoквключaєтьсяурoзмiрстрaхoвoï прeмiï. 
Зaлeжнo вiдвидiв cтpaxyвaння cплaчyєтьcя piзний poзмip пoдaткy: 
стрaxyвaнняжиття - 4 % (стaвкa пoдaткy збiльшyeтьcядo 11 %, якщo тaкi дoгoвopи 
yклaдaютьcянacтpoкмeншe 10poкiв); cтpaxyвaннянa випaдoк xвopoби -1 %; 
cтpaxyвaннявiднeщacниx випaдкiв - 4 %; cтpaxyвaннявiдпoжeж -2 %. He 
пiдлягaєoпoдaткyвaннюв Aвcтpiï пepecтpaxyвaннятacтpaxyвaння eкcпopтy 
кaпiтaлy. 

Фiнськi cтpaxoвi кoмпaнії cплaчyютьпoдaтoкнa прибутoкзacтaвкoю 29 % 
ipoзpaxoвyєтьcятaкийпoдaтoкнaocнoвi пpибyткy, вкaзaнoгo y звiтi прo пpибyтки i 
збитки. Дoxiдвід iнвecтицiйнoï дiяльнocтi cтpaxoвoï кoмпaнiїнeoпoдaткoвyєтьcя. 
Пoдaтoкнa cтpaxoвi пpeмiï cплaчyєтьcя iз cyм cтpaxoвиx пpeмiйзa дoгoвopaми 
cтpaxyвaння, якi cтocyютьcя cтpaxyвaннямaйнa тa суміжних iнтepeciв. 
Тaкийпoдaтoкнe зacтocoвyєтьcядo cyм cтpaxoвиx пpeмiйзa дoгoвopaми ocoбиcтoгo 
cтpaxyвaння, пepecтpaxyвaння, дoгoвopaми cтpaxyвaннявaнтaжiв, щo 
iмпopтyютьcя y Фiнляндiю, a тaкoжтi, щo eкcпopтyютьcя iзФiнляндiï 
чипpoxoдятьчepeзФiнляндiютpaнзитoм, a тaкoждo дoгoвopiв 
cтpaxyвaннятpaнcпopтнoгo oблaднaння. Тaкийпoдaтoк cплaчyє cтpaxoвa кoмпaнiя, 
якщo cвoюдiяльнicтьвoнa здiйcнюєнa тepитopiï Фiнляндiï. Якщo cтpaxoвa 
кoмпaнiянe здiйcнюєдiяльнocтi нa тepитopiï Фiнляндiï, пoдaтoк cплaчyє 
cтpaxyвaльник. Cтaвкa пoдaткy cтaнoвить 22 % iз cyми cтpaxoвиx пpeмiй. 
Kpiмциx пoдaткiв, cтpaxoвi кoмпaнiїФiнляндiï cплaчyютьпoдaтoкнa 
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yтpимaннядopiг, a тaкoжпoдaтoктa yтpимaнняпoжeжниx бpигaд (cтaвкa пoдaткy - 
1,2 %-5,8 % вiдcyм cтpaxoвиx пpeмiй). 

Швeцiятaкoжмає cвoï ocoбливocтi тa мexaнiзмищoдo oпoдaткyвaння 
cтpaxoвиx кoмпaнiй. Cтpaxoвi кoмпaнiï, якi здiйcнюють cтpaxyвaння iншe, 
нiжcтpaxyвaнняжиття cплaчyютьпoдaтoкнa пpибyтoк ypoзмipi 28 %, cвoєючepгoю, 
iнoзeмнi кoмпaнiï cплaчyютьпoдaтoктa cтpaxoвi пpeмiï ypoзмipi 2 %. 

Щoдo cтpaxyвaнняжиття, тo oпoдaткoвyєтьcятiлькигpyпoвe 
стpaxyвaнняжиття, якe пpoвoдитьcязa кoшти poбoтoдaвця. Якщo тaкe 
cтpaxyвaнняздiйснюєшвeдськa cтpaxoвa кoмпaнiя, тo cтaвкa пoдaткy вcтaнoвлeнa 
y poзмipi 45 %-95% вiд cyми cтpaxoвиx пpeмiй. Якщo тaкe cтpaxyвaнняздiйcнює 
iнoзeмний cтpaxoвик, тo пoдaтoк cтaнoвить 81,83%-95% cтpaxoвoï пpeмiï. 
Вiдпoвiдaльнicтьзacвoєчacнy cплaтy пoдaткy нece швeдськa cтpaxoвa кoмпaнiя, a 
якщo тaкийпoлiсвидaний iнoзeмним cтpaxoвикoм, тo 
вiдпoвiдaльнicтьзacвoєчacнicть cплaтипoдaткy пoклaдeнa нacтpaxyвaльникa. 

У Kитaï cтaвки oпoдaткyвaннядля cтpaxoвиx кoмпaнiйєдeщo зaвищeними. 
Пoдaтoктa дoxoдикитaйcькиxcтpaxoвиx кoмпaнiй cтaнoвить -33 %, a для 
iнoзeмниxcтpaxoвикiвйoгopoзмip - 15 %. Зoкpeмa, якщo iнoзeмнa cтpaxoвa 
кoмпaнiямaєдocвiд poбoтинa cтpaxoвoмy pинкy бiльшe 10 poкiв, кaпiтaл y poзмipi 
бiльшe 10 млн. дoл., тo y пepший piк poбoтинa китaйcькoму pинкy тaкa 
кoмпaнiязвiльняєтьcявiд oпoдaткyвaння, y дpyгий i тpeтiй poки - cтaвкa пoдaткy 
змeншyєтьcя yдвiчi. 

Icнyючa cиcтeмa oпoдaткyвaння cтpaxoвиx кoмпaнiйвкрaїнaх CHДпoкaзaлa 
cвoюнeeфeктивнicть. Haпpиклaд, в Aзepбaйджaнi зa 1994-2002 pp. чacткa пoдaткy 
нa прибутoку cyкyпниx cтpaxoвиx пpeмiяxcтaнoвилa 1,2 %, a вмacштaбax кpaïн 
CHДцeйпoкaзникзмiнюєтьcяумeжax 1-5 % [4, c. 64]. 

ВУкрaїнi дoхoдивiдстрaхoвoï дiяльнoстi oтримaнi 
внaслiдoквикoнaннядoгoвoрiвз iншихвидiвстрaхувaння, крiмжиття, 
oпoдaткoвуютьсязa стaвкoю 3% [5]. Пiддoхoдoмстрaхoвoï дiяльнoстi, щo 
oпoдaткoвуєтьсярoзумiютьсумустрaхoвихплaтeжiв, стрaхoвихвнeскiв, 
стрaхoвихпрeмiй, oтримaнихстрaхoвикaми-рeзидeнтaмипрoтягoмзвiтнoгo 
пeрioдузa дoгoвoрaмистрaхувaння i пeрeстрaхувaнняризикiвнa 
тeритoрiїУкрaїниaбo зa ïï мeжaми, змeншeнихнa сумустрaхoвихплaтeжiв, 
сплaчeнихстрaхoвикoмзa дoгoвoрaмипeрeстрaхувaннязрeзидeнтoм. 

Iнвeстицiйнийдoхiд, щo oтримуєстрaхoвикприрoзмiщeннi 
кoштiвстрaхoвихрeзeрвiв, звiльняєтьсявiд oпoдaткувaння. Прицьoмучaстинa 
iнвeстицiйнoгo дoхoду (15 %), щo нaлeжитьстрaхoвiйкoмпaнiї, пiдлягaє 
oпoдaткувaннювзaгaльнoмупoрядку. 

Cтрaхoвi кoмпaнiї, якi здiйснюютьвиплaтиумeжaхдoгoвoрiвстрaхувaння aбo 
пeрeстрaхувaнняризикiвнa кoристьнeрeзидeнтa, 
зoбoв'язaнioпoдaткoвувaтисумитaкoгo стрaхувaння aбo 
пeрeстрaхувaннятaкимчинoм: 

• зa стaвкoю 0 % - приуклaдeннi дoгoвoрiвстрaхувaння aбo 
пeрeстрaхувaнняризикубeзпoсeрeдньo зi стрaхoвикaмитa пeрeстрaхoвикaми-
нeрeзидeнтaми, рeйтингфiнaнсoвoїнaдiйнoстi якихвiдпoвiдaєвимoгaм; 
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• в iншихвипaдкaх - зa стaвкoю 3 % вiдсумитaкихвиплaтзa 
влaснийрaхунoкумoмeнтздiйснeнняпeрeрaхувaннятaкихвиплaт. 

Iншимєпoдaткoвe рeгулювaннякoмпaнiй, якi здiйснюютьстрaхувaнняжиття. 
Їхдoхoди, oтримaнi внaслiдoквикoнaннядoгoвoрiвздoвгoстрoкoвoгo 
стрaхувaнняжиття, oпoдaткoвуютьсязa стaвкoю 0 %. Урaзi 
пoрушeннявимoгдoгoвoрудoвгoстрoкoвoгo стрaхувaнняжиття, утoмучислi їx 
дoстрoкoвoгo рoзiрвaння, oтримaнi стрaхoвoюкoмпaнiєюзa 
тaкимидoгoвoрaмидoхoди oпoдaткoвуютьсязa стaвкoю 3 %. Пeвнi пoдaткoвi 
пiльгиствoрeнi длястрaxувaльникiв, якi звeрнулисяу life-кoмпaнiю. 

Згiднo зстаттею 136 ПодатковогокодексуУкраїни , 
юридичнioсoбимoжутьвiдрaхoвувaтинa вaлoвi витрaтиплaтeжi зa 
дoвгoстрoкoвимидoгoвoрaмистрaхувaнняжиттясвoïx спiврoбiтникiввмeжaх 15 % 
вiдфoндузaрoбiтнoï плaти [5]. Прицьoмусумa тaкихплaтeжiвнe мoжe 
пeрeвищувaтирoзмiрiв, визнaчeнихзaкoнoдaвствoм [6]. 

Крiмцьoгo, приуклaдeннi двoхчитрьoхдoгoвoрiвстрaхувaння (нaприклaд, 
дoгoвoрунa дoвгoстрoкoвe стрaхувaнняжиттятa дoгoвoрунa нeдeржaвнe пeнсiйнe 
зaбeзпeчeння), зaгaльнa сумa внeскiвзa цимидoгoвoрaминe мoжe 
пeрeвищувaтиусукупнoстi 15 % рiчнoï зaрoбiтнoï плaтизaстрaхoвaнoгo 
прaцiвникa. 

Щo стoсуєтьсястрaхувaльникa, якийзa влaснийрaхунoксплaчуєстрaxoвi 
внeски, тo прибуткoвийпoдaтoк, сплaчeнийзцихкoштiв, дeржaвa пoвeрнe йoмупo 
сxeмi пoдaткoвoгo крeдиту. Упoдaткoвiйдeклaрaцiїстрaхувaльник, зaзнaчивши i 
пiдтвeрдившиплaтeжi нa стрaхувaнняжиття, 
oтримaєвiддeржaвикoмпeнсaцiїврaхунoксплaчeнoгo 13-вiдсoткoвoгo пoдaтку. 
Рaзoмзтимрoзмiрстрaхoвихвнeскiв, якi дoзвoлeнo включaтидoпoдaткoвoгo 
крeдиту, зaлeжитьвiдтoгo, нa чиюкoристьуклaдeнo дoгoвiрстрaхувaння. Якщo 
стрaхувaльникхoчe вiдшкoдувaтипoдaтoк iзсуми, сплaчeнoï зa влaснимдoгoвopoм 
cтpaxyвaння, зaкoндaєзмoгувключитивcю cyмy пoдaткoвoï coцiaльнoï пiльги, 
якщo йдeтьcяпpo дoгoвip нaйближчoгopoдичa - нe бiльшe як 50 % пoдaткoвoï 
coцiaльнoï пiльги. Якщo у cтpaxyвaльникa є cтpaxoвийпoлic вiд poбoтoдaвця, 
тocyмa, якa включaeтьcядo пoдaткoвoгo кpeдитy, aвтoмaтичнocтaємeншoюнacyмy, 
витpaчeнy пiдпpиємcтвoм. 

Сьoгoднi яктeopeтики, тaк i пpaктики oбгoвopюютьпитaннязмiни cиcтeми 
oпoдaткyвaння cтpaxoвиx кoмпaнiй. Oднi ввaжaють, щooснoву 
oптимiзaцiйниxcxeму cтpaxyвaннi зaклaлo icнyючe пoдaткoвe зaкoнoдaвcтвo i 
тoмупpoпoнyютьзaпpoвaдитиу cтpaxoвoмy бiзнeci зaгaльнy cиcтeмy 
oпoдaткyвaння, щo пepeдбaчaє cплaтy 25 % пoдaткy нa прибутoк [5]. Тaкe 
oпoдaткyвaння, якввaжaють, cтвopитьдoдaткoвi бap'єpидля cxeмнoгocтpaxyвaння, 
a пo-дpyгe, збiльшитьбюджeтнi нaдxoджeння. Iншi - 
прoпoнуютьзaпpoвaдитизмiшaнy cиcтeмy oпoдaткyвaння cтpaxoвиx кoмпaнiй, щo 
пepeдбaчaєстягнeнняпoдaткy звaлoвиx дoxoдiвпpoтягoм poкy 
зпoдaльшимпepepaxyнкoмпoдaткy зпpибyткy [8]. 
Прицьoмупpoпoнyєтьcязacтocoвyвaтидифepeнцiйoвaнi cтaвкивiднeceннянa вaлoвi 
витpaтивитpaтнacтpaxyвaння. 
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Зayвaжимo, щo в 90-x poкax cтpaxoвi кoмпaнiï cплaчyвaлипoдaтoкнa 
пpибyтoк, oднaкзгoдoмтaкycиcтeмy булo визнaнo eкoнoмiчнo нeдoцiльнoю. 
Ввaжaємo, щo cтpaxoвi кoмпaнiï, якй iншi cyб'єктигocпoдapювaння, мaють 
cплaчyвaтипoдaтoкнa пpибyтoкнa зaгaльниx пiдcтaвax. Пpoблeмa, пo-пepшe, 
пoлягaєвтoму, щo в yкpaïнcькoмy зaкoнoдaвcтвi нe випиcaнi пpaвилa poзpaxyнкy 
пpибyткy cтpaxoвиx кoмпaнiй. Чacтo ïхфiнaнcoвий 
peзyльтaтєдoвiльнoювeличинoю. Пo-дpyгe, нa тeпepiшнiйчac вітчизняні 
cтpaxoвикинeгoтoвi cплaчyвaтипoдaткитa зaгaльниx пiдcтaвax. 

Oтжe, дocвiд poзвинyтиx кpaïн cвiтy зacвiдчyє, щo кoжнa кpaïнa oбpaлa ту 
cиcтeмy oпoдaткyвaння cтpaxoвoï дiяльнocтi, якa є eфeктивнoютa 
oптимaльнoюдля ïï eкoнoмiки. Укpaïнcький cтpaxoвийбiзнec 
мaєвpaxyвaтизapyбiжнийдocвiдй yдocкoнaлититaк cиcтeмy oпoдaткyвaння, щoб 
cтвopилa piвнi тa пpoзopi умoви cвoєï дiяльнocтi. 
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СИСТЕМНО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДІАГНОСТИКИ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМCТВА 

У статті автором доведено, що діагностику фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства слід проводити використовуючи системно-
логічний підхід, який включає набір принципів та логічних законів, які між собою 

взаємопов’язані.  
Ключові слова: фінансові ресурси, суб’єкт фінансово-економічних відносин, 

фінансова діяльність, принцип, експрес-діагностика, логічний закон. 
Постановка проблеми.В даний час значна кількість вітчизняних підприємств 

функціонують у невизначеному фінансовому середовищі. Причини такого явища 

як макроекономічні (розрив сформованих десятиліттями виробничо-
технологічних зв’язків, втрата традиційних ринків збуту, застарілі технології, 

інфляційні процеси та інші причини) так і мікроекономічні (низький рівень 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-1715289
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менеджменту, відсутність досвіду роботи в умовах конкуренції, наявність 

застарілого і зношеного обладнання). 
Для розв’язку цієї проблеми суб’єкт господарювання повинен проводити 

пошук джерел фінансових ресурсів, їх раціонального розподілу й ефективного 

використання в процесі всієї господарської діяльності. Всі ці обставини 

визначають необхідність використання системно-логічного підходу до 

діагностики фінансового стану та стійкості підприємства. 
Питанням теорії, організації та методики діагностичного аналізу фінансового 

стану присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених І.О. Бланка, З. Боді, 

Ю. Брігхема, А.С. Вартанова, Дж.Ф. Вестерна, Л.Т. Гіляровської, А.І. Гінбурга, 

В.В. Ковальова, Б. Колласа, О.І. Муравьова, Ж. Рішара, Г.В. Савицької, 

В.К. Савчука, А. Шапіро та ін.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Діагностика фінансового стану й 

стійкості функціонування підприємства у даному дослідженні здійснюється на 

основі системно-логічного підходу. Відповідно до нього, на першому етапі, 

необхідно чітко й однозначно визначитися з термінами, які використовуються при 

діагностиці фінансового стану й стійкості функціонування підприємства, і 

поняттями, що в них вкладаються. Сформулюємо зміст термінів, які будуть 

використовуватися у даному дослідженні. 
Діагностика фінансового стану й стійкості функціонування підприємства – 

етап управлінського процесу, що дозволяє на ранній стадії виявляти порушення 

пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві та встановлювати 

причини, що їх виникнення. 
Експрес-діагностика фінансового стану й стійкості функціонування 

підприємства – етап діагностичного циклу, що забезпечує за «слабкими 

сигналами» (симптомами) виявлення порушень пропорцій у фазах циклу 

кругообігу капіталу на підприємстві [1, с. 65]. 
Фундаментальна діагностика фінансового стану й стійкості функціонування 

підприємства – етап діагностичного циклу, що дозволяє встановити причини 

порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві. 
Крім наведених вище термінів у даному дослідженні будуть 

використовуватися такі: «моніторинг», «слабкі сигнали», «симптоми», 

«симптомокомплекси», «синдром». 
Моніторинг - це система постійного спостереження за процесами та 

тенденціями, які проходять в зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства із метою своєчасної оцінки ситуацій, що виникають [4]. 
Слабкі сигнали – це ранні та неточні ознаки настання проблем або кризової 

ситуації на підприємстві. 
Симптом – це рання та неточна одинична ознака («слабкий сигнал») 

порушення пропорцій у циклі кругообігу капіталу (фінансової хвороби) на 

підприємстві. 
Симптомокомплекс – це група симптомів, які характерні для визначеного 

типу фінансового стану й стійкості функціонування (виду фінансової хвороби) 

підприємства. 
Синдром – це два (або більше) взаємозалежних симптомокомплекси, які 
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характерні для визначеного типу фінансового стану й стійкості функціонування 

(взаємозв’язку двох (або більше) фінансових хвороб) підприємства. 
Діагностику фінансового стану й стійкості функціонування підприємства 

слід проводити використовуючи наступні принципи [7, c. 73]. 
Принцип 1. Від загального до часткового.Даний принцип припускає при 

діагностиці фінансового стану й стійкості функціонування підприємства 

послідовний перехід від загального до часткового, коли в основі розгляду лежить 

кінцева мета, заради якої здійснюється діагноз. При цьому в процесі діагностики 

на початку дається загальний діагноз фінансового здоров’я підприємства, а при 

виявленні хвороби визначається її вид, причини та швидкість перебігу.  
Принцип 2. Від попередньої до остаточної оцінки. Суть цього принципу 

полягає в поєднанні методу експрес-діагностики з остаточною фундаментальною 

діагностикою фінансового стану й стійкості функціонування підприємства. У 

першому випадку здійснюється моментальний, терміновий діагноз фінансового 

здоров’я підприємства, у другому – обґрунтоване, глибоке, фундаментальне 

дослідження виду фінансової хвороби та причин її виникнення.  
Принцип 3. Охоплення повного циклу кругообігу капіталу. Зміст цього 

принципу полягає в діагностуванні фінансового стану й стійкості функціонування 

підприємства на всіх стадіях циклу кругообігу капіталу, тому що фінансова 

хвороба може виникнути на будь-якій з них, наприклад, надмірне запозичення 

коштів на стадії «залучення» або неефективне їх використання на стадії 

«використання». 
Принцип 4. Поєднання статичних та динамічних оцінок. Даний принцип 

передбачає необхідність діагностичної оцінки фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства як на даний момент часу, так і характеристики 

динаміки його в часі. Це обумовлено тим, що фінансова хвороба підприємства 

може прогресувати, а може, навпаки, йти процес видужування. 
Принцип 5. Поєднання кількісних і якісних оцінок. Суть принципу полягає в 

необхідності при діагностуванні фінансового стану й стійкості функціонування 

підприємства поєднувати кількісні та якісні методи оцінки. Кількісні методи 

діагностування фінансового стану й стійкості функціонування підприємства 

здійснюються за допомогою застосування розрахунково-обчислювальних 

процедур і встановлення критерію фінансового здоров’я або хвороби в кількісній 

формі. Якісні методи є завершальною стадією діагностики фінансового стану й 

стійкості функціонування підприємства, коли, використовуючи кількісні методи 

за допомогою шкал або матриць, одержують словесну характеристику діагнозу 

фінансової хвороби підприємства і причини її виникнення. 
Принцип 6. Формалізації оцінок. Він передбачає алгоритмізацію процесу 

діагностики фінансового стану й стійкості функціонування підприємства, чітку 

визначеність оцінок, послідовність їх проведення. Даний принцип знаходить свою 

реалізацію в індикаторах оцінки, шкалах, матрицях і класифікаціях. 
Слід відзначити, що правильне формулювання діагнозу фінансового стану й 

стійкості функціонування (фінансового здоров’я або хвороби) підприємства є 

складним процесом оперування висновками, судженнями та поняттями. Кожна з 

цих форм осмислення фінансової діагностики потребує неухильного дотримання 
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законів логіки [2]. 
Основні властивості логічного осмислення діагностики фінансового стану й 

стійкості функціонування підприємства є: визначеність, несуперечність, 

послідовність і обґрунтованість. Ці властивості логіки діагностики фінансового 

стану й стійкості функціонування підприємства розкриваються чотирма 

основними законами теорії логіки. 
Визначеність діагностики фінансового стану й стійкості функціонування 

підприємства характеризує закон тотожності. Послідовність діагностики 

фінансового стану й стійкості функціонування підприємства характеризується 

законами несуперечності та виключеного третього. Доказовість діагнозу 

фінансового здоров’я або хвороби підприємства характеризується законом 

достатньої підстави. 
Логічні закони властиві всім етапам фінансового діагностичного циклу [3, c. 

32]. 
Так, закон тотожності стосовно до процесу фінансової діагностики потребує, 

щоб діагностика фінансового стану й стійкості функціонування підприємства на 

кожному етапі процесу розглядала його в тому самому складі його ознак. 

Відповідно до цього закону, проводячи діагностику фінансового стану й стійкості 

функціонування якогось підприємства, ми протягом всього діагностичного циклу 

повинні мати на увазі саме його, причому в тому самому разом узятому 

визначеному відношенні. 
У діагностичній практиці дотримання закону тотожності потребує 

насамперед конкретності та певності використовуваних термінів і понять. Багато 

порушень закону тотожності в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства залежить від неоднозначності словесного 

визначення деяких діагностичних понять. При цьому не тільки один термін 

виражає різні фінансові «хвороби», але й таж сама фінансова «хвороба» 

позначається різними термінами. 
Закон тотожності в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства нерозривно взаємозалежний із законом 

несуперечності. Однозначність діагностичних понять і суджень визначає їхню 

несуперечність. 
Закон несуперечності в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства потребує послідовності в діагностичних 

міркуваннях, усунення суперечливих діагностичних понять, що виключають одне 

одного, і оцінок фінансового здоров’я або хвороби підприємства. Відповідно до 

цього закону два діагностичних судження про фінансовий стан і стійкість 

функціонування підприємства, одне з яких стверджує що-небудь про це, а інше 

водночас заперечує те ж саме, не можуть бути однаково вірними. У зв’язку з цим 

будувати діагностичну оцінку, базуючись тільки на частині симптомів, 

незважаючи на інші ознаки фінансового захворювання, що суперечать 

висловленому судженню, значить порушити вимогу закону несуперечності. Але 

різні фінансові хвороби часто мають подібну клінічну картину. Тоді потрібно 

шукати симптоми, що підтверджують одне фінансове захворювання і виключають 

інші [6]. 
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Закон виключеного третього в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства випливає з закону несуперечності та гласить: одне 

з двох суперечливих суджень про діагноз фінансової хвороби підприємства з 

необхідністю повинно бути або вірним, або помилковим, «третього немає». 
Подібно закону несуперечності закон виключеного третього в діагностиці 

фінансового стану й стійкості функціонування підприємства виражає 

послідовність діагностичного циклу, несуперечність діагностичних оцінок, не 

допускає протиріч у діагностичних оцінках. 
Закон достатньої підстави в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства гласить: будь-яке висловлення про фінансове 

здоров’я підприємства, щоб бути правильним, повинно мати достатню підставу. 

Мало підтверджувати істинність якогось діагностичного твердження – необхідно 

здійснювати доказ його, вказувати підставу істинності. Проте не кожна надана 

підстава може бути достатньою. Такою варто вважати сукупність симптомів – 
симптомокомплекси або синдроми, що цілком вичерпують і з необхідністю 

обумовлюють діагностичний висновок, або те чи інше твердження про 

фінансовий стан і стійкість функціонування підприємства. Для кожного вірного 

діагностичного твердження варто знайти достатню підставу, яка підтверджувала б 

його істинність. От чому достовірність діагностики фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства передбачає його обґрунтованість. 
Всі логічні закони в діагностиці фінансового стану й стійкості 

функціонування підприємства взаємозалежні й обумовлюють один одного, тому 

що діагноз не може бути визначеним без послідовності й доказовості. Не може він 

бути й послідовним без визначеності та доказовості. Так само доказовим діагноз 

фінансового здоров’я підприємства може бути лише за умови його визначеності й 

послідовності. 
Недотримання одного з логічних законів у діагностиці фінансового стану й 

стійкості функціонування підприємства, як правило, водночас порушує й інші. 

Логічні закони застосовуються на всіх етапах діагностичного процесу, 

визначаючи його слушність і достовірність. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
В статті показаний механізм формування фінансового потенціалу страхової 

компанії. Доведено необхідність сворення фінансових ресурсів. Проведений аналіз 

страхового ринку в Україні, а також виявлено причини його спаду. 
Ключові слова:фінансовий потенціал, страховий ринок, страхова компанія, 

фінансовий механізм, фінансові ресурси, страхова компанія. 
Постановка проблеми. Останнім часом страховий ринок України 

демонструє значний розвиток, який супроводжується зростанням кількості 

страхових компаній, розширенням напрямів страхової діяльності, та сприяє 

створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання. 
Тому створення ефективної системи страхування вимагає формування 

збалансованої сис-теми фінансових відносин, яка буде регулюватися з 

використанням елементів фінансового механізму [5]. 
Однак питання необхідності формування фінансових ресурсів страхової 

компанії, пов'язані з функціональним призначенням страхової компанії щодо 

страхового захисту, інвестування, розподілу втрат і збитків. Саме тому 

механізмформуванняфінансовогопотенціалустраховоїкомпанії повинен 

розглядатися як одне з пріоритетнихзавдань у процесіуправління страховою 

компанією. 
Виклад основного матеріалу. У процесі управління страховою компанією 

існують механізми, які, з одного боку, відокремлені, а з іншого – взаємопов'язані, 

зокрема: маркетинговий, фінансовий, технологічний, організаційний, 

операційний, цільових перевірок, орієнтований, адміністративний та 

інформаційний [1].  
З метою ефективного управління страховою компанією слід значну увагу 

приділити механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії, що 

забезпечує фінанси, які знаходяться в розпорядженні страхової компанії.  
На думку А. Романської, механізм формування фінансових ресурсів 

страхової компанії – це система фінансових важелів і методів, які дозволяють 

страховику управляти фінансами для досягнення найбільшого ефекту від 

формування, розподілу й використання фінансового потенціалу [3, с. 54].  
У механізмі формування фінансових ресурсів страхової компанії виділяють 

такі методи: аналіз, планування, конт-роль і регулювання, використання яких веде 

до управління об'єктом, де важливу роль в управлінні фінансами через фінансові 
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методи потрібно приділити аналізу. Аналіз ґрунтується на системі збалансованих 

показників, які, у свою чергу, розраховуються для проведення комплексної 

оцінки, визначення перспектив розвитку, досягнення стратегічних цілей, 

збільшення ринкової капіталізації вдосконалення внутрішніх процесів і 

задоволення потреб користувачів. 
Механізм формування фінансових ресурсів страхової компанії поділено на 

етапи:  
1. Надходження страхових премій до страховика. У процесі використання 

послуг страхових посередників та перестраховиків  страховик  за  отримані 

страхові премі ївиплачує винагороду у вигляді комісії страховим посередникам, 

частину страхових премій передає перестраховикам.  
2. Оподаткування.  
3. Формування страхових резервів.  
4. Здійснення страхових випла та виплат страхового відшкодування.  
5. Отримання нерозподіленого прибутку страхової компанії.  
Слід зазначити, що на п'ятому етапі формування фінансових ресурсів 

страхової компанії отримання прибутку залежить від ефективної тарифної 

політики. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, розробила проект розпорядження "Про внесення змін до 

Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу" [3]. 
Нововведення передбачають порівняння страхового тарифу, застосованого 

страховиком під час контрольованої операції, з діапазоном розмірів страхових 

тарифів, застосованих за договорами страхування, укладеними цим страховиком з 

непов'язаними з ним особами. Визначення ціни страхового тарифу в 

контрольованій операції з перестрахування у страховиків (перестраховиків) – 
резидентів пропонується такожз дійснювати методом порівняльної 

неконтрольованої ціни (аналогів продажу). 
При цьому застосований страховиком під час контрольованої операції 

розмір страхового тарифу порівнюється з діапазоном розмірів страхових тарифів, 

застосованих за договорами перестрахування, укладеними страховиками 

(перестраховиками) – резидентами з непов'язаними особами. У процесі 

визначення ціни перестрахового тарифу в контрольованій операції з 

перестрахування у страховиків (перестраховиків) – нерезидентів страховий тариф, 

застосований страховиком під час контрольованої операції, порівнюється з 

діапазоном розмірів страховихт арифів, застосованих за договорами 

перестрахування, укладеними страховиками (перестраховиками) - нерезидентами 

[2]. 
Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично ні 

в чому не поступається банківській сфері. Завдання зі страхування господарських 

суб'єктів від наявних і потенційнихзагроз набувають все більшого і більшого 

значення у міру подальшого розвитку ринкових відносині зростання конкуренції. 

Важливу роль у вирішенні цих питань відіграє формування в Україні фінансово 

стійкого страхового ринку. У сучасній економіці саме через страхування 

реалізується державна політика соціально- економічного захисту населення, а 

також формуються значні інвестиційні ресурси [4, с. 46]. 
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За останні роки кількість страховиків Українид емонструє тенденціюд о 

зменшення (таблиця1). 
Станом на кінець 2017 року до Єдиного державного реєструстраховиків 

(перестраховиків) України внесено 442 страховихорганізацій, в 2018 р. їхсталовже 

414, тоді як в 2014 р. налічувалось 469 страхових компаній У 2018 року загальна 

кількість страховиківс коротилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року на 4% - до 400 страхових компаній. З  них 58 СК «life» і 342 СК «non-life». 
Однією з причин скорочення кількості учасників ринку стало посилення жорсткої 

політики державного регулятора щодо несумліннихк омпаній. 
 

Таблиця 1 - Кількість страхових компаній України у 2014-2018р.р. 
Кількістьстраховихкомпаній 2014 2015 2016 2017 2018 
Загальнакількість 469 450 456 442 414 
в т.ч. СК«non life» 397 378 389 378 352 
в т.ч. СК «life» 72 72 67 64 62 

 
За шість місяців цього року Національна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг анулювала ліцензії 21 української страхової компанії, 

призупинила ліцензії 14 компаній, виключила з реєстру фінансових установ ще 5 

страховиків.Однак Нацкомфінпослуг не збирається на цьомузупинятися: за 

інформацією комітету до кінця року ринок вітчизняного страхування покинуть ще 

7-10% компаній. На думку фахівців, з 400 страхових компаній в Україні активно 

працюютьна ринку лише 120. За їх словами, страховий ринок України- це 400 

компаній, половина з яких «мертвонароджені» і не здійснюють страхування. 
Незважаючи на значну кількість компаній, основну частку страховихп 

ремійна страховому ринку «non-life» (93,7%) акумулюють 100 СК (29,2%всіх СК 

«non-life»), а на страховому ринку «life» основну частку страхових премій (99,2%) 

акумулюють 20 СК (34,5% всіх СК«life»). 
Основні показники діяльності страхового ринку України в 2014-

2018р.р.,представлені в табл.2.,з якої видно,що всі ключові показники ринкуз 

начно зросли в 2018 р. після їх спаду протягом 2015-2016р.р. 
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальниківз за 2014-2018 р.р. 

мала неоднозначну тенденцію – в 2015 р. вони зменшились роти 2014 на 14,9%, в 
2016 р. – збільшились на 12,9%. В 2017 р. зменшення страхових премій 

склало1,7%,в 2018р.–5,2% проти минулого року. Але у 2017р. зростання премій 

склало 33,3% проти 2016р. 
Загалом за аналізуємий період 2014-2018 років загальна (валова) сума 

страхових премій, отриманих страховиками збільшилась на19,4%. 
Валові страхові виплати, здійснені страховиками в 2014 р. зменшились на 

4,4%,в 2015р. – на 9,4%, в 2016 р. –на 20,3%. В 2017р. відбулось зростання виплат 

на 5,9%,а в 2018р. – знову зниження на 9,7% проти минулого року. Загалом за 

аналізуємий період 2014-2018р.р. загальна (валова) сума страхових виплат 

зменшилась на 34% (таблиця2). 
У 2018 році в порівнянні з 2017 роком на3 3,3% збільшився обсяг 
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надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився 

на 6,3%. Основним фактором зростання валовихстрахових премій,у порівнянні з 

2016 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 879,6 

млн. грн. (5,8разів). 
Етапи механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії 

дозволяють краще відстежити рух фінансових ресурсів та особливості кожного 

процесу діяльності страхової компанії. Збалансований фінансовий механізм 

дозволить сформувати і використати активи страхової компанії для забезпечення 

максимального рівня її платоспроможності. 
 
Таблица 2 - Динаміка основних показників діяльності страхового ринку 

України за 2014-2018р.р., (тис. грн.) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Динаміка 

% 

Валовістраховіпреміївсього 24 008,6 20 442,1 23 081,7 22 693,5 21508,2 0,11 

Чистістраховіпремії 15 981,8 12 658,0 13 327,7 17 970,0 20277,5 0,21 

Валовістраховівиплати 7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0 5151,0 0,36 

Чистістраховівиплати 6 546,1 6 056,4 5 885,7 4 864,0 4970,0 0,30 

Страховірезерви 10 904,1 10 141,3 11 371,8 11 179,3 12577,6 0,13 

Перестрахування 9 064,6 8 888,4 10 745,2 5 906,2 2522,8 0,26 

Активистраховиків 41 930,5 41 970,1 45 234,6 48 122,7 56224,7 0,25 
 
Висновки. Фінансовий механізм страхових організацій це система 

основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень у сфері 

організації фінансів страхової компанії з метою оптимізації їхнього впливу на 

кінцеві результати діяльності страховика. 
До складу фінансового механізму страхових компаній належать: фінансові 

методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. 
До структури елементів фінансового механізму страхових організацій 

належать: ринковий механізм регулювання, державний нормативно-правовий 

механізм регулювання, внутрішній механізм регулювання, система методів та 

прийомів. 
Функціонування фінансового механізму відбувається в різних сферах і 

ланках фінансових відносин. Звідси складовими частинами фінансового 

механізму є; фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий механізм 

некомерційних організацій і установ, страховий механізм, механізм 

функціонування державних фінансів та ін. 
Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів фінансові і кредитні ресурси 

тісно взаємозв'язані і практично нероздільні, деякі вчені-економісти схильні 

розглядати єдиний фінансово-кредитний механізм. 
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Поєднання елементів фінансового механізму становить його "конструкцію", 

яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожного елемента, 

тобто визначення ставок і норм вилучення коштів, обсягу фондів, рівня видатків 

та ін. Призначення фінансового механізму в кінцевому рахунку зводиться до 

фінансового забезпечення і фінансового регулювання економічних і соціальних 

процесів у державі. 
Необхідно підкреслити, що стан фінансового механізму, ступінь його 

довершеності залежить від удосконалення всього господарського механізму в 

цілому і його окремих елементів (механізму ціноутворення, економічного 

стимулювання, кредитного механізму та ін). Основні напрями перебудови 

фінансового механізму виходять із загальних завдань економічних перетворень в 

Україні. 
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УПРАВЛІННЯ ДОСТАТНІСТЮ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 
У статті досліджено особливості управління достатністю капіталу страхових 

компаній. Досліджено взаємозв’язок функцій та етапів управліннядостатністю 

капіталу страхових компаній. Розглянутомеханізм управління достатністю 

капіталу страхової компанії. 
Ключовi слова: страхування, страхові компанії, страховий ринок, капітал 

страхової компанії, страхові резерви, власні кошти страхової компанії. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Багато страхових компаній сьогодні перебувають у 

кризовому стані, а деякі із них взагалі збанкрутіли або ж впритул наблизились до 

банкрутства. Об’єктивними причинами цього стали тотальна фінансова криза, 

різка девальвація національної валюти, падіння платоспроможного попиту на 

страхові послуги як серед фізичних осіб, так і серед корпоративних клієнтів. До 

суб’єктивних причин можна віднести проблеми у сфері управління, та особливо 
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фінансового управління. Після кризових явищ 2008-2009 рр. лише деякі 

організації впроваджували у систему свого управління антикризове фінансове 

управління, особливо це стосується управління капіталом. Низька капіталізація 

вітчизняних страховиків, недостатність капіталу для покриття ризиків діяльності 

та форс-мажорних обставин призвели до того, що уже на початкових етапах нової 

кризи в Україні їх платоспроможність виявилася надзвичайно низькою. 
Фoрмулювання цілей статті.Метою статті є дослідження управління 

достатністю капіталу страхових компаній. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. У вітчизняній та 

зарубіжній економічній літературі ці проблеми відображені у працях таких 

науковців та практиків, як В. Д. Базилевич, Л. М. Горбач, В. В. Виговська, О. В. 

Козьменко, О. Г. Сподарева, Д. О. Тищенко, Р. Г. Соболь, М.В. Негрей, І. М. 

Посохов, В. В. Шахов, Н. В. Супрун, Н. С. Опешко, Г.Г. Козоріз, В. В. Роєнко, Ю. 

М. Дьячкова, О. М. Гладчук, І. В. Білик, A.A. Супрун, М. С. Жилкіна, Л. А. 

Орланюк-Малицька та інших. 
Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Становлення України як 

незалежної, демократичної країни із ринковою економікою створило умови для 

виходу країни на міжнародний страховий ринок. В умовах процесів глобалізації 

тв міжнародної інтеграції вносяться принципові зміни в організацію страхової 

справи. 
У період заснування значення фінансових ресурсів, зокрема статутного 

капіталу, на думку Супрун Н. В., обумовлюється тим що, «по-перше, відсутні 

інші кошти для виконання страхових зобов’язань, оскільки надходження від збору 

страхових платежів у цей період можуть бути мінімальними за розміром; по-
друге, великий обсяг статутного капіталу забезпечує страховій компанії 

впевненість, дозволяє планувати свою поведінку, а, отже, дає певні конкуренті 

переваги». 
У подальшому значущість капіталу обґрунтовується такими об’єктивними 

обставинами: 
- методи розрахунку страхових резервів не дають абсолютної гарантії їх 

достатності для здійснення страхових виплат у силу впливу зовнішніх та 

внутрішніх негативних факторів; 
- обсягу страхових резервів може бути недостатньо для покриття 

зобов’язань у випадку стрімкого нарощення обсягів страхової діяльності; 
- для збереження конкурентних позицій страховик повинен постійно 

розвиватися, виходячи на нові ринки збуту, залучаючи нових клієнтів та 

розробляючи новітні страхові продукти, а це потребує значних матеріальних 
витрат та гарантій. 

Важлива роль фінансових ресурсів у діяльності страхових організацій 

спонукає законодавців як України, так і інших країн світу до встановлення вимог 

щодо розміру та порядку формування власного капіталу. 
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» державний нагляд за фінансовими 

установами в Україні здійснюється за принципом контролю на основі дотримання 
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вимог діяльності [1]. Законом України «Про страхування» передбачено наступні 

вимоги до капіталу: 
- наявність сплаченого статутного фонду для  страховиків-резидентів або 

гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів; 
- мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) 

страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, 

встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається 

страхуванням життя, 10 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України; 
- наявність гарантійного фонду, який включає додатковий та резервний 

капітал, а також суму нерозподіленого прибутку; 
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [2]. 
Основи регулювання достатності капіталу у міжнародній практиці визначені 

принципами Міжнародної асоціації органів нагляду за страховими компаніями 

(IAIS). 
Вимоги стосовно достатності капіталу є складовою частиною режиму 

платоспроможності відповідно до документу IAIS «Основні принципи 

страхування та методологія». Варто зазначити, що страховик вважається 

платоспроможним, якщо він здатний виконати зобов’язання за усіма договорами 

страхування при настанні непередбачуваних обставин. 
Режим платоспроможності мусить враховувати достатність капіталу для 

покриття значних обсягів непередбачуваних втрат у тій мірі, в якій вони не 

можуть бути покритими за рахунок страхових резервів, за тими ризиками, для 

яких резервування капіталу є необхідним [96, с. 15].  
Таким чином, показник достатності капіталу страхових організацій має бути 

чутливим до ризиків. 
Наглядовий орган намагається забезпечити надійний захист споживачам 

страхових послуг через встановлення нормативних вимог до капіталу на 

достатньому рівні для того, щоб при настанні страхових випадків зобов’язання 

страховика були виконані у повному обсязі та у встановлені строки. 
Ознайомившись із основними принципами IAIS можна відзначити, що 

достатній розмір власного капіталу захищає інтереси страхувальників за рахунок 

досягнення двох основних цілей: 
- зниження ймовірності банкрутства за рахунок поглинання збитків; 
- зниження втрат страхувальників у разі банкрутства чи ліквідації 

страховика. 
Достатність капіталу можна визначити як достатність капіталу як фактор 

убезпечення страхової компанії від ризику втрати платоспроможності у випадку 

настання форс-мажорних обставин, виникнення понаднормових виплат, різкого 

погіршення стану ділової активності в країні та інших несприятливих ситуацій. 
Поняття достатності капіталу несе в собі такі властивості, як здатність 

страховика протидіяти несприятливим факторам і компенсувати збитки, які 

виникають як результат дії таких факторів [96, с. 11]. 
Управління достатністю капіталу є складовою частиною фінансового 

менеджменту страховика, метою якого відповідно до інтересів зацікавлених 
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сторін є формування достатнього за обсягом капіталу для покриття 

непередбачуваних втрат у процесі здійснення діяльності страхової компанії при 

максимізації рентабельності власного капіталу. 
Взаємозв’язок функцій та етапів управління достатністю капіталу 

представлено на рис. 1. 
 Оскільки процес управління достатністю капіталу, як і будь-яким іншим 

напрямом діяльності страхової організації є безперервним і складається із 

декількох етапів, які пов’язані між собою та по черзі змінюють один одного. 

Кожен із цих етапів виконує певні завдання та функції, формуючи у сукупності 

методологію управління достатністю капіталу. Склад функції управління 

достатністю капіталу відповідає складу функції будь-якої управляючої 

підсистеми.  
Як видно із рис. 1, ефективне управління достатністю капіталу страховика 

ґрунтується на точному прогнозуванні та оцінці ризиків, які можуть виникнути у 

процесі діяльності страхової компанії в майбутньому, та обсягу необхідного 

капіталу для покриття цих ризиків. Аналізуючи процеси, від яких залежить 

достатність капіталу страхової компанії, можна зробити висновок про те, що деякі 

із них мають стохастичний характер і це ускладнює процес їх прогнозування. Так, 

наприклад, до випадкових величин у діяльності страховика, котрі складно точно 

спрогнозувати, належать рівні виплат у розрізі класів страхування та темпи 

зростання валових страхових премій. 
У межах дослідження варто звернути увагу на поняття «система управління 

достатністю капіталу страхової компанії». Вона є упорядкованою сукупністю 

взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих та узгоджених елементів: суб’єктів, 

об’єктів та мети управління, фінансового механізму, нормативного та 

інформаційного забезпечення, а також процесів, необхідних для управління 

достатністю капіталу страхової компанії.  
Оцінку доцільно проводити зза наступними методами: 
- на основі показника регулятивного капіталу; 
- RBC – NAICRisk-BasedCapitalsystem, що базується на оцінці ризиків 

діяльності страховика.  
Концепція застосування регулятивного капіталу є досить новою для 

застосування на страховому ринку. У банківському секторі фінансового ринку 

Євросоюзу ця концепція застосовується із липня 1988 р. Тому використання 

регулятивного капіталу у якості одного із нормативів оцінки фінансової 

надійності страхових компаній в перспективі використовуватиметься на 

українському страховому ринку. 
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок функцій та етапів управліннядостатністю 

капіталу страхових компаній 
 

 
Узагальнюючи результати дослідження, було розроблено механізм 

управління достатністю капіталу страхової компанії (рис. 2). 
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рішень 

7. Моніторинг та контроль за 
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Рисунок 2 – Механізм управління достатністю капіталу страхової компанії 
Джерело: розроблено автором

Керуюча підсистема (суб’єкти управління): органи управління страховою компанією, фінансовий відділ страхової компанії, відділ управління 

ризиками страхової компанії 
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У загальному вигляді регулятивний капітал визначається як власний 

капітал, який залишається після вирахування активів, що важко піддаються 

оцінці або ж мають низький рівень ліквідності. Формалізовано це виглядає так: 
nАНЗДКСКРК ...1                              (1) 

де РК – регулятивний капітал; 
СК – статутний капітал; 
ДК – додатковий капітал (нерозподілений прибуток поточного та 

минулих років, результат переоцінки основних засобів, субординований борг); 
НЗ – непокритий збиток; 

пА ...1 – активи, справедливу вартість яких визначити неможливо [4, 

с. 13]. 
Для здійснення аналізу необхідно оперувати як власним, так і 

регулятивним капіталом, оскільки власний капітал інформує про частку активів 

компанії, що профінансована за рахунок коштів акціонерів, тоді як 

регулятивний – про доступність власних коштів для покриття ризиків 

діяльності страхової компанії. Окрім того, варто зберегти й нормативи щодо 

мінімального розміру статутного капіталу, адже іншого способу перевірити 

фінансову здатність засновників займатися страховим бізнесом на етапі 

створення страхової компанії не існує. 
Розмір регулятивного капіталу не повинен відрізнятися від суми власного 

капіталу більш, ніж на 30%. У випадку, коли регулятивний капітал менше за 

власний на більший відсоток, фінансова надійність страховика знаходиться під 

ризиком.  
За стандартною європейською методологією розмір мінімально 

достатнього капіталу повноцінних страховиків дорівнює найбільшому 

розрахованому базовому капіталу або сумі кредитного, ринкового та 

операційного ризиків [3]. 
Подібна методика оцінки достатності капіталу, що базується на оцінці 

ризиків діяльності застосовується у страхових компаніях США. В основу 

визначення платоспроможності страховика покладена так звана концепція 

ризикового капіталу (RBC – NAICRisk-BasedCapitalsystem), за якої параметр 

платоспроможності розраховується за формулою: 
А = ТАС / RBC                                              (2) 

де А – загальний параметр платоспроможності; 
ТАС – власні кошти страховика; 
RBC – ризиковий капітал. 
 
Найскладнішим елементом формули є ризиковий капітал, який в 

американській практиці обраховується окремо для компаній життя і здоров’я, 

та компаній, що здійснюють страхування майна та відповідальності. 
Висновки. На основі вивчення зарубіжного досвіду функціонування та 

масштабів розвитку страхових ринків США, Великобританії, Німеччини, 

Польщі та Швейцарії, було сформовано комплекс заходів, направлених на 
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подолання існуючих проблем страхового ринку Україні, серед яких вироблення 

єдиних методичних принципів організації і здійснення страхового 

посередництва, встановлення вимог до платоспроможності страхових компаній 

на основі оцінки ризиків та якості активів страховика, розробка дієвих схем 

державно-приватного партнерства та інші. 
Досвід країн із розвиненим страховим ринком дав можливість не лише 

сформувати комплекс заходів удосконалення, але і визначити пріоритетні 

напрямки розвитку як, наприклад: створення регіональних фондів страхових 

гарантій, сформованих за рахунок відрахувань страховими компаніями частки 

чистих страхових премій та основною метою діяльності яких буде здійснення 

компенсаційних виплат у випадку неплатоспроможності страховиків того чи 

іншого регіону; формування компетентної контрольно-наглядової системи, 

спроможної забезпечити баланс між контролем за дотриманням встановлених 

правил та безпосереднім втручанням у діяльність суб’єктів страхового сектору; 

розширення перспектив для впровадження досвіду функціонування 

транснаціональних страхових компаній та підвищення ефективності 

використання капіталу страховиків у реальному секторі національної 

економіки. 
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Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ТЕOРЕТИЧНI ОСНОВИ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ 

НАДІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
У стaттi aвтoрoм рoзглянутo теoретичнi aспекти проведення експрес-
аналізу фінансової надійності підприємства. Доведено, що окремі етапи чи 

аналітичні показники експрес-діагностики, якщо їх використовувати 

ізольовано – малоінформативні та не дозволяють однозначно оцінювати 

фінансову надійність суб’єкта господарювання. 
Ключoвi слoвa:фiнaнсoвий стaн, пiдприємствo, фiнaнсoвa надійність, експрес-
діагностика, коефіцієнт Бівера. 

Пoстaнoвкa прoблеми.В умовах перехідної економіки різко зростає роль 

фінансових компонентів організації господарської діяльності підприємств і 

організацій. Це викликано, в першу чергу, ліквідацією безповоротної державної 
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підтримки збиткових підприємств та зміни умов їх кредитування з боку 

банківської системи, невід’ємною рисою якого стає оцінка якості фінансового 

стану підприємств і впевненості в його стабільності. В цих умовах фінансова 

стабільність, ділова активність і фінансова ефективність стають основними 

елементами, які гарантують його виживання на ринку, бо банкрутство суб’єкту 

господарювання є настільки ж ймовірним результатом діяльності як тривале й 

ефективне його існування. 
Такі зміни в економічному середовищі, в якому працює суб’єкт 

господарювання, вимагають і адекватних змін в методиці фінансового аналізу. 

В цих умовах та дефіциті часу для проведення фундаментального фінансового 

аналізу все більшу роль починає відігравати експрес-аналіз фінансового стану 

підприємства на базі офіційної звітності, яка є публічною. 
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Питaння дoслiдження 

фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa висвiтленo у прaцях як вiтчизняних, тaк i 

зaрубiжних вчених, серед яких слiд видiлити В.Г.Белoлiпецькoгo, I.O. Блaнкa, 

O.Н. Вoлкoву, Г.П. Герaсименкa, В.В. Кoвaльoвa, Е.A. Мaркaр'янa, A.M. 

Пoддєрьoгiнa, В.М. Рoдioнoву, Г.В. Сaвицьку, П.С. Смoленюкa, М.A. Федoтoву, 

A.В. Чупiсa тa iнших. Як прaвилo, aвтoри рoзглядaють питaння aнaлiзу тa 

oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa, якi виступaють результaтoм йoгo 

дiяльнoстi тa є пiдґрунтям щoдo ефективнoгo йoгo рoзвитку.  
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Методика експрес-діагностики 

фінансової надійності базується на принципі «часової необмеженості 

функціонування» суб’єкту господарювання, згідно якого організовується і 

бухгалтерський облік його діяльності. Використання даного принципу означає, 

що у менеджменту підприємства немає ні наміру, ні вимушеної необхідності 

припинити в найближчому майбутньому його діяльність або суттєво зменшити 

її масштаби. 
Проведення експрес-аналізу можна організувати в наступній 

послідовності: 
- виявлення та оцінка «хворих» та «симптоматичних» статей балансу; 
- виявлення та оцінка можливих причин різких коливань величини 

окремих елементів балансу та його структури за суміжні періоди часу; 
- оцінка дотримання балансових пропорцій та критичних значень базових 

показників, які характеризують фінансовий стан підприємства; 
- оцінка ймовірності банкрутства в найближчій та віддаленій перспективі. 
Інформація про прорахунки в діяльності підприємства концентрується в  

його балансі та у формах фінансової звітності 2 та 3. Явні недоліки 

виявляються, якщо в балансі є «хворі» статті, які слід розділити на такі дві 

групи: 
- ті, що вказують на недоліки, які в найближчому майбутньому можуть 

привести до фінансової кризи; 
- ті, що викликані певними прорахунками в управлінні фінансовими та 

матеріальними ресурсами, що погіршує фінансовий стан підприємства. 
До першої групи безумовно слід віднести, статтю «Збитки» в формах 

фінансової звітності 1 та 2, а також наявність кредитів і позик, які неповернені 
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у встановлений термін, простроченої кредиторської та дебіторської 

заборгованості. Наявність цих видів збитків вказує або на неефективний 

менеджмент, або на технологічну відсталість, що зумовлює низьку якість та 

високу собівартість продукції [2]. 
Оцінку наявності непогашених кредитів і простроченої дебіторської та 

кредиторської заборгованості обов’язково слід проводити на базі динаміки цих 

сум за декілька суміжних періодів. Їх наявність свідчить про серйозні фінансові 

проблеми в роботі підприємства. Якщо такі суми присутні на кінець декількох 

періодів і спостерігається тенденція до їх зростання, то підприємство хронічно 

працює незадовільно та переживає фінансову кризу. 
Якщо непогашені кредити та прострочена кредиторська заборгованість 

перевищують 30 % поточних зобов’язань, то можна стверджувати, що 

підприємство вступило у першу фазу фінансової кризи. 
Крім того із одинадцяти показників, які сигналізують про можливості 

виникнення певних загроз в недалекому майбутньому, сім вказують на це, 

тобто підтверджують попередній висновок. До них можна віднести: 
- старіння матеріально-технічної бази та низькі темпи її оновлення, що 

призводить до зниження якості та росту собівартості продукції: 
- неефективний маркетинг, труднощі зі збутом продукції, що призводить 

до сповільнення оборотності запасів та росту незавершеного виробництва; 
- недоліки в товарній, ціновій, збутовій політиці, неефективний фінансовий 

менеджмент, що  призводить до росту нерозподіленого збитку, недостатності 

коштів для фінансування розвитку, росту невиправданої кредиторської 

заборгованості та кредитів банків; 
- неефективна політика в сфері матеріально-технічного постачання та 

прорахунки у виробничій та збутовій логістиці, що призводить до падіння 

ліквідності та сповільнення оборотності капіталу підприємства. 
До другої групи слід віднести статті, які подані в формах звітності, або 

елементи цих статей, які можуть бути уточнені за допомогою аналітичних 

розшифровок. Оцінюючи ці статті можна зробити висновок, що багато з них є 

комплексними, тобто інформація про якість роботи підприємства подана дещо 

в закамуфльованому вигляді. Це відноситься в першу чергу до таких статей як 

кредиторська та дебіторська заборгованість, яка включає в себе не виправдану 

її частину. Тому за такими статтями оцінку краще давати не за зміною 

абсолютної суми, а за їх питомою вагою у валюті балансу [4]. 
Так, підвищення частки дебіторської заборгованості в активах 

підприємства, чи в робочому капіталі означає, що або підприємство проводить 
нерозумну політику товарного кредитування відносно своїх клієнтів, або 

останні є неплатоспроможними. Крім того за ростом частки дебіторської 

заборгованості може стояти концентрація продаж незначній кількості клієнтів 

або на вузьких сегментах ринку, а скорочення ємкості цього ринку по різних 

причинах вимушує підприємство йти на все більші уступки своїм споживачам з 

метою підтримання масштабів діяльності. 
Симптоматичною ознакою є дані про іммобілізацію коштів в запасах 

сировини та матеріалів, готовій продукції та незавершеному виробництві. В 
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такому випадку слід звертати увагу не тільки на ріст частки цих показників, які 

свідчать не тільки про затоварювання складів внаслідок падіння попиту на 

продукцію підприємства, але й про неритмічність та нерівномірність 

постачання, які ведуть до невиконання зобов’язань та фінансових санкцій. 
Тривожними сигналами можуть бути ріст заборгованості підприємства 

своїм постачальникам і кредиторам, сповільнення обороту кредиторської 

заборгованості, перевищення кредиторської заборгованості перед 

дебіторською. Занепокоєння повинно викликати й збільшення заборгованості 

перед працівниками, фінансовими органами та систематичне зменшення 

розміру дивідендних виплат або його дуже стрімкий ріст [1]. 
Взагалі суттєві зміни в статтях звітності, а особливо, в їх питомій вазі у 

валюті балансу повинні викликати настороженість менеджменту підприємства. 
Про недоліки в роботі підприємства можна також судити за деякими 

співвідношеннях між окремими статтям. При цьому слід мати на увазі, що 

статті цієї групи можуть бути у звітності не тільки у фінансово нестабільних 

суб’єктів господарювання, а й у тих, які працюють рентабельно. 
На наступному етапі експрес-аналізу фінансової надійності підприємства 

слід розрахувати й оцінити показники платоспроможності та фінансової 

стійкості, порівняти їх з нормативними значеннями, відслідковувати їх 

динаміку за останні два-три роки. 
В якості оціночних показників на цьому етапі експрес-діагностики бажано 

використати такі показники, як масштаби операційної діяльності; частку 

підприємства на ринку, розмір власного та робочого капіталу, власного 

оборотного капіталу, операційного прибутку у валовому його обсязі, чистий 

грошовий потік, оборотність капіталу, показники ліквідності. Негативні поточні 

значення таких показників, або їх динаміка свідчать про можливість 

виникнення в найближчому майбутньому значних фінансових проблем, в тому 

числі можливого банкрутства [4]. 
За цією методикою можна проаналізувати й інші показники роботи 

підприємства, негативні значення, яких не дають підстав розглядати поточний 

фінансовий стан як критичний, однак в сукупності вони свідчать, що при 

певних умовах і обставинах або при прийнятті дійових заходів, фінансова 

надійність підприємства може різко погіршитись. До таких показників можна 

віднести: нерівномірність та неритмічність роботи підприємства, втрата 

контрагентів та різкі зміни в портфелі замовлень, зміна ключових працівників в 

апараті управління, відсутність інвестицій в технічний і технологічний 

розвиток, участь у судових та арбітражних процесах. 
Зрозуміло, що не всі названі показники можна одержати з офіційної 

звітності, але менеджмент підприємства має доступ до такої інформації. 
При експрес-діагностиці фінансової надійності слід будувати систему 

розпізнавання кризи за допомогою теорії слабких сигналів, згідно якої стале 

відхилення фактичного показника від нормативного (планового) в межах 5 % 

вважається випадковим і його не слід брати до уваги при проведенні оцінки. 

Якщо відхилення складають від 5-15 % - вважається, що існує певна 

закономірність в розвитку подій, які в майбутньому можуть створити 



230 
 

проблемну ситуацію. При відхиленні в межах 15-30 % - можна стверджувати, 

що існують реальні симптоми неефективної фінансової діяльності 

підприємства, які можуть привести до кризових явищ в найближчій 

перспективі. Коли відхилення перевищують 30 % - це вказує, що існуючі 

проблеми потребують негайного вирішення, без вирішення яких подальше 

ефективне функціонування підприємства неможливе. 
Завершують експрес-діагностику фінансової надійності суб’єкта 

господарювання оцінкою його можливого банкрутства. Згідно «Методичних 

рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства, чи доведення 

до банкрутства» затверджених Міністерством економіки України (наказ № 10 

від 17.01.2001 р.) слід здійснювати оцінку за допомогою коефіцієнта Бівера, 

який розраховується: 
Кб = (Фп + Фа) / (Пд + Пп),                                            (1) 

де Фп - чистий прибуток підприємства (рядок 220 форми 2); 
Фа - сума амортизаційних нарахувань в собівартості продукції (рядок 260 

форми 2); 
Пд - довгострокові зобов’язання (рядок 480 форми 1); 
Пп - поточні зобов’язання підприємства (рядок 620 форми 1). 
Ознакою фінансової нестабільності суб’єкту господарювання є таке 

фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу (1,5 - 2 
роки) цей коефіцієнт не перевищує 0,2. Це свідчить про те, що підприємство 

може спрямовувати на розвиток незначну частку своїх власних фінансових 

ресурсів, а значить в майбутньому одержить незадовільну структуру балансу 

[2]. 
Крім того для діагностики фінансової надійності слід використовувати такі 

прогнозні показники, як коефіцієнт можливої втрати (поновлення) 

платоспроможності, який розраховується: 

    (2) 
 

    (3) 
де Квп - коефіцієнт втрати платоспроможності; 
Кпп - коефіцієнт поновлення платоспроможності; 
Клк - фактичне значення коефіцієнту ліквідності на кінець періоду; 
Клп - фактичне значення коефіцієнту ліквідності на початок періоду; 
Клн - нормативне (критичне) значення цього коефіцієнту; 
n - кількість місяців, за які знаходяться між початком та кінцем періоду. 
В тому випадку, коли ці коефіцієнти більші за 1, то підприємство може 

відповідно втратити платоспроможність або її поновити протягом найближчих 

n місяців. Коли ж вони менші за 1, то підприємство відповідно за цей же період 

не втратить, або не відновить свою платоспроможність. 
Оцінка загрози можливості банкрутства методом «коефіцієнта 
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фінансування важко ліквідних активів» (Кфва). 
Рівень загрози банкрутства підприємства оцінюють за шкалою:  
Значення Кфва     Ймовірність банкрутства 
Вна + Пз < Кв       дуже низька  
Вна + Пз < Кв + Кд      можлива 
Вна + Пз < Кв + Кд +Кк     висока  
Вна + Пз > Кв +Кд + Кк     дуже висока 
Вна – середня вартість не обігових запасів; 
Пз – середня сума поточних запасів товарно-матеріальних цінностей; 
Кв – середня сума власного капіталу; 
Кд – середня сума довготермінових кредитів; 
Кк – середня сума короткотермінових кредитів. 
За цим методом визначають, наскільки важко ліквідні активи (сума не 

обігових і обігових активів у формі запасів товарно-матеріальних цінностей) 

фінансуються власними і позиковими коштами (позикові кошти при цьому 

поділяють на довго- і короткотермінові кредити). 
При оцінці кризового стану підприємства використовують три 

характеристики: легка криза; важка криза; катастрофа. 
За легкої кризи підприємства можливість його банкрутства 

нейтралізується нормалізацією поточної фінансової діяльності. 
При фіксації важкої кризи, коли має місце висока ймовірність банкрутства 

підприємства, вимагається повне використання внутрішніх механізмів 

фінансової стабілізації [3]. 
Катастрофічний стан підприємства передбачає пошук ефективних форм 

санації або застосування крайнього заходу – ліквідації підприємства. 
Більш точні прогнози, при проведенні експрес-діагностики відносно 

можливості банкрутства підприємства, можна одержати за допомогою 

застосування методів регресійного та дискримінантного аналізу. Типовим 

інструментом такої діагностики є z - показник, який розраховується за моделлю 

Альтмана 1985 року: 
Z = О,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,420 * Х4 + 0,998 * Х5(4) 
де Х1 - відношення робочого капіталу до суми всіх активів підприємства; 
Х2 - відношення чистого прибутку до загальної суми активів; 
Х3 - відношення чистого доходу до загальної суми активів; 
Х4 - відношення ринкової вартості підприємства (ціна його акцій) до суми 

позиченого капіталу; 
Х5 - відношення обсягу продажу до загальної суми активів підприємства. 
Якщо Z< 1,2, то ймовірність банкрутства дуже висока, коли 1,2 < z < 2,0, то 

ймовірність банкрутства висока, коли 2,0 <Z< 2,9, то ймовірність банкрутства 

можлива, і нарешті - коли Z> 2,9, то підприємство є фінансово стійким, а 

ймовірність банкрутства - дуже низька. За даними зарубіжних джерел точність 

прогнозування банкрутства за цією моделлю сягає 95 %. 
Дискримінантна функція прогнозування банкрутства підприємств України, 

яка запропонована О.Терещенко в 2000 р., має наступний вигляд: 
Z = 1,5 * X1 + 0,08 * X2 + 10 * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 * X6,  (5) 
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де Х1 – відношення грошового потоку до зобов’язань; 
Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань; 
Х3 – відношення прибутку до валюти балансу; 
Х4 – відношення прибутку до виручки від реалізації; 
Х5 – відношення суми виробничих запасів до виручки від реалізації; 
Х6 – відношення виручки від реалізації до валюти балансу. 
Якщо z < 0, то ймовірність банкрутства дуже висока, коли 0,0 < z < 1,0, то 

ймовірність банкрутства висока, коли 1,0 < z < 2,0, то ймовірність банкрутства 

можлива, і нарешті - коли z > 2,0, то підприємство є фінансово стійким, а 

ймовірність банкрутства - дуже низька [1]. 
Завершуючи слід відзначити, що окремі етапи чи аналітичні показники 

експрес-діагностики, якщо їх використовувати ізольовано – малоінформативні 

та не дозволяють однозначно оцінювати фінансову надійність суб’єкта 

господарювання. Тільки використовуючи їх в комплексі, при їх просторово-
часовому зіставленні можна встановити правильний діагноз якості фінансового 

менеджменту на підприємстві та підготувати обґрунтовані антикризові 

управлінські рішення. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У статті досліджено теоретико-прикладні аспекти формування та 

використання коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації. визначено 

сутність децентралізації та недоліки її впровадження. вказано основні вимоги 

до системи місцевих фінансів із урахуванням впливу фінансової 

децентралізації.Розглянуто доходи місцевих бюджетів як інструмент  

соціально економічного розвитку регіонів. 
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Ключові слова: дохід, бюджет, бюджетний механізм, регіональна бюджетна 

політика, соціально-економічний розвиток регіону. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними практичними 

завданнями.Останнім часом все гостріше постає питання зростання 

ефективності забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та 

виконання ними функції сприяння економічному і соціальному розвитку певної 

території.  
Міцна дохідна база є основою розвитку певного адміністративно-

територіального утворення, за рахунок наявних бюджетних коштів органи 

місцевої влади можуть стимулювати ті сфери матеріального та нематеріального 

виробництва, які є найбільш ефективними та перспективними, приносять 

найбільший дохід та забезпечують надання достатньо якісних суспільних 

послуг, що в кінцевому результаті має на меті підвищення добробуту населення 

територіальних громад. З допомогою бюджету доходи стають інструментом 

розвитку територій і вступають в особливі економічні відносини сфери 

формування та розподілу фінансових ресурсів регіону.  
Метою статті є визначення доходів місцевих бюджетів як основу 

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації.Висвітленню основних 

аспектів формування місцевих бюджетів в умовах зміни податкового і 

бюджетного законодавства у контексті впровадження фінансової 

децентралізації присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці:Бугіль 

С.Я.[1], ГургулаТ.В. [3],Гнидюк І.В.[4]. ЛисякЛ.В, Сальникова Т.В. [5], Луніна 

І.О.,ФурдичкоЛ.Є , та інші. 
Виклад основного матеріалу дослідження.  Місцеві бюджети займають 

одне з центральних місць в економічній системі кожної держави. В них 

акумулюється значна частина місцевих фінансових ресурсів. Разом з тим вони є 

найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, яка відіграє важливу 

роль у перерозподілі ВВП та фінансуванні державних видатків.Місцеві 

бюджети сьогодні, як основна ланка бюджетної системи держави та фінансова 

база органів місцевого самоврядування, концентрують до 80% загального 

обсягу фінансових ресурсів місцевого самоврядування. При цьому роль 

місцевих бюджетів у кожній країніз умовлюється типом економічної системи, 

визначеними цілями та пріоритетами суспільного розвитку.  
Ефективна бюджетна політика повинна характеризуватися досягненням 

компромісу міжрегіональними інтересами держави і інтересами самих регіонів. 

Об’єднуючою метою державної бюджетної політики і політики регіонів 

повинна стати стійкість і стабільність бюджетних відносин, підвищення 

зацікавленості в розвитку бюджетного потенціалу. Аналіз тенденцій і проблем 

функціонування місцевих бюджетів України показує, що необхідне 

застосування ефективного бюджетного механізму, який сприяв би 

збалансованому виконанню місцевих бюджетів.[1, с. 52]. 
Ефективне задоволення потреб населення залежить від фінансової 

самодостатності території. Основою фінансової автономії органів місцевого 

влади є місцеві бюджети, які використовуються для регулювання 



234 
 

господарськихпроцесів, розвитку культури і освіти, вирішення соціальних 

проблем тощо. Місцеві бюджети виступають важливим елементом системи 

фінансового регулювання не тільки регіону, але й економіки загалом; їх 

збалансованість та оптимальність являє собою одну з основних умов 

економічного зростання, бюджетне регулювання дає змогу цілеспрямовано 

впливати на темпи розвитку суспільного виробництва.  
В Україні місцевим бюджетам належить важлива роль у забезпеченні 

конституційних гарантій, вирішенні соціальних проблем, підвищенні рівня 

добробуту населення. Вони концентрують значну частинуфінансовихресурсів 

для утримання і розвитку місцевого господарства. У сучасних умовах 

особливого значення набуває само достатнє місцевесамоврядування, яке здатне 

забезпечити виконання своїх завдань та володіє необхідним обсягом 

фінансових ресурсів для покриття власних витрат. 
Фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності 

та життєздатності органів місцевої влади. Фінансову незалежність місцевого 

самоврядування можна розглядати як можливість самостійного вирішення 

питань комплексного фінансового забезпечення економічного та соціального 

розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного рівня 

місцевого управління[4, с. 676]. 
Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування 

полягають в оптимальному врахуванні інтересів держави, підприємницьких 

структур, населення і місцевого самоврядування. Однак, потрібно пам’ятати, 

що нічим не обмежена фінансова незалежність місцевого самоврядування має 

такі ж негативні ознаки, як і надмірна централізація у використанні фінансових 

ресурсів, що створюються на певній території. Для того, щоб оцінити вплив 

децентралізації на роль органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері, 

розглянемо, як змінилися показники бюджетної децентралізації в Україні у 

2015–2018рр. 
Згідно з даними рис. 1, розраховані коефіцієнти децентралізації видатків, 

децентралізації доходів, децентралізації податкових доходів та фінансової 

залежності не показують позитивної динаміки. Крім того, станом на кінець 

третього кварталу 2018 р. коефіцієнт децентралізації доходів пішов на спад, 

порівняно з відповідним показником 2017 р. та склав 21,6%, а коефіцієнт 

фінансової залежності зріс та сягнув значення 55,3%, що на 2,4% більше за 

відповідний показник минулого року; позитивним аспектом є збільшення 

коефіцієнта децентралізації податкових доходів з 19,3% у 2016 р. до 23,6% у 

2018 р. та підвищення коефіцієнта децентралізації видатків з 40,3% у 2016 до 

47,3% у 2018 р. 
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Рисунок 1 -Динаміка показників бюджетної децентралізації за 3 

квартали 2015-2018 рр [6] 
 

Цікавим є той факт, що частка субвенцій та дотацій з Державного бюджету 

України у доходах місцевих бюджетів у аналізований період досить значна та 

перевищує 50%, що свідчить про залежність місцевих фінансів від 

міжбюджетних трансфертів. Для порівняння, часткаміжбюджетнихтрансфертів 

у структурідоходівмісцевихбюджетів становить 0,8% в Ісландії; 7,7% – у США; 

6,9% – у Люксембурзі; 14,0% – в Австрії; 16,6% – в Іспанії; 18,4% – у 

Швейцарії; 27,2% – у Швеції; 32,4% – у Німеччині; 35,2% – в Японії; 41,4% – у 

Норвегії. 
 В грудні 2015 р., для забезпечення фінансової спроможності органів 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації, верховна рада України 

ухвалила зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України, які визначили 

нову фінансову основу органів місцевого самоврядування, новий розподіл 

загальнодержавних податків, запровадили нові місцеві податки та систему 

бюджетного вирівнювання. Відбулись значні зміни до підходів у формуванні 

видаткових повноважень, які делегуються виключно на рівень міста обласного 

значення, районний рівень та рівень територіальних громад. Так, починаючи з 

2016 р., місцеві бюджети отримують нові види трансфертів: освітня субвенція, 

субвенція на підготовку робітничих кадрів та медична субвенція .  
Підвищення спроможності територіальних громад до зростання добробуту 

населення та найповніше задоволення його потреб є метою бюджетної 

децентралізації. Цілі соціального й економічного розвитку досягаються 

внаслідок підтримки чи створення сприятливих умов для розвитку 

підприємницької діяльності. Все це відбувається за рахунок заохочення 

підприємницької ініціативи, ефективного використання місцевих ресурсів, 

створення нових робочих місць, розширення податкової бази місцевих 

бюджетів тощо [2, с. 87]. 
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Тобто соціальні наслідки фінансової децентралізації залежать від 

формування доходів місцевих бюджетів для належного якісного виконання 

органами місцевого самоврядування покладених на них функцій, які б не 

лягали непосильним тягарем на підприємницьку діяльність, та раціонального й 

ефективного здійснення видатків місцевих бюджетів. 
Розглянемо структуру видатківмісцевихбюджетів за 

функціональноюкласифікацієюза останні 10 років (табл. 1).  
Таблиця 1 -Структура видатків місцевих бюджетів за 

функціональноюкласифікацією протягом 2015-2018 рр. 
Функції Роки 

2015 2016 2017 2018 
Загальнодержавні функції 4,9% 5,2% 4,6% 4,8% 
Громадський порядок, 

безпека та судова влада 
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Економічна діяльність 4,3% 6,8% 9,9% 11,3% 
Охорона навколишнього 

природного середовища 
0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 

Житлово-комунальне 

господарство 
3,5% 5,6% 5,0% 5,5% 

Охорона здоров’я 22,1% 21,3% 18,0% 17,3% 
Духовний та фізичний 

розвиток 
3,9% 3,4% 3,4% 3,3% 

Освіта 33,9% 30,0% 27,0% 27,5% 
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення  
25,7% 25,9% 30,3% 28,5% 

Міжбюджетні трансферти 0,7% 1,1% 1,2% 1,2% 
 

Найбільшоюстаттеювидатківмісцевихбюджетів є видатки на освіту 

(максимальнезначення у 2015 р. – 33,9%, мінімальнезначення у 2018 р. – 
27,0%), а також на соціальнийзахист та соціальнезабезпечення 

(максимальнезначення у 2018 р. – 30,3%.) 
Зазначені показники мають двоїстий характер та несуть певні соціальні 

наслідки: з одного боку, піклування держави про соціально незахищені верстви 

населення – це позитивний момент, який забезпечує реалізацію досягнення 

справедливості та рівності в суспільстві; з іншого боку – зростання соціальних 

витрат спричиняє додатковий тиск на місцеві бюджети та обмежує фінансові 

можливості здійснення видатків розвитку. найменшою статтею видатків є 

видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу, а також на оборону.  
У структурі видатків місцевих бюджетів у 2016-2018 рр. підвищилася 

частка трансфертів з місцевих бюджетів до державного бюджету, частка 

видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, економічну діяльність, 

без змін залишається частка на фізичну культуру і спорт, а всі інші показники 

знизилися.  
Відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні основними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування базового рівня у сфері соціального захисту 
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населення визначено забезпечення розвитку об’єктів соціального та 

культурного призначення.  
У зв’язку з цим слід зазначити, що органи місцевого самоврядування 

наділені більш широкими повноваженнями щодо фінансового забезпечення 

соціального захисту населення, водночас, мають обмежені власні джерела і 

залежать від трансфертів з державного бюджету, частка яких у доходах 

місцевих бюджетів із року в рік збільшується. 
Для вдосконалення системи фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування в Україні, надання якісних суспільних послуг населенню, отже 

зростання соціальних наслідків бюджетної децентралізації необхідно: 
 – розширення переліку власних доходів місцевих бюджетів; 
 – забезпечення ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів;  
– вдосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин;  
– стимулювання розвитку державно-приватного партнерства;  
– посилення громадського контролю за прийняттям рішень у сфері 

планування та управління фінансовими ресурсами територіальних громад; за 

дотриманням місцевою владою норм бюджетного законодавства;  
– сприяння створенню нових робочих місць з достойною заробітною 

платою;  
– викорінення неформальної занятості, зниження детінізації системи 

оподаткування, збільшення податкоспроможності регіону [3, с. 65]. 
Сьогодні однією з проблем в Україні є формування видаткової частини 

місцевих бюджетів за галузевим принципом застосування формального 

підходу, сутність якого полягає в існуванні фінансових нормативів бюджетної 

забезпеченості на одного мешканця територіального утворення або споживача 

соціальних послуг з використанням коригуючих коефіцієнтів, які 

застосовуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів. Але 

через відсутність в Україні розроблених та затверджених нормативів 

фінансового забезпечення наявних державних соціальних стандартів 

виявляється неможливим визначити нормативи мінімального бюджетного 

забезпечення, до того ж галузеві фінансові нормативи бюджетної 

забезпеченості не враховують конкретних потреб територіальної громади. 
Висновки.В умовах розвитку ринкових засад державотворення необхідно 

забезпечити прозорість процесу планування та виконання місцевих бюджетів, 

що має передбачати надання прозорої інформації про порядок складення 

бюджетів усіх рівнів, фінансовий стан органів місцевого самоврядування.  
Сьогодні питання правових відносин між різними рівнями в Україні 

регулюються кількома сотнями нормативно-правових актів різної юридичної 

сили. За таких умов дуже важко, з одного боку, забезпечити системність і 

внутрішню несуперечливість правового регулювання на всій території країни, а 

з іншого боку, врахувати місцеві особливості та інтереси, підтримати місцеву 

ініціативу та прагнення до самоорганізації. 
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
У статтi розглянуто структуру і динаміку надходжень до Державного 

бюджету України, зокрема визначено місце податкових надходжень.  
Здійснено оцінку  надходження податку на доходи фізичних осіб до 

Державного бюджету України. Охарактеризовано причини змінення динаміки 

податку на доходи фізичних осіб до Державного бюджету України протягом 

останніх років. 
Ключовi слова: доходи державного бюджету, доходи фізичних осіб, 

податок,податкові надходження, податок на доходи фізичних осіб. 
Постaновкa пpоблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.Фінансове забезпечення функціонування держави, 

її соціально-економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими 

надходженнями, які справляються до Державного бюджету України. Податкові 

надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації 

бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів 

регулювання економіки державою. Зростання дефіциту свідчить про 

недостатність доходів Державного бюджету, а тому слід зосередитись на 

джерелах їх зростання.  
За весь періoд існування пoдатку з дoходів фізичних осіб з’явилась низка 

прoблем, які в свoю чергу негативнo впливають на його ефективність. Чергoве 

рефoрмування українськoї системи опoдатковування призвелo до тогo, що 

пoдаток з дохoдів фізичних осіб пoтребує пoглибленого аналізу пoзитивних і 

http://www.treasury.gov.ua/
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негативних стoрін стягування, oцінці його фіскальнoї ефективності та 

сoціальної рoлі. 
Метою статті є оцінка ефективності надходжень від оподаткування 

фізичних осіб до Державного бюджету України. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теoретичним та 

практичним підґрунтям дoслідження пoдатку з дохoдів фізичних oсіб у системі 

формування дохoдів є наукові здoбутки, зoкрема, таких вчених та дoслідників, 

як Ф. Ярoшенко, В. Павленко, В. Греченко, А. Чирва, Л. Чижевська, В.Федосов, 

В. Опарін, Т. Яроцька, В. Загорський, А. Ісаєва, І. Лукінов, І. Лунін, 

П. Мельник, С. Огородник, А. Соколовський, В. Степаненко, В. Сутормін, 

Л. Шаблист, В. Федосов та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна докладає значних 

зусиль для усунення фінансово-економічних проблем, які викликані системною 

трансформацією нашої країни, та водночас намагається стабілізувати або 

збільшити податкові надходження. Особлива роль у цьому належить податку на 

доходи фізичних осіб, який відіграє провідну роль в реалізації перерозподільної 

політики держави [5, с.275]. 
Нині податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що 

стягується з доходів фізичних осіб (громадян резидентів і не резидентів), які 

отримують доходи із джерел їх походження в Україні [7]. Окрім того, слід 

зазначити, ПДФО, як і всі інші податки, є обов’язковим, безумовним платежем 

до Державного бюджету України, що справляється з платників податку – 
фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України. 

Згідно класифікації Бюджетного Кодексу України виділяють чотири 

основні джерела надходжень до Державного бюджету: податкові, неподаткові 

надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти [2]. 

Проаналізуємо динаміку та структуру показників дохідної частини  Державного 

бюджету України (табл. 1). 
Таблиця 1– Структура і динаміка надходжень до Державного бюджету 

України протягом 2016-2018 рр., (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 

Показник 

2016 р. 2017р. 2018 р. 
Відхилення 
абсолютне, 

млн. грн. 

млн. грн. пит. 

вага, % млн. грн. пит. 

вага, % 
млн. 

грн. 

пит. 

вага, 

% 

2018 / 
2016р. 

2018 / 
2017р. 

Податкові 

надходження 503 879 82,32 627 154 79,66 750162 80,73 246283 123008 

Неподаткові 

надходження 103 635 16,93 128 402 16,31 171387 18,44 67 752 42 985 

Інше 4 589 0,75 31 741 4,03 7 713 0,83 3 124 -24 028 
Всього 

надходжень до 

Державного 

бюджету 

612 103 100 787 297 100 929262 100 317159 141965 
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Згідно статистичних даних у 2018 р. Державний бюджет України 

формується у середньому на 80,73% за допомогою податкових надходжень. 

Проте цього недостатньо, оскільки за європейськими нормами неподаткові 

надходження у структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж 

5%[4, с. 127]. Це свідчить про неоптимальну структуру доходів бюджету. 
Так, у 2016 році частка податкових надходжень до Державного бюджету 

України становила 82,32%, або ж 503879 млн. грн. В 2017 році частка 

податкових надходжень зменшилась і становила 79,66% або ж 627154 млн. грн. 
Даний фактор пов’язаний із значним зростанням інших надходжень до 31741 

млн. грн.  
У 2018 році сума податкових находжень склала 750162 млн. грн., що 

порівняно з попередніми періодами більше на 246 283 млн. грн. та 123008 млн. 

грн. відповідно з 2016 та 2017 роками. Тому частка податкових надходжень до 

Державного бюджету поступово зростає, це свідчить, що їх роль значна, а тому 

ефективність здійснення державою покладених на неї функцій та добробут 

суспільства в основному залежить від розміру сплачених податків. 
Дослідимо фіскальну ефективність ПДФО, розглянувши динаміку та 

структуру його надходжень до Державного бюджету України протягом 2016-
2018 рр. (табл. 2). 

Таблиця 2–Динаміка та структура надходжень ПДФО до Державного 

бюджету України за 2016-2018 рр. 

Показник 2016 р. 2017р. 2018 р. 
Відхилення 

абсолютне, млн. грн.. 
2018 / 2016р. 2018 / 2017р. 

Державний бюджет 

України, млн. грн. 612103 787297 929262 317159 141965 

Надходження ПДФО до 

Державного бюджету 

України, млн. грн. 
59810 75033 91124 31314 16091 

Частка ПДФО у складі 

державного бюджету 

України, % 
9,77 9,53 9,81 0,04 0,28 

Джерело: складено автором на основі [6] 
 
Як видно із табл. 2, частка податку у загальній сумі Державного бюджетах 

змінюється з року в рік і становить протягом досліджуваного періоду близько 

10%. У 2018 році дані надходження склали 91124 млн. грн., що в порівнянні з 

2017 роком більше на 16091 млн. грн., а в порівнянні з 2016 роком взагалі 

більше на 31314 млн. грн. Аналізуючи дані, можна стверджувати, що ПДФО 

попри переспрямування 25% до Державного бюджету з бюджетів міст, районів 

та інших селищних громад, його частка стабільно збільшується, починаючи з 

2015 р., коли й було запроваджено рішення про перерозподіл надходжень з 

цього джерела між державним та місцевими бюджетами у зв’язку з реформою 

децентралізації. Розглянемо структуру податкових надходжень до Зведеного 

бюджету в розрізі джерел доходу (із врахуванням військового збору) на основі 

даних за I півріччя 2018 року (рис. 1). 
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Рисунок 1 –Структура ПДФО до Зведеного бюджету в розрізі джерел 

доходу у 2018 році (із врахуванням військового збору), млрд. грн. [8]. 
Відповідно рис. 1. бачимо, що станом на травень 2018 року до Зведеного 

бюджету в розрізі джерел доходу входять такі статті як ПДФО із заробітної 

плати – 78% або ж 66 млрд. грн., військовий збір склав 6,9 млрд. грн., що в 

свою чергу складає 8%. ПДФО з інших джерел доходів включає в себе: ПДФО з 

виплат військовослужбовцям – 4,5 млрд. грн., відповідно 5,3%; 4,4% – ПДФО з 

доходів інших , ніж заробітна плата; 2,6% – ПДФО з доходу у вигляді 

процентів, 1,6% належить ПДФО за результатами річного декларування. Також 

необхідно зазначити, що з 28.02.2018 за рішенням Конституційного суду 

України від 27.02.2018 №1-р/2018 по справі №1-6/2018, пенсійні виплати та 

щомісячне довічне грошове утримання не оподатковуються ПДФО та 

військовим збором. 
На збільшення частки ПДФО у ВВП та його ролі у формуванні дохідної 

частини бюджетів протягом 2015-2017 років вплинули наступні фактори:  
− із серпня 2014 року розширено базу оподаткування ПДФО за рахунок 

оподаткування за ставкою 15% доходів у вигляді процентів та сум пенсій, що 

перевищують 10 тис. грн., а також запровадження військового збору (ставка 

1,5%).  
− з 2016 року була встановлена єдина базова ставка ПДФО без обмежень 

доходів у розмірі 18%.  
− з 1 січня 2017 року було у двічі підвищено мінімальну заробітну плату [1, 

с. 116]. 
Основними макропоказниками, які впливають на надходження ПДФО, є 

показники середньомісячної заробітної плати та чисельності штатних 

працівників. За підсумками 2017 року та І півріччя 2018 року спостерігається 

відповідність надходжень ПДФО цим показникам (на відміну від 2015-2016 
років).  

Суттєві розбіжності у темпах зростання у 2015-2016 роках обумовлені 

такими причинами:  
 у 2015 році надходженням військового збору, ПДФО від доходів у вигляді 

процентів та пенсій протягом всього року (на відміну від 2014 року), а також 

підвищенням ставки з 17% до 20% для щомісячної заробітної плати, яка 

перевищувала 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (МЗП);  
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 у 2016 році встановленням єдиної ставки ПДФО від доходу 18% замість 

диференційованої – 15% та 20% [3].  
Підвищення вдвічі з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати 

знайшло відображення у збільшенні середньої заробітної плати, відповідно 

показники зростання надходжень ПДФО та зростання середньої заробітної 

плати тісно корелювалися між собою.  
Сума надходжень на 2018 рік ПДФО та військового збору, яка врахована у 

бюджеті, на 22,1% перевищує фактичну суму надходжень 2017 року та 

становить 226,7 млрд. гривень. 
За результатами І півріччя 2018 року фактична сума надходжень ПДФО та 

військового збору на 24,8% перевищує аналогічний показник минулого року, 

при цьому ПДФО, сплачений з відсотків за депозитами, зменшився на 18,4% 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 –Динаміка податку та збору на доходи фізичних осіб 

протягом 2017-2018 рр. (загальний фонд зведеного бюджету) 
 

Виходячи з даних рис. 2. спостерігаємо, що у зв’язку з підвищенням 

мінімальної заробітної плати податок на доходи фізичних осіб зріс. Також на 

даних податок впливає значно військовий збір, який становить ще плюс 1,5 % 

до основного відсотка у розмірі 18%, та приносить доходи державі у вигляді 

податкових надходжень, який в основному розрахований на українське військо 

та армію в умовах важкої політичної та військової ситуації в нашій державі 

станом на сьогодні. Також в невеликих розмірах спостерігається збільшення 

відсотків по депозитах. 
Висновки. Таким чином, податок та збір на доходи фізичних осіб є одним 

із бюджетоутворюючих податків, із 2016 по 2018 рік його майже не 

змінювалася у відсотковому співвідношенні і склала на кінець досліджуваного 

періоду 9,81% Державного бюджету. Цей податок є стабільним джерелом 

наповнення бюджетів, і в кризові роки його надходження не схильні до 

зменшення як у номінальному виразі, так і у ВВП. У рамках фінансової 
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децентралізації, яка відбулася в 2015 році, ПДФО є основним джерелом 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів, які мають 

прямі відносини з державним бюджетом. 
Отже, податок фізичних осіб є найдієвішою формою взаємовідносин між 

державою, органами місцевого самоврядування та її громадянами, що 

здійснюється на основі примусового обов’язкового вилучення частини доходу 

останніх для створення грошових фондів органів місцевого самоврядування з 

метою виконання поставлених перед ними функцій. Рівень оподаткування 

доходів фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи 

основної частини населення, тих хто отримує основні засоби існування у 

вигляді заробітної плати, і рівень наповнюваності місцевих бюджетів, що 

відображається в якості виконання законодавчо визначених повноважень 

органів місцевого самоврядування. 
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Г.Г. Козак  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ АТ «ОЩАДБАНК» 
У статті розглянуто практичні аспекти споживчого кредитування. 

Порівняно обсяги кредитування фізичних осіб АТ «Ощадбанк» та 

АТ«Приватбанк». Визначено місце споживчих кредитів в активах банку. 

Проаналізовано динаміку розвитку кредитування фізичних осіб 

АТ«Ощадбанком», а також структуру споживчого кредитного портфеля. 

Визначено  проблеми споживчого кредитування з використанням платіжних 

карток, а також проблеми іпотечного кредитування в Україні. 
Ключові слова: кредит, споживчий кредит, відсоткова ставка, банківська 

установа, банківський кредит, іпотечний кредит, автокредитування. 
Актуальність теми полягає в тому, що в теперішніх умовах 

розвиткубанківської системи України кредитуванню населення приділяється 

особливаувага. Адже за сучасного стану економіки населення має 

можливістьотримувати широкий асортимент пропозицій товарів, робіт, послуг, 

напридбання яких зазвичай поточного доходу не вистачає, а кредит – 
цевирішення проблеми. Тому характерною ознакою розвитку 

банківськоїсистеми в останні роки стало те, що банки почали досить активно 

працюватиз фізичними особами, збільшили перелік послуг, що надаються 

фізичнимособам 
Кредитна діяльність банку виступає одним з важливихджерел залучення 

коштів у економіку країни і підтримку її раціональногофункціонування. Банки 

за рахунок кредитної діяльності підвищують активністьдержавного та 

підприємницького секторів економіки, домогосподарств. Протесьогодні процес 

банківського кредитування потребує вдосконалення. Цестосується й 

формування кредитного портфеля, який займає чільне місце упріоритетах 

діяльності комерційних банків, оскільки дозволяє більш чіткорозробляти їхню 

стратегію і тактику, а також визначати можливості зкредитування клієнтів і 

розвитку ділової активності. Ефективний та якіснийкредитний портфель сприяє 

максимізації дохідності як окремого банку, так ізагального результату 

діяльності банківської системи України[1, c. 370]. 
Питанням формування кредитного портфеля банку присвячено 

роботитаких науковців як: І.А. Аванесова, Г.П. Бортніков, Ю.В.Бугель, 

В.В.Вітлінський, В.Я. Вовк, В.М. Голуб, О.В. Дзюблюк, Е.Дж.Долан, 

С.Б.Єгоричева, В.В. Коваленко, Т.Т. Ковальчук, Л.В. Кузнєцова, О.И. 

Лаврушин,В.Д. Лагутін, С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.Б. Охріменко, Л.О. 

Примостка,Г.С.Панова, Л.М. Рябініна, В.А.Челноков К.Ф. Черкашина, О.О. Чуб 

та інших.Незважаючи на значну кількість праць питання аналізу динаміки на 

оцінкиефективності кредитного портфеля потребує подальшого дослідження. 
Метою роботи є аналіз динаміки та ефективності споживчого кредитного 

портфеля на прикладі АТ«Ощадбанк» та аналіз структури кредитного 

портфеля. 
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АТ «Ощадбанк» на сьогоднішній день є одним з найбільших 

фінансовихінститутів української держави, що має широко розгалужену 

мережу установ.Це єдиний в Україні банк, що має закріплену законом 

державну гарантіюповного збереження грошових коштів та інших цінностей 

громадян, довіренихбанку. Засновником АТ «Ощадбанк» являється Публічне 

акціонернетовариство (ПАТ) «Державний ощадний банк України», яке є 

державнимбанком. Засновником АТ «Ощадбанк» є держава в особі Кабміну 

України. 
На сьогодні АТ «Ощадбанк» очолює топ-20 найбільш надійних 

банківУкраїни за версією журналу «Новоевремя» та інвестиційної компанії 

DrаgоnСаріtаl. У рейтингу міжнародної аудиторської компанії 

«Делойт»АТ«Ощадбанк» входить до ТОП-50 банків Центральної та Східної 

Європи та 33є найбільш стійким банком України за версію видання Fоrbеs 

Україна. Внайближчих планах АТ «Ощадбанку» – зміцнювати лідерські позиції 

наринку. Продовжити модернізацію мережі установ банку, 

впровадитимасштабну просвітницьку програму з переходу клієнтів на оnlіnе-
каналиобслуговування. Збільшувати кількість банкоматів та 

терміналівсамообслуговування. Нарощувати обсяги кредитування фізичних 

осіб, мікро, малого й середнього бізнесу, поступово зменшуючи частку великих 

компаній у своєму кредитному портфелі [3]. 
Ефективність кредитної діяльності банків на сьогодні є необхідним, 

якщоне вирішальним, фактором життєдіяльності банків, оскільки 

кредитнийпортфель становить більше половини всіх активів банку. У структурі 

балансубанку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова 

частинаактивів, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для 

успішногокредитування банки мають сформувати та реалізувати ефективну 

системууправління кредитним портфелем [2, c. 138]. 
Порівняємо обсяги споживчого кредитного портфелю на прикладі двох 

найбільших банків на українському ринку банківських послуг – АТ КБ 

«Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Обсяги кредитів, наданих фізичним особам протягом 2016-

2019рр., тис.грн [3] [4] 
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Аналізуючи рис.1, необхідно звернути увагу, що споживчий кредитний 

портфель АТ КБ «ПриватБанку» в декілька разів більший, ніж споживчий 

кредитний портфель АТ «Ощадбанку». Таку тенденцію можна пояснити тим, 

що на даний момент Ощадбанк беззаставнокредитує лише внутрішніх клієнтів, 

тобто осіб, які вже є клієнтами банками. До тієї категорії входять наступні:  
- клієнти, що отримують заробітну плату на карткові рахунки Ощадбанку,  
- клієнти, що отримують соціальну та військову пенсію на карткові 

рахунки Ощадбанку, 
- вкладники, 
- транзактори –особи, які мають платіжні картки і здійснюють  транзакції 

за допомогою них. 
Дана політка Банку проводиться для мінімізація ризиків неповернення 

кредитних коштів та зменшення простроченої кредитної заборгованості. Але на 

сьогодні кредитна політика Банку зазнає змін, тобто відбувається погодження 

нової політики кредитування фізичних осіб – кредитування зовнішніх клієнтів. 

Дане кредитування буде відбуватись паралельно з використанням методів та 

засобів мінімізації ризиків неповернення та простроченнязаборгованості. 
Щоб детальніше зрозуміти кредитний портфель АТ «Ощадбанк», 

проведемо порівняльний аналіз обсягів кредитів, наданих фізичним особам. 

Для початку, визначимо, яке місце займають кредити фізичних осіб в активах 

Банку (рис.2). 

 
Рисунок 2  - Динаміка питомої ваги кредитів, наданих фізичним особам 

в активах АТ «Ощадбанку» [3] 
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становили 110 490 820 тис. грн, тоді як на кінець 2017 року цей показник 

збільшився на 6,72%  (7 425 313тис. грн).  Вже в наступному році активи 
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Ощадбанку становили на -23 291 430 тис. грн менше (-19,75%).Така тенденція 

була спричинена погіршенням економічного та політичного становища в 

Україні. 
Динаміка кредитного портфеля протягом дослідженого періоду була 

зростаюча. Станом на кінець 2016 рік кредити, надані фізичним особам 

становили 6 084 338 тис.грн. Вже в наступному році цей обсяг зріс на 

963 027тис.грн та становив 7 047 365тис.грн.  На кінець 2018 року велична 

кредитного портфеля зросла на 26,91% та становила 8 944 105тис.грн.Така 

динаміка була спричинена погіршенням становища населення, тоді як 

скориставшись кредитом, фізичні особи наближують досягнення споживчих 

цілей і отримують речі, власниками яких вони стали б лише в майбутньому. 
Якщо аналізувати місце споживчого кредитного портфеля в активах банку, 

то необхідно зауважити, що ця велична мала тенденцію до зростання протягом 

2016-2018рр. Така тенденція була спричинення зменшенням величини активів 

банку та зростання величини кредитного портфеля. Якщо на кінець 2016 року 

питома вага кредитів фізичним особам в активах банку становила 5,51%,  то 

вже на кінець 2018 року їх частка займала вже 9,45% усіх активів банку. 
Розглянемо споживчий кредитний портфель в розрізі різновидів кредиту 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 - Динаміка споживчого кредитного портфеля в розрізі різновидів 

кредиту АТ «Ощадбанку» протягом 2016-2018рр., тис.грн. [3] 
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Детальніше проаналізуємо кредити з використанням платіжних карток. 

Такі кредити надаються внутрішнім клієнтам, які мають зарплатні та пенсійні 

проекти в Ощадбанку. Даний вид кредиту має пільговий період – 62 дні, тобто 

клієнт має можливість розраховуватись даною карткою в торгово-сервісній 

мережі і 62 дні не платити відсотки по використаних кредитних коштах. Така 

перевага є дуже суттєвою, тому більшість клієнтів має таку картку. 
Аналізуючи рис.3, варто звернути увагу, що кредити з використанням 

платіжних карток протягом дослідженого періоду мали тенденцію до 

зростання. В 2016 році ця величина становила 1 811 609 тис.грн., вже в 2017 

році цей показник збільшився 525 150тис.грн. (28,99%). В наступному році 

велична кредитів. Таке збільшення було спричинено розширенням клієнтської 

бази та примноженням зарплатних проектів. 
Іпотечні кредити – кредити під заставу нерухомого майна. Аналізуючи 

рис.3, слід підкреслити, що їх обсяг несуттєво відрізняється від обсягу кредитів 

з використанням платіжних карток. Це пояснюється тим, що розмір іпотечних 

кредитів на багато більша, хоча кількість виданих таких кредитів суттєво 

менша. 
Протягом 2016-2018 років велична іпотечних кредитів зростала не суттєво. 

В 2016 році цей показник становив 1 489 492 тис.грн, тоді як в 2017 році розмір 

таких кредитів збільшився на 4,89% та становив 1 562 286 тис.грн. Вже на 

кінець 2018 року іпотечні кредити збільшились на 154 248 тис.грн. (9,87%) та 

становили 1 716 534тис.грн.  
Основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є: 
- малоефективна, непередбачувана, довготривала і витратна для кредитора 

процедура звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду чи 

виконавчого напису нотаріусу; 
- відсутність законодавчого положення щодо функціонування вторинного 

іпотечного ринку іпотечних цінних паперів; 
- нерозвиненість інфраструктури ринку житла та житлового будівництва; 
- недосконалість правової бази; 
- відсутність дієвого механізму кредитування під заставу земель 

сільськогосподарського призначення; 
- неспроможність банківської системи працювати за міжнародними 

схемами реінвестування; 
- недовіра населення до українських банків та щодо можливості втрати 

свого житла у разі банкрутства банка-кредитора [4]. 
Автокредитування протягом останніх років набирає обертів в розвитку. На 

даний момент АТ «Ощадбанк» має ряд різноманітних ефективних та 

привабливих для клієнтів програм автокредитування. Аналізуючи рис.3, варто 

зазначити, що величина автокредитів в 2017 році збільшилась на 30,19% 

(695 641тис.грн), тоді як на кінець 2018 року автокредитування збільшилось на 

111,99% та становило 1 316 830 тис.грн. 
Детальніше проаналізуємо структуру споживчого кредитного портфеля 

АТ«Ощадбанк» в 2018 році (рис.4). 
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Рисунок 4 -Структура споживчого кредитного портфеля АТ 

«Ощадбанку» в 2018 році [3] 
 

Аналізуючи рис.4, необхідно звернути увагу, що найбільшу питому вагу 

становлять кредити з використанням платіжних карток, вони займають 37,32% 
усього кредитного портфеля. На другому місці – іпотечне кредитування, яке 

становить 19,19% всіх кредитів. Споживчі кредити, забезпечені нерухомістю та 

гарантіями становлять 18,84% та дорівнюють 1 685 499тис.грн.  
Отже,кредитування фізичних осіб – важлива складова економіки 

тафінансового сектора України. Саме цей вид кредитування є 

стимулюючимчинником розвитку економіки.АТ «Ощадбанк» на сьогоднішній 

день є одним з найбільших фінансовихінститутів української держави, що має 

широко розгалужену мережу установ. Обсяги кредитів наданих фізичним 

особам для споживчих цілей протягом 2016-2018 роках помітно зростають, що 

спричинено, з одного боку, погіршенням становища населення країни та 

неможливістю задовольнити потреби власними коштами, з іншої сторони, 

покращення кредитної політики банку та розширенням клієнтського портфелю.  
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здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ, ОСОБЛИВОСТІ 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»  
У статті розкрито питання визначення суті та значення управління 

капіталом, проаналізовано динаміку структури капіталу АТ «Ощадбанк» 

протягом 2017-2018 рр. за їх видами, досліджено формування комерційними 

банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу протягом 

2017-2018рр.  
Ключові слова: капітал, комерційний банк, банківський капітал, власний 

банківський капітал, залучений банківський капітал, позичений банківський 

капітал, регулятивний капітал, капіталізація, механізм формування капіталу 

банку. 
На сучасному етапі розвитку банківської системи України, у 

посткризовий період, одним із головних завдань є формування комерційними 

банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу, оскільки 

відновлення економічного зростання національної економіки неможливе без 

здійснення інвестування в реальний сектор економіки. Саме в цих умовах 

комерційні банки стикаються з проблемою формування банківського капіталу, 

який є запорукою виконання банками своїх функцій у економіці. 
Це актуально у розрізі того, що на даному етапі вітчизняна економіка 

наражається на небезпеку недотримання нормативного розміру власного 

капіталу банками через неефективну політику управління ним. 
 Метою дослідження є визначення формування оптимальної структури  

капіталу комерційного банку на прикладі АТ «Ощадбанк». 
Проблеми управління власним капіталом комерційних банків та питання 

методичних засад управління формуванням власного капіталу банку в умовах 

ринкової економіки досліджували вітчизняні вчені А.В. Васюренко, Б.Л. Івасів, 

А.М. Мороз, А.А. Пересада, Л.О. Примостка, М.І. Савлук. В той же час 

потребують подальшого дослідження питання особливостей збільшення 

власного капіталу банківських установ, саме це обумовлює актуальність 

обраної тематики. 
Розвиток банківської системи та удосконалення діяльності банків – одна з 

найважливіших умов створення ефективного ринкового механізму в Україні. 
Такі тенденції в діяльності банків як: концентрація капіталу, зростання 

конкуренції і впливу іноземних банків на національну економіку, впливають на 

активізацію процесів формування власного капіталу банків. 
Досвід показав (як вітчизняний так і зарубіжний), що основною 

проблемою в процесі формування власного капіталу комерційного банку є не 

нарощування капіталу, а встановлення його оптимальної для конкретного банку 

величини з урахуванням таких основних факторів, як: специфіка пасивних 

операцій, ризиковість розміщення активів, структура власності, різноманітність 

клієнтів, обсяги залучення нових клієнтів. Капітал банку – це сукупність 

власних, залучених і позичених коштів, які перебувають в розпорядженні 
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комерційного банку та використовуються ним для формування матеріальних, 

нематеріальних і фінансових активів в грошовій формі та здійснення своєї 

діяльності з метою отримання прибутку [1]. 
Особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з 

боку Національного банку України за дотриманням економічних нормативів, 

базою для розрахунку яких є власний капітал. АТ «Ощадбанк» є державним 

банком в Україні, він повністю належить державі. У зв’язку з цим існує 

необхідність у створенні такої системи управління формуванням власного 

капіталу банку, яка забезпечувала б сталий розвиток банківської діяльності [4].  
Давайте проаналізуємо динаміку власного капіталу АТ «Ощадбанк» 

станом на  2017-2018 рр. (рис. 1) [2, 3] 
 

 

Рисунок 1 – Динаміка власного капіталу АТ «Ощадбанк» станом на  2017-
2018 рр., тис. грн. 

Станом на 2018 рік загальна вартість власного капіталу банку 

дорівнювала 18542714 тис. грн., в динаміці сума власного капіталу зменшилась 

на 12 708 915 тис. грн. Зменшення величини власного капіталу відбулося в 

основному за рахунок збільшення нерозподіленого збитку, який на 2018 рік 

становив 33 219 707 тис. грн. Протягом 2018-2017 рр. акціонерний капітал 

залишився незмінним. Резерв переоцінки будівель зменшився майже на 200 

тис. грн., а резерв переоцінки інвестицій, що оцінюються за справедливою 
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вартістю через інший сукупний дохід зменшився на 70,3 % і становив станом на 

31 грудня 2018 року 215 554 тис. грн.  
На основі рекомендацій правління банку проводить коригування 

структури капіталу шляхом додаткового випуску акцій, залучення додаткових 

кредитних коштів або виплати по діючим кредитам. Дані про акції наведені у 

таблиці 1. 
Таблиця 1 – Акціонерний капітал АТ «Ощадбанк»за 2017-2018 рр.[2] 

  

Кількість 

акцій, шт. 
Номінальна вартість, 

тис. грн. 
Скоригована сума, 

тис. грн. 

31 грудня 2016 року 30 049 34 856 840 35 108 980 

Додаткова емісія акцій 12 600 14 616 000 14 616 000 

31 грудня 2017 року 42 649 49 472 840 49 724 980 

Додаткова емісія акцій - - - 

31 грудня 2018 року 42 649 49 724 840 49 724 980 
 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років номінальна вартість однієї акції 

становила1 160 000 грн. Усі акції відносяться до одного класу та мають право 

на один голос. 
Дана окрема фінансова звітність відображає суму сплаченого 

акціонерного капіталу завартістю, яка скоригована на ефект гіперінфляції у 

сумі 252 140 тисяч гривень, яка маламісце до 31 грудня 2000 року. 
1 лютого 2017 року Уряд України прийняв рішення про збільшення 

акціонерного капіталуБанку шляхом здійснення емісії 2 987 нових акцій із 

номінальною вартістю однієї нової акції1 160 000 грн. Оплата нових акцій 

Банку була здійснена державними борговимицінними паперами – облігаціями 

внутрішньої державної позики з індексованою вартістюспеціальної емісії 

номінальною вартістю 3 464 920 тис. грн. [3] 
Відповідні зміни до Статуту Банку погоджені НБУ 6 березня 2017 року та 

зареєстровані уЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадськихформувань 9 березня 2017 року. НКЦПФР 

зареєструвала це збільшення 10 березня 2017року. 
6 березня 2017 року Уряд України прийняв рішення про збільшення 

акціонерного капіталуБанку шляхом здійснення емісії 4 656 нових акцій із 

номінальною вартістю однієї нової акції1 160 000 грн. Оплата нових акцій 

Банку була здійснена державними борговимицінними паперами – облігаціями 

внутрішньої державної позики з індексованою вартістюспеціальної емісії 

номінальною вартістю 5 400 960 тис. грн. 
Найбільшу частку в сумі капіталу становить статутний капітал. Показник 

статутного капіталу – один з основних показників розвитку банку. 

Ефективність використання статутного капіталу та його значення в діяльності 

комерційного банку визначається за допомогою таких показників: 
 розмір прибутку на одну акцію; 
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 розмір прибутку на 1 грн. статутного капіталу; 
 питома вага статутного капіталу в загальній сумі капіталу; 
 питома вага статутного капіталу у валюті балансу. 

Розрахуємо дані показники. Розмір прибутку на одну акцію АТ 

«Ощадбанк» за перші півроку 2017-2018 рр. відображено у таблиці 2. 
Таблиця 2 – Прибуток(збиток) на акцію АТ «Ощадбанк»за перші 

півроку 2017-2018 рр.[2, 3] 

Показник 

За шість місяців, 

що закінчились 

30 червня  
2017 року 

За шість місяців, 

що закінчились 

30 червня  
2018 року 

Відхилення 2018/ 2017 рр. 

абсолютне відносне, % 
Чистий 

прибуток(збиток) 

за рік, тис. грн 
306 316 108 972 -197 344 -64,42 

Середньозважена 

кількість звичайних 

акцій, шт. 
35 088 42 649 7 561 21,55 

Прибуток (збиток) 

на акцію, грн. 8 730 2 555 -6 175 -70,73 

 
     

Аналізуючи дані, наведені вище, можна сказати, що чистий прибуток за 

шість місяців, що закінчились 30 червня 2018 року в порівняні з даним 

періодом 2017 року зменшився майже на 65%, тобто на 197 344 тис. грн., що є 

досить негативною тенденцією. Аналізуючи середньозважену кількість 

звичайних акцій, потрібно сказати, що кількість акцій зросла на 21,55%. В 

підсумку, збиток на одну акцію збільшився на 70,73%. 
Розмір прибутку на 1 грн. статутного капіталу: 
 2017 р.: 306 316 000/43 722 720 = 7,01 грн. 
 2018 р.: 108 972 000/49 472 840 = 2,20 грн. 

Цей коефіцієнт визначає ефективність використання коштів власників та 

доцільність їх вкладання до банку, за розрахунками можемо зробити висновок, 

що кошти держави використовуються не ефективно та статутний капітал банку 

не є рентабельним.  
Вибір того чи іншого джерела збільшення власного капіталу і їх 

структура визначаються сукупністю факторів, найважливішими із яких є 

оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики 

впливають як на рівень прибутку, так і на рівень ліквідності. При цьому 

визначаються варіанти приведення у відповідність співвідношень між 

прибутком, ризиком і ліквідністю. 
Давайте проаналізуємо динаміку економічних нормативів діяльності АТ 

«Ощадбанк» станом на 31.12.2018 р. в порівнянні з  АТ КБ «Приватбанк». 
Аналізуючи таблицю, можна сказати, що АТ «Ощадбанк»  та АТ КБ 

«Приватбанк» дотримуються всіх економічних нормативів. Норматив 

достатності (адекватності) регулятивного капіталуАТ «Ощадбанк» становив 
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13,56%, що на 3,56% більше нормативного значення. Норматив миттєвої 

ліквідностіАТ «Ощадбанк» порівняно з АТ КБ «Приватбанк» більший на 

56,46%, норматив поточної ліквідності – менший на 5,86%. Також слід 

відмітити, що норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента майже сягнув граничного значення 23,72% при нормативному 

значенню не більше 25%. Решта економічних нормативів мали 

понаднормативний рівень коефіцієнтів, що є досить позитивним для діяльності 

банку. 
Таблиця 3 – Динаміка економічних нормативів діяльності АТ 

«Ощадбанк»  та АТ КБ «Приватбанк»станом на 31.12.2018 р. [5] 
  АТ «Ощадбанк»  АТ КБ «Приватбанк» 
Н1, Регулятивний капітал, 
тис. грн 13 200 548 19 555 683 

Н2, Норматив достатності 

(адекватності) регулятивного 

капіталу (не менше 10 %) 
13,56 17,46 

Н4, Норматив миттєвої 

ліквідності (не менше 20 %) 99,92 43,46 

Н5, Норматив поточної 

ліквідності (не менше 40 %) 136,12 141,98 

Н6, Норматив коротко-строкової 

ліквідності (не менше 60 %) 85,55 97,74 

Н7, Норматив максимального 

розміру кредитного ризику на 

одного контрагента (не більше 

25 %) 

23,72 6,26 

Н8, Норматив великих кредитних 

ризиків (не більше 8-кратного 

розміру регулятивного капіталу) 
362,52 0,00 

Н9, Норматив максимального 

розміру кредитного ризику за 

операціями з пов’язаними з 

банком особами (не більше 25 %) 

0,49 0,19 

Н11, Норматив інвестування в 

цінні папери окремо за кожною 

установою (не більше 15 %) 
0,05 0,06 

Н12, Норматив загальної суми 

інвестування (не більше 60 %) 0,14 0,07 
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Отже, можна стверджувати, що саме чітке дотримання АТ «Ощадбанк» 

усіх економічних нормативів, встановлених Національним банком України, 

забезпечують йому стабільність на ринку банківських продуктів та підвищують 

довіру населення до запропонованих ним послуг. 
На основі вищевикладеного можемо підсумувати, що АТ «Ощадбанк» 

здійснює управління капіталом з метою забезпечення продовження діяльності 

банку, а за для більшої прибутковості і стабільності слід приділити більшу 

увагу певним напрямкам управління капіталом. А саме потрібно активізувати 

свою діяльність щодо нарощення власної капітальної бали, оптимізувати 

співвідношення запозичених коштів і власного капіталу, та приділити уваги 

якості активам банку для підвищення їх рентабельності.   
Зауважимо, щоб вирішити проблему щодо підвищення рівня капіталізації 

та надійності установ банківської системи України, банкам було б доцільніше 

покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним 

ризиків, що виникають в процесі їхньої діяльності. Ефективним кроком було б 

забезпечення стимулювати залучення власного банківського прибутку для 

інвестицій у капітал шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку 

кредитних установ, а також стимулювати приплив капіталу у банки за рахунок 

активного залучення коштів акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів. 
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МОНІТОРИНГ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИВ СУЧАСНИХ 

УМОВАХ  

У статті розкрито питання щодо розмежування доходів і видатків між 
державним та місцевими бюджетами, складання місцевих бюджетів в 

сучасних умовах та питання їх фінансового вирівнювання. Також 

здійсненорозгляд механізму діяльності і реалізації місцевих бюджетів та 

опрацюванняреальних пропозицій щодо його удосконалення.На підставі 

проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової 

бази органів місцевого самоврядування. Проаналізовано розподіл основних 

доходів Зведеного бюджету України за видами бюджетів та розподіл 

основних видатків Зведеного бюджету України за видами 

бюджетів.Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, організаційних 

та соціальних проблем місцеві бюджети зможуть користуватися достатнім 

обсягом коштів на здійснення делегованих повноважень. 
Ключові слова: моніторинг,бюджетна система, бюджетний процес, доходи 

місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, податки, удосконалення, 

фінансове вирівнювання, децентралізація, доходи бюджету, податкові 

надходження, трансферти. 
Постановка проблеми. Основна роль в ефективному здійсненні органами 

місцевого самоврядування покладених на них призначень і дорученьзіграють 

кошти місцевих бюджетів, що знаходяться у їх розпорядженні. Існуючий 

механізм формування доходів бюджетів України визначає низьким рівнем 

частки власних доходів місцевих бюджетів, що відображається нарощуванням 

розмірів міжбюджетних трансфертів В умовах незалежності органів місцевого 

самоврядування у здійсненні покладених на них функцій і виконанні власних і 

делегованих повноважень особливе місце належить місцевим бюджетам як 

фінансовій базі їх функціонування. Складність теоретичних та практичних 

аспектів формування та використання місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації обумовлює об’єктивну необхідність комплексного підходу до 

механізму формування і використання місцевих бюджетів України.У зв’язку з 

цим повстаєзакономірність у розгорнутомуопрацьовуванніпитань механізму 

формування доходів місцевих бюджетів та напрямів їх ефективного 

використання. 
Мета статті полягає у виявленні особливостей формування доходів 

місцевих бюджетів України та визначенні напрямів удосконалення процесів 

формування доходів місцевих бюджетів. 
Завдання: провести моніторинг виконання місцевих бюджетів України, 

проаналізувати виконання дохідної частини місцевих бюджетів, запропонувати 

напрями підвищення ефективності формування доходної бази місцевих 

бюджетів, з’ясувати специфіку формування дохідної частини місцевих 

бюджетів України.  
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Виклад основного матеріалу: Формування дохідної частини місцевих 

бюджетів відбувається відповідно до законодавства України. Місцеві бюджети 

є головним каналом доведення до населення підсумкових результатів 

соціального виробництва, що спрямовуються на суспільне використання. Через 

місцеві бюджети суспільні фонди використання розподіляються в 

територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної 

системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів здійснення на 

практиці плану економічного і соціального піднесення як регіонів, так і країни 

загалом. 
Вивченнямпитань формування доходів місцевих бюджетів приділили свої 

праці такі вчені, як, зокрема, Баранник Л.Б. [1], Міронова Л.О., Міщенко 

Д.А,Онищенко В.О., Піменова М.М., Піскова Ж.В., Сальникова Т.В., Фурдичко 

Л.Є. у своїх працях розглядають удосконалення механізму правління 

бюджетними видатками в Україні. Утім, незважаючи на важливий внесок 

існуючих наукових праць у цей напрямок досліджень, проблеми управління 

підвищенням ефективності використання коштів місцевих бюджетів України 

лишаються актуальним. 
У сьогоденних умовах широке фіскальне значення місцевих податків і 

зборів пов’язане, передусім, з їхньою достатньо великоюосновою 

оподаткування й рівноюналежністю між доходами й майновим рівнем 

платників та їх платежами до місцевих бюджетів. Проте результативність і 

фіскальна ефективність місцевого оподаткування припустимі лише за досить 

високого економічного розвитку країни та її регіонів як необхідної умови 

зростання доходів і майна, з яких сплачують податки, та уведення 

комплексного регіонального моніторингу доходів і майна як об’єктів 

оподаткування.  
З року в рік місцеві бюджети набувають щодалі більшої вагомості як за 

обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо рішення соціально-
економічних питань регіонів, де проживає більшість населення України[2]. 

Обсяги фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих 
органів влади, постійно збільшуються, про що свідчать дані табл. 1. 

Таблиця 1 - Обсяги доходів місцевих бюджетів у 2016–2018 рр. 

Роки 

Доходи місцевих бюджетів, млн. грн. Частка у ВВП, % 

без урахування 

трансфертів 
з урахуванням 

трансфертів 

доходів без 

урахування 

трансфертів 
2016 101 177 231 702 5,7 
2017 120 480 294 460 6,1 
2018 170 748 366 143 7,2 

 
Як свідчать наведені у табл. 1 дані, протягом 2016–2018 рр. в Україні 

спостерігається витривала тенденція зростання ролі доходів місцевих бюджетів 

у перерозподілі ВВП. Фінансова децентралізація забезпечує більш ефективне 

надання місцевих послуг, адже на рівні місцевої влади витрати будуть 
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меншими за рахунок зменшення адміністративних витрат та витрат на 

поточний контроль.Вистежити динаміку зростання обсягів доходів місцевих 

бюджетів за 2016–2018 рр. можна на рис. 1.  

Рисунок 1 - Динаміка зростання обсягів доходів місцевих бюджетів за 2016–

2018 рр., млн. грн. 
Дані рис. 1 свідчать про те, що з 2016 р. спостерігається тенденція 

зростання доходів місцевих бюджетів як з урахуванням трансфертів, так і без 

них. Так, доходи з урахуванням трансфертів у 2017 р. зросли на 62 658 млн. 

грн. порівняно з 2016 р., а в 2018 р. зросли на 71 683 млн. грн. порівняно з 2017 

р. Що стосується доходів без урахування трансфертів, то простежується 

подібна динаміка. У 2018 р. вони накопичують 170 748 млн. грн., що на 50 268 

млн. грн. більше, ніж у 2017 р. [2]. Реалізацію дохідної частини місцевих 

бюджетів характеризують дані, що наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 - Обсяг надходжень місцевих бюджетів України (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) за 2014–2016 рр. (млн. грн.) 

Фонди 
Роки 

2016 2017 2018 
Факт Факт Факт 

Загальний фонд 80 320,1 101 574,7 146 648,3 
Спеціальний фонд 20 857,5 18 887,0 24 099,6 

Разом 101 177,2 120 461,7 170 747,9 
 
Як показують дані таблиці 2, до загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів у 2018 р. 

надійшло 170,7 млрд. грн., що на 50,2 млрд. грн., або на 41,7% більше, ніж у 

2017 р. Річний план доходів, затверджений місцевими радами, здійснено на 

110,6%.  
Позитивним фактом у даному аналізі є зростання призначення доходів 

місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету у 2018 р. 

Визначнимнапрямком розв’язання проблем фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів є посилення взаємозв'язків між соціально-економічним і бюджетним 

плануванням адміністративно-територіальних одиниць. На формування доходів 

місцевих бюджетів має впливати соціально-економічна ситуація на території 
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місцевого самоврядування та виконання програм розвитку адміністративно-
територіальних одиниць [9]. 

Важливим напрямом бюджетної політики є продовження децентралізації і 

на цій основі – формування спроможного місцевого самоврядування з 

розширеними повноваженнями та сферами відповідальності. Практична 

реалізація процесу об’єднання територіальних громад розпочалась в середині 

2015 року, таким чином, наразі можемо проаналізувати результати трирічної 

роботи. У 2015 році було утворено 159 ОТГ, що об’єднали 793 територіальні 

громади. 25 жовтня 2015 р. в цих громадах було обрано нові органи місцевого 

самоврядування, з 1 січня 2016 р. вони перейшли на прямі бюджетні 

розрахунки з Державним казначейством і за результатами 2016 року показали 

помітну позитивну динаміку свого розвитку. Ці громади отримали розширені 

повноваження і додаткові ресурси, що дозволило їм реалізовувати проекти 

розвитку інфраструктури: ремонтувати і навіть будувати школи, дитсадки, 

водогони, дороги, системи вуличного освітлення, закуповувати комунальну 

техніку, створювати комунальні підприємства, дбати про благоустрій території 

тощо. У 2016 році відбувся суттєвий прогрес у формуванні ОТГ – їхня кількість 

зросла у 2,3 рази.  
Таким чином, станом на початок 2017 р. в Україні налічувалось 366 ОТГ, 

які об’єднали 1740 місцевих рад, в яких проведено перші місцеві вибори. Ці 

громади у 2017 році перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним 

бюджетом України. У 2016 р. розпочався процес обрання старост у селах і 

селищах об’єднаних громад. У 2017 році після прийняття низки законів, що 

врегулювали проблемні питання об’єднання, процес формування ОТГ отримав 

новий імпульс до активізації. 30 квітня 2017 року відбулись перші місцеві 

вибори ще у 47 ОТГ. Таким чином, станом на кінець травня 2017 року в Україні 

утворено 413 ОТГ, що об’єднали 5258 населених пунктів, і в яких відбулись 

перші вибори органів місцевого самоврядування (рис. 2) [9]. 

 
Рисунок 2 -  Кількість об’єднаних територіальних громад в період 

2015-2018 рр. 
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З початку 2018 року всі 665 об’єднаних територіальних громад перейшли 

на прямі міжбюджетні відносини, в тому числі й ті, де перші місцеві вибори 

відбулися наприкінці 2017 року. Показники міжбюджетних відносин для ОТГ 

були надані для формування їх бюджетів ще на початку грудня. Це значно 

спростило процес складання та затвердження місцевих бюджетів, особливо 

бюджетів новостворених ОТГ [5, С. 6-9].На сьогоднішній день вдосконалення 

механізму формування доходів місцевих бюджетів неможливе без зміни 

підходів до організації і проведення бюджетного процесу, який полягає у 

впровадженні середньострокового планування доходів і переході від існуючої 

форми утримання бюджетних установ до фінансування цільових 

середньострокових програм, в яких бюджетні кошти визначаються на 

конкретну мету. Нинішньою формою будови бюджетного процесу є програмно-
цільовий метод, сутність вживання якого полягає в здійснені бюджетного 

процесу на центральному, галузевому і регіональному рівнях відповідно до 

програм, які орієнтовані на досягнення мети і підсумкового результату.  
Моніторинг програмних показників діяльності бюджетної сфери під час 

застосування програмно-цільового методу даєперспективурозцінювати 

ефективність використання бюджетних коштів, досягнення мети під час 

реалізації бюджетних програм. Широке значення має покращання механізму 

формування доходів бюджету через встановлення сталих ставок розподілу 

податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами. 

Доопрацювання потребує чинне законодавство, адже, оцінюючи вплив на 

формування доходів бюджету, можна говорити про його недосконалість та 

неадекватність сьогоденним умовам господарювання, бо доходи бюджету в 

теперішніх умовах не стали стабільними й очікуваними як загалом, так і в 

розрізі окремих джерел їх надходжень [7, С. 3-8].  
Прогноз, планування, виконання, контроль і моніторинг доходів бюджету 

й чинного законодавства мають відбуватися в межах єдиного механізму 

формування та функціонування доходів бюджету. За таких умов 

функціонування податкових зобов’язань їх нарахування та мобілізація мають 

стати основою мобілізації доходів місцевого бюджету як єдиного унітарного 

процесу формування доходів бюджету. 
Висновки.Отже, моніторинг місцевих бюджетів відбувається у досить 

проблематичних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого 

самоврядування, а саме обмеженість фінансових ресурсів і нестабільність 

дохідних джерел стали актуальною і гострою проблемою. Існують різні 

джерела формування фінансових ресурсів, використовуючи які, органи 

місцевого самоврядування мають можливість поповнювати ними місцевий 

бюджет та виконувати покладені на них функції розвитку місцевих громад. 

Дослідження практики формування доходів місцевих бюджетів показало, що 

основним джерелом, за рахунок якого відбувається наповнення місцевих 

бюджетів, є податкові надходження. Неподаткові надходження не відіграють 

провідної ролі у фінансовому забезпеченні регіонів. Пріоритетами формування 

потужної фінансової бази регіонів мають стати подальший розподіл 

повноважень між центральними органами влади й органами місцевого 
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самоврядування, пошук додаткових джерел формування доходів місцевих 

бюджетів, розширення дохідної бази місцевих бюджетів, а також 

удосконалення перерозподільних процесів у бюджетній системі. 
Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів має включати: 

моніторинг результативності видатків, підвищення якості оперативного 

управління фінансовими ресурсами, недопущення фактів неефективного 

використання бюджетних коштів, забезпечення своєчасного фінансування 

видатків, пошук шляхів посилення соціальної, стимулюючої та регулюючої 

ролі податків. Таким чином, від ефективності побудованої системи формування 

та використання коштів місцевих бюджетів залежить ефективність 

функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової 

політики а, відповідно, це забезпечує прогресивний соціально-економічний 

розвиток країни, сприяє гармонізації інтересів держави та регіонів. 
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА МЕТОДИ 

СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
У статті надано оцінку формування державного зовнішнього та 

внутрішнього боргу України. Проаналізованоголовні тенденції боргових 

відносин та їх причини. Подано методи скорочення внутрішнього та 

зовнішнього державного боргу та оптимального використання запозичених 

коштів. 
Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній 

державний борг, боргова політика, державний бюджет. 
Постановка проблеми. Питання регулювання та оптимізації боргового 

навантаження залишається актуальнимз часів незалежності України. 

Розв'язання проблеми обслуговування державного боргу є одним із ключових 

факторів економічної стабільності в країні. Від характеру врегулювання 

боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, 

стабільність її національної валюти, оскільки зростання обсягу боргу стає 

однією із передумов економічної і фінансової нестабільності. 
Формулювання цілей статті.Метою дослідженняє аналіз динаміки 

державного боргу та методи його скорочення в умовах трансформації 

фінансової системи України. 
Посилання на останні дослідження та публікації.Питанням сутності 

державного боргу, його управлінню та методам зниження боргового 

навантаження присвячено праці таких науковців, якБабич І.В [1], Барановський 

О.М.[2], Лисяк Л.В. [4], Олексійчук С.В. [5] та інші. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Сьогодні державний борг є 

нагальною проблемою не тільки України, а й переважної більшості країн світу. 

Необхідним є аналіз динаміки і структури заборгованості, що зумовлено 

потребою визначення пріоритетів в обслуговуванні державного боргу та цілей 

боргової політики уряду.  
Формування боргу України з моменту оголошення незалежності було 

досить неоднозначне, обслуговування державного боргу здійснювалось 

значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних 

бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги.  
Всі ці процеси негативно вплинули на динаміку обсягів зовнішнього та 

внутрішньогодержавного боргу, яка представлена на рис. 1. На тлі кризових 

явищ у світовій та вітчизняній економіці, починаючи з 2008 року можна 

прослідкувати тенденцію до значного зростання державного боргу, як 

зовнішнього, так і внутрішнього. У 2009 році зовнішній борг зріс на 5,8 млрд. 

дол. США, а внутрішній на 5,6 млрд. дол. США. За 10 років (з 2009 року по 

2018 рік) зовнішній борг зріс з 17 до 39,7 млрд. дол. США, а внутрішній – з 11,4 

до 27,5 млрд. дол. США. 
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Рисунок 1 – Динаміка обсягу зовнішніх та внутрішніх запозичень 

у 1992-2018 роках, млрд. дол. США 
Розроблено автором на основі [7, 8, 10] 

 
До основних причин швидкого зростання державного боргу України за 

роки її незалежності можна віднести: значні дефіцити бюджету; необхідність 

збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці; залежність від імпортованих енергоносіїв. 
Надмірна залежність від боргових зобов'язань в іноземній валюті призвела 

до різких коливань валютного курсу та до фінансового тиску. Висока 

ресурсозалежність, низька ефективність використання технічних потужностей, 

їх зношення та закінчення придатного до експлуатації терміну, а також значна 

корумпована монополізація – саме такі характеристики описують стан 

українського енергозабезпечення.  
Але найсуттєвішою  причиною зростання державного боргу виступають 

саме значні бюджетні дефіцити (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Динаміка бюджетного дефіциту у 2007-2018 роках, млн. грн. 
Роки Доходи Видатки Сальдо (дефіцит бюджету) 
2007 165939,2 174254,3 8315,1 
2008 231722,9 241490,0 9767,1 
2009 209700,3 242437,2 32736,9 
2010 240615,3 303588,8 62973,5 
2011 314616,9 333459,5 23557,6 
2012 346054,0 395681,5 53445,2 
2013 339180,3 403430,2 64707,6 
2014 357084,2 430217,8 78052,8 
2015 534694,8 576911,4 45167,5 
2016 616274,8 684743,4 70130,2 
2017 793265,0 839243,7 47849,6 
2018 928108,3 985842,0 59247,9 

Розроблено автором на основі [6] 
 

Починаючи з 2008 року розмір дефіциту бюджету різко зростає, у 

2010 році його рівень сягає 62973,5 млн. грн, після чого прослідковується 

скорочення дефіциту у 2011 році до 23557,6 млн. грн. На фоні кризових явищ у 

2013-2014 роках обсяг бюджетного дефіциту знову зростає до 64707,6 та 

70130,3 млн. грн відповідно. Наразі немає чіткої тенденції до зростання чи 

спаду.  
Ланцюг «дефіцит бюджету – державний борг» призводить до 

логічногонаслідку –формування боргових зобов’язань держави та потребує 

ефективного управління. До головних стратегічних завдань фінансової 

політики належить зниження рівня дефіциту державного бюджету та частки 

державного боргу у валовому внутрішньому продукті; підтримка структурних 

реформ у реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення 

інвестицій в економіку; зміцнення фінансово-економічної самостійності 

місцевих бюджетів. 
Для активізації державної політики щодо оптимізації боргового 

тягарядоцільно ресурси, залучені з використанням дефіцитногофінансування, 

направляти на прискорення економічного розвитку країни шляхом 

як посилення державної інвестиційноїполітики, так і стимулювання 

інвестиційної та інноваційної діяльності приватного сектора 

економіки. [4, с. 193]. 
Реалізація управління державним боргом здійснюється за допомогою 

застосування наступних методів виходячи з історичних і економічних 

передумов, що визначають їх виникнення і застосування: 
1) рефінансування державного боргу - погашення основного боргу і 

відсотків за рахунок коштів, отриманих від розміщення нових позик та 

отримання кредитів від кредитних організацій; 
2) новація, яка передбачає укладення угоди між позичальником і 

кредитором по заміні одних зобов'язань іншими. Можливий також переклад в 

позикове зобов'язання боргу, що виник з будь-якого іншого підстави, зокрема 

купівлі-продажу, орендимайна, і навпаки.  
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3) уніфікація – рішення держави про об'єднанняїї декількох раніше 

випущених позик, а також обмін раніше випущених облігацій і сертифікатів на 

облігації і сертифікати нових позик; 
4) конверсія, що припускає зміну прибутковості по позиках, отриманим 

державою в якості позичальника; 
5) консолідація, передбачає зміну умов запозичень, а саме збільшення 

строків, на які надаються боргові зобов'язання; 
6) пролонгаціяпогашення позик, тобто перенесення погашення на більш 

пізній термін; 
7) анулювання державного боргу, тобто відмова держави від всіх раніше 

взятих на себе боргових зобов'язань; 
8) реструктуризація, передбачає підписання угоди про припинення 

боргових зобов'язань, складових державного боргу, з заміною їх на інші боргові 

зобов'язання на інших умовамах обслуговування і погашення; 
9) списання боргу шляхом скорочення суми основного боргу; 
10) сек’юритизація - обмін боргів на облігації; 
11) обмін облігацій за регресивним співвідношенням, коли декілька раніше 

випущених облігацій позики прирівнюються до однієї нової; 
12) дострокове погашення, яке передбачає економію бюджетних коштів 

при необхідності їх майбутнього обслуговування. 
Дані методи застосовуються індивідуально до боргових зобов'язань, що 

складають державний борг, і мають свою специфіку. Крім того, деякі з них 

можуть бути індивідуальні для певного виду боргового зобов'язання 

(наприклад, виключно для державних цінних паперів). 
Методи управління державним боргом можна розділити на адміністративні 

та ринкові. До першої групи належать: конверсія, консолідація, уніфікація, 

відстрочка погашення, списання, анулювання та ін. Друга група включає 

реструктуризацію, новацію, пролонгацію, дорозміщення, викуп, 

сек’юритизація, обмін та ін. В основу даного розмежування покладено таку 

ознаку, як прийняття рішення про застосування методу. Таким чином, 

адміністративні методи характеризуютьсяодностороннім ухваленням рішення 

про їх застосуванні з боку держави, без отримання попередньої згоди з боку 

кредитора, а ринкові, в своючергу, передбачають погоджувальний характер, 

тобто прийняття рішення передує переговорний процес між кредитором і 

позичальником, при цьому кредитори вправі вирішувати, брати їм 

запропоновані умови або відмовитися від них[1, с. 121]. 
У 2015 році була проведена реструктуризація державного боргу України. 

Це дозволило знизити  макроекономічні ризики, стабілізувати валютний ринок 

та банківський сектор. Крім того, добровільна реструктуризація зовнішнього 

боргу була  однією із рекомендацій програми розширеного фінансування МВФ, 

що відкрило для України можливість для наступного траншу.  
Причинами нагальної необхідності реструктуризації боргу стализначні 

накопичення боргу, а саме 90 % ВВП, спадом економічного зростання, 

девальвацією національної валюти, унеможливлення нових позик. 
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До основних умов угоди про реструктуризацію державного боргу України 

2015 р. належали [2]:  
- списання 20 % основної суми боргу (3,6 млрд дол. США), що призвело до 

зменшення боргу України з 19,3 млрд. дол США до 15,8 млрд. дол. США;  
- обмін реструктуризованих облігацій на дев’ять нових, виплата основної 

суми боргу за якими призначена на закінчення періоду дії Механізму 

розширеного фінансування МВФ (2015-2018 рр.). Сплата за основною сумою 

боргу відбуватиметься дев’ятьма рівними частинами з 2019 р. по 2027 р.;  
- пролонгація виплат за боргами, що залишилися, шляхом збільшення 

термінів дії усіх випусків євроооблігацій на 4 роки (з 2015 – 2023 рр. на 2019 – 
2027 рр.);  

- збільшення відсоткової ставки для 80 % суми боргу ( із 7,2 % до 7,75% за 

поточними єврооблігаціям). 
Негативними моментами процесу реструктуризації боргу є недостатній 

відсоток його списання. Для порівняння, Греція у 2012 р. домоглася списання 

52 % основної суми боргу. Не відбулося і зниження відсоткових ставок за 

обслуговуванням зовнішнього державного боргу, навпаки, вони несуттєво 

зросли – на 0,55%[2]. 
Інструментами нової боргової політики можуть стати державні боргові 

цінні папери, які повинні бути довгостроковими, а залучені по ним кошти – 
мати цільову інвестиційну спрямованість. Економічне зростання неможливе без 

інвестицій, насамперед у реальний сектор. Сам державний борг може і повинен 

служити фактором подолання сировинної залежності країни і формування 

нового технологічного укладу, що забезпечує конкурентоспроможність 

економіки. Бюджетні витрати на інвестиційні цілі дозволять стимулювати 

попит і забезпечать зростання виробництва. 
Висновки. Боргова політика держави є невід'ємною складовою бюджетної 

політики. Державний борг може принести економіці значущі вигоди і стати 

певною мірою каталізатором економічного розвитку, але для цього потрібно 

відповідальне та професійне управління ним.Основним завданням управління 

державним боргом є оптимізація витрат, пов'язаних з фінансуванням дефіциту 

бюджету, тобтознаходження оптимального співвідношення між потребами 

держави в додаткових фінансовихресурсах і витратами по їх залученню, 

обслуговування і погашення. Отже, необхідно спочатку про аналізувати і 

оцінити розмір бюджетного дефіциту, потім визначитися з джерелами його 

покриття. Методи управління впливають насамперед з вже наявних 

борговихзобов’язань іобумовлюють мінімізацію витрат на обслуговування і 

розмір самої суми основного боргу, але не передбачають залучення нових 

запозичень. Одним з таких заходів є оптимізація обсягу та реструктуризація 

витрат державного бюджету. Для вирішення проблем в галузі управління 

державним боргом необхідна реалізація комплексу заходів, які б сприяли 

уповільнення зростання державного боргу і його подальшого зниження.  
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здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститутКНТЕУ 
ОСНОВНІ ФАКТОРИ СПІВПРАЦІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА 

БАНКІВ НА РИНКУФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
У статті розкрито сутність інтеграції банків із страховими компаніями, 

наведені фактори впливу на їх діяльність, відповідно до різних рівнів, вказані 

основні характерні риси об’єднання двох фінансових інститутів, досліджено 

форми їх взаємодії. Також здійснено порівняльну характеристику діяльності 

співпраці страхових компаній та банків, шляхом аналізу переваг-недоліків, 

разом з потенційними вигодами та загрозами, з позиції банків та окремо з 

позиції страхових компаній. 
Ключові слова: банк, страхова компанія, інтеграція, фактор, співпраця, 

модель, бізнес, ризик, загрози, вигоди. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, 

досить актуальним є знаходження дієвих підходів та методів для покращення її 

стану в цілому. Одним з основних умов ефективного функціонування всіх сфер 

економіки є формування та розвиток ринку фінансових послуг. Фінансова 
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система України знаходиться у суворій боротьбі зі сторони українських та 

іноземних фінансових установ. При збільшенні конкуренції та при пошуку 

напрямів розвитку власного бізнесу, спостерігається тенденція до 

універсалізації фінансових установ. Досить актуальною є співпраця фінансових 

установ, зокрема банків та страхових компаній з іноземними капіталами, як 

найактивніших учасників. Вони дійсно здатні реально впливати на ринок 

фінансових послуг. Інтеграція таких банків та страхових компаній може 

приймати різні форми, серед яких банківсько-страхування, розрахункове 

обслуговування, страхування банківських ризиків та надання страховим 

компаніям банківських послуг - розміщення коштів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми співпраці 

банківських установ і страхових компаній досить глибоко вивчалися такими 

науковцями: О.О. Бородюк, О. Малахова, Р. Сабаш, В.Н. Фурман.Незважаючи 

на актуальність проблеми, її гостроту з огляду на світовий досвід у цій сфері та 

загальні тенденції розвитку фінансового ринку, даний напрямок досліджень все 

ще залишається актуальним, а отже потребує подальших досліджень. 
Метою дослідження є визначити сутність інтеграції банківських установ і 

страхових компаній, проаналізувати фактори впливу та форми їх співпраці, а 

так дослідити можливості та ризики такого виду діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Найбільш розвиненим ринком в Україні є 

ринок банківських послуг, тому доцільно буде розширювати його в 

подальшому, що позитивно вплине на стан економіки. Перспективною 

вбачається співпраця страхових компаній із банками. Об’єднання забезпечить 

результативний вплив на фінансові потоки, стійкість страхових компаній і 

банків, а також якість їх послуг. Інтеграція діяльності двох фінансових установ  

слугує мобілізації внутрішніх інтеграційних ресурсів і є умовою захисту 

фінансового сектору від ризиків та стимулом збереження капіталу. Поєднання 

банків та страхових компаній призведе до впровадження 

конкурентоспроможних продуктів, повноцінного задоволення клієнтів у 

фінансових послугах [1, С. 21-24].  
Доречним є розгляд факторів впливу на співпрацю страхових компаній та 

банків установ. Їх розділяють на декілька рівнів, серед них мега-, макро-, мезо- 
та мікрорівні. Поняттям «фактор» – це рушійна сила, яка має безпосередній 

вплив на формування системи за різних матеріально-технічних, суспільно-
економічних та природних умов. Фактори мають здатність до дії лише до тих 

пір, доки зберігаються їх умови. Класифікація рівнів наведена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Фактори розвитку співпраці страхового та банківського 

бізнесу 
*Джерело: побудовано автором   
 
Мегафактори – це фактори, які виникають на світовому рівні. 

Зовнішньоекономічна сфера має в наявності іноземного контрагента, що 

означає вихід за рамки однієї конкретної країни. На рисунку 1 вказано, що до 

мегарівня, на якому функціонують банки та страхові компанії, входять такі 

фактори: геополітичні, демографічні та екологічні. До геополітичних відносять:  
- взаємне проникнення та інтеграція міжнародних ринків капіталу, 

глобалізація економіки; 
- відсутність стабільності, наявність конфліктів в певних країнах чи 

регіонах світу. 
Демографічним фактором є зміна демографічної ситуації в країнах світу. 

До екологічних доцільно вказати зміни природно-кліматичних умов та 

несприятливий  вплив шкідливих виробництв в країнах. 
На макрорівні до факторів впливу входять: законодавчі, політичні, 

кон’юнктурні та інформаційно-технологічні. Для створення нових продуктів 

впливає лібералізація державного регулювання фінансової системи загалом. 

Фактором політичної діяльності є виникнення непередбачених ситуацій у 

випадку зміни державного політичного курсу, запровадження або відміна 

соціальних програм. До кон’юнктурних факторів впливу відносять: 

проникнення іноземних інвесторів на національні банківський та страховий 

ринок; підвищення конкуренції між небанківськими та банківськими 

установами; створення перешкод для входження на ринок нових посередників. 

Розвиток інформаційних технологій, розвиненість інформаційної 

інфраструктури, що впливає на технологічну можливість інтеграції, все це 

входить до інформаційно-технологічних факторів розвитку страхового та 

банківського бізнесу на макрорівні. 

 

Фактори впливу на співпрацю страхових компаній та банків  

Мегарівень Мезорівень Макрорівень Мікрорівень 

геополітичні; 
демографічні; 

екологічні. 

законодавчі; 
політичні; 

кон’юнктурні; 
інформаційно-
технологічні. 

міжгалузеві; 

галузеві; 

регіональні. 

клієнтсько-
орієнтовані; 

фінансово-
інвестиційні. 
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Технологічну можливість взаємодії банків і страхових компаній обумовив 

розвиток інституційної та інформаційно-технологічної підсистеми 

інфраструктури світового фінансового ринку. Стрімкий розвиток 

інфраструктури світового фінансового ринку створив сприятливі умови для 

створення та впровадження нових інноваційних фінансових продуктів. 

Перевагами використання інновацій стало скорочення обсягу операційних 

витрат, а також настання можливості створення та використання новітніх 

комплексних фінансових послуг. Саме глобалізаційні процеси економіки, 

інтеграція міжнародних ринків капіталу, розвиток сучасних інформаційних 

технологій дали можливість розширити бізнес банківських установ шляхом їх 

інтеграції в страховий ринок. 
Мезорівень – це рівень в який входять міжгалузеві, галузеві та 

регіональні фактори. До таких факторів відносять: 
- висока концентрація капіталу в банківському та страховому сегментах 

фінансового сектора економіки; 
- різноманітність фінансових продуктів та висока конкуренція, що внесли 

корективи у традиційний розподіл сфери окремих інвестицій у процесі 

перерозподілу фінансових ресурсів; 
- виключення окремих ланок з фінансового посередництва, що призводить 

до процесу деспеціалізації в банківській і страховій сферах; 
- нерівномірний розподіл фінансових інститутів за регіонами країни. 
На мікрорівні діяльність фінансових установ проводиться на внутрішньому 

середовищі. До такого рівня відносяться наступні фактори: клієнтсько-
орієнтовані, управлінські та фінансово-інвестиційні. Фінансові установи 

організують свою маркетингову діяльність з точки зору задоволення потреб 

окремих ринкових сегменті. 
 Розглянемо основні характерні риси інтеграції банків та страхових 

компаній. По-перше, інтеграція банків і страховиків – це процес розширення та 

поглиблення взаємозв’язків і взаємозалежностей між страховим і банківським 

ринками (вітчизняними і зарубіжними), спрямовані на поєднання і взаємне 

зближення учасників обох ринків через переплетіння та задоволення їх 

економічних інтересів. 
По-друге, інтеграційний банківсько-страховий процес є гомогенним, 

оскільки віддзеркалює об’єднання однорідних суб’єктів фінансової індустрії - 
банківських установ і страхових компаній за економічними інтересами, 

функціональним призначенням, спрямування стратегії розвитку. Задля того, 

щоб зайняти найвигідніші позиції на світовому фінансовому ринку, 

національним фінансовим установам необхідно детально вивчити інтереси його 

учасників, оцінити їх стратегію розвитку і тактичні дії. Зокрема, особливе місце 

у забезпеченні стабілізації світового ринку та регулюванні єдиних правил і 

порядку міжнародної економічної діяльності належить міжнародним 

організаціям. 
Держава як суб’єкт міжнародного ринку захищає інтереси національного 

фінансового ринку у світовому просторі, здійснюючи зовнішньоекономічну 

діяльність. Безпосередніми учасниками є вітчизняні та національні й глобальні 
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банки і страховики, інтереси яких реалізуються на світовій арені фінансового 

ринку з використанням міжнародних стратегій розвитку [2, С. 92-105]. 
Зазначені вище ринкові інституції обслуговують внутрішній ринок, а за умови 

реалізації своїх економічних інтересів укладанням міжнародних фінансових 

угод з учасниками інших країн. 
По-третє, цей процес забезпечує отримання синергетичного ефекту 

учасниками страхового і банківського ринків у контексті єдності зусиль, 

поєднання діяльності страховиків, банків і фінансових посередників задля 

реалізації їхніх спільних завдань та досягнення цілей. При цьому важливу роль 

у підвищенні результативності взаємодії суб’єктів ринків відіграє інститут 

брокерів. 
По-четверте, інтеграційні процеси на фінансовому ринку 

супроводжуються не лише переміщенням фінансових (страхових і банківських) 

послуг, а й рухом та оборотом банківського і страхового капіталів. Тобто 

взаємодія банків і страховиків як міжнародних фінансових інститутів, яка 

спрямована на виконання функції захисту від глобальних фінансових ризиків, 

виконує функцію нагромадження капіталу з метою його оптимального 

перерозподілу на міжнародному ринку фінансових послуг та міжнародної 

сфери інвестиційних відносин. 
По-п’яте, інтеграція на ринку фінансових послуг є міжнародною, 

відповідно поглиблюється взаємодія між учасниками національних ринків 

страхування та банківських установ у результаті світового масштабу шляхом 

запровадження єдиної моделі співпраці й формування спільних продуктів і 

каналів. 
У французькій науковій школі виокремлюють чотири моделі взаємодії 

страхового та банківського бізнесу [4, С.42-45].:  
1 – підписання договору про дистрибуцію страхових послуг у відділеннях 

банку;  
2 – об’єднання банківських та страхових інститутів з переважною 

часткою банку;  
3 – об’єднання банківських та страхових інститутів з незначною часткою 

банку;  
4 – повний контроль страхової компанії банком  

 На думку Р.Б. Сабодаш в Україні діяльність банківського страхування 

може бути трьох видів. Першим видом інтеграції банку та страховика є 

впровадження фінансової холдингової групи, в її склад входять банківські 

установи та страхові компанії. Другим видом є реалізації банківського 

страхування на основі договорів про спільну діяльність, тобто шляхом 

створення товариства. З урахуванням особливостей сьогодення цей вид 

співпраці є найбільш перспективним. До третього виду належить співпраця 

банків і страховиків на основі агентських угод [3, c.30-32]. Цей вид співпраці є 

найбільш поширеним в сфері реалізації банками концепції банківського 

страхування (рис.2). 
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Рисунок 2 – Форми взаємодії банків і страхових компаній 

*Джерело: побудовано автором 
 
Наступним кроком, доцільним буде здійснити порівняльну 

характеристику переваг та недоліків, а також потенційних вигід та загроз з 

позиції банків та страхових компаній на рахунок їх співпраці (Табл 1). 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика співпраці банків та 

страхових компаній 
З позиції банків 

Переваги Недоліки 
Гарантійне повернення кредиту у випадку 

знищення заставного майна. Отримання 

нової депозитної бази. Збільшення 

асортименту пропонованих послуг. Висока 

рентабельність інвестицій 

Додаткове навантаження на клієнта. 

Короткострокове збільшення витрат. 

Збільшення кількості довгострокових витрат. 

Інвестиції мають переважно довгостроковий 

характер та обмежену ліквідність 
Потенційні вигоди Загрози 

Максимілізація задоволення клієнта. 

Формування образа банку як частини 

фінансової групи. Оптимізація кредитних 

ризиків банку 

Зв'язок ефективності банківського інституту 

із успішністю СК. Відсутність розуміння 

нового типу послуг у працівників банку. 

Ринкові та інвестиційні ризики 
З позиції страхових компаній 
Переваги Недоліки 
Отримання нових каналів дистрибуції для 

своїх фінансових продуктів. Залучення 

фінансово потужного партнера. Збільшення 

різноманіття пропонованих фінансових 

послуг 

Короткочасне зростання видатків. 

Необхідність розміщення значних коштів на 

депозиті партнера. Відсутність 

диверсифікації джерел збуту. Залежність від 

ситуації на кредитному ринк 
Потенційні вигоди Загрози 
Отримання лояльного клієнта. Фінансова 

допомога. Можливість отримання значної 

частки ринку. Можливість доступу до баз 

даних 

Тиск банківської установи. Повна залежність 

від видачі кредитів. Обмеження для 

інвестицій страховика 

*Джерело побудовано автором на основі [5] 

 

Форми взаємодії банків і страхових компаній  

Надання СК страхових 

послуг банківській 

установі 

Стандартні страхові 

послуги  

Комплексне страхування 

банківських ризиків  

Банківське 

страхування  

Угода про взаємодію 

Створення нової СК 

Фінансова холдингова 

група, купівля банком СК 

Надання банком 

банківських послуг 

страховій компанії  

Розміщення коштів 

технічних резервів  
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Досить важливою для банків є допомога страхових компаній при 

здійсненні процедури оцінки ризиків. Саме наявність певних ризики негативно 

впливають на діяльність банків та гальмують їх подальший розвиток діяльності. 

Отримання нової депозитної бази являє собою перевагу для співпраці цих 

фінансових інститутів, оскільки банківські установи матимуть змогу отримати 

доступ до грошових коштів СК. 
Висновки.  Після проведеного дослідження доцільно зробити 

висновкипро актуальність вивченнязасад банківсько-страхової 

інтеграції.Співпраця страхових компаній із банками допоможе збільшити 

прибутковість банківських установ, допоможе розширити сферу діяльності, 

збільшить клієнтську базу, яка буде зацікавлена впровадженням спільних 

продуктів цих фінансових інститутів. Обов’язковою умовою  для успішного 

існування такого виду співпраці є аналіз переваг та недоліків, потенційних 

вигід та загроз, що в подальшому допоможе мінімізувати ризики інтеграційної 

діяльності. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФІРМИ У 

СТВОРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ 
В статті розглянуто особливості формування корпоративної культури на 

сучасних підприємствах, визначено поняття корпоративної культури та 

обґрунтовано відмінності у її формування на різних типах підприємств. 

Досліджено підходи до формування корпоративної культури вітчизняними та 

зарубіжними науковцями. 
Ключові слова:корпоративна культура, поведінка, імідж підприємства, 

кадровий потенціал  підприємства, структура трудового потенціалу, 

добробут, стабільність життя, атрибути корпоративної культури. 
Основою життєвого потенціалу організації є її корпоративна культура: 

те, заради чого люди стали членами однієї команди; те, як будуються 



274 
 

відношення між ними; які стійкі норми і принципи життя і діяльності 

організації вони розділяють; що, на їхню думку, добре, а що, погано. Все це не 

тільки відрізняє одну організацію від іншої, але й істотно обумовлює успіх її 

функціонування і виживання у довгостроковій перспективі. Почуття 

ідентичності і приналежності, що розвинуті в індивідуумах і колективах, які 

вони утворюють, складають четвертий вимір, що надає конкретну політичну 

форму і значення таким абстрактним категоріям, якими здаються простір, час і 

знання. 
Праксеологічне значення впровадження корпоративної культури у 

функціонування організації в тому, що вона проявляється у формуванні 

цінностей і принципів, що визначаються керівництвом організації, в етичних 

нормах і офіціальній політиці (особливо по відношенню до працівників), в 

традиціях організації, в між-особистих стосунках, практиці контролю за 

роботою працівників, в кредо організації, в особливому внутрішньому 

середовищі організації, що об'єднується поняттям «культура організації». При 

цьому слід відмітити, що корпоративна культура не є статичною, раз назавжди 

встановленою формою взаємовідносин в організації [4, c. 58]. 
В цілому корпоративна культура організації відіграє дуже важливу роль 

в її функціонуванні, тому що вона розвиває неписані, часто невисловлені норми 

і взаємні чекання, які досить сильно впливають на поведінку колективу. 

Працівники, як правило, віддають перевагу основним культурним цінностям не 

раціонально, а емоційно, тому вони можуть розглядати певні норми і традиції, 

про які вони звичайно не свідчать або не люблять говорити, як вічні і священні. 

Вони готові сьогодні скоріше самі спонтанно розвивати і формувати культуру 

членами якої є, ніж пасивно сприймати і відображати задану культуру. 
Поняття «корпоративна культура» увійшло в практику розвинених країн 

у 1920-і рр., коли виникла необхідність формування взаємовідносин всередині 

великих компаній. 
Як відомо, поняття «корпоративна культура» відноситься до класу таких 

понять управлінських дисциплін, які не мають єдино вірного тлумачення [2, 

c.65]. Адже, це − своєрідна сукупність моделей поведінки, що сформувалися в 

організації в процесі адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої 

інтеграції. 
Кожній організації хочеться створити власну, особливу культуру, яка 

мотивувала б співробітників на високі досягнення. Ті організації, яким вдається 

її реалізувати, отримують додаткові переваги на ринку праці, можуть домогтися 

більшого тими ж силами. І все ж корпоративна культура притаманна практично 

кожної організації, вона є і засобом управління, і, як ми з'ясували, важелем 

мотивації співробітників, і люди, які думають, що якщо робочий колектив не 

збирається у свята або не дотримуватися певного дрес-коду, її не мають, то 

вони помиляються. Адже в колективі кожна людина поводиться інакше, вона 

вже спочатку прийшла зі своїми нормами і цінностями. Крім того клієнти та 

партнери фірми довіряють культурним фірмам, а не «плебейським». Всі 

організації, які взаємодіють зі споживачами, прагнуть до залучення клієнтів. 

Одним з критеріїв, як з'ясувалося, є організаційна культура, причому особливо 
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вітається (керівниками) та, яка найбільш помітна і унікальна. Під унікальністю 

в даному випадку варто розуміти ту «родзинку» яка існує тільки в конкретній 

організації, щось особливе, чого дотримується весь колектив. [3, c.72]. 
Унікальна, особлива корпоративна культура може зародитися як 

природним, так і штучним шляхом. Під природним, тобто «від народу» в 

даному випадку розуміється то, що у формування корпоративної культури 

беруть участь всі співробітники підприємства, причому спонтанно і поступово. 

Важливо, що одну з головних ролей тут відіграють неформальні лідери в 

трудовому колективі. А під штучним шляхом зародження, тобто по «вказівкою 

згори», розуміється її формування вищими ланками управління (керівниками), 

за допомогою наказів, правил, інструкцій. Причому не завжди цей спосіб 

«приживається», тому що формування корпоративної культури без урахування 

менталітету співробітників може викликати неприйняття нав'язуваних норм і 

цінностей. Звичайно, в кожному підході є і свої плюси, і свої мінуси, тому 

найбільш ефективним є формування корпоративної культури комбінованими 

методами. 
Корпоративна культура - це психологічне поле компанії, в якому 

співіснують всі технологічні і бізнес-процеси, що становлять конкретику 

організації. [3, c. 45]. Це психологічне поле сформовано ціннісними 

установками керівника, частина з яких є базовою, як наприклад, ставлення до 

людей і життя взагалі, на основі, якої формуються більш конкретні і 

специфічні. Підставою для формування корпоративної культури певного типу є 

не прописана місія і філософія компанії, а реальну щодену поведінку топ-
менеджера організації. Наприклад, в якості філософії організації може 

декларуватися індивідуальний підхід до зовнішніх (споживачі) і внутрішніх 

(персонал) клієнтам компанії, при цьому успішними в компанії є співробітники, 

що діють строго за інструкцією, а найкращими клієнтами - компанії, що 

замовляють стандартний асортимент продукції. 
Корпоративна культура − ключовий фактор, що визначає успіх і 

стабільність компанії. Вона пов'язує співробітників воєдино, підвищує 

лояльність персоналу до компанії, збільшує продуктивність праці. 

Корпоративна культура − один з найбільш ефективних інструментів управління 

організацією і всіма бізнес-процесами в цілому. [8, c. 68]. 
Корпоративна культура ідентифікує кожного гравця ринку, підвищує 

ефективність і зміцнює стабільність компанії, формує стиль управління 

командою, визначає ставлення співробітників до роботи і їх задоволеність нею, 

вибудовує спілкування в колективі і взаємини з клієнтами і партнерами. 

Корпоративна культура є дієвим інструментом розвитку, вона сприяє 

досягненню єдиної мети і допомагає компанії рухатися вперед. 
Сучасний бізнес немислимий без корпоративної культури. 
Цільова аудиторія корпоративної культури вичерпується не тільки 

персоналом компанії, але і акціонерами, стратегічними партнерами, 

постачальниками послуг, корпоративними та VIP-клієнтами, які і є кінцевим 

споживачем пропонованих послуг. 
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Формування цього інструменту здатне підвищити ефективність 

діяльності всієї компанії в цілому. Однак не всі керівники мають чітке уявлення 

про те, як повинна зароджуватися корпоративна «філософія», з чого повинна 

складатися, яким чином повинен формуватися і підтримуватися даний елемент 

системи управління персоналом. 
На основі існуючих принципів і цінностей керівник вибудовує все, що 

його оточує: від глобального − вибір сфери діяльності (яким бізнесом зайнятися 

і для яких цілей), партнерів і співробітників (кому можна довіряти та які люди 

викликають симпатію) вибудовування відносин з системою ; до більш дрібних 

деталей − основний стиль ведення переговорів, спосіб відпочивати, вибір одягу 

та аксесуарів, оформлення інтер'єру. Для співробітників компанії поведінку 

керівника визначає усвідомлення себе і свого місця в компанії, ставлення до 

чаcу, ризику, грошей, лояльність до компанії і мотивацію до роботи і особистої 

ініціативи. Все це є проявами корпоративної культури, за якими можна 

визначити її тип. [2, c.76]. 
Розуміння керівником особливостей корпоративної культури компанії 

важливо при прийнятті різного роду управлінських рішень. В реальності у 

керівника не так багато важелів управління: це організаційна структура 

компанії (функціональна підпорядкованість співробітників), яка є досить 

зрозумілою і гнучкою частиною організації, яку можна швидко поміняти і 

оптимізувати з точки зору бізнес-процесів компанії, а також корпоративна 

культура, яка є набагато більш стійкою частиною компанії, а тому змінити її 

досить складно. Ефективність управлінських рішень керівника, перш за все, 

залежить від корпоративної культури - наскільки ці рішення будуть підтримані 

персоналом компанії, оскільки саме внутрішнє середовище є провідником всіх 

змін в організації, але також і основною перешкодою для будь-якого роду 

інновацій. Наприклад, вже на етапі підбору персоналу в компанію важливо 

розуміти реальні ціннісні установки кандидата, тобто ті глибинні мотиви 

поведінки, які і будуть проявлятися в роботі. [4, c. 65]. 
Формування корпоративної культури передбачає створення персоналу 

організації таких трудових, соціальних, побутових, психологічних та інших 

умов, в яких він почував би себе комфортно. 
Створює корпоративну культуру, як правило, формальний лідер 

(керівник компанії), але її виразникам є весь персонал компанії. Організаторами 

роботи по формуванню та розвитку корпоративної культури зазвичай стають 

фахівці з управління персоналом спільно з фахівцями зі зв'язків з 

громадськістю. 
Корпоративна культура − одне з найефективніших засобів залучення та 

мотивації співробітників. Як тільки людина задовольняє потреби першого рівня 

(суто матеріальні), у нього виникають потреби іншого плану: в досягненні 

гідного становища в колективі, визнання, самореалізації тощо І тут на перший 

план виходить корпоративна культура, однією з важливих функцій якої є 

підтримка кожного члена колективу, розкриття його індивідуальності, талантів. 
Корпоративна культура компанії існує незалежно від того, працюєте ви 

над нею, чи ні. Однак, сформована стихійно, вона не завжди виявляється 
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сприятливою для фірми. Якщо підприємство не створює в себе відповідних 

відділів чи не призначає менеджерів, які б відповідали за впровадження 

корпоративної культури на підприємстві, це не означає, що там немає 

принципів, цінностей, традицій. Формування корпоративної культури має 

двосторонній характер. Це зумовлює, з одного боку, донесення до зовнішнього 

середовища клімату всередині організації, а з іншого – вплив на внутрішнє 

середовище суспільної думки, установок, правил, традицій.  
Перший рівень (внутрішній) корпоративної культури визначається 

латентними, або прихованими, атрибутами. До них можна віднести, наприклад, 

неписані правила взаємин співробітників, цінності працівників компанії, їхні 

переконання, установки, правила поведінки. Характерною особливістю цього 

рівня корпоративної культури є те, що атрибути, які утворюють його, мають 

особистісний характер, тому більшість їх не підлягає регламентам і 

декларуванню.  
Другий рівень (базовий) визначається офіційними задекларованими 

принципами діяльності установи. Це найчастіше може бути місія організації, 

кодекс компанії (у тому числі моральний кодекс) та інші регламенти, в яких 

прописуються концептуальні, соціальні, моральні правила діяльності компанії 

на шляху до її успіху. Саме в цьому й полягає зміст існування цінностей 

базового рівня – вони потрібні для того, щоб досягти успіху, який кожна 

установа бачить по-своєму. Про це бачення і зазначається в місії, принципах, 

кодексах. Базовий рівень є унікальним сам по собі, бо він має характер 

транзитного сервера між внутрішнім і зовнішнім рівнем корпоративної 

культури.  
Важливим елементом корпоративної культури організації є її базові 

цiнностi. До системи вихідних цінностей відносять основні положення та ідеї, 

прийнятi в органiзацiї. Чітко представленi, сформульованi i зафiксованi в 

документах органiзацiї принципи i зобов'язання дозволяють згуртувати 

спiвробiтникiв навколо спільних визначених завдань i цінностей. На форму i 

зміст системи цінностей впливають реальні напрями її дiяльностi, полiтичнi i 

соцiальнi традиції країни, де знаходиться організація, особисті погляди її 

спiвробiтникiв.  
Третій рівень (зовнішній) проявляється через фірмову символіку, 

корпоративні події, свідомі професійні традиції, які стають доступними не 

тільки для працівників підприємства, а насамперед популяризуються в 

суспільстві. Зовнішні атрибути корпоративної культури – це практично обличчя 

організації, коли вона виходить на міжнародний ринок. На цьому рівні речі і 

явища виявити легко, але не завжди їх легко інтерпретувати і розшифровувати 

у термінах корпоративної культури. Саме тому це є важливим аспектом, який 

обов’язково необхідно врахувати при створенні міжнародної маркетингової 

стратегії. 
Починаючи з першого рівня, на формування корпоративної культури 

організації великий вплив має особистість керівника та лідерів формальних і 

неформальних груп працівників. Досить часто саме цінності лідерів стають 

основою для формування групових цінностей, ідеалів, установок.  
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Базовий рівень корпоративної культури описує принципи діяльності 

організації. Інколи це лише задекларована місія, інколи кодекс діяльності. 

Характерною особливістю порівняно з латентними цінностями внутрішнього 

рівня тут буде обов'язкове декларування основних засад корпоративної 

ідеології, важливими елементами якої є:  
• бачення (неконкретизований бажаний результат);  
• місія (філософія товариства);  
• еталонна ціль;  
• задекларовані цінності;  
• принципи організації (основні правила);  
• додаткові положення (наприклад: кодекс честі, етичні норми тощо). 
Існує багато підходів до формування корпоративної культури. Так, Ф. 

Харріс і Р. Моран запропонували розглядати корпоративну культуру на основі 

десяти характерстікі: 
1. Усвідомлення себе і свого місця в організації. 
2. Комунікаційна система та мова спілкування. 
3. Зовнішній вигляд, одяг і презентація себе на роботі. 
4. Що і як їдять люди, звички і традиції у цій галузі. 
5. Усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання. 
6. Взаємовідносини між людьми. 
7. Цінності і норми. 
8. Віра у щось і ставлення чи прихильність до чогось. 
9. Процес розвитку працівника і научіння. 
10. Трудова етика і мотивування. 
Зовнішні атрибути корпоративної культури – це практично обличчя 

організації, коли вона виходить на міжнародний ринок. На цьому рівні речі і 

явища виявити легко, але не завжди їх легко інтерпретувати і розшифровувати 

у термінах корпоративної культури. Саме тому це є важливим аспектом, який 

обов’язково необхідно врахувати при створенні міжнародної маркетингової 

стратегії. 
Отже, процес функціонування підприємницької діяльності не може 

ефективно існувати без утвердження і розвитку корпоративної культури. 

Глибоке дослідження елементів корпоративної культури потрібне як для 

сучасної управлінської науки, так і для практики використання цих ідей у 

діяльності. Корпоративна культура – це невидимий, проте дуже відчутний і 

важливий чинник формування внутрішнього середовища підприємства, який 

проявляється в його діяльності. Адаптованими до різноманітних трансформацій 

є тільки ті організації, які повсякчас вдосконалюють свою корпоративну 

культуру, і на перший план ставлять моральні цінності, дотримуючись яких, 

можна побудувати ефективну корпоративну культуру для успішної діяльності 

підприємств. Керівникам підприємств необхідно зосередити увагу на такому 

аспекті діяльності як культуротворення – створення, розвиток та всебічна 

підтримка корпоративної культури для ведення свого бізнесу. Адже, чим 

сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія, а потужна 
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корпорація є важливою складовою стабільності соціально-економічного й 

громадсько-політичного життя держави. 
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В.С. Кулібаба  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

ПІД ВПЛИВОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
У статті проаналізовано практичні аспекти застосування податково-
бюджетних інструментів, з метою визначення змін у структурі, здійснено 

порівняння із тенденціями по Україні у процесі бюджетної децентралізації, 

проаналізовано доходи і видатки місцевих бюджетів Вінницької області 

протягом 2013–2017 рр.,адже саме у цей час було обрано курс 

надецентралізацію. Для підвищення ефективності надання суспільних послуг за 

рахунок місцевих бюджетівза сучасних умовнеобхідно удосконалити 

податково-бюджетних інструменти та активізувати реформифінансового 

забезпечення місцевого самоврядування та розробити цілісну концепцію із 

економічно обґрунтованими заходами впливу на всі сфери соціально-
економічного життя держави. 
Ключові слова: місцеві бюджети, субсидіарність, видатки, доходи, місцеві 

податки, децентралізація. 
Постановка проблеми.Надзвичайноважлива роль на сучасному етапі 

розвитку державивідводиться бюджетній децентралізації. Завдяки 

децентралізації приймається більшість урядових реформ у тому числі й ті, що 

відносяться до трансформації бюджетної системи. Завдання децентралізації це 

передача повноважень таресурсів із центрального рівня на місцевий, і її 

ефективність можна оцінити тільки шляхом аналізу забезпеченості місцевих 

бюджетів та стану фінансування за їх рахунок суспільно важливих послуг, 

гарантованих державою. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику зацікавленість 

вітчизняних вчених та практиків викликає реформування бюджетної 

системиупроцесі децентралізації. Так вплив на стан місцевих бюджетівв умовах 

децентралізаціїрозкрито у працяхД. Серебрянської,А. Лучки, В. Вишневського, 

Я. Казюк, О. Вієцької, О. Кириленко, та інших. Також перед наукою постає 

важливе завдання аналізу тенденцій та ефективності використання доходів та 

видатків місцевих органів влади. 
Ціллю статті є обґрунтуваннянеобхідності покращення та підвищення ролі 

місцевих бюджетів у бюджетній системі упроцесі децентралізації, аналіз 

пріоритетів, тенденцій, та невирішених питань у фінансуванні видатків 

місцевих бюджетів,обґрунтування напрямів подальшого підвищення 

управління фінансовими ресурсами в умовах децентралізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Проведення фінансової 

децентралізаціївимагає економічна ефективність, результатом якої є 

делегування і передача видаткових повноважень, створення фінансової бази 

органів місцевого і регіонального самоврядування. Саме Бюджетним кодексом 

України визначається розподіл між рівнями бюджетної системи та їх склад. Для 

аналізу тенденцій розвитку фінансування видатків бюджетів обрано період 

2013-2017 рр. Саме у цей період було обрано курс на децентралізацію та 
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реалізовані зміни у бюджетному та податковому законодавстві. За період який 

був проаналізований, обсяги видатків місцевих бюджетів України зросли у 2,2 

раза - з 219,7 млрдгрн у 2013 році, до 496,2 млрд грн у 2017 р. Для більш 

детальнішого аналізу потрібно звернути увагу саме на динаміку частки видатків 

у складі сукупних видатків місцевих бюджетів. За період який був 

проаналізований можна виділити зростання як видатків зведеного, так і 

місцевого бюджету. 
Дивлячись на аналіз співвідношення частки місцевого та державного 

бюджету у фінансуванні тих чи інших функції, можна зазначити, що найбільшу 

частку у видатках бюджетів обох рівнів займають видатки на соціальне 

забезпечення та соціальний захист. Але дивлячись на проаналізовані дані, які 

свідчать, що з кожним роком ця частка видатків поступово скорочується (з 

30,7% у 2013 р. до 25,4%у 2017 р.). Наступними за важливістю групами 

видатків державного бюджетує фінансуваннягромадського порядку та 

фінансування загальнодержавних функцій, частка яких при цьому зростає. 

Важливою і обґрунтованою протягом останніх років є також зростання частки 

видатків на оборону – з 5,3% до 13,2%. Але значно скоротились видатки на 

соціальну сферу та економічну діяльність. Найбільшу частку видатків місцевих 

бюджетів становить самефінансування послуг соціально-культурної сфери – 
74,2% видатків 2017 р., із нихохорона здоров’я – 17,5%, освіта – 
27,9%,соціальний захист – 28,8%. Із перелічених видатків приріст 

демонструють лише видатки на соціальне забезпечення та захист[5, с. 51]. 
У перший рік децентралізації Вінницька область зайняла лідируючі 

позиції:у 2016 р. було утворено 25 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), у 

2018 бюджетний рік увійшло уже 41(ОТГ), що об’єдналибюджети 240 місцевих 
рад. У загальному рейтингу областей за кількістю ОТГ Вінницька область 

посідає третє місце в країні, та за кількістю місцевих рад, щооб’єднались, – 
шосте.Видатки зведеного бюджету області за аналізуючийперіод зросли у 

2,3раза. Виділити можна приріст у бюджетах міст обласного значення – у 3,3 

раза. Найбільші видатки були на галузь соціально-культурної сфери і становили 

87,5% усіх видатків у 2017 р. Фінансування освіти є другою за вагомістю 

статтею видатків і її частка становитьблизько третини усіх видатків. Третьою за 

вагомістю статтею видатків є охорона здоров’я, яка нажаль мала спадну 

тенденцію (з 23,8% до 15,7%). 
  Отже, за період 2013–2017 рр. видатки місцевих бюджетів на соціальну 

сферу характеризуються чіткою тенденцією до зростання. Але на окремі галузі 

були притоманні коливання, які пояснюються нестабільною економічною 

ситуацією та політичним середовищем, а також різнамиу законодавчих актах[6, 

с. 70]. 
Протягом останніхроківчастка власних доходів місцевих бюджетів області 

скоротилась з 33,5% у 2013 р. до 28,6% у2017 р. Найнижчий показник був у 

2014 році – 25,1%. Частка власних доходівпо місцевих бюджетах України сягає 

45,6%. Найвагомішимджерелом серед власних доходівє податкові 

надходження. Найбільшу вагу податкових надходжень складає податок на 

доходи фізичних осіб. Тільки у 2015 році було зниження, яке пояснюється 
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зрушеннями у структурі податкових доходів за рахунок введення нового 

джерела доходу – акцизного податку. Також скорочення зазнають надходження 

рентної плати за спеціальне використання природного ресурсу. 
 Фіскальне значення і структура місцевих податків і зборів 

зазналанайсуттєвіших змін. Серед місцевих податків найбільшу частину 

займали ринковий збір та комунальний податок [1, с. 116]. 
 До складу місцевих податків запровадили податок на нерухоме майно, 

туристичний збір, збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності призвело до збільшення їх частки. Саме єдиний податок показав 

найбільший приріст серед місцевих платежів відносно попереднього року. 
Із 2014 року до складумісцевого податку на майно зараховуєтьсяплата за 

землю та транспортний податок,а також відбувається розширення бази та 

підвищення ставок оподаткування, як результат – питома вага місцевих 

податків і зборів зросла до 25,8%. Середній показник по місцевих бюджетах 

України у 2017 році склав 26,3%. 
Виконання податкових надходжень по області можна охарактеризувати 

позитивною динамікою. За результатами виконання місцевих бюджетів 

Вінницької області у 2018 році можна виділити певні здобутки: 
– темпи росту фактичних надходженьподатку на доходи фізичних осіб до 

2017 р. (151,3 %) – 1 місце в Україні; 
– виконання затверджених річних показників щодо податку на доходи 

фізичних осіб – 2 місце в Україні; 
– темп росту фактичних надходжень плати за землю до 2017 р. (122 %) – 2 

місце в Україні; 
– виконання затверджених річних показників щодо плати за землю – 2 

місце в Україні. 
Висновки.За результатамипроведеного аналізу тенденцій та структури 

наповнення доходів і розподілу видатків усіх рівнів місцевого бюджету можна 

стврежувати, що роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України зросла 

та обумовлюється це підвищенням ефективності процесу надання суспільних 

послуг. Аналіз щодо розподілу видатків місцевих бюджетів показав, що 

найбільшу їх частку становить саме фінансування заходів та закладів 

соціально-куьтурної сфери, питома вага цих видатків складає всього 37,2%, і 

через це можемо зроби висновок, що соціальна роль місцевих бюджетів дуже 

важлива. Якщо спостерігати за функціональною класифікацією, то динаміка 

видатків засвідчує стійку тенденцію до зростання. Стабільно підвищується 

лише частка видатків на соціальне забезпечення і соціальний захист. Для 

подальшого розвитку та удосконалення бюджетної політики в умовах 

децентралізації потрібно дотримуватися основних напрямків: 
- завершення адміністративно-територіальну реформу шляхом утворення 

об’єднаних територіальних громад на засадах фінансової обґрунтованості і 

економічної ефективності; 
- сприяння модернізації національній економіці та відновити економічне 

зростанняшляхом залучення іноземних інвестицій і державних 

капіталовкладень; 
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- здійснення ефективного інвестування у людський капітал, як 

найважливіший ресурс для забезпечення економічного зростання у 

майбутньому, шляхом підвищення ефективності видатків на освіту, охорону 

здоров’я, культурний розвиток; 
- підвищення фіскальної ролі податкових надходжень через підвищення 

ефективності роботи контролюючих органів із платниками податків щодо 

викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЇ АТ «ОТП Банк» 

У статті досліджено різні підходи до трактування ролі і суті кредиту в 

економіці держави. Проаналізовано основні показники, що характеризують 

місце кредиту в економіці України, що перебуває в кризовому стані та 

тенденції розвитку кредитування. Запропоновано шляхи вдосконалення 

управління кредитними операціями комерційних банків України.  
Ключові слова: банк, кредитування, кредитна операція, банківська 

система,споживач, активна операція.  
Постановка проблем.Комерційні банки України мають значні частки 

проблемних кредитних операцій, які виникають тому, що позичальники банків 

не повертають надані кредити. Неповернення кредитів є наслідком невиконання 

управління, аудиту,контролю, моніторингу, обліку, проведення інспекційних 
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перевірок (нагляду) за кредитною дійсністю комерційних банків України. 

Неповернені кредити можуть призвести до неплатоспроможності комерційних 

банків України, кредитних збитків і, як наслідок, до банкрутств комерційних 

банків. Значну кількість комерційних банків України було віднесено до 

категорії проблемних або неплатоспроможних та ліквідовано. З метою 

запобігання ситуації, коли банки не управляють належним чином кредитними 

операціями, потрібно покращити управління кредитними операціями 

комерційних банків України. 
Формування цілей статті. Метою дослідження є аналіз кредитних 

операцій АТ «ОТП Банк». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Роботи українських вчених 

зокрема, Г.І. Спяк, T.I. Фаріон, та інших присвячено проблематиці управління 

кредитними операціями. Фундаментальними з цієї проблематики є дослідження 

західних науковців A. Бьорге, Д. Капріо, Х. Джоу, Х. Джу. Порушені проблеми 

не обділені увагою науковців, але, на думку автора, проведені дослідження не 

можуть повністю задовольнити потреби теорії і практики. Зокрема, недостатньо 

висвітлено питання вдосконалення управління кредитними операціями 

комерційних банків України та їхнього регулювання, питання достовірності 

виконання нормативів капіталу та ризику типовими банкам України, а також 

причини появи великої частки проблемних кредитних операцій комерційних 

банків України. Усе це спонукало автора провести дослідження цих питань.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Сучасна епоха з усією 

гостротою поставила проблему суті  кредиту. Це пов’язано з тим, що основною 

економічною функцією банків є кредитування їх клієнтів. Від того, наскільки 

добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в чому залежить 

економічний стан регіонів, що ними обслуговуються. Лише глибоке розуміння 

сутності кредиту дає можливість банкам правильно реалізувати свої кредитні 

послуги. Саме тому значна кількість дослідників та науковців займаються 

дослідженням даного поняття.У структурі активних операцій традиційно 

найбільшу питому вагу мають кредитні операції. В Законі України «Про 

банки і банківську діяльність» окремого визначення поняття «кредитна операція» 

немає, хоча зазначено що до кредитних операцій відносяться: залучення у вклади  

коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 

металах; розміщення залучених у вклади, у тому числі на поточні рахунки, коштів 

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; надання гарантій і 

поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання 

у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій 

формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання 

таких вимог і прийом платежів; лізинг [5]. 
Кредитні операції – вид активних банківських операцій, пов’язаних із 

розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове 

користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове 

користування на певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, 
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акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових 

операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у 

формі операційрепо, 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. [6 ] 
Таблиця 1-Динаміка кредитного портфеля,кредитних 

операцій(непрацюючих активів) ірезервів за кредитними операціями 

банків України за 2014-2018рр., млн. грн. [3] 
Показник Роки 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Кредитний портфель:  
а) обсяг, млн. грн. 

911402 1006358 1009768 1005923 1042798 

б) у % до попереднього періоду – 110,4 100,3 99,6 103,7 
Резерв за кредитними 

операціями: а) обсяг, млн. грн. 
122404 204931 321303 48483 516985 

б) у % до кредитного портфеля 13,4 20,4 31,8 48,2 49,6 
в) у % до попереднього періоду – 167,4 156,8 150,8 106,7 
Проблемні кредити (непрацюючі 

активи): а) обсяг, млн. грн. 
70 178 135858 213311 307812 594999 

б) у %до кредитного портфеля 7,7 13,5 21,1 30,6 57,1 
в) у % до попереднього періоду – 193,6 157,0 144,3 193,3 
Темп приросту кредитного 

портфеля, % 
– 10,4 0,3 -0,4 3,7 

Темп приросту резервів за 

кредитними операціями, % 
– 67,4 56,8 50,8 6,7 

Темп приросту проблемних 

кредитів, % 
– 93,6 57,0 44,3 93,3 

 
У табл. 1наведено динаміку кредитного портфеля та резервів за 

кредитними операціями банків України за 2014–2018 рр.За даними табл. 1 

бачимо, що кредитний портфель банків за 2014–2018 рр. зростав, що є 

позитивним явищем для банків, адже кредитні операції є основним джерелом 

доходу банку. Також мало місце зростання обсягу проблемних кредитів 

банків.Темп приросту проблемної заборгованості банків Українипротягом 

аналізованогоперіоду мали такі показники: у 2015 р.  – 93,6% у 2016р.  – 57%, 
у2017 р. – 44,3%, у 2018р. –  93,3%. Загаломза 2014–2018 рр. обсяг проблемних 

кредитів збільшився з 70178 до 594999 млн.грн.,або ззріс у 8,5 раза, що свідчить 

про низьку якість кредитного портфеля вітчизняних банків та високий ризик 

неповернення коштів.  
Кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб 

(позичальників) та громадян. Кредитними визнаються банківські операції, 

визначені як такі законом про банки і банківську діяльність. 
За даними табл.2. видно,що за аналізований період темп приросту 

збільшувався  по всіх показниках. Найбільший приріст темпу  зростання в 2017 

році порівняно з 2014роком становили кредити надані фізичним особам,що 
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збільшилися на  2575150 млн.грн.Протягом 2014-2017 років кількість кредитів 

зросла 11570706 млн.грн. 
Таблиця 2- Склад кредитів в кредитному портфелі АТ «ОТП Банк»за 

2014–2017 рр. (тис. грн.) [3] 

Вид економічної 

діяльності 
2014 2015 2016 2017 Темп змін 

2017/2014 
тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис грн. 

фізична особа 7745711 8832541 9338598 10320861 2575150 
торгівля 2476097 2998106 3916694 4864469 2388372 
виробництво 1411894 1875007 2736963 3801810 2389916 
фінансові послуги 775897 1157734 1072060 1368231 592334 
транспорт 775897 985142 1136931 1822548 1046651 
будівництво 354293 722360 757342 1122371 768078 
професійна діяльність - - 640565 773891 773891 
c/г 194814 413727 630906 530046 335232 
адміністративна 

діяльність 103473 148073 225967 362402 258929 

освіта і охорона 

здоров’я 107913 115087 198687 301142 193229 

готельна діяльність 36947 49413 78996 87576 50629 
соціальні послуги 6410 2148 525 32116 25706 
інше 164918 513195 456663 279990 -176673 
всього 14096747 17812537 21190897 25667453 11570706 

 
Аналіз будь-яких операцій повинен завершуватись оцінюванням їх 

ефективності, тобто аналізом їх дохідності та рентабельності. Як зазначалося 

вище, питома вага доходу від кредитної діяльності банку традиційно найбільша 

в загальній структурі доходів банку. 
Аналіз ефективності кредитних операцій в АТ «ОТП-Банк» за 2014–2018 

рр. наведено в табл.3. 
За даними табл. 3. видно, що за аналізований період дохідність кредитних 

операцій зменшилася на 2,72%, дохідність активів за рахунок кредитних 

операцій зменшилася на 3,06%, частка доходів від кредитних операцій у 

загальній сумі доходів зменшилася на 5,99%, рентабельність кредитних 

операцій збільшилася на 23,36%. За ідеального стану кредитного портфеля, 

коли всі кредити будуть повертатись повністю, а відсотки сплачуватись згідно з 

договором, показник дохідності кредитних операцій  дорівнюватиме 

відсотковій ставці за кредитами.Показник частка доходів від кредитних 

операцій у загальній сумі доходів т показує питому вагу доходів, отриманих 

банком від надання кредитів порівняно з доходами від інших операцій. Якщо 

коефіцієнт питомої ваги кредитних доходів вищий коефіцієнта питомої ваги 

кредитів у дохідних активах, це свідчить про те, що ефективність кредитних 

операцій вища, ніж ефективність інших банківських операцій.Зростання 

показника рентабельність кредитних операцій свідчить про правильність 
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застосованої банком політики встановлення відсоткових ставок на кредити і 

депозити.Кредитна діяльність комерційних банків України в сучасних умовах 

знаходиться в не найкращому становищі, адже на діяльність банків впливає ряд 

негативних чинників. Тому для збереження своєї конкурентоспроможності на 

ринку фінансових послуг банкам необхідно здійснювати ефективне управління 

кредитним портфелем. Для цього менеджерам необхідно звертати значну увагу 

на формування кредитного портфелю банку, а також на наявність значної 

кількості ризиків під час здійснення кредитування 
Таблиця 3 -Аналіз ефективності кредитних операцій в АТ «ОТП Банк» 

за 2014–2018 рр. (тис. грн.) [3] 

Показники 
Значення показника Відхилен

ня, +/- 
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Процентний дохід 

від кредитних 

операцій (ДК) 
3604749 3199 615 3116 588 3054669 4227563 622 814 

Процентні доходи 

(всього) (Д) 3 829240 3 649620 3 505383 3 56075 4 796274 967 034 

Процентні 

витрати (В) 1 448531 1 753370 1 384112 1 27762 1 553043 104 512 

Середня сума 

кредитних 

вкладень ( К ) 
20089715 17326335 18201097 21085627 27762231 7 672 516 

Середня сума 

активів (A ) 25778191 25608757 28062632 33627664 38686805 12 908614 

Доходність 

кредитних 

вкладень (Кдк=
ДК

К
) 

18% 18,5% 17% 14,5% 15% -2,72% 

Доходністьактиві

в зарахунок 

кредитних 

операцій (да=
ДК

А
) 

14% 12% 11% 9% 11% -3,06% 

Частка доходів 

від кредитних 

операцій у 

загальній сумі 
доходів (чдк=

ДК

Д
) 

94% 88% 89% 86% 88% -5,99% 

Рентабельність 

кредитних 

операцій(Рко=
ДК

В
) 

248,86% 182,48% 225,17% 230,06% 272,21% 23,36% 

 
Процентний дохід від кредитних операцій перевищує процентні витрати на 

залучення коштів, що забезпечує прибуток банку (рис.1). 
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Рисунок 1 –Порівняльна динаміка процентного доходу від кредитних 

операцій та процентних витрат на залучення коштів в АТ «ОТП Банк» 
2014-2018рр. 

Щорічно зростає як середня сума кредитних вкладень ,так і середня сума 

загальних активів банку (рис 2.) 

 
Рисунок 2- Порівняльна динаміка середньої суми кредитних вкладень 

та середньої суми активів в АТ «ОТП Банк»2014-2018рр. 
Результати аналізу свідчать, що в 2018р. порівняно з 2014р. процентний 

дохід від кредитних операцій збільшився на 622814тис.грн.,в тому числі за 

рахунок зростання процентних втрат-зріс на 104 512 тис.грн. Рентабельність 

кредитних операцій протягом 2014-2018рр. збільшилася на 23,36% 
Правильна організація банком процесу кредитування та розробка 

ефективної і гнучкої системи управління кредитними операціями є основою для 

фінансової стабільності банків, оскільки кредитна політика банку визначає коло 

основних цілей і завдань банківської діяльності та окреслює конкретні 

прийоми, способи і методи її реалізації з метою максимізації доходів від 

здійснення кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків 

банківської діяльності у сфері кредитування.  
Висновки. Кредитна діяльність комерційних банків України в сучасних 

умовах знаходиться в не найкращому становищі, адже на діяльність банків 

впливає ряд негативних чинників. Тому для збереження своєї 
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конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг банкам необхідно 

здійснювати ефективне управління кредитним портфелем. Для цього 

менеджерам необхідно звертати значну увагу на формування кредитного 

портфелю банку, а також на наявність значної кількості ризиків під час 

здійснення кредитування. Управління саме кредитним портфелем банку є 

важливим для відділів, які здійснюють контроль за здійснення кредитних 

операцій. Важливо вчасно виявити кредити, які можуть перейти до безнадійної 

заборгованості банківської установи або ті, які потрапляють до проблемних 

кредитів. 
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Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теоретичними абo 

практичними завданнями. Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, 

нації та держави, запорука майбутнього України, визначальний чинник 

політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності 

суспільства [1].  
Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціал суспільства. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту 

людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 
Освіта створює основу інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і держави.  
У промислово розвинутих країнах видатки на освіту на всіх рівнях 

державного сектору, як правило, становлять від 4,5 до 7 % ВВП. У країнах, які 

розвиваються, видатки на освіту коливаються від 2,5 до 7,5 % ВВП, що в 

середньому становить меншу частину ВВП порівняно з промислово 

розвинутими країнами.  
Водночас у більшості країн саме державний сектор прямо надає послуги у 

сфері початкової і середньої школи в широкому обсязі, оскільки цей показник, 

як правило, перевищує 90 % від загальної суми витрат.  
Державний сектор впливає на попит освітніх послуг за допомогою таких 

чинників, як надання студентам стипендій, субсидій і допомог через рішення, 

що стосуються оплати навчання, а також через загальну структуру регулювання 

приватної освіти. 
Вперше з 2013 року в прикінцевих положення Бюджету немає норми, яка 

обмежує фінансування норм освітнього та наукового законодавства. 
 Нагадаємо, що попередні чотири роки закон про Державний бюджет 

визначав, що чимало норм освітнього законодавства мають фінансуватись 

тільки в тому обсязі, в якому на це є кошти. У 2018 році жодна норма 

освітнього та наукового законодавства не підпадає під таке обмеження. 
Формулювання цілей статті. Удосконалення економічних механізмів 

функціонування вітчизняної вищої освіти,   впровадження сучасних моделей 

фінансування, пошуку нових джерел матеріальних та інтелектуальних ресурсів. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Огляд публікацій із 

проблем фінансування вищої освіти засвідчує, що вчені все більше починають 

приділяти увагу дослідженню цієї проблематики. Про це свідчать праці 

вітчизняних учених: В. Андрущенка, Й. Бескида, В. Боброва, Є. Бойко, Т. 

Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової, Б. Данилишина, М. Євнуха, В. 

Євтушевського, І. Каленюка, К. Корсака, В. Кременя, В. Куценко, В. Лугового, 

О. Навроцького, Ю. Ніколенка, С. Ніколаєнка, К. Павлюк, О. Падалка, О. 

Сидоренка, А. Чухно, Г. Штейна, В. Юхименка й ін.  
Надаємо належне цим працям та дослідженням, проте звертаємо увагу на 

необхідність постійного розвитку наукових поглядів щодо вирішення проблем 

фінансування вищої освіти в Україні, її орієнтації на світові тенденції. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Під ефективністю закладів 

загальної освіти пропонується розуміти обсяг витрат на їх утримування з 

державного бюджету.  
Оскільки заклади освіти є складовою освітніх округів, можна передбачити, 

що освітні округи також будуть характеризуватися своєю ефективністю. 
 Таким чином, під ефективністю освітніх округів будемо розуміти таке 

функціонування взаємопов’язаних закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти, а також підприємств та інших організацій, при якому забезпечуються 

найменші витрати з місцевого та державного бюджетів на утримання закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти.  
Для аналізу ефективності закладів освіти по регіонах України з метою 

формування ефективних освітніх округів пропонується використовувати такі 

первинні показники, за якими ведеться статистичний облік, як: кількість дітей, 

зайнятих в освітньому процесі, до якого входять діти, які навчаються у закладах 

дошкільної освіти та діти, які навчаються в закладах загальної середньої освіти; 

кількість вчителів, що працюють в закладах загальної середньої освіти; 

кількість закладів загальної середньої освіти у регіоні та рівень їх наповнення; 

видатки на утримування з державного та місцевого бюджетів [5]. 
Міністерство освіти стверджує, що бюджет на наступний рік включає усі 

видатки, необхідні для запуску Нової української школи, яка стартує у 2018-
2019 навчальному році. 

 Зокрема, йдеться про кошти на плановане підвищення зарплат вчителям, 

їхнє навчання та створення нового освітнього простору. 
Відповідно, у бюджеті передбачено суттєве збільшення видатків на 

середню освіту. Освітня субвенція зросте з 52 до 61 млрд, тобто на 16 %.  
Саме з неї виділяються кошти на заробітну плату педагогічним 

працівникам у школах (утримання технічних працівників, плата за комунальні 

послуги та інші видатки на утримання шкіл, як і минулого року, будуть 

фінансуватись із місцевих бюджетів).  
Уряд планує підняти зарплати вчителів на 25% і посунути їх на ще один 

щабель угору по тарифній сітці. 
Про динаміку видатків зведеного бюджету на фінансування освіти свідчать 

дані, показані аналізуючи показники фінансування вищої освіти в Україні за 

2012-2018 рр., можна відзначити, що обсяги видатків збільшились на 28309,5 
млн. грн. – з 2285,5 млн. грн. у 2000 р. до 30595,9 млн. грн. у 2018 р. частка 

витрат на вищу освіту у відсотках до видатків зведеного бюджету протягом 

2012-2018 рр. мала тенденцію до зростання від 4,7% до 6,6%.  
Проте, починаючи з 2016 р. цейпоказник почав поступовозменшувався – 

до 4,4% у 2016 р. співвідношеннявидатківзведеного бюджету у відсотках до 

ввПпостійноколивається. Так, якщо у 2012 р. часткавитрат на вищуосвіту 

становила 1,3% відВВП, а у 2014 р. – мала максимальнезначення і дорівнювала 

2,3%.  
Проте, загалом, протягом останнього часу на функціонування і розвиток 

вітчизняної вищої освіти виділяється менше двох відсотків ВВП.  
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Представлена динаміка свідчить про зниження частки державних витрат на 

освіту у валовому внутрішньому продукті, що не підтверджує пріоритетність 

для держави сфери освіти.  
Проаналізувавши бачимо, що протягом 2012-2018 рр. Кількість студентів 

вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які навчалися за кошти 

державного бюджету, поступово зменшується.  
Так, у 2015-2016 рр. вона становила 732018 осіб, що на 194378 студентів 

менше, ніж у 2012-2015 роках. Кількість осіб, навчання яких фінансувалося за 

рахунок місцевих бюджетів, відповідно також зменшується з 91006 до 79446 

студентів. 
 При цьому питома вага студентів, які навчалися за рахунок державного 

бюджету у загальній структурі у 2018році   становить 45,6%.  
Причиною такого явища є, перш за все, демографічні чинники, а також 

скорочення Міністерством освіти і науки україни обсягу державного 

замовлення. Оскільки спостерігається суттєве зменшення кількості студентів, 

що навчаються за кошти державного бюджету, то кількість осіб, навчання яких 

фінансується фізичними особами, переважає чисельність студентів, які 

здобувають освіту за бюджетні кошти.  
Так, кількістьосіб, щонавчаються за кошти фізичних осіб у вищих 

навчальних закладах I-IVрівнів акредитації у 2015-2016 навчальному році 

становила 783570 студентів, що на 51552 студентів більше, ніж за рахунок 

бюджетних коштів. незважаючи на це, чисельність студентів, які навчаються на 

платній основі, також поступово з кожним роком зменшується – з 1392085 осіб 

у 2012-2018рр. до 783570 осіб у 2017-2018рр. Причиною цього є зменшення 

доходів громадян і домогосподарств. 
До Бюджетного кодексу було внесено зміни щодо принципів, за якими 

розподіляються кошти цієї субвенції. Якщо раніше формула розподілу 

базувалася на нормативі фінансового забезпечення, який встановлював Мінфін, 

кількості учнів у школах, що підпорядковані розпоряднику коштів, типі шкіл і 

типі населеного пункту, то тепер в основі формули лежатимуть реальні витрати 

на зарплатню вчителів.  
Кошти, які отримає розпорядник (місцевий бюджет), будуть залежати від 

кількості класів із розрахунковою наповнюваністю (різною для міста і села) та 

навантаження вчителів відповідно до типових навчальних планів (тобто 

кількості годин на кожен предмет).  
Наприклад, якщо в місті є 1000 учнів, розрахункова наповнюваність класу 

становить 25 дітей, навчальний план передбачає 32 години на тиждень, а ставка 

вчителя складає 18 годин, то в бюджет прийдуть кошти на 41 ставку (заробітні 

плати вчителів є фіксованими відповідно до Єдиної тарифної сітки).  
Конкретні параметри формули - розрахункова наповнюваність класів, 

коефіцієнти коригування для сільської місцевості, кваліфікаційна категорія, по 

якій буде розраховуватись зарплата вчителя у формулі - будуть затверджені 

Кабміном, проте вже зараз зрозуміло, що це спроба фінансувати середню освіту 

залежно від реальних потреб (принаймні, у частині зарплат вчителів), без 

використання необґрунтованого “нормативу”.  
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Разом із тим, нова формула стимулюватиме місцеву владу продовжувати 

реорганізацію освітньої мережі, адже якщо наповнюваність класів буде нижчою 

за розрахункову, коштів не вистачатиме. 
Окрема субвенція у розмірі 504 млн грн виділяється на навчання дітей з 

особливими потребами. Новий закон про освіту впроваджує принцип “гроші за 

дитиною” для цієї категорії учнів та учениць, тобто кошти з субвенції 

надходитимуть у конкретний навчальний заклад, що його обрали батьки 

дитини. 
 Крім того, до Бюджетного кодексу було внесено зміни, пов’язані з 

реорганізацією інтернатної системи та перетворенням інтернатів на 

інклюзивно-ресурсні центри. 
Закон про освіту запроваджує нову процедуру забезпечення якості 

середньої освіти і покладає цю функцію на орган, який дотепер називався 

Державна інспекція навчальних закладів (ДІНЗ).  
Бюджет на 2018 рік передбачає її ліквідацію та утворення на її базі 

Державної служби якості освіти. На це виділено 30 млн - суттєве збільшення 

видатків порівняно із 7,8 млн видатків на ДІНЗ минулого року. Цей орган 

сформує до 2020 року регіональні відділення та здійснюватиме забезпечення 

якості освіти, зокрема, проводитиме інституційний аудит шкіл. 
Інші видатки, потрібні для реформи, включені в нову субвенцію місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної та доступної освіти.  
Її обсяг становитиме майже 1,4 млрд грн. Ці кошти підуть на підвищення 

енергоефективності шкіл, закупівлю меблів та обладнання, створення 

національної освітньої онлайн-платформи, а також навчання тих вчителів, які 

наступного навчального року розпочнуть викладання у 1 класі за новим 

Державним стандартом початкової освіти. 
Удвічі зросте традиційна стаття видатків на здійснення методичного та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів - майже 

до мільярда гривень. 
Отже, стан фінансування освіти і науки в Україні є недостатнім так само, 

як і рівень оплати праці працівників галузі.  
Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної освіти 

для всіх громадян та подальше утвердження її національного характеру.  
Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-

виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад 

економіки, сучаснихнауково-технічнихдосягнень.  
Потребують державної підтримки дошкільна, загальнасередняосвіта у 

сільській місцевості, професійно-технічнаосвіта, навчанняз дібних та 

обдарованих учнів і студентів, а також дітей з особливостями психічного і 

фізичного розвитку.  
Необхідно істотно зміцнити навчально-матеріальну базу, здійснити 

комп'ютеризацію навчальних закладів, впровадити інформаційні технології, 

забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, запровадити нові економічні та управлінські 

механізми розвитку освіти. 
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Усі ці проблеми потребують ершочергового розв'язання. В Україні 

повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток 

освіти, а також створюватися умови для розвитку, самоствердження та 

самореалізації особистості протягом життя. 
Висновки. Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо 

суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частину витрат на 

вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в 

розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на 

фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими 

країнами. 
 Відповідно, слід змінити існуючу норму фінансування освіти в розмірі 

10% від ВВП, оскільки вона є недосяжною та нереальною. Обсяг фінансування 

освіти пропонуємо розраховувати на основі соціальних та економічних 

показників. 
Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання 

державних коштів, спрямованих на освіту. 
 Розподіл державних коштів повинен відбуватися з урахуванням рейтингів 

ВНЗ та якості підготовки в них фахівців. Для створення реальних конкурентних 

умов між ВНЗ необхідно надати їм більшу автономію. Ті ВНЗ, які будуть 

розподіляти кошти найефективніше, підвищать якість освіти, вони і отримають 

конкурентну перевагу в порівнянні з іншими. 
Проблемою, що потребує серйозної уваги держави, також є занепад 

науково-дослідної діяльності ВНЗ.  
Причинами чого є недостатнє фінансування досліджень, й відсутність 

стимулів розвивати цю сферу діяльності. Цей аспект стає основною 

перешкодою входження українських ВНЗ  до світових рейтингів. Для реального 

збільшення обсягу фінансування освіти необхідно створити відповідні умови 

для стимулювання активізації бізнесу в цій сфері. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ  
У статтi досліджено сучасні тенденції, проблеми і перспективи розвитку 

добровільного страхування контексті розбудови та розвитку ринку 

страхування.Рoзглянутo діяльність страхових компаній на ринку страхування, 

зокрема добровільних видів страхування. Здійснено порівняння страхових 

премійта виплат за видами добровільногострахуваннястраховими компаніями  

в Україні. 
Ключoвiслoва: добровільне страхування, страхування,страхові виплати, 

страхові платежі, страхові компанії. 
Пoстанoвкапрoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичнимиабo 

практичними завданнями. Сучасний етап розвитку світової економіки та 

міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної 

економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків 

зумовлюють необхідність розвитку ринку страхування майна з урахуванням 

світового досвіду та національних особливостей. Особливо актуальною є 

проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із 

перехідною економікою, зокрема для України, де відбуваються кардинальні 

зміни в економічній системі.  
Фoрмулювання цілей статті.Метою статті єаналіз та оцінка  ринку 

добровільного страхування в Україні. 
Пoсилання на сучаснідoслiдження та публiкацiї. Теоретичні та 

практичні аспекти добровільного страхування досліджували багато зарубіжних 

учених, серед яких: В. Ідельсон, В. Гейльман, В. Райхер, А. Манес, Д. Діксон, 

Д. Бланд, К. Граве. Вітчизняні вчені теж досліджували питання розвитку та 

реформування ринку добровільного страхування, серед них: В. Базилевич, 

К. Базилевич, К. Воблий, О. Вовчак, С.Осадець, М. Александрова, Н. Внукова, 

Т. Ротова, О. Гаманкова, В. Грушка, О. Заруба, М. Клапків, В. Малько, Я. 

Шумелда та ін. 
Виклад oснoвнoгo матерiалудoслiдження.Добровільне страхування – 

страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і 

страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування 

визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком 

самостійно відповідно до вимог Закону «Про страхування». Конкретні умови 

страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до 

законодавства[4]. 
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Добровільне страхування виконує важливі економічні завдання. На 

мікроекономічному рівні воно надає гарантії, необхідні як для життя окремих 

людей, так і окремих підприємств, які при укладанні договору страхування 

передають страховику певні ризики. Якщо роботодавець виступає 

вигодонабувачем за договором страхування, то отримане страхове забезпечення 

дозволить компенсувати фінансові втрати у випадку постійної або тимчасової 

втрати цінного працівника. Держава і суспільство в цілому, в свою чергу, 

звільняється від несення тягаря страхових виплат. На макрорівні воно сприяє 

безперешкодній реалізації процесу суспільного відтворення, оскільки локалізує 

первинний збиток в рамках одного індивідуума. 
У загальному страхування класифікується у 2-ох формах – добровільне та 

обов’язкове страхування, причому обов’язкове страхування ґрунтується на 

принципах обов’язковості, як для страхувальника та і для страховика, а 

добровільне здійснюється згідно з правилами страхування, які розробляє 

страховик.  
Обов’язкове державне страхування виступає у формі соціального 

страхування, що регулюється спеціальним законодавством України, Основами 

законодавства України про обов’язкове державне страхування та іншими 

законодавчими актами, які деталізують і роз’яснюють положення Основ. 

Обов’язкове державне страхування — це система прав, обов’язків і гарантій, які 

передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне 

забезпечення громадян на випадок хвороби, повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

умов, через старість та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок 

грошових фондів, які формуються шляхом виплати страхових внесків 

власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних 

та інших джерел. 
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється 

з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяною життю, здоров’ю 

та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту 

майнових інтересів страхувальників [4]. 
Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню, одержують відповідне свідоцтво, яке є єдиним для всіх видів 

страхування і документом суворої звітності. Порядок видачі і зразок свідоцтва 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджує Кабінет 

Міністрів України 
Залежно від страхового випадку Основами закріплені такі види 

обов’язкового державного страхування: пенсійне; страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням; медичне страхування; страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; страхування на випадок безробіття. 
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Таблиця 2 – Динаміка ринку добровільного та обов’язкового 

особистого страхування в Україні за 2014-2018 рр., млн. грн. 

Рік 
Добровільне страхування Обов’язкове страхування 

Всього 

ЧСП 

% ЧСП 

узагальни

х ЧСП ВСП ЧСП ЧСВ РЧСВ 

% ВСП ЧСП ЧСВ РЧСВ

% 

2014 2791,8 2670,7 1113,0 41,7 396,9 353,8 8,3 2,4 3024,5 14,9 

2015 3627,1 3082,0 1251,9 40,6 388,0 341,7 18,8 5,5 3423,7 15,9 

2016 3229,0 2767,7 1355,4 49,0 319,4 299,5 4,9 1,6 3067,2 16,5 

2017 3225,0 3039,7 1487,4 48,9 359,7 339,7 15,7 4,6 3379,4 15,1 

2018 4212,2 3969,1 1715,6 43,2 415,4 378,5 17,9 4,7 4347,6 16,4 
Темп 

приросту 

2018/ 2014, % 
50,9 48,6 54,1 х 4,7 7,0 115,7 х 43,7 х 

Джерело: складено автором на основі [1] 
 
Заданими,щопредставленівтабл.2,ринок добровільного особистого 

страхування у 2018 р. зріс на 50% порівняно з 2014 р., у 2015 році ми 

спостерігаємо що % ЧСП 15,9 у 2016 він зменшується на 16,5 і у 2017 він знову 

збільшується на 15,1. Ринок обов’язкового особистого страхування показав 

зростання в два рази лише в частині чистих страхових виплат, проте РЧСВ при 

цьому залишився низьким (до 5%). 
Структура ринку добровільного особистого страхування за валовими 

страховими платежами дала змогу виявити, що половину такого ринку 

становить медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (табл. 3). 
Таблиця 3 – Структура ринку добровільного особистого страхування в 

Україні за 2014-2018 рр., % 

Рік 

Види добровільного особистого страхування 
Страхування від 

нещасних 

випадків 

Медичне страхування 

(безперервне 

страхування здоров’я) 

Страхування 

здоров’я на  

випадок хвороби 

Страхування 

медичних витрат 

2014 29,6 47,4 11,4 11,6 

2015 39,5 41,0 10,3 9,2 

2016 29,8 50,3 9,5 10,3 

2017 16,6 59,8 8,4 15,2 

2018 19,9 55,9 6,9 17,3 
Джерело: складено автором на основі [1] 
 
За даними табл. 3, значно знизилася на ринку добровільного особистого 

страхування питома вага страхування від  нещасних  випадків  (від 29,6% у 

2014 р. до 19,9% у 2018 р.) і страхування здоров’я на випадок хвороби (від 
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11,4% у 2014 р.  до 6,9% у 2018 р.). Натомість зросло страхування медичних 

витрат (від  11,6%  у  2014  р.  до  17,3%  у 2018 р.), що можна пояснити 

вимогою візового кодексу ЄС щодо наявності такого страхового полісу у 

подорожуючих. Але за безвізового режиму між Україною та ЄС з середини 

2017 р. припинив діяти візовий кодекс ЄС,і тому очікується зменшення питомої 

ваги цього виду страхування в 2019 р. 
Так, протягом періоду, що досліджується, ринок страхування від нещасних 

випадків розвивається. Про це свідчать показники валових та чистих страхових 

премій. Обсяги валових страхових премій у 2015 р. зросли на 51%, у 2016 р. – 
на 23%, у 2017 р. було зібрано на 73% (1431,3 млн. грн.) валових страхових 

премій більше, ніж у попередньому 2016 р. У 2018 р. ця позитивна тенденція 

дещо зменшилась – на 33%, ця ситуація пояснюється тяжкою фінансово-
економічною ситуацією в цілому по країні.  

Чисті страхові премії за 2014 рік становили 18244,4 млн. грн., що 

становить 71,0% від валових страхових премій, за 2015 рік – 80,5%, за 2016 рік - 
81,8%. Чисті страхові премії за 2017 рік становили 27 492,9 млн. грн., тобто це  

71,0% від валових страхових премій, і це свідчить про те, що в 2014-році та в 

2017 році відсоткові показники є однакові. Чисті страхові премії за 2018 рік 

становили 33 188,9 млн. грн., що становить 71,4% від валових страхових 

премій, і порівняно з 2017 роком збільшився лише на 0,4%.  
Приріст чистих страхових премій  протягом 2014-2018рр. відбувся по 

більшості видів страхування, зокрема за рахунок суттєвого збільшення 

надходжень платежів з автострахування, страхування життя, страхування 

майна, медичне страхування тощо. Проте, спад чистих страхових премій в 2018 

році спостерігався зі страхування фінансових ризиків з показником -9,1. 
Проаналізувавши досліджені роки, можна розрахувати за формулою темпу 

приросту, що в 2014 році спад чистих страхових премій спостерігався в 

більшості  страхування крім медичного (+8,0) та авіаційного (+18,9) 

страхування.  
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2014 

рік, становили - 24804,4 млн. грн., де 35,6%надійшли від фізичних осіб, а 64,4%  

від юридичних осіб. В 2015 році валові страхові премії становили – 26107, в 

2016  році - 30709,8, в 2017 році - 38745,1, в 2018 році - 46468,4. Тобто це вказує 

на те, що з кожним роком валові страхові премії щороку збільшувались.  
Порівняльна динаміка валових та чистих страхових премій з добровільних 

видів страхування страховими компаніями в Україні протягом 2014-2018рр. 

представлено на рис. 1.  
Найбільшу суму страхових виплат складає автострахування, найменшу-

страхування кредитів та фінансових ризиків. За підрахунками темпів приросту 

приріст чистих страхових виплат спостерігається майже в усіх видах 

страхування, окрім страхування кредитів (-22,7) та страхування фінансових 

ризиків (-70,1) так як в цих 2-ох видах страхування спостерігається спад чистих 

страхових виплат.     
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Рисунок 1 – Порівняльна динаміка валових та чистих страхових 

премій з добровільних видів страхування в Україні протягом 2014-2018рр. 
Джерело: складено автором на основі [3] 

 
Найбільший показник за розрахунками спостерігається від страхування 

майна, він сягає 442%.Також можна відмітити, що кількість страхових виплат 

порівняно із страховими преміями значно нижчі. За абсолютним відхилення 

чисті страхові премії у 2018 році збільшилися на 2 120,4 млн.грн. ніж у 2017 

році, а валові страхові премії збільшилися на 2 270,6 млн.грн. Проте, якщо 

проаналізувати дані таблиці, то можна зробити висновок, що загальна сума 

валових та чистих страхових виплат протягом 2014-2018рр. з кожним роком 

збільшується (рис.4). 
Страхові виплати в Україні протягом 2014-2018рр. 
 

 
Рисунок 2 – Порівняльна динаміка валових та чистих страхових 

виплат в Україні  протягом 2014-2018рр. 
Джерело: складено автором на основі [3] 
 
Висновки.Отже, проаналізувавши добровільний ринок страхування, 

можна зробити висновок, що з кожним роком кількість страхових компаній 
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поступово зменшувалась. Вагомими причинами зменшення кількості страхових 

компаній є різні чинники, зокрема це низька якість активів, зменшення 

кількості страхувальників, нестабільна внутрішня політика, а також те, що 

більшість страхових компаній були неспроможні виплачувати кошти за 

страховий випадок. Це вплинуло на те, що певна кількість страхових компаній 

були вимушені припинити свою діяльність. Проте аналіз добровільного ринку 

страхування показує те, що страховики більшу кількість грошових ресурсів 

отримують у вигляді страхових премій, ніж виплачують за певний вид 

страхування.  
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Вiнницькийтoргoвeльнo-eкoнoмiчнийiнститут КНТЕУ 
OСOБЛИВOСТІ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В рoбoтi досліджено особливості створення комунальних підприємств. 

Наведена проблематика розвитку комунальних закладів та запропоновано 

напрямиподолання окреслених проблем.  
Ключoвiслoвa:комунальне підприємство, місцеві бюджети, проблеми, 

аудиторська діяльність. 
Одним із найважливіших викликів сьогодення є формування спроможних 

громад на основі покращення ефективності управління майном і коштами 

громади та забезпечення прозорого і відповідального фінансового, утому числі 

бюджетного, управління на рівні муніципальних утворень. 
Результатом реформи стає підвищення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку 

резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і 

зборів. Це можливо при здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних 

коштів і упередженні випадків їх нераціонального витрачання та неефективного 

управління майном громад. 
Дослідженням проблем і особливостей розвитку комунальних підприємств 

займалися вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти такі, як: Бутинець Ф. Ф., 

Бичкова С. М., Гринько А. П., Голов С. Ф., Кужельний М. В., Лінник В. Г., 

Моссаковський В. Б., Огійчук М. Ф., Пушкар М. С., Савченко В. Я., Сопко В. 

В., Свірко С. В., Сук Л. К., Янчева Л. М. та інші вчені.  

http://www.forinsurer.com.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/86/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/
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Метою статті є дослідження проблематики розвитку комунальних закладів. 
Умовами реалізації зазначених пріоритетів є досягнення максимізації 

корисного ефекту від використання коштів місцевих бюджетів для зазначених 

цілей, що не є можливим без запровадження механізмів забезпечення 

ефективності управління комунальним господарством громади та 

запровадження нових стандартів прозорості та підзвітності комунальних 

підприємств (далі – КП). На сучасному етапі одним із найефективніших 

механізмів управління комунальним господарством є колегіальні органи 

управління – наглядові ради[1]. 
Завдяки КП, що функціонують на сьогодні в Україні у великій кількості[2, 

с. 34], держава реалізує свої соціальні, регуляторні й контрольні функції, які не 

можуть бути виконані приватними підприємствами. Водночас порівняно з цими 

підприємствами КП демонструють меншу прибутковість та неефективність 

внутрішньо корпоративного управління. Так, за даними дослідження Центру 

економічної стратегії, КП, за інших рівних умов, отримують прибутків на 1,8 % 
менше, ніж приватні підприємства[3, с. 47]. У 2016 р. середні збитки на одне 

КП склали понад 1 млн грн, а сукупні збитки – понад 6 млрд грн. 
Водночас необхідно звернути увагу на те, що, незважаючи на значну 

кількість інформації, яка є суспільно необхідною та розпорядником якої 

можуть бути КП, і створені умови для забезпечення прозорості інформації про 

фінансові й економічні показники діяльності цих підприємств, 

проконтролювати їх діяльність досить складно. 
В умовах провадження реформи децентралізації влади і збільшення 

кількості ОТГ, які утворюються завдяки цим процесам, організація належного 

контролю за їх діяльністю є надзвичайно актуальним питанням. 
Із збільшенням кількості ОТГ кількість майна у розпорядженні 

підприємств комунальної сфери зростає значними темпами, які випереджають 

темпи зростання державних підприємств (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Кількість державних і комунальних підприємств в Україні 

Джерело: ukrstat.gov.ua 
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За повідомленням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, «за 11 місяців 

2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5 %, або на 39 млрд грн 

порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 212,5 млрд грн – 
більше, ніж за весь минулий рік…» [5, с. 191]. Із розрахунку на одного 

мешканця власні доходи ОТГ зросли на 62,6 %, порівняно з аналогічним 

періодом 2017 р., та склали 3354,4 грн. Враховуючи, що 299 ОТГ, у яких перші 

місцеві вибори були проведені у 2017 р., тільки у 2018 р. отримали 60 % 
надходжень від податку на доходи фізичних осіб, їх власні ресурси, у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, зросли у 2,7 разу, або на 

5,5 млрд грн, і склали 8,8 млрд грн. Загалом надходження власних доходів 

місцевих бюджетів 665 ОТГ за січень-листопад 2018 р. суттєво зросли – на 

62,6 % та склали 18,9 млрд грн (+7,3 млрд грн). Такі дані свідчать про суттєве 

підвищення доходної спроможності громад. 
Разом із тим зазначимо, що відсутність громадського контролю та 

підзвітності КП перед громадою може призвести до неефективного витрачання 

ресурсів та зловживань. 
Два роки тому Законом України №1405 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та 

комунальної власності» Верховна Рада України надала можливість місцевій 

владі суттєво підвищити підзвітність, ефективність роботи та реально 

запобігати корупції у КП громад. Міські ради отримали право утворювати 

колегіальні органи управління КП – наглядові ради. 
Однак на даний час можемо стверджувати, що не всі міські ради 

скористалися таким правом, а серед тих, що скористалися, спостерігається 

формальний підхід до створення цих органів. 
Так, за даними контрольних заходів, проведених Державною 

аудиторською службою України протягом січня – серпня 2018 р., виявлено 

незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат і недостач 

комунальних ресурсів на загальну суму понад 239,4 млн грн, що становить 

22 % від загальної суми ресурсів держави, використаних з порушенням 

нормативно-правових актів. Крім того, установлено втрати належних доходів 

місцевими бюджетами, комунальними підприємствами, установами і 

організаціями на загальну суму понад 140,5 млн грн, з яких майже 102,6 млн 

грн – кошти місцевих бюджетів. 
Суттєві порушення при використанні комунальних ресурсів допущено на 

підприємствах, в установах і організаціях м. Києва та Київської області, 

Львівської, Дніпропетровської, Черкаської, Харківської, Одеської, 

Хмельницької та Миколаївської областей, де суми встановлених втрат коштів 

місцевих бюджетів та комунального майна протягом січня – серпня 2018 р. 

становили відповідно майже 29,1 млн грн, 25,0 млн грн, понад 23,9 млн грн, 

майже 17,1 млн грн, 12,9 млн грн, майже 12,3 млн грн, понад 12,1 млн грн та 

11,9 млн грн[2, с. 34; 3, с. 47]. 
Зробити комунальне підприємство потенційно більш рентабельним, 

конкурентним, а головне – відкритим для громадськості, здатна лише зміна 
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підходів до управління діяльністю КП, підняття управління цими 

підприємствами на більш високий професійний рівень шляхом створення 

наглядових рад. 
Із набуттям чинності з 01.10.2018 р. новим Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон № 2258-VІІІ)[3, с. 

47], яким приведено у відповідність із законодавством Євросоюзу (Директиви 

2006/43/ЄС та Регламенту ЄС 537/2014) норми національного законодавства 

України у сфері аудиторської діяльності, до повноважень наглядових рад було 

додано нові функцій. Крім того, з’явилася вимога щодо обов’язковості 

створення наглядових органів для підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 
Так, згідно ст. 34 Закону, № 2258-VІІІ, великі підприємства зобов’язані 

створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну 

комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до законодавства. Інші 

підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ органу 

управління або на наглядовий орган. 
Зважаючи на необхідність внесення коригувань до показників 

(характеристик) категорій підприємств, сформулюємо рекомендації для органів 

місцевого самоврядування стосовно критеріїв аналізу річної фінансової 

звітності КП: 
1) Балансова вартість активів КП: 
За категоріями підприємств, наведеними у Законі № 996-ХIV, 

обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність КП, балансова вартість 

активів яких є понад 20 млн євро (великі) і до 20 млн євро (середні); 
2) Структура власності КП: 
обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність КП, у статутному 

капіталі якого частка територіальної громади становить 100 відсотків, та які 

згідно з п. 5 част. 3 Ст. 90 ГКУ зобов’язані оприлюднювати інформацію про 

свою діяльність, у т.ч. аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності (у 

тому числі консолідованої) за останні три роки, якщо аудит проводився 

відповідно до вимоги закону, крім випадків, установлених законом, шляхом 

розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті 

суб’єкта управління, який здійснює функції з його управління. 
3) Наявність видатків на виконання некомерційних цілей державної 

політики та джерел їх фінансування у КП, у т.ч. наявність джерел фінансування 

з державного та/або місцевих бюджетів; 
4) Наявність інформації про операції та зобов’язання КП з державним 

та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 

підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання (фінансові 

та не фінансові), що виникли у підприємства, господарського товариства під 

час виконання контрактів державно-приватного партнерства[5, с. 191]. 
Однак, незважаючи на створені законодавчі умови для забезпечення 

доступу до фінансових і економічних показників діяльності та підвищення 

ефективності управління комунальним господарством органів місцевого 
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самоврядування, існує низка проблемних питань, які потребують вирішення. 
На загальнодержавному ринку потребується забезпечення додаткових 

умов до підвищення прозорості і ефективності управління комунальними 

ресурсами, підзвітності і підконтрольності перед населенням територіальних 

громад. 
Низька прибутковість або збитковість комунальних підприємств, 

неналежний контроль діяльності КП з боку місцевих рад негативно впливає не 

лише на спроможність цих підприємств бути суспільно корисними, а й на 

забезпечення реалізації державою її соціальних, регуляторних і контрольних 

функцій. 
Відсутня імплементація міжнародно визнаних стандартів і європейських 

принципів управління великими корпораціями на КП міст України. 
Законодавством не закріплені норма щодо обов’язковості створення 

наглядових рад для КП і визначення відповідних повноважень щодо цього з 

боку районних і обласних рад. Наразі така має носить рекомендаційний 

характер і тільки для КП, які створюються рішенням сесій сільських, селищних 

та міських рад. 
Відсутні критерії віднесення державних і комунальних унітарних 

підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій 

аудиторській перевірці. Це не сприяє здійсненню системного контролю за 

виконанням бюджетів в регіонах та ефективним управлінням комунальним 

майном та проведенню щорічного обов’язкового аудиту фінансової звітності за 

єдиними підходами. 
Функції наглядових рад мають відповідати тим, що визначені у 

законодавстві про бухгалтерський облік і аудиторську діяльність. Крім того, на 

сучасному етапі розвитку економіки країни вважаємо за доцільне врахувати 

підходи до класифікації підприємств для цілей бухгалтерського обліку, які було 

подані у Законі [1], для характеристики (показників) КП, в яких доцільно 

створювати наглядові ради і обирати незалежного аудитора для проведення 

обов’язкового аудиту річної фінансової звітності. 
У подальшому ці показники мають бути покладені в основу під час 

розроблення і прийняття на урядовому рівні управлінського рішення щодо 

затвердження єдиних підходів щодо економічної доцільності створення 

наглядових рад та критеріїв, за якими фінансова звітність КП підлягатиме 

обов’язковому незалежному аудиту. 
Не визначені норми фінансових планів комунальних підприємств щодо 

витрат на оплату консалтингових (аудиторських) послуг, у тому числі у зв’язку 

з можливими обмеженнями фінансування таких витрат. Підприємства наразі 

під час формування фінансових і затвердження планів та планування витрат на 

оплату консалтингових (аудиторських) послуг змушені враховувати 

обмеження, встановлені постановою Уряду № 1673, прийнятою ще у 2006 р. За 

відсутності сучасних норм щодо визначення обсягу витрат на проведення 

незалежного аудиту річної фінансової звітності КП не можуть запланувати 

суму, більшу, ніж як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку [1]. 
Відсутня відповідна законодавча база щодо розширення прав 
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муніципального управління до меж європейських стандартів і повноцінного 

використання чинних правових норм щодо управління місцевими фінансами в 

умовах обмеження бюджетного фінансування та розмежування фінансового 

забезпечення власних і делегованих повноважень новоутворених ОТГ. 
Таким чином для усунення існуючих проблем розвитку КП доцільно: 
розробити єдині критерії і обґрунтувати економічну доцільність створення 

наглядових органів при державних і комунальних унітарних підприємствах з 

урахуванням характеристик (показників) КП: балансова вартість активів КП, 

структура власності КП, наявність у КП видатків на виконання некомерційних 

цілей державної політики і джерел їх фінансування, у т.ч. наявність джерел 

фінансування з державного та/або місцевих бюджетів; 
прийняти регуляторний акт (постанову) щодо обов’язковості створення 

наглядових рад державних і комунальних унітарних підприємствах та 

затвердження єдиних підходів до відбору і прозорості проведення конкурсу з 

відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності державних і комунальних унітарних підприємств; 
розробити і внести до Верховної Ради України зміни до окремих 

законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та 

комунальної власності у частині створення наглядових рад державних і 

комунальних унітарних підприємств та надання відповідних повноважень 

районним і обласним радам щодо їх створення; 
актуалізувати до реалій сучасної економіки України та її зобов’язань щодо 

виконання Угоди про асоціацію з ЄС положення постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.11.2006 № 1673 (або прийняти нову постанову) задля 

урегулювання граничних обсягів витрат на оплату державними і комунальними 

унітарними підприємствами аудиторських (консалтингових) послуг і 

об’єктивних потреб у плануванні зазначених витрат понад визначені граничні 

розміри. 
провести адаптацію Європейської класифікації, застосованої в Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-ХIV для цілей бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

підприємств, зокрема критеріїв поділу підприємств на мікро-, малі, середні та 

великі для визначення релевантності меж цих критеріїв щодо показників 

фінансової звітності державних підприємств і КП та виділення категорій таких 

підприємств, де мають бути створені наглядові ради, і річна фінансова звітність 

яких підлягатиме проведенню обов’язкового аудиту; 
визначити критерії віднесення державних унітарних підприємств чи 

господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій 

(часток) належать державі, до таких, фінансова звітність яких підлягає 

обов’язковій перевірці незалежним аудитором. 
розробити стратегії власного розвитку на середньостроковий період щодо 

перенесення стандартів корпоративного управління ОЕСР на комунальні 

підприємства, установи та заклади, що є об’єктами спільної власності 

територіальних громад; 
ініціювати підготовку законопроектів, спрямованих на максимально повне 
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використання чинних правових норм щодо управління місцевими фінансами в 

умовах обмеження бюджетного фінансування, зокрема щодо законодавчого 

розмежування фінансового забезпечення власних і делегованих повноважень; 

при необхідності встановлення нормативів бюджетної забезпеченості покриття 

граничного обсягу витрат на оплату аудиторських (консалтингових) послуг на 

більшому за встановлений норматив рівні. 
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АНАЛІЗ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ  
У статті здійснено аналіз поняття активні та пасивні операції комерційного 

банку. Автором проаналізовано основні показники діяльності банків України.. 

На прикладі ПАТ «Приватбанк» показано управління активними та пасивними 

операціями в банку. 
Ключові слова:активи, пасиви, комерційний банк,грошові потоки, функції 

комерційних банків, капітал, власний та статутний капітал. 
Комерційні банки незалежно від розміру капіталу їх форми власності, 

інапрямку виконують операції, які пов'язані з розрахунково-касовим 

обслуговуванням клієнтів (касові та розрахункові),операції із залучення 

тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); й операції 

з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Коло операції що 

здійснюють банки є більш розгорнутим ніж перелічені, проте, такі операції 

можна назвати обов'язковими і тими що належать виключно до банківських 

операцій. 
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Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі 

комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони 

обліковуються, їх можна розділити на пасивні й активні[3]. 
Активні операції - це операції з розміщення залучених комерційним 

банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-
матеріальні цінності з метою одержання прибутку та забезпечення своєї 

ліквідності. 
Пасивніоперації - цеоперації з мобілізаціїресурсівкомерційного банку. За 

видом банківськихресурсіврозрізняютьпасивніоперації з формуваннявласних, 

залученихресурсівта запозиченихресурсів, по іншому їх можна назвати 

депозитні та не депозитні. 
Визначають такі активні банківські операції: 
- операції що базуються на придбанні основних засобів, нематеріальних і 

матеріальних активів; 
- операціїз купівлі та продажу іноземної валюти на міжнародномуі 

внутрішньому ринках; 
- розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів; 
- операції пов’язанні із вкладанням банківських ресурсів у грошові кошти в 

безготівковій та готівковій формах таспрямовані на підтримання ліквідності 

банку; 
- касові операції орієнтовані на видачу та приймання грошових коштів 
- інвестиційні операції що характерні вкладеннямресурсів у цінні папери 

на тривалий строк; 
- фондові операції з купівлітапродажу цінних паперів; 
- депозитні операції спрямовані назалучення тимчасово вільних коштів 

банку в депозити в НБУ та в інших банках; 
- кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів банкам, фізичним та 

юридичним особам; 
- операції з купівлі та продажу дорогоцінних металів на міжнародному і 

внутрішньому валютних ринках[2]. 
До пасивних операцій належить: розміщення акційбанку, залучення 

вкладів, отримання кредитів від центральногобанкута на міжбанківському 

ринку, випуск банківськихоблігацій, векселів та інших зобов’язань. 

Залежновід характеру джерелкоштівусіпасиви банку різняться за 

термінамизалучення і вартістю. Від вартості й 

термінівзалученнякоштівзалежитьспроможність банку 

забезпечитиїхраціональнерозміщення і врешті-
рештдопустимийприбутокакціонерів банку. Основнимджереломкоштів банку, 

як правило, є депозитифізичних і юридичнихосіб, а крім того, 

коштицентральнихбанків, кредити, залучені в іншихкомерційних банках, 

облігаційніпозики, розміщеніна ринку. 
Досконалооцінити та проаналізувати структуру активних та 

пасивнихоперацій банку – це не простезавдання. Саме тому структура активних 

та пасивнихопераційвизначаєтьсябанківськоюполітикою, а їїформування є 

виключно правом держави. 
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Проаналізуємо активні та пасивні операції банків України [7]. 
Таблиця 1 - Активи банків України (млн.грн) 

Назва показника 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Активи 1 254 398 1263358 1 282 748 1 320 112 1 341 271 
Загальні активи 1 560 765 1590488 1 756 215 1 891 263 1 888 169 
Готівкові кошти 30 065  30190 39 376 45 518 42 481 
Банківські метали 316 320 323 356  358  
Кошти в НБУ 46876 47884 43 118 50 709 48 276 
Кредити надані клієнтам 976326   988 686  1 007 132 1 144 904 1 099 595 
Вкладення в цінніпапери та 

довгостроковіінвестиції 
200876 217 110  368 262 422 917 470 490 

Резерви за 

активнимиопераціямибанків 
310 213 330 328 477 509 576 572 552 805 

 
Проаналізувавши активи банків України за 01.05. 2015 – 01.05.2019 можна 

відстежити їх зміну. За 2015 – 2018 р. спостерігається значний зріст загальних 

активів, кредитів наданих клієнтам та резервів за активними операціями банків. 

Проте, порівнюючи ці ж показники з даними за 2019 р. можна спостерігати 

незначне зменшення активів. Порівнюючи дані за 5 років можна стверджувати 

що активи за цей період зросли на 86 873 млн. грн., надані клієнтам кредити на 

123 269 млн. грн., найвищий рівень зросту спостерігається в загальних активах 

на 327 404 млн. грн. 
Найвищий показник зобов’язання банків (1 170 713 млн. грн.) 

спостерігається в 2018 році, капіталу (171338 млн. грн.) в 2019 році. Зменшення 

значення показників можна відслідкувати в строкових вкладах інших банків та 

кредитах отриманих від інших банків (28 954 млн. грн.). Кошти небанківських 

фінансових установ порівняно з даними 2015 року зменшились на 15 286 млн. 

грн. Кошти фізичних осіб та суб’єктів господарювання зросли на 101 156 
млн.грн. та 56 613 млн. грн. відповідно. Пасиви банку зростають на 110 126 

млн. грн. порівнюючи 2019 та 2015 роки. 
Таблиця 2 - Пасиви банків України (млн.грн) 

Назва показника 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Пасиви 1 231145 1 263 359  1 282 748 1 320 112  1 341 271  
Капітал 123 765 144 431  170 389  149 400  171 338 
Зобов'язання банків 1 115342 1 118 927  1 112 359  1 170 713  1 169 933 
Cтрокові вклади інших банків 

та кредити, отримані від 

інших банків 

65 045 74 075  46 931 44 513  36 091 

Кошти суб'єктів 

господарювання 
334 165 350 100 370 108 372 633 390 778 

Кошти фізичних осіб (з 

ощадними сертифікатами) 
414769 423 989 455 714 504 894 515 925 

Кошти небанківських 

фінансових установ 
39 543 39 025 22 511 22 648 24 257 

 
В цілому за 5 років спостерігається зріст як пасивів так і активів. Між 

пасивними і активними операціями комерційного банку існує тісний зв’язок. 
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Розмір і структура активних операцій, які забезпечують отримання доходів, 

багато в чому визначаються наявними у банків ресурсами.У цьому розумінні 

пасивні операції, що формують ресурсну базу банку, є первинними по 

відношенню до активних. 
 
Таблиця 3 - Рентабельність активів та капіталу банків України 

Назва 

показника 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Рентабельність 

активів, % 
-2,48 1,64 2,66 3,81 

Рентабельність 

капіталу, % 
-26,56 15,25 21,94 31,29 

 
Згідно останніх даних представлених НБУ рентабельність активів банків 

на 01.04.2019 становить 3,81%. а капіталу – 31,29%. За 2018 та 2017 роки 

становить рентабельність активів 2,66% і 1,64% та капіталу 21,94% і 15,25% 

відповідно. Порівнюючи з 2016 роком показники значно зросли рентабельність 

активів (2,48%)та рентабельності капіталу (-26,56%). 
Аналізуючи дані за 2017 – 2019 роки можна стверджувати, що 

рентабельність активів зросла на 2,17%, а рентабельність капіталу на 16,04%. 

Зростаннярівнярентабельностіактивів може свідчити про зростаючий попит на 

продукціюпідприємства й нагромадженняактивів. 
Проаналізуємо активні та пасивні операції комерційних банків на прикладі 

ПАТ «ПриватБанк». 
Фінансові показники «Приватбанк» на 1квітня 2019 р. подані у таблиці 4. 
Таблиця 4 -Фінансові показники ПАТ «Приватбанк» на 1 квітня2015 –

2019рр.(млн.грн.) 
 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Розмір кредитного портфеля 186706 186335 57175 41 567 54776 
Резервипідкредитніризики -24037 -29293 -175013 -218 523 -242709 
Активи  248041 276551 237252 256 100 281637 
Ліквіднікошти 24924 33449 31002 19 501 23076 
Власнийкапітал 23094 27864 23140 26 749 38838 
Статутнийкапітал 18101 21256 50695 206 060 206 060 
Коштибанків 32907 9013 2537 105 33 
Загальнийобсягвнесків 172240 188145 191960 206 973 221233 
Депозитифіз. осіб 121230 147688 153487 166 553 177 826 
Депозитифіз. осіб за 

попередній квартал 
107710 138679 151040 168 058 177 382 

Борговіцінні бумаги, 

емітовані банком 
2 9886 342 2 2 

Зобов'язання 224947 248687 214112 229 350 242800 
Чистийприбуток 6 211 1108 3 654 7 612 

 
 
На 1 квітня 2019 року Приватбанк задекларував прибуток 7 612 млн. грн. 
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Відповідно до звітності Приватбанкупорівнюючи з показниками на 1 

квітня 2018 р. кредитний портфель зріс на 13 209 млн грн, активи зросли на 25 

537 млн грн. ліквідні кошти на 3 575 млн грн., статутний капітал залишився без 

змін 206 060 млн грн. Кошти банків зменшились на 72 млн. грн., в депозитах 

спостерігається зріст приблизно на 10 млн. грн. Боргові цінні папери 

залишились в межах 2 млн. грн., також спостерігається зріст зобов’язань на 13 

450 млн грн. в порівнянні з минулим роком, чистий прибуток зріс майже на 4 

млн. грн.,резерви під кредитні ризики становить (-242 709 млн грн). 
Порівнюючи з попереднім роком спостерігається тенденція до зросту 

фінансових показників.  
Значення боргових цінних паперів емітованих банком за 2018 та 2019 роки 

залишаються без змін 2 млн. грн. Зобов’язання зросли на 17 853 млн. грн. 

порівняно з 2015 роком. Депозити фізичних осіб також зросли за останні 5 

років на 56 596 млн. грн., загальний обсяг внесків на 48 993 млн. грн. Кошти 

банків значно знизились порівняно з 2018 роком приблизно на 72 млн. грн. 

Статутний капітал з 2015 року поступово зростав, в 2018 р. досягнувши – 
206060 млн. грн. Розмір кредитного портфеля зменшився на 131 930 млн. грн. 

порівнюючи з 2015 роком. 
Аналізуючи обсяг зобов'язань банку, важливо дати їх як кількісну, так і 

якісну оцінку. Збільшення сум зобов'язань банку свідчить про зростання 

депозитної бази банку. 
Чим більша частина зобов'язань перед клієнтами на довготривалій основі, 

тим більш стабільна частина ресурсів банку, при цьому це позитивно впливає 

на його ліквідність та знижує залежність від позик. Проте строкові депозити є 

дорожчими, що негативно впливає на рентабельність та прибутковість роботи 

банку, водночас збільшення частки банківських позик підвищує ризик 

незбалансованої ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від 

зовнішніх джерел фінансування.  
Сутність управління активами і пасивами полягає у формуванні стратегій і 

здійснення заходів, які приводять структуру балансу банку у відповідність до 

йогостратегічнихпрограм.  
Стратегіяуправління активами та пасивамикомерційного банку являє 

собою сукупністьположень, щовизначаютьосновиуправліннядіяльністю банку в 

сферіформуваннякапіталу, залученнякоштів, проведенняактивнихоперацій, та 

іншихпослуг, з метою забезпеченнясталогорозвитку банку 
Висновки.Таким чином, сьогодні банки розглядають свої портфелі активів 

і пасивів як єдине ціле, що визначає роль сукупного портфеля банку в 

досягненні його спільних цілей – високогоприбутку і прийнятного рівня 

ризику. Активні операції дуже тісно пов'язані з пасивними операціями, так як, 
розміщуючи гроші в активи, банки постійно слідкують за тим, щоб частина 

грошових коштів залишалася у вигляді обов'язкових і вільних резервів, також 

щоб тривалість вкладень в активи відповідала тривалості залучення коштів у 

пасиви. Усе це вимагає від банків управління активними і пасивними 

операціями в їх взаємодії як єдиним комплексом банківської діяльності. 
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здoбувач  oсвiтньoгo ступеня «Магiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА  ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ 
У даній статті розглянуто методологічні підходи до аналізу даних військових 

витрат у рамках реалізації програми реформування Збройних Сил. Ключовими 

питаннями є порядок оцінки інформації, її порівняння, запропоновано нові 

підходи до аналізу, узагальнення та їх використання під час економетричного 

моделювання оборонних витрат. Сучасний стан військово-політичної та 

економічної ситуації потребує нових підходів до оцінки ризиків та валідації 

інформаційних потоків, тому було опрацьовано іноземні підходи до оцінки 

фінансового забезпечення військових формувань та проведено ґрунтовний 

аналіз їх відповідності сучасним потребам саме Збройних Сил. Досліджено 

динаміку військових витрат та проаналізовано їх зв'язок з іншим складовими 

бюджету.  
Ключові слова:оборонний бюджет; військові витрати; фінансове 

забезпечення; інформаційні масиви; SIPRI; WMEAT. 
Пoстанoвка прoблеми. Оборонно-промисловий сектор економіки відіграє 

важливу роль не тільки у формуванні ВВП, а й є ключовим елементом 

національної безпеки держави. 
 Водночас нині Україна не повною мірою реалізує потенціал власної 

військової промисловості. Політика влади щодо розвитку вітчизняного 

оборонно-промислового сектору протягом останніх 20 років була спрямована 



312 
 

передусім на забезпечення експорту запасів ОВТ, що призвело до наявності 

значної кількості деструктивних тенденцій у даній галузі. 
 Нині фактори, які впливають на розвиток оборонно-промислового сектору 

економіки України, мають різну природу. Серед них можна виділити політичні, 

військові, економічні, соціальні та інші.  
Проте вітчизняні фахівці дедалі частіше зауважують, що саме рівень 

ефективності фінансового забезпечення потреб оборонно-промислового 

сектору економіки є одним із найважливіших факторів його розвитку. 
Дослідження сучасних проблем бюджетування в Україні обумовлюється 

актуалізацією екзогенних факторів, а саме посиленням військової агресії 

протягом останніх років, що суттєво впливає на обсяги та форми фінансування 

військової сфери, а також характеризується підвищенням частки перерозподілу 

валового внутрішнього продукту на таку структурну складову видатків, як 

видатки на оборону. 
 Наприклад, частка видатків на оборону і безпеку у 2016 році склала 10% у 

структурі видатків державного бюджету, або 41,5 млрд. грн., у 2017 році – 17%, 
або 96 млрд. грн. Отже, видатки на оборонну галузь у 2017 році зросли на 50% 

порівняно з 2016 роком [1].  
Зокрема, частка видатків на оборону у загальному обсязі видатків 

державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів становила у 

2016 році 9,1%, а у 2017 році – 12,1% [2, с. 157, 160].  
Вказані структурні зміни видаткової частини бюджету значно підвищують 

увагу до проблем ефективності використання бюджетних коштів за 

державними оборонними програмами, фінансової допомоги в рамках 

міждержавних програм військового співробітництва тощо. 
Фoрмулювання цілей статті.Дослідження нових тенденцій структурних 

змін у фінансуванні видатків на оборону в Україні, визначення основних 

параметрів та фінансових показників, за якими оцінюються ці зміни, становить 

основну мету статті.  
Головними завданнями для досягнення цієї мети є такі: визначення 

поняття «видатки на оборону» та їхніх фінансових характеристик; аналіз 

сучасних підходів до оцінювання структурних змін у видатках на оборону в 

країні; пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку бюджетування в 

галузі оборони та безпеки в Україні. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї.Проблематику 

фінансового забезпеченя військ досліджували цілий ряд вітчизняних науковців 

серед яких Б. Андресюк, О. Василик, А. Гальчинський, А. Даниленко, Т. 

Ковальчук, І. Лукінов, І. Марко, В. Мунтіян, C. Вікулов, В. Федосов, А. Чухно, 

О. Чеберяко, З. Варналій та інші  
Актуальність теми доволі гостра, оскільки зумовлена участю України у 

збройних конфліктах, та необхідністю організації порівнянності даних та їх 

аналізу. 
Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження.Як відомо, відповідно до 

Стратегії національної безпеки України та Концепції розвитку сектору безпеки 
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і оборони України щорічне бюджетне фінансування сектору безпеки і оборони 

має становити не менше 5% від валового внутрішнього продукту.  
Згідно проекту Державного бюджету України на 2018 рік, ця сума повинна 

скласти 156,2774291 млрд грн. 
Однак, безпосередньо армія, через Міністерство оборони, отримає лише 

83,3145 млрд грн. Решта 72,9629291 млрд грн піде до Міністерства внутрішніх 

справ України (63,9191291 млрд грн) і Адміністрації Державної прикордонної 

служби України (9,0438 млрд грн), з метою фінансування заходів щодо 

підвищення обороноздатності і безпеки держави, матеріально-технічного 

забезпечення названих структур, будівництва (придбання) житла для 

військовослужбовців, які перебувають у їх підпорядкуванні, тощо. 
МВС і ДПСУ заслуговують окремого аналізу. Ми ж зараз зупинимось саме на 

фінансовому забезпеченні Збройних сил України. 
Отож, у проекті Державного бюджету України на 2018-й рік видатки 

для Міністерства оборони України передбачено у сумі 83 314 500,0 тис. грн, що 

на 19 287 100,0 тис. грн більше проти 2017-го року і на 27 686 571,6 тис. грн 

більше, аніж було в 2016-му. 
За бюджетною програмою "Керівництво та військове управління 

Збройними силами України"видатки збільшено порівняно з 2017-м роком на 

115 380,9 тис. грн і передбачено у сумі 499 899,6 тис. грн. 
Згідно пояснювальної записки, зазначені кошти планується спрямувати на 

утримання центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу 

Збройних сил України. 
За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України 

та підготовка військ" видатки збільшено порівняно з 2017-м роком на 11 011 

592,5 тис. грн і визначено у сумі 60 035 606,4 тис. грн (у співставній структурі). 
Як пояснюють урядовці, це дозволить забезпечити особовий склад належними 

видами грошового забезпечення та заробітної плати з нарахуваннями, 

енергоносіями та комунальними послугами, продовольством, речовим та 

іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм. 
Зазначені видатки також планується спрямувати на підготовку військ, 

проведення мобілізаційної роботи, капітальний ремонт приміщень, виконання 

заходів з міжнародного військового співробітництва та участі України у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, захист важливих 

державних об'єктів. 
Також майже на шість з половиною мільярдів гривень у порівнянні з 

попереднім роком планується збільшити фінансування на розвиток озброєння 

та військової техніки. 
 Основний акцент робиться на закупівлі для Збройних сил України нових 

танків "Оплот". 
Також збільшено, хоч і не так суттєво, видатки на будівництво або 

придбання житла для військовослужбовців. Хоча це, як зазначають військові 

експерти, мало б бути чи не головним стимулом залучення громадян України 

до служби за контрактом. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551
https://www.depo.ua/ukr/war/proekt-viyskovogo-byudzhetu-2017---skilki-kudi-y-navishcho-26092016090000
https://kh.depo.ua/ukr/kh/turchinov-obicyaye-desyat-tankiv-oplot-dlya-armiyi-20170623594289
https://kh.depo.ua/ukr/kh/turchinov-obicyaye-desyat-tankiv-oplot-dlya-armiyi-20170623594289
http://www.depo.ua/ukr/war/yak-ukrayini-vtrimati-kontraktnikiv-na-sluzhbi-07092016110000
http://www.depo.ua/ukr/war/yak-ukrayini-vtrimati-kontraktnikiv-na-sluzhbi-07092016110000
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Однак, особливість українського бюджетоутворення у тому, що не завжди 

ці бюджети виконуються. Особливо це стосується бюджетів 2015-го і 2016-го 

років. З виконанням військового бюджету 2017-го року наче все нормально, що 

вселяє певний оптимізм. 
В цілому ж картина вимальовується досить позитивна. Залишається лише 

сподіватись, що Верховна Рада України вчасно прийме даний бюджет, не 

врізавши видатки на Збройні сили України. Адже, як відомо: народ, який не 

хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. 
Аналіз ситуації з фінансуванням ЗС України (бюджет МО України) слід 

розглядати в  контексті визначення стратегічних цілей їх розвитку, завдань, 

необхідних для досягнення цілей, та фінансування виконання цих завдань. 

За  роки, які передують періоду цього дослідження, середнє значення витрат 

на  національну оборону становило не  більше 1,6 % ВВП.  
Зазначене суттєво відрізняється в менший бік від загальноприйнятих 

у світовій практиці витрат, що складають, як правило, від 3 % до  6 % ВВП, та є 

фактично максимально допустимим ступенем воєнно-економічного 

“напруження” держави для  умов мирного часу.  
Більшість виділених коштів було використано на  утримання Збройних 

Сил, при цьому практично не залишалося коштів на їх розвиток державного 

бюджету на  сферу оборони та безпеки щороку протягом 2007-2013 років 

виділялося коштів на  рівні 9-14 млрд грн. Спостерігалася тенденція 

до  загального збільшення виділення коштів на  цей сектор економіки. Середнє 

щорічне збільшення фінансування становило близько 9 %.  
Починаючи з 2014 року спостерігається значне збільшення фінансування 

оборони та безпеки держави. Протягом 2014 та 2015 років приріст 

фінансування становив 90 % до  попереднього року. За  чотири роки, з 2013 

до 2016 року, загальний бюджет сектору збільшився у чотири рази, з 14,8 млрд 

грн до  59,4 млрд грн. Таким чином, загальні видатки державного бюджету 

на оборону у 2016 році досягли 8,7 % від усіх видатків держави  
У грудні 2016 року українську армію можна було вважати однією з 

найсильніших в Європі. Фактично за кілька місяців Україні вдалося створити 

боєздатні збройні сили, яки мали можливість ефективно діяти в умовах 

гібридної війни.  
Протягом минулих трьох років збройні сили України суттєво змінилися. В 

українській армії було здійснено низку трансформацій. Як результат, армія 

України збільшила свою чисельність майже вдвічі в порівняно з початком 2014 

року. Не маючи бойового досвіду (за винятком участі в миротворчих 

операціях), Збройні Сили України почали приймати участь в масштабних 

бойових діях з багатокілометрової лінією фронту.  
Роки збройного протистояння у східній частині країни продемонстрували 

можливості української армії, виявивши її сильні та слабкі сторони.  
Безумовним досягненням армії України є те, що вона змогла зберегти себе 

в якості повноцінної військової організації протягом останньої чверті століття  
Після розпаду Радянського Союзу українська влада так і не здійснила 

ефективних реформ розвитку вітчизняної оборонної промисловості. 
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 Внаслідок розриву вертикальних і горизонтальних виробничих та 

управлінських зв’язків таке поняття, як цілісний «оборонно-промисловий 

комплекс», нині втратило свій зміст і майже не використовується вітчизняними 

науковцями. 
 Водночас українські підприємства, які виготовляють товари військового 

призначення та подвійного використання, становлять окрему сферу (сектор) 

економіки нашої держави, відносини в якій мають свої специфічні виробничі, 

управлінські, правові особливості. 
 По-перше, структурна модель підприємств оборонно-промислового 

сектору економіки України досі орієнтована на виконання державного 

замовлення.  
Проте відсутність мінімально необхідного рівня державних закупівель 

ОВТ зумовила орієнтацію виробництва продукції даної галузі на задоволення 

потреб світового ринку зброї.  
Аналіз видатків із Державного бюджету України засвідчує, що 

фінансування потреб Міністерства оборони України загалом та військової 

промисловості зокрема відбувається за залишковим принципом.  
Нині експорт військової техніки та продукції подвійного призначення є 

основним фінансовим джерелом розвитку вітчизняної оборонної 

промисловості.  
По-друге, можливими шляхами розвитку оборонно-промислового сектору 

нашої держави є визначення конкретних завдань, що стоятимуть перед 

оборонною промисловістю найближчим часом, і реорганізація сектору 

відповідно до цих завдань, суттєве збільшення державного оборонного 

замовлення, поглиблення військово-технічної співпраці України із провідними 

державами світу, збільшення обсягу експорту військових технологій, ліквідація 

значної кількості попередніх державних програм розвитку оборонно-
промислового сектору економіки України та створення єдиної програми із 

призначенням єдиного відповідального виконавця за реалізацію такої програми.  
Актуальною проблемою сьогодення є створення в Україні цілісного 

оборонно-промислового комплексу, отже і всеохоплючої централізованої 

системи державного управління галуззю.  
Саме неготовність держави (профільних органів державної влади) 

позбутися адміністрування оборонних підприємств і водночас неспроможність 

держави завантажити їх платоспроможним оборонним замовленням стали 

головними причинами гальмування перетворень в оборонній промисловості. 
Головними напрямами запровадження реформ оборонної промисловості 

мають бути: 
-поступовий та виважений підхід до моделі державного управління 

оборонною промисловістю та військово-технічним співробітництвом (у т.ч. 

експортом озброєнь), за якої за державою залишаються функції формування та 

координації військово-технічної політики, програм розвитку озброєнь та 

оборонного замовлення, ліцензування та експортного контролю; 
реструктуризація оборонної промисловості на засадах системного підходу: 
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1. Охоплення реструктуризацією не лише форм власності, але й 

фінансових і товарних ринків, менеджменту, кадрового потенціалу галузі та 

окремих підприємств; 
2. Відповідність напрямів зосередження зусиль пріоритетам внутрішнього 

попиту на озброєння, тенденціям на внутрішньому та зовнішньому ринках і в 

українській економіці; 
3. Диференціація організаційних форм, рішення про застосування яких 

мають прийматися з урахуванням специфіки конкретних сегментів і 

підприємств оборонної промисловості: стратегічних намірів; кон'юнктури і 

тенденцій на певних сегментах ринку; реальних технологічних, кадрових, 

фінансових можливостей самостійного розвитку; стану та перспектив 

внутрішньої і зовнішньої кооперації; інвестиційних перспектив; утворення 

інтегрованих структур (вертикально-інтегрованих, проектно-орієнтованих) не 

повинне бути принципом реструктуризації усієї оборонної промисловості; 
-запровадження державою стабільних правил, ефективних стимулів 

оборонно-промислової діяльності, а також безпосередньої державної підтримки 

науково-технологічного розвитку і зменшення диспропорцій на ринку 

кваліфікованої робочої сили; 
-створення правових та організаційних умов для запровадження 

ефективних систем військово-технічного співробітництва (офсетних, 

ліцензійних, коопераційних), що надають можливість здійснювати як технічну 

модернізацію ЗС, так і зміцнення оборонно-промислової бази [5]. 
Ефективність модернізації збройних сил випробовується практикою і залежить 

від обґрунтованості змін і врахування специфіки ситуації в районах їх 

застосування. 
Напрями розвитку збройних сил, їх потенціал і ступінь відповідності 

потребам у забезпеченні безпеки багато в чому визначаються прогресом у 

розвитку озброєнь і військової техніки (ОВТ). 
 Головними сучасними тенденціями цього розвитку є наступні: 
-зростання могутності та ефективності ударних систем і засобів, 

підвищення дальності дії і точності засобів ураження; 
-поширення та поглиблення автоматизації засобів збройної боротьби, 

створення автономних, дистанційно керованих, роботизованих систем, 

застосування яких| сприяє підвищенню ефективності зброї і зменшенню 

людських втрат; 
-підвищення ролі інтегрованих систем ведення збройної боротьби 

(управління, розвідки, електронної протидії, наведення, ураження), в т.ч. з 

використанням новітніх технологій і повітряно-космічних засобів; 
-поява зброї на основі нових фізичних принципів, нанотехнологій; 
-підвищення вимог до сумісності, стандартизації та уніфікації ОВТ [5]. 

Висновки. Подальші дослідження питань розвитку оборонно-
промислового сектору економіки України мають бути сконцентровані на 

детальному аналізі кожного із зазначених шляхів його розвитку. 
Висновки. Таким чином, у результаті виконання даного дослідження було 

отримано такі висновки. 
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 1. Оцінка ретроспективної динаміки зміни обсягів витрат на утримання 

української армії дозволила відзначити, що військові витрати України склали у 

2015 році 45,3 млрд грн, що в чотири рази більше, ніж у попередньому 2014 

році і продовжують збільшуватися.  
2. Побудовано середньостроковий прогноз перспективних обсягів витрат 

на забезпечення функціонування Збройних Сил України. Отриманий прогноз 

продемон" стрував перспективне стійке збільшення військовий ви" трат 

України. 3. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оптимізації бюджетних 

витрат на забезпечення потреб української армії. Серед ключових проблем у 

цьому контексті виділено тривалу економічну та політичну кризу, а також 

наявність великої кількості корупційних проявів. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ 

ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 
Досліджено формування дохідної частини місцевих бюджетів України. У 

статті висвітлюється сучасний стан формування та використання 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів, з урахуванням внесених змін до 

бюджетного та податкового законодавства, проведено аналіз видаткової 

частини та доходної частини бюджету. На основі проведеного дослідження 

визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого 

самоврядування.  
Ключові слова: місцевий бюджет, міжбюджетні трансферти, доходи 

бюджету, місцеві податки і збори, власні доходи місцевих бюджетів, доходи 

від операцій з капіталом, податкові надходження, неподаткові надходження. 
Місцеві бюджети є основою місцевих фінансових ресурсів, тому 

надзвичайно важливого значення набуває склад і обсяг їх дохідної частини. 

Бюджет і його дохідна частина характеризують рівень економічного розвитку 

регіонів і країни в цілому, а завдяки правильному здійсненню бюджетного 

процесу забезпечується соціальна і економічна стабільність та належний 

життєвий рівень населення. Практика свідчить про недостатність дохідної бази 

місцевих бюджетів для забезпечення виконання функцій, покладених на 

місцеве самоврядування, тому проблеми формування доходів місцевих 

бюджетів підтверджують актуальність цієї роботи. 
 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Ефективне виконання органами місцевого 

самоврядування покладених на них функцій і завдань можливо лише за умови 

достатнього обсягу фінансових ресурсів, що перебувають у їх розпорядженні. У 

сучасному світі реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно 

обмежуються, що є гальмівним фактором демократичних перетворень у 

державі. Чинна система акумулювання доходів бюджетів України 

характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів, 

що відображається нарощуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у поглибленому дослідженні проблем 

механізму формування доходів місцевих бюджетів.  
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

практичних і теоретичних аспектів формування доходів місцевих бюджетів 

займалися такі вчені-економісти, як, зокрема, О.П. Кириленко, Л.О. Сиба, І.О. 

Кулик, І.О. Луніна, Ю.В. О.І. Кремень та В.М. Кремень, Пасечник, В.В. 

Пилипів, О.О. Сунцова, С.М. Слухай, Н.І. Власюк, К.М. Владимиров, С.І. Юрій 

та В.М. Федосова, Н.Г. Чуйко та О.Ф. Рогальський, О.В. Врублевська, М.В. 

Романовський, Б.М. Сабанті та інші.  
Формулювання цілей статті: проведення аналізу ефективності бюджетної 

політики на місцевому рівні, зокрема дохідної частини місцевих бюджетів 
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України та визначити напрямки удосконалення процесів формування доходів 

місцевих бюджетів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах економічного 

зростання і зміцнення фінансового стану держави, незалежності органів 

місцевого самоврядування у здійсненні покладених на них функцій і виконанні 

власних і делегованих повноважень особливе місце належить місцевим 

бюджетам як фінансовій базі їх функціонування. Кожен вчений трактує термін 

«доходи місцевих бюджетів» по-різному. Так, наприклад, на думку Ю.В. 

Пасічника, як окрема економічна категорія доходи місцевих бюджетів 

виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального 

рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних 

і перспективних завдань розвитку регіону [8 с. 13]. У Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» зазначається, що доходи місцевих бюджетів 

формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у 

встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. В.О. Кулик стверджує, що доходами бюджету є кошти, 

що надходять у постійне користування на безповоротній основі, які 

забезпечують стабільність бюджету і фінансування його видатків [3]. За 

рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи 

держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тобто 

здійснюються всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення. 

В загальному, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, 

залежать ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне 

здійснення фінансової політики [2]. Нинішній стан економіки України 

характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного і 

соціального розвитку регіонів та обсягів податкових і неподаткових доходів, які 

надходять до бюджетів [6].  Розглянемоструктуру доходів Місцевих бюджетів 

України 2016-2018 рр. в таблиці 1. 
Таблиця 1 -Структура доходів Місцевих бюджетів України у 2016-

2018 рр. 

Показник 
Роки Абсолютне відхилення Темп 

приросту, % 

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017 2018/
2016 

2018/
2017 

Податкові 

надходження 146 902 201 005 229 815 82 913 28 810 36 13 

Неподаткові 

надходження 21 757 25 969 29 129 7 372 3 160 25 11 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 
1 986 2 517 3 308 1 322 791 40 24 

Міжбюджетні 

трансферти 195 395 - 304 672 109 277 304 672 36 - 

Всього 357 084 534 695 616 275 200 884 337 433 137 48 
 

http://cost.ua/budget/revenue/#1
http://cost.ua/budget/revenue/#1
http://cost.ua/budget/revenue/#29
http://cost.ua/budget/revenue/#29
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Якщо порівняти 2018 рік і 2016 рік такий показник як податкові 

надходження, то побачимо, що він зріс на 82 913 млн. грн., що у відсоткову 

відношенні на 36%. Якщо порівняти 2018 рік і 2017 рік, то побачимо, що він 

зріс на 28 810 млн. грн., що у відсоткову відношенні на 13%. Ми бачимо,  що у 

2018 році податкові надходження збільшилися ніж 2016 та 2017 роках. 
Неподаткові надходженняу 2018 році становили 29 129 млн. грн., що на 7 

372 млн. грн.  більше ніж у 2016 році, який становив 21 757 млн. грн. У 

відсотковому співвідношенні це на 25% більше. У 2018 році неподаткові 

надходження порівняно з 2017 роком зросли на 3 160 млн. грн. 
Порівнюючи суму доходів від операцій з капіталом, можна зазначити, що 

він збільшився, якщо у 2016 році становив 1 986 млн. грн., то у 2018 – 3 
308млн. грн., він збільшився на 1 322 млн. грн., у співвідношенні  відсотків це 

на 40% більше у 2018 році. Міжбюджетні трансферти у 2018 році становили – 
304 672 млн. грн., а у 2016 році – 195 395 млн. грн., що на 36% відсотка більше.  

Якщо розглядати всю суму доходів, то дохід зріс на  200 884 млн. грн. у 

2018, ніж у 2016 році, у відсоткову значені це на 137% більше. Можна також 

зазначити, що у 2018 році  порівняно з 2017 роком то цей показник збільшився  

на  337 433 млн. грн. що у відсотковому значені 48%. 
Для більш детального розгляду структури доходів Місцевих бюджетів 

України 2016-2018 роки зображено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 -Структура доходів Місцевих бюджетів України у 2016-

2018 рр. 
Розглянувши більш детально структуру доходів Місцевих бюджетів 

України ми можемо зробити висновки, що усі показники у 2018 році 

збільшилися у порівняні попередніх років. 
Важливим напрямом розв'язання проблем фінансового забезпечення 

місцевих бюджетів є посилення зв'язку між соціально-економічним і 

бюджетним плануванням адміністративно-територіальних одиниць [4 с. 347]. 

На формування доходів місцевих бюджетів має впливати соціально-економічна 

ситуація на території місцевого самоврядування та виконання програм розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць [5 с. 122]. 
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Розглянемоструктуру доходів Державного бюджету України 2016-2018 рр. 

в таблиці 2. 
Таблиця 2 -Структура доходів Державного бюджету України у 2016–

2018 рр. 

Показник 
Роки Абсолютне відхилення Темп 

приросту, % 

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017 2018/
2016 

2018/
2017 

Податкові 

надходження 598 285 747 214 881 821 283 536 134 607 32 15 

Неподаткові 

надходження 103 635 128 402 171 387 67 752 42 985 40 25 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 
4 589 3 741 7 713 3 124 3 972 41 51 

Міжбюджетні 

трансферти 4 172  7 442 3 270 7 442  44 - 

Всього 710 681 879 357 1068 369 357 682 189 006 157 91 
 
Якщо порівняти податкові надходження за 2018 рік і 2016 рік, то вони 

зросли на 283 536 млн. грн., що у відсоткову відношенні на 32%. Також, можна 

зазначити, що порівняно з 2017 роком надходження були більшим ніж у 2018 

році на 134 607 млн. грн., завдяки тому, що основним джерелом приросту стала 

девальвація національної грошової одиниці, яка сформувала сприятливі 

передумови для зростання грошової маси державних фінансів і відповідно 

знецінення витрат і державних боргів. 
Неподаткові надходження у 2018 році становили 171 387 млн. грн., що на 

67 752 млн. грн., більше ніж у 2016 році, який становив 103 635 млн. грн. у 

відсотковому співвідношенні це 40%. У 2018 році цей показник вищий ніж у 

2017 році на 42 985 млн. грн. 
Якщо розглядати доходи від операцій з капіталом, то 2018 рік зріс на 41% 

у порівняні з 2016 роком який становив 4 589 млн. грн., а у 2017 році становив  
3 741 млн. грн., у відсоткову значені це на 51% більше. Також, у 2017 році цей 

показник був менший і становив 2 114 млн. грн. 
Міжбюджетні трансферти у 2018 році становили 7 442  млн. грн., що на 3 

270 млн. грн. більший ніж у 2016 році, який становив  4 172 млн. грн. У 

відсотковому співвідношенні це на 44% більше.  
Якщо порівняти весь дохід у 2018 і 2017 роках, то зазначимо, що він зріс 

на 357 682 млн. грн., що у відсоткову відношенні на 157%. Показник порівняно 

з 2018 роком був більшим ніж у 2017 році на 189 006 млн. грн.,що у відсоткову 

відношенні на 91% більше. 
Для більш детального розгляду структури доходів Державного бюджету 

України 2016-2018 роки зображено на рисунку 2. 

http://cost.ua/budget/revenue/#1
http://cost.ua/budget/revenue/#1
http://cost.ua/budget/revenue/#29
http://cost.ua/budget/revenue/#29
http://cost.ua/budget/revenue/#1
http://cost.ua/budget/revenue/#29
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Рисунок 2 -Структура доходів Державного бюджету України у 2016–

2018 рр. 
 

Отже, ми бачимо, що усі показники у 2018 році збільшили свої 

надходження до Державного бюджету в порівняні з 2016-2017 роками.   
Склад і структура неподаткових надходжень місцевих бюджетів України у 

2016-2018 рр. зображено у таблиці 3 [6]. 
Таблиця 3 -Склад і структура неподаткових надходжень місцевих 

бюджетів України у 2016-2018 рр. 

Показник 
Роки Абсолютне 

відхилення Темп приросту, % 

2016 2017 2018 2018/ 
2016 

2018/ 
2017 2018/2016 2018/2017 

Надходження 

бюджетних 

установ 
14 764 16 949 21 195 6 431 4 246 30 20 

Доходи від 

власності та 

підприємницьк

ої діяльності 

(окрім НБУ) 

1 775 2 341 1 440 -335 -901 -23 -63 

Адміністративн

і збори та 
платежі 

3 360 3 981 4 360 1 000 379 23 9 

Інше 1 857 2 698 2 135 278 -563 13 -26 
Всього 21 759 25 969 29 129 7 370 3 160 43 -60 

 
Надходження бюджетних установ у 2018 році становили 21 195 млн. грн., 

що на 6 431 млн. грн., більше ніж у 2016 році у відсотковому значені становить 

30%  і на 4 246 млн. грн., більше ніж у 2017 році, що у відсотковому значені 

20%. 
Якщо розглядати доходи від власності та підприємницької діяльності 

(окрім НБУ) то у 2018 році який становив 1 440 млн. грн., надходження 

зменшилися порівняно з 2016 роком, який становив 1 775 млн. грн., а у 2017 – 2 
341 млн. грн., що у відсотковому значені становить - 63%. 

Адміністративні збори та платежі у 2018 році становили 4 360 млн. грн., 

що на 23% більше ніж у 2016 році – 3 360 млн. грн., і на 9% більше ніж у 2017 

році який становив 3 981 млн. грн. 
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Якщо розглядати інші доходи то можна зазначити, що у 2018 році який 

становив 2 135 млн. грн., збільшився порівняно з 2016 роком, який становив  1 

857 млн. грн., але порівняно з 2017 – 2 698 млн. грн., цей показник зменшився у 

2018 році на 26%. 
Загалом у 2018 році доходи становили 29 129 млн. грн., що на 7 370 млн. 

грн., більше ніж у 2016 році – 21 759 млн. грн., і на 3 160 млн. грн., більше ніж у 

2017 році який становив 25 969 млн. грн. 
Отже, надходження доходів у 2018 році збільшилися в усіх структурах 

надходжень крім доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім 

НБУ) та інші доходи місцевих бюджетів у 2018 році тут порівняно з 2017 роком 

відбулося зменшення. Тому, що основним джерелом приросту стала 

девальвація національної грошової одиниці, яка відповідно призвела знецінення 

витрат і державних боргів. 
Для більш детального розгляду складу і структури неподаткових 

надходжень місцевих бюджетів України у 2016-2018 рр. ми зобразили на 

рисунку 3. 

 
Рисунок 3 -Склад і структура неподаткових надходжень місцевих 

бюджетів України у 2016-2018 рр. 
 
Існує також проблема значної диференціації податкових надходжень 

місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у розрізі регіонів України 

у розрахунку на одну особу наявного населення [1 с. 167].Наявний дохід у 

розрахунку на одну особу 2014-2018 роки зображено у таблиці 4. 
Проаналізувавши дані ми визначили, що у 2018 порівняно з 2014-2017 

роками надходження збільшилися. Лише у Донецькій та Луганській областях 

2015 року відбулося зменшення в порівняні з 2014 роком. Якщо, розглядати 

окремо по областях то, Вінницька область збільшила свої доходи порівняно з 

2014 роком на 23 421,7 грн. 
Отже, ми можемо побачити, що найбільший темп приросту показують м. 

Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська та Харківська області. 
Для більш детального розгляду наявного дохіу у розрахунку на одну особу 

за 2014-2018 роки зображено на рисунку 4. 
Розглянувши більш детально наявний дохід у розрахунку на одну особу  

ми можемо зробити висновок про те, що найнижчий дохід був у 2014 році, 

найвищий показник у 2018 році [7 с. 147]. 
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Таблиця 4 - Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. 2014-2018 рр 
№ 

п/п Назва території 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Вінницька 23 421,7 29 637,1 34 931,4 45 436,2 54 992,0 
2 Волинська 20 137,2 24 979,9 30 012,5 38 514,0 46 475,1 
3 Дніпропетровська 32 036,2 39 142,0 44 365,9 57 332,5 72 883,4 
4 Донецька 26 234,4 21 346,4 20 927,0 25 278,4 31 888,0 
5 Житомирська 22 102,1 27 801,4 32 979,1 42 683,9 52 135,9 
6 Закарпатська 17 358,1 22 456,7 26 856,2 33 891,1 40 471,6 
7 Запорізька 30 181,8 36 277,4 43 461,6 54 261,0 67 982,5 
8 Івано-Франківська 20 356,7 26 540,1 31 718,9 40 579,5 48 367,7 
9 Київська 28 443,3 33 955,6 40 126,9 50 664,4 63 498,4 

10 Кіровоградська 21 954,1 27 382,5 32 744,7 42 226,8 51 018,0 
11 Луганська 19 788,3 15 633,6 13 792,7 16 416,4 20 618,6 
12 Львівська 23 595,2 29 542,2 35 325,0 44 981,0 55 510,7 
13 Миколаївська 23 458,5 29 342,1 34 970,5 45 355,7 55 543,9 
14 Одеська 24 242,0 32 3845 39 132,1 50 111,1 61 165,6 
15 Полтавська 26 195,7 31 996,5 37 938,4 48 663,0 60 217,5 
16 Рівненська 21 781,0 26 707,7 31 294,8 40 325,4 47 729,1 
17 Сумська 23 938,1 30 572,3 36 084,4 45 852,3 55 934,4 
18 Тернопільська 18 400,5 24 040,1 28 194,7 36 203,8 43 512,5 
19 Харківська 26 274,0 32 197,9 38 196,6 48 370,4 60 117,7 
20 Херсонська 20 727,9 27 880,0 32 967,9 41 695,0 50 109,4 
21 Хмельницька 22 686,1 29 291,9 34 394,5 43 638,1 52 487,6 
22 Черкаська 21 760,5 26 969,7 32 327,2 41 85,5 50 292,6 
23 Чернівецька 18 475,6 23 929,0 28 360,8 36 214,5 42 850,4 
24 Чернігівська 23 093,4 28 440,4 33 231,3 42 501,2 50 895,4 
25 м. Київ 62 715,1 76 513,7 92 253,6 118 207,6 141 173,8 

Всього 619 357,5 104 6421 886 589 1 093 589 1 377 872 
 

Податок на доходи фізичних осіб у 2018 році було 135 647 млн. грн., що на 

42% більше ніж у 2016 році, який становив лише 78 971 млн. грн.  Якщо спів 

ставити  2018 і 2017 роки то у 2018 році цей показник був на 18% відсотка 

більший ніж у 2017році. 
Акцизний податок у 2018 році він становив 13 623 млн. грн., що на 15% 

більше ніж у 2016 році який становив 11 628 млн. грн., та більший ніж 2017 

році який становив 13 156 млн. грн., на 3% . Завдяки тому, щозбільшилися 

ставки акцизного податку на тютюнові вироби, на 100–відсотковий спирт 

етиловий, на нафтопродукти та інші речовини. 
Якщо розглядати податок на прибуток підприємств у 2018 році який 

становив 8 782 млн. грн., то він збільшився порівняно з 2016 роком, який 

становив 5 879 млн. грн.,  що на 33% більше у 2016 році, у 2017 – 6 485 млн. 

грн.,  цей показник у 2018 році збільшився на 26%. 
Місцеві податки і збори у 2018 році було 58 902 млн. грн., що на 16 641 

млн. грн., більше ніж у 2016 році, який становив лише 42 261 млн. грн., та 

більше ніж у 2017 році на 6 315 млн. грн. 
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Рисунок 4 -Наявний дохід у розрахунку на одну особу  2014-2018 роки 
 
Плата за користування надрами у 2018 році він становив 2 878 млн. грн., 

що на 62% більше ніж у 2016 році і на 1 775 млн. грн. більше ніж у 2017 році. 
Інші надходження у 2018 році становило 9 982 млн. грн., що на 1 796 млн. 

грн., більше ніж у 2016 році, який становив лише 7 080 млн. грн. В свою чергу у 

2017 році доходи становили 17 021 млн. грн., що на 7 039 млн. грн. більше ніж 

становило 2018 року 9 982 млн. грн. 
Таблиця 5 - Склад і структура податкових надходжень місцевих 

бюджетів України у 2014-2016 рр. 

Показник 
Роки Абсолютне 

відхилення 
Темп 

приросту, % 

2016 2017 2018 2018/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/
2016 

2018/
2017 

Податок на 

доходи фізичних 

осіб 
78 971 110 653 135 647 56 676 24 994 42 18 

Акцизний 

податок 11 628 13 156 13 623 1 995 467 15 3 

Податок на 

прибуток 

підприємств 
5 879 6 485 8 782 2 903 2 297 33 26 

Місцеві податки 

і збори 42 261 52 587 58 902 16 641 6 315 28 11 

Плата за 

користування 

надрами 
1 082 1 103 2 878 1 796 1 775 62 62 

Інше 7 080 17 021 9 982 2 902 -7 039 29 -71 
Всього 146 902 201 005 229 815 82 913 28 810 209 49 
 
Якщо розглядати загальну суму доходів то бачимо, що у 2018 році доходи 

збільшилися порівняно з 2016 роком, що у відсотковому значені становить 

209%. Порівнюючи 2018 рік і 2017 ми бачимо що доходи збільшилися на 49%. 
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Головним у розв'язанні проблеми зміцнення фінансової незалежності 

місцевого самоврядування України є бюджетна децентралізація, високий рівень 

якої свідчить про демократизацію суспільства та ефективне використання 

коштів у загальнодержавному масштабі [9 с. 46].  
Отже, від того, наскільки ефективними та досконалими будуть механізми 

формування та використання доходів місцевих бюджетів, залежить реальність 

виконання програм регіонального розвитку.  
Висновки: формування дохідної частини місцевих бюджетів відбувається у 

достатньо складних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого 

самоврядування, а саме: нестача фінансових ресурсів і нестабільність у них 

дохідних джерел стали актуальною і гострою проблемою. Існують різні 

джерела формування фінансових ресурсів, використовуючи які, органи 

місцевого самоврядування мають можливість поповнювати ними місцевий 

бюджет та виконувати покладені на них функції. Основним джерелом, за 

рахунок якого відбувається наповнення місцевого бюджету, є податкові 

надходження. Пріоритетами формування потужної фінансової бази регіонів 

мають стати подальший розподіл повноважень між центральними органами 

влади й органами місцевого самоврядування, пошук додаткових джерел 

формування доходів місцевих бюджетів, розширення дохідної бази місцевих 

бюджетів, а також удосконалення перерозподільних процесів у бюджетній 

системі. 
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здoбувач oсвітньoгo ступеня «Магістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
У статті рoзглянутo стратегічна перспектива фінансування закладів освіти 

в Україні. Визначенo кількість осіб, які навчалися у навчальних заклада, та 

джерела фінансування. Рoзглянутo структуру механізму фінансового 

контролю в системі освіти. 
Ключoві слoва: бюджет, бюджетні устанoви, бюджетне фінансування, 

дoшкільні навчальні заклади, кoштoрисне фінансування. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Сучасний стан діяльності та фінансування системи 

освіти та, безпосередньо, закладів освіти потребує суттєвого реформування усіх 

її галузей та підгалузей. Система фінансування освіти, яка існує сьогодні в 

Україні, була, по суті, сформована ще за радянських часів, а в незалежній 

Україні вона була лише модифікована, проте не більше. Існуюча система 

безумовно є консервуючою, вона лише дозволяє на певному рівні підтримувати  
існуючу систему освіти та науки, проте не дозволяє її розвивати. 

Фoрмулювання цілей статті.Метою статті єрозкриття економічної 

сутності фінансування системи освіти, висвітлення проблем забезпечення 

коштами установ освіти та знаходження можливих варіантів їх вирішення. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. Надбання вчених і 

фахівців, що здійснюють дослідження у галузі теорії, методології та організації 

освітньої діяльності становить значний внесок у визначенні шляхів 

вдосконалення діяльності закладів освіти. Теоретичним та практичним 

аспектам фінансового забезпечення освітньої галузі присвячені праці таких 

вчених, як Ю. Бенедик, В. Бобров, І.А. Бланка, Т. Боголіб, О. Василик, 

Н. Волкова, М. Дмитришин, С. Каленюк, О. Коваленко, І. Комарова, 

О. Красільніком, В. Мадзігоном, Т. Павлова, О. Падалка, П. Саблук, 

О. Сидоренко, Л.С. Шевченко та ін. 
Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. З розвитком світової 

економіки та глобалізаційних процесів перед Україною постають завдання 

щодо досягнення належних макроекономічних показників з позитивним 

прогнозом. Попри складну економічну та політичну ситуацію в країні є 

необхідність у розробці стратегічних і тактичних планів розвитку системи 

освіти. Оскільки лідери світової економіки покладаються у своїх далекоглядних 

планах на людський капітал та розвиток інноваційних технологій, Україна 

повинна сформулювати свою власну стратегію інноваційного розвитку системи 

освіти. Так як, інтеграція вітчизняної системи освіти в глобальний світовий, 

зокрема європейський, освітній простір, адаптація системи освіти до нових 

соціально-економічних відносин, необхідність забезпечення 

конкурентоспроможності освіти в інформаційному суспільстві, переорієнтація 

освітнього процесу на розвиток особистості, тощо вимагають модернізації 

системи управління освітою [1]. 
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Потреба реформувати освіту в Україні зумовлена тим, що, попри високі 

кількісні показники рівня фінансування, ми відстаємо від розвинених країн за її 

якістю і внеском науково-технічного прогресу в економічне зростання. Згідно з 

рейтингом глобальної конкурентоспроможності ВЕФ 2016/2016 рр. Україна 

посіла високе місце – 14-те серед 144 країн – за кількістю осіб, які здобувають 

освіту. За даними Міністерства освіти і науки України у таблиці 1. наведені 

дані про кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах у розрізі 

2012/2013-2016/2017 навчальних років [2]. 
Таблиця 1 – Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах, тис. 

осіб 
Найменування навчального 

закладу 
2012/2013 

н.р. 
2013/2014 

н.р. 
2014/2015 

н.р. 
2015/2016 

н.р. 
2016/2017 

н.р. 
У загальноосвітніх 

навчальних закладах, у тому 

числі: 
4292 4222 4204 3757 3783 

- денних 4225 4160 4150 3718 3750 
- вечірніх (змінних), 
включаючи тих,хто навчався 

заочно 
67 62 54 39 33 

У професійно- 
технічних навчальних 
закладах 

409 423 391 316 304 

У вищих навчальних 
закладах: - - - - - 

- I–II рівнів 
акредитації 357 345 329 251 230 

- III–IV рівнів 
акредитації 2245 2130 1955 1825 1724 

Всього 7013 6815 6648 5762 5692 
 

Аналізуючи дані із таблиці 1 можемо зауважити, що з кожним навчальним 

роком кількість осіб, які прагнуть навчатися у різноманітних навчальних 

закладах України суттєво скорочується, що негативно впливає на розвиток 

освіти. 
За показниками якості освіти, взаємозв’язку між освітніми закладами та 

бізнесом, впровадження інноваційних технологій у виробництво, здобутків 

академічних, зокрема гуманітарних, наук Україна перебуває на досить низьких 

позиціях. У той час як Міністерство фінансів у межах заходів із консолідації 

державних фінансів розглядає варіант відмовитися від виплати стипендій, 

проект концепції Міністерства освіти і науки пропонує, навпаки, збільшити 

видатки на освіту до 7% ВВП. Тому основне питання на сьогодні – як 

перерозподілити мізерні бюджетні ресурси, підвищивши ефективність їх 

використання. Обсяги і джерела фінансування освіти в Україні та світі У нашій 

країні традиційно високий відносний рівень видатків на освіту. Максимальний 

їх обсяг сягнув 8,2 % ВВП у 2009 р. Однак протягом останніх років перед 

державою стоять виклики консолідації державних фінансів, зниження частки 

держсектору в економіці, в тому числі видатків на освіту. В цих умовах 
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зазначене співвідношення зменшилося до 6,9 % у 2014 р. і 6,4 % ВВП у 2015 р. 

У 2016-му відбувається їхнє подальше зниження до 6 % ВВП. 
Упродовж останніх років видатки на первинну, середню та професійну 

освіту в Україні постійно падали – до 4,3 % ВВП у 2014 р. Спостерігається їхнє 

подальше зменшення до 3,7 % у 2016-му, що відповідає середньому рівню 

витрат у країнах ОЕСР. Незважаючи на відносно високі обсяги фінансування 

первинної, середньої професійної освіти, середній рівень математичних і 

природничих знань в Україні низький. Відсутність очевидного взаємозв’язку 

між обсягом фінансування первинної та середньої освіти і рівнем знань з 

математики та природничих наук свідчить про недостатню ефективність 

використання фінансових ресурсів в окремих країнах, у тому числі і в Україні.  
Видатки на фінансування вищої освіти в Україні знизилися з 3,5 % ВВП у 

2009 р. до 2,7 % у 2014-му, і спостерігаємо подальше їхнє падіння до 2,3 % 

ВВП у 2016-му. Незважаючи на істотне зменшення державного фінансування, 

за загальним відносним показником рівня видатків на вищу освіту Україна 

випереджає Об’єднане Королівство, Нідерланди, Швецію, Ізраїль, Францію, 

Німеччину і багато інших країн, що посідають значно вищі місця за показником 

якості вищої освіти [2]. 
Спільною рисою країн – лідерів за рівнем витрат на фінансування освіти, в 

яких рівень видатків державного сектору незначний (до 40 % ВВП), є висока 

частка приватних джерел фінансування. Зокрема, у 2012 р. частка недержавного 

фінансування в Чилі становила 37 %, Кореї – 30 %, Колумбії – 28 %, США – 26 
%, Австралії – 23 %, Канаді – 22 %, Новій Зеландії – 21 %.  

Виходячи з цього, з урахуванням існуючого рівня наукоємності валового 

внутрішнього продукту України, масштабів вітчизняного бюджетного 

фінансування освітніх закладів розв’язання проблем фінансування освіти 

повинно здійснюватися шляхом:  
 підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у 

навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на 

виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на 

конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-
технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а 

також грантового фінансування;  
 оптимізації системи бюджетних наукових освітніх установ з 

урахуванням результатів їх атестації на основі незалежного оцінювання 

наукових результатів, кадрового та матеріально-технічного потенціалу;  
 розмежування функцій адміністративного та освітнього управління 

у бюджетних освітніх установах;  
 застосування економічних стимулів для суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов’язаних із забезпеченням 

проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах.  
Існуюча модель фінансування освіти в нашій країні залишається 

архаїчною, оскільки обмежує створення конкурентного середовища на ринку 

освітніх послуг. В Україні державою фінансуються лише бюджетні освітні 
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заклади. Це обмежує конкуренцію на ринку освітніх послуг з боку навчальних 

закладів приватної форми власності. Обсяг державного фінансування 

навчальних закладів залежить здебільшого від кількісних показників:  
1) кількості учнів або студентів на бюджетній формі навчання;  
2) кількісних показників науково-педагогічного складу; 
3) статусу навчального закладу.  
Механізми державного фінансування все ще передбачають державне 

планування кількості бюджетних місць на здобуття професійної та вищої 

освіти, а держзамовлення розподіляється за непрозорими принципами шляхом 

бюрократичних переговорів. У результаті реформування механізмів 

інституційного фінансування системи освіти в Україні мають бути досягнуті 

такі цілі: 
 підвищення якості освіти; 
 підвищення ефективності фінансування;  
 рівність прав здобуття освіти;  
 підвищення результативності освіти (внеску освіти в економічне 

зростання) [2]. 
Вище сформульованих цілей планується досягти за рахунок наступного: 
1) зміни о’'єкта фінансування. Фінансуватися повинен учень чи 

студент, який має право на держфінансування й обиратиме навчальний заклад, 

що отримуватиме бюджетні кошти;  
2) створення конкурентного середовища на ринку освітніх послуг за 

рахунок усунення дискримінації між закладами різних форм власності в частині 

фінансування з держбюджету; 
3) орієнтації на ключові показники ефективності при визначенні 

обсягів фінансування навчальних закладів;  
4) заохочення приватних джерел фінансування освіти за рахунок 

створення умов для поширення пільгових кредитів на навчання студентів, 

вартість навчання яких не відшкодовується або відшкодовується державою не 

повною мірою. Формула розподілу держвидатків на фінансування освіти, 

ключові показники ефективності. 
Досягти зазначених вище цілей пропонується за рахунок запровадження 

механізму фінансування, який враховував би якісні показникb діяльності 

навчальних закладів. При визначенні обсягів держфінансування навчальних 

закладів незалежно від форм їх власності пропонується враховувати: 
1) для закладів початкової та середньої освіти – показник середнього 

бала ЗНО, помножений на кількість учнів, що навчаються у школі. Кожна 

дитина отримує базове фінансування від держави, і її сім’я вільна вибирати 

будь-який, у тому числі приватний навчальний заклад. У випадку, коли плата за 

навчання перевищує обсяг держфінансування, домогосподарства сплачують 

різницю за власний рахунок.  
2) для професійних і вищих навчальних закладів також пропонується 

схема, за якою обсяги їх фінансування з бюджету залежатимуть від кількості 

залучених ними студентів, що мають право на базове фінансування, їх 
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подальшої успішності, а також грантової складової.  
Зокрема, обсяг коштів на фінансування вищої освіти пропонується 

розподіляти через три механізми, які зображені на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Механізми розподілу коштів на фінансування вищої освіти 

 
Базове фінансування студентів – безповоротне фінансування вступників до 

вищих навчальних закладів, які за підсумками ЗНО отримали таке право. 

Пропонується, щоб частка цих витрат становила 80 % у структурі видатків на 

освіту. Якщо вартість навчання у вибраному вступником навчальному закладі 

перевищує вартість базового фінансування, вступник може отримати 

державний пільговий кредит. Якщо вартість базового фінансування перевищує 

вартість навчання, надлишок бюджетного фінансування виплачується студенту 

у формі стипендії [1].  
Грантове фінансування спільних наукових колективів – безповоротне 

фінансування спільних студентських і викладацьких колективів, виходячи з 

їхніх досягнень. Пропонується, щоб частка цих витрат становила 20 % у 

структурі видатків на освіту. 
 Пільгове кредитування студентів на здобуття вищої освіти – державні 

кредити мають право отримати, по-перше, студенти, які не одержали права на 

базове фінансування, але отримали право здобувати освіту за власні кошти; по-
друге, студенти, які отримали право на часткове базове фінансування; по-третє, 

студенти, які отримали право на 100 % базового фінансування, яке, однак, не 

покриває вартості навчання у вибраному ними навчальному закладі.  
Також, ми вважаємо, що не менш важливим аспектом в галузі освіти є 

питання фінансового контролю в даній системі. Отож, В основі функціонування 

механізму фінансового контролю в системі освіти повинна лежати побудова 

вертикальних та горизонтальних взаємозв’язків між органами, які будуть 

здійснювати специфічні контрольні функції суто в освітній сфері. На наш 

погляд, у системі освіти на загальнодержавному рівні доцільно створити орган, 

який здійснював би координацію підконтрольних йому структурних підрозділів 

і котрим делеговано право на реалізацію фінансового контролю в освітніх 
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закладах окремого регіону держави. На користь існування такого окремого 

спеціалізованого органу свідчить той факт, що сьогодні фінансовий контроль та 

аудит у системі освіти забезпечуються в основному через Державну фінансову 

інспекцію, але якісно зробити це її силами на постійній основі практично 

неможливо. Тому таким органом може стати власна контрольно-ревізійна 

служба Міністерства освіти і науки як головний розпорядник бюджетних 

коштів в освітній галузі. Для цього слід законодавчо визначити його 

компетенцію і функції та закріпити їх у Законі України «Про фінансовий 

контроль у системі освіти України». 
Основною метою фінансового контролю повинно бути забезпечення 

законності у фінансовій і господарській діяльності закладів та установ освіти, 

недопущення правопорушень у фінансовій сфері, їх попередження, виявлення 

та припинення, особливо якщо вони призводять або можуть призвести до 

значних втрат фінансових ресурсів. Відповідно до мети перелік завдань 

механізму фінансового контролю в системі освіти може бути визначений 

наступним чином: 
 підтримання належного стану фінансової дисципліни та запобігання 

фінансовим зловживанням в освітній сфері; 
 забезпечення отримання населенням якісних освітніх послуг на базі 

використання бюджетних коштів освітніми закладами;  
 дотримання законності в системі освіти та притягнення до 

відповідальності недобросовісних користувачів державними коштами. 
Головною функцією контрольно-ревізійної служби Міністерства освіти і 

науки та її структурних підрозділів має стати контроль за законністю, 

ефективністю й цільовим використанням і збереженням державних фінансових 

ресурсів, за правильністю визначення потреби в бюджетних коштах кожним 

суб’єктом у системі освіти, який отримує кошти на фінансування своєї 

діяльності. Контрольно-ревізійній службі варто надати і функцію розроблення 

стандартів та забезпечення нагляду за станом внутрішнього контролю, який 

мають здійснювати розпорядники бюджетних коштів у регіонах. 
Загальна структура механізму здійснення фінансового контролю в системі 

освіти на основі функціонування контрольно-ревізійної служби Міністерства 

освіти і науки та підпорядкованих їй структурних підрозділів у регіонах 

держави зображена на рисунку 2.  
Даний механізм повинен ґрунтуватися на прогресивних принципах, 

методах і формах з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку, методик аналізу та аудиту, на сучасних інституційних засадах, 

спрямовуватися на забезпечення цільового й ефективного використання коштів 

для задоволення нагальних потреб освітньої галузі. 
Разом з тим необхідно відмітити і таке. Оскільки на сьогодні чинна 

система фінансового контролю в державі практично не виконує 

попереджувально-профілактичної функції, а переважно констатує порушення, 

то це свідчить про перевагу застосування подальшого (наступного) контролю у 

вигляді перевірок і ревізій. Сама ж процедура наступного контролю несе в собі 
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негативні якості, адже всі недоліки, прорахунки, зловживання, що були на 

об’єктах у минулому і виявлені ревізорами, виправити неможливо, тобто 

контроль практично не виконує попереджувально-профілактичної функції. 

 
Рисунок 2 –  Структура механізму фінансового контролю в системі 

освіти 
 
У зв’язку з тим для контролюючих органів у системі освіти слід 

рекомендувати більш широко здійснювати функцію попереднього контролю на 

стадії формування кошторисів доходів і видатків освітніх установ та 

організацій.  
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При цьому слід відмітити таку тенденцію в організації державного 

контролю за кордоном. У західних країнах тривалий час контроль мав в 

основному послідовний характер, коли перевірка та оцінка фактів 

здійснювалися після остаточного їх здійснення. Результат констатував 

ситуацію, вплинути на яку було вже неможливо. Стала очевидною необхідність 

більш ефективного контролю, який мав би упереджувальний характер і 

підвищував відповідальність державних чиновників за результати своєї 

діяльності, яким і став попередній контроль. Зокрема, найбільш широкого 

розвитку він набув у Бельгії та Великобританії [3].  
За основу побудови досліджуваного механізму слід покласти принципи, 

сформульовані в Лімській декларації керівних принципів контролю: 

незалежність, об’єктивність, законність, компетентність, оперативність, 
гласність, публічність, дотримання професійної етики, розмежування 

внутрішнього контролю і аудиту [4]. Поєднання цих принципів сприятиме 

встановленню єдиних засад функціонування фінансового контролю в системі 

освіти України, заснованого на досвіді світових фінансових контролюючих 

органів з урахуванням українського законодавства.  
Суб’єктна складова механізму фінансового контролю в системі освіти 

складається із загальнодержавного контролюючого органу в особі контрольно-
ревізійної служби Міністерства освіти і науки України, який здійснюватиме 

зовнішній контроль його структурних підрозділів у регіонах, що 

реалізовуватимуть внутрішній контроль, і самих закладів освіти, які, з одного 

боку, підпадатимуть під контролюючі дії підрозділів контрольно-ревізійної 

служби у тому чи іншому регіоні, а з іншого, – самі здійснюватимуть 

внутрішній аудит своєї діяльності. Усі ці заходи повинні бути поєднані 

процесами гармонізації та координації діяльності контролюючих суб’єктів. 
Слід зауважити, що органи, наділені контрольними повноваженнями, 

мають постійно перебувати у взаємозв’язку, координувати свою діяльність, 

діяти як цілісний і органічний механізм. Тому особливістю функціонування 

механізму фінансового контролю в системі освіти має бути єдність, що 

обов’язково передбачає наявність координації, за якої зазначений механізм 

злагоджено функціонуватиме на основі наявності внутрішньої впорядкованості, 

узгодженості, відсутності суперечностей у діяльності головного органу 

фінансового контролю та його регіональних підрозділів. Вона посилить 

профілактичну спрямованість фінансового контролю в системі освіти, 

дозволить перейти від контролю, за результатами якого застосовуються певні 

заходи впливу до правопорушників, до контролю, спрямованого на 

попередження правопорушень, і відповідно до нанесення шкоди фінансовим 

інтересам держави. 
Основою для ефективної роботи вищого контролюючого органу механізму 

фінансового контролю в системі освіти є його незалежність, яка повинна 

виявлятися передусім у виборі видів і напрямів перевірок та у виконанні 

програм перевірок. Він мусить мати повноваження самостійно складати 

програми перевірок, а інші державні органи не повинні впливати на цей процес. 

Така незалежність контрольно-ревізійної служби Міністерства освіти і науки 
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повинна бути закріплена на законодавчому рівні в Законі України «Про 

фінансовий контроль в системі освіти України», хоча вона й 

підпорядковуватиметься Міністерству освіти і науки. 
Механізм фінансового контролю в системі освіти повинен регулюватися з 

боку держави. У свою чергу, державне регулювання взаємовідносин між 

суб’єктами зазначеного механізму повинно здійснюватися за організаційним, 

правовим, методологічним, інформаційним та кадровим напрямами. 

Організаційний напрям державного регулювання фінансового контролю в 

системі освіти повинен передбачати вирішення проблеми відсутності чіткого 

переліку органів, на яких покладено проведення в Україні державного 

фінансового контролю в освітній сфері, тобто здійснення фінансового 

контролю в освітній сфері власною контрольно-ревізійною службою 

Міністерства освіти і науки. Правовий напрям державного регулювання 

повинен реалізовуватися за безпосередньої участі контролюючих органів у 

процесі розробки нових і вдосконалення існуючих нормативно-правових актів 

щодо державного фінансового контролю, формування, розподілу та 

використання бюджетних коштів, здійснення заходів із запобігання фінансовим 

порушенням. Третій напрям державного регулювання повинен розв’язувати 

проблеми методологічного забезпечення фінансового контролю в системі 

освіти. У цьому аспекті головним є вирішення питання реалізації внутрішнього 

фінансового контролю та його методологічного забезпечення. 
У контексті інформаційного забезпечення фінансового контролю в системі 

освіти необхідно створити єдину інформаційну базу, узгодити і вдосконалити 

законодавство, забезпечити створення сучасної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури загалом. Кадрове забезпечення як важливий напрям 

державного регулювання покликане покращити якість кадрового потенціалу в 

освітній сфері. 
Впровадження зазначених напрямів державного регулювання має на меті 

сформувати єдиний ефективно діючий механізм фінансового контролю в 

системі освіти України, гармонізувати законодавчу базу, підвищити рівень 

фінансової дисципліни освітніх закладів та установ завдяки кардинальному 

посиленню контролю за витрачанням бюджетних коштів, покращити рівень 

методологічного та інформаційного забезпечення контролюючої системи, 

оптимізувати діяльність контрольних органів та забезпечити їх належним 

кадровим персоналом [5]. 
Запропонована структура механізму дозволить розмежувати повноваження 

контролюючих органів, підвищити ефективність проведення контрольних 

заходів у системі освіти, створити передумови для координації діяльності 

контролюючих та підконтрольних суб’єктів контролю в освітній сфері, загалом 

покликана врегулювати питання ефективного витрачання коштів освітніх 

закладів та установ у напрямі модернізації системи освіти та надання освітніх 

послуг населенню відповідно до світових стандартів якості. 
Висновки. Отже, обсяги фінансування освіти в Україні повинні 

відображати загальну модель побудови економіки. Якщо ми погоджуємося із 

тим, що на нинішньому етапі ефективність суспільних інститутів в Україні є 
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низькою і потрібно зменшити рівень держвидатків нижче 40 % ВВП, не буде 

жодної змоги утримувати фінансування видатків на освіту на рівнях, які 

спостерігалися до 2014 р. Досвід Японії, Німеччини, Швейцарії, Росії 

підтверджує, що навіть за відносно низького рівня фінансування освіти можна 

досягнути високих показників її якості. Проблема низької якості освіти в 

Україні породжена не стільки недостатнім рівнем фінансування, скільки 

низькою ефективністю його розподілу. Необхідно змінити підходи до 

фінансування освіти за рахунок зміни його центрів і посилення конкуренції на 

ринку освітніх послуг. Держава повинна фінансувати не заклади, а учнів і 

студентів, які мали би право вибирати навчальний заклад незалежно від форми 

його власності. Розподіл держфінансування повинен враховувати показники 

якості освіти і здійснюватися на формульній основі.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА МАКРОРІВНІ 
У статті розглянуто динаміку насиченості страхового ринку, проаналізовано 

структуру надходжень валових та чистих страхових премій учасників ринку, 

досліджено їх страхову діяльність (валові та чисті страхові виплати), рівень 

частки страхових виплат у страхових преміях, а також представлено 

рейтинг провідних страхових компаній. 
Ключові слова: валові та чисті страхові премії, страхові виплати, 

перестрахування, насиченість страхового ринку. 
Страховий ринок є однією з найважливіших частин економічної 

інфраструктури країни. Акумулюючи значні грошові кошти, страховики мають 

можливість не тільки здійснювати страховий захист страхувальників, а й 

займатися інвестиційною діяльністю за рахунок великих обсягів тимчасово 

вільних коштів. Страхові організації, перетворившись на складні фінансові 
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інститути, є активними учасниками перерозподілу ВВП країни і потребують 

постійного дослідження та аналізу. 
Дослідження страхових відносин, що забезпечують соціально-економічну 

безпеку суб’єктів господарювання і визначають стійкість національної 

економіки, досліджуються в роботах таких провідних науковців, як 

В. Базилевич, К. Шелехов, М. Александрова, В. Шахов, В. Базилевич, 

К. Базилевич, В. Бiгдаш, О. Гаманкова, О. Залєтов, С. Осадець, В. Фурман та 

інші.  
Метою статті є дослідження фінансових результатів діяльності страхових 

організацій України за останні 5 років, насиченість страхового ринку, 

визначення його провідних та надійних учасників. 
Спершу варто розглянути, як змінювалась кількість страхових компаній 

(СК) в Україні за 2014 - 2018 рр. (табл. 1).  
 
Таблиця 1 – Кількість страхових компаній в Україні за період 2014-

2018 рр. 
Кількість 

страхових 

компаній 

Станом на кінець Абсолютне 

відхилення 

2018/2014, 
од. 

Темп 

приросту 

2018/2014, 
% 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Загальна 

кількість 382 361 310 294 281 -101 -26,43 

вт.ч. СК «non-
Life» 325 312 271 261 251 -74 -22,76 

в т.ч. CК «Life» 57 49 39 33 30 -27 - 47,36 
Джерело: сформовано автором на основі[1; 2; 3] 
 
Бачимо, що кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення. 

Так, за останні 5 років їх кількість скоротилась на 101 одиницю, що у 

відносному відношенні складає 26,43%. Також спостерігається низький рівень 

розвитку страхування життя.  Характерною рисою розвитку страхового ринку 

України є те, що він на 89,32% складається із СК «non-Life» (займаються 

ризиковими видами страхування) і лише на 10,67% із СК «Life».  
Посилення конкуренції та висока концентрація на ринку сприяли 

згортанню бізнесу невеликими страховими компаніями. У період політичної та 

економічної нестабільності низка страхових компаній розглядає всі можливі 

варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення своїх 

відокремлених підрозділів, що також стало причиною зменшення кількості 

страховиків протягом останніх років. 
Використовуючи статистичну інформацію, розміщену на офіційному 

сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, та здійснені розрахунки, проаналізуємо структуру валових 

та чистих страхових премій за період 2014-2018 рр. (табл. 2). 
Початок 2015 року характеризується стабілізацією ринку страхування 

життя, вдалося зупинити його падіння та збільшити розміри надходжень 

страхових премій на 11,1%. У 2016 році значне зростання страхових премій 
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пов’язане не із збільшенням частки страхового ринку, а лише збільшенням 

величини страхових платежів, що дозволило забезпечити зростання страхових 

премій до 18,3% в порівнянні з 2015 роком (рис.1). 
Таблиця 2– Структура надходження страхових премій за 2014-2018 рр. 

 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.  2018 р. 

Темп приросту 
2018/ 
2014 

2018/ 
2017 

% % 
Валові страхові премії 

Всього, млн.грн., з 

них: 26 767,3 29 736,0 35 170,3 43 431,8 49 367,5 84,43 13,70 

від страхувальників-
фізичних осіб 9 519,9 10 239,5 13 220,0 15 555,6 18 431,0 93,60 18,50 

від юридичних осіб 17 247,4 19 496,5 12 879,6 12 937,7 17 348,1 0,58 34,10 
від 

перестрахувальників - - 9 070,7 14 938,5 13 588,4 - -9,00 

Чисті страхові премії 
Всього, млн. грн. 18 592,8 22 354,9 26 463,8 28 494,4 34 424,3 85,14 20,81 

Джерело: сформовано автором на основі [1,2,3] 
 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2018 

рік, становили 49 367,5 млн. грн., що на 5 935,7 млн. грн. більше порівняно з 

2017 роком та на 14 197,2 млн. грн. більше порівняно з 2016 роком. 

Рисунок 1 – Динаміка страхових премій за 2014 – 2018 рр. 
Джерело: сформовано автором на основі [1,2,3] 
 
За 12 місяців 2018 року сума отриманих страховиками валових премій з 

видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 45 461,4 млн. грн. 
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(або 92,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 
3906,1 млн. грн. (або 7,9% від загальної суми страхових премій). 

 

 
Рисунок 2 – Структура валових та чистих страхових премій у 2017 та 

2018 роках 
Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
Розглянувши дані рисунку 2, можна стверджувати, що загалом в Україні 

страховий ринок – це ринок ризикового страхування. А наявна тенденція до 

збільшення обсягів акумульованих страховими організаціями премій 

відбувається за рахунок нарощування обсягів діяльності страховиків, їх 

активнішої та ефективнішої роботи, а не внаслідок збільшення їх кількості. 
У структурі страхових премій (рис. 3) за мінусом частки страхових 

премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом 

на 31.12.2018 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як:  
- автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 11 720,7 млн. 

грн. (або 34,0%) (станом на 31.12.2017 даний показник становив 9 858,1 млн. 

грн. (або 34,6%));  
- страхування життя – 3 906,1 млн. грн. (або 11,3%) (станом на 31.12.2017 

– 2 913,7 млн. грн. (або 10,2%));  
- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 3 243,1 млн. 

грн. (або 9,4%) (станом на 31.12.2017 – 2 673,9 млн. грн. (або 9,4%));  
- страхування майна – 3 222,0 млн. грн. (9,4%) (станом на 31.12.2017 

даний показник становив 2 578,5 млн. грн. (або 9,0%));  
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 1 915,6 

млн. грн. (або 5,6%) (станом на 31.12.2017 – 1 576,1 млн. грн. (або 5,5%));  
- страхування фінансових ризиків – 1 663,8 млн. грн. (або 4,8%) (станом 

на 31.12.2017 – 1 829,5 млн. грн. (або 6,4%));  
- страхування відповідальності перед третіми особами – 1 659,7 млн. грн. 

(або 4,8%) (станом на 31.12.2017 – 1 613,2 млн. грн. (або 5,7%));  
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- страхування вантажів та багажу – 1 479,3 млн. грн. (або 4,3%) (станом на 

31.12.2017 – 1 001,4 млн. грн. (або 3,5%));  
- страхування від нещасних випадків – 1 329,0 млн. грн. (або 3,9%) (станом 

на 31.12.2017 – 1 002,9 млн. грн. (або 3,5%). 

 
Рисунок 3 – Структура чистих страхових премій за видами 

страхування станом на 31.12.2018 (млн. грн.) 
Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
Орієнтиром розвитку та платоспроможності страховиків є їх 

страховадіяльність. Проаналізуємо страхові виплати (відшкодування) за останні 

роки (табл. 3). 
Розмір валових страхових виплат за 2018 рік становив 12 863,4 млн. грн., у 

тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 12 158,5 млн. 

грн. (або 94,5%), зі страхування життя – 704,9 млн. грн. (або 5,5%). Валові 

страхові виплати за 2018 рік збільшилися на 22,1% (до 12 863,4 млн. грн.) 

порівняно з аналогічним періодом 2017 року, чисті страхові виплати 

збільшилися на 21,2% і становили 12 432,6 млн. грн. У порівнянні з 2014 роком 

суми виплат збільшились майже вдвічі, особливо це помітно по валових виплат 

зі страхування життя (темп приросту 194,7%). 
Для повного аналізу розглянемо динаміку та структуру страхових виплат в 

страхових преміях на рис. 4.Дані діаграми свідчать про нерівномірність 

страхових виплат та премій. В 2014 році частка страхових виплат від 

надходжень страхових премій становила найменшу частину 18,9%. А от в 2015 

та 2018 рр. спостерігається значне зростання страхових виплат – 27,24% та 

26,06% відповідно. Загалом зростання страхових виплат спричинене  головним 
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контрактів. В 2016 та 2017 роках вдалося зменшити рівень страхових виплат до 

23,85%, зокрема завдяки збільшенню надходжень страхових премій. 
Таблиця 3 – Страхова діяльність (валові та чисті страхові виплати за 

2014-2018 рр.), млн. грн. 

 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.  2018 р. 

Темп приросту 
2018/ 
2014 

2018/ 
2017 

% % 
Валові страхові 

виплати, у тому 

числі: 
5 065,40 8 100,50 8 839,50 10 536,80 12 863,40 153,9 22,1 

зі страхування життя 239,2 491,6 418,3 556,3 704,9 194,7 26,7 
Рівень валових 

виплат 18,90% 27,20% 25,10% 24,30% 26,10% - - 

Чисті страхові 

виплати 4 893,00 7 602,80 8 561,00 10 256,80 12 432,60 154,1 21,2 

Рівень чистих 

виплат 26,30% 34,00% 32,30% 36,00% 36,10% - - 

Джерело: сформовано автором на основі [1,2,3] 
 

 

 
Рисунок 4 – Рівень частки страхових виплат у страхових преміях у 

2014-2018 рр. 
Джерело: сформовано автором на основі [1,2,3] 
Після вище проаналізованої інформації доцільно розглянути рейтинг 25 

найбільших учасників ринку станом на 1-ше півріччя 2018 року, бізнес-модель 

яких має ознаки «ринкової діяльності» (табл. 4). Аналіз проводився за 

дев’ятьма ключовим індикаторами: боргове навантаження, ліквідність, рівень 

виплат, динаміка премій і капіталу, власники і приналежність до ФПГ, рівень 

кептивності, фінансова автономія та оцінка МТСБУ (так званий «світлофор»). 
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Таблиця 4 – Рейтинг страхових компаній за підсумками 1-го півріччя 

2018 року 

№ Страхова компанія Рейтинг 
Зібрані 

премії, млн. 

грн. 

Рівень 

виплат, % 
Ліквідність, 

% 

1 СК «Уніка»  4.5  1702.9 41.7 02.8 
2 AXA Страхування  4.5 1678.7 50.8 75.4 
3 Арсенал Страхування  4.0 1583.9 35.5 10.8 
4 СК PZU Україна  4.0 1287.8 25.2 31.6 

5 Українська Страхова 

Група  

4.0 817.3 52.6 47.1 

6 СГ «ТАС»  4.0 1023.9 47.1 77.6 
7 СК «Універсальна»  4.0 648.3 29.0 08.9 
8 СК «Княжа»  4.0 497.8 43.8 63.2 
9 СК«Колоннейд Україна»  4.0 184.6 45.0 66.4 
10 СК «ІНГО Україна»  4.0 1064.5 41.3 33.7 
11 СК ВУСО  4.0 499.6 48.7 55.9 
12 СК «АСКА» 3.5 644.7 15.1 11. 
13 СК ОРАНТА 3.5 610.4 76.5 110.7 

14 Європейське туристичне 

страхування  

3.5 164.2 62.1 174.6 

15 Нафтогазстрах 3.5 252.3 20.9 06.6 
16 Просто-Страхування  3.5 204.9 44.4 99.3 
17 СК «Перша»  3.5 430.2 25.1 57.1 
18 СК «Глобус»  3.5 261.0 39.3 50.8 
19 СК«Євроінс Україна»  3.5 145.8 12.4 65.2 
20 СК «Провідна»  3.5 813.4 61.2 90.4 
21 СК Allianz Україна  3.5 145.3 11.2 65.6 
22 СК «Країна»  3.0 306.6 53.4 66.6 
23 Альфа Страхування  3.0 576.6 31.6 115.6 

24 Європейський 

Страховий Альянс  

3.0 156.1 35.5 51.4 

25 СК «Брокбізнес» 3.0 162.2 48.9 77.7 
Джерело: сформовано автором на основі [5] 
 
Максимальні п’ять «зірок» за підсумками рейтингу не отримала жодна з 

компаній. Проте, половина страховиків має 3 і 4 «зірки», що в принципі є 

нормальним значенням і свідчить про задовільну платоспроможність.  
Лідерами рейтингу стали компанії, що входять до міжнародних фінансових 

груп – «УНІКА» і «AXA страхування». Слідом за ними розташувалася група з 

дев’яти компаній, серед яких п’ять українських – «Арсенал Страхування», СК 

PZU Україна, Українська Страхова Група, СГ «ТАС» та «Універсальна». Ці 

компанії рекомендуються при виборі страховика для вашого майна, бізнесу або 

здоров’я. 
Підбиваючи підсумка, можна сказати, що у цілому, український страховий 

ринок усе ще залишається вкрай неоднорідним. Попри те, що загальна кількість 

його учасників поступово скорочується (за 2018 рік «вибуло» ще 13 СК), 50 

страхових компаній генерують 88% премій, а решта 231 СК – лише 12%. 
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Крім того, страхові компанії продовжують «гратися» в перестрахування. 

Так, чисті премії (валові за вирахуванням перестрахування) в 2017 році зросли 

всього лише на 7,7% (нагадаємо, валові – на 23,5%). По суті, це і є реальна 

динаміка ринку, яка не випереджає навіть рівня інфляції. А ось темпи приросту 

чистих виплат, навпаки, збільшилися: на 21,2% у 2018 році порівняно з 2017 

роком. Рівень виплат також підвищився у 2018 з 23,85% до 26,06 %. 
Причому, в розрізі видів страхування, найвищий рівень виплат якраз у 

«некласичних» напрямків, таких як страхування фінризиків (98,6%) і 

страхування кредитів (78,1%). Зріс рівень виплат за ДМС (із 58,8% до 62,%), за 

ОСЦПВ (з 41,8% до 51,1%) і за КАСКО (з 46,8% до 50,5%). З одного боку це 

може свідчити про те, що у страхових компаній поліпшується платіжна 

дисципліна, а з іншого – що страховиків наздоганяє вал збитків, і для декого це 

може закінчитися банкрутством. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ 
В статті розглянуто аналіз фінансового забезпечення Державної служби 

надзвичайних ситуацій України. Концепції розвитку та порівняння з 

попередніми роками системи фінансового забезпечення у Державній службі 

надзвичайних ситуацій України.  Досліджено, що в ході реформування системи 

державної служби вже відбулися позитивні зміни щодо: збільшення обсягів та 

підвищення раціональності використання державних видатків на фінансування 

пожежного спорядження та частин; формування нових пожежних частин та 

добровільних пожежних пунктів.  
Ключові слова: безпека, надзвичайні ситуації, державна служба, «рятувальна» 

реформа, фінансове забезпечення, безпека суспільства. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Європейська інтеграція України зобов’язує нашу 

державу забезпечити ефективне функціонування державних інститутів, які 

гарантуватимуть додержання конституційних прав громадян на безпеку та 

http://nfp.gov.ua/
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захист життя, здоров’я і власності [1]. Одним із таких завдань є утворення 

служби із захисту населення, територій, майна і довкілля від різного виду 

надзвичайних ситуацій (НС), як цивільного органу європейського зразка. На 

сучасному етапі розвитку країни діюча Єдина державна система цивільного 

захисту (ЄДС ЦЗ) є громіздкою та такою, що не відповідає постійно зростаючій 

динаміці реальних і потенційних загроз національній безпеці. Перманентне 

реформування і необґрунтоване перепідпорядкування органів та підрозділів ЦЗ 

іншим відомствам призвело до розрегульованості та суперечливості 

законодавчої і нормативно-правової бази функціонування ЄДС ЦЗ, 

розбалансованості системи державного управління на всіх її рівнях. 

Швидкоплинність, непрофесійність і політична заангажованість керівних 

кадрів у профільному відомствіта найчастіше відсутність практичного досвіду і 

відповідальності за прийняті рішення ще більше погіршують нинішню 

ситуацію. Все церобитьцентральний орган виконавчоївлади у сфері ЦЗта 

йогокерівництвонеспроможнимипослідовно і цілеспрямовано вести 

країнушляхом демократичнихреформ. Поточний стан та критичний прогноз 

безпекової ситуації в Україні ставлять сьогодні перед найвищим керівництвом 

держави першочергове завдання прискорення базових реформ у сфері ЦЗ і 

вдосконалення механізмів державного управління відповідно до європейських 

стандартів безпеки.. 
Формування цілей статті.В умовах політичних перетворень в Україні, що 

характеризуються мінливістю та невизначеністю чинників зовнішнього 

середовища, посилюються роль і значення ефективного функціонування 

силових відомств, зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС України). 
ДСНС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики 

травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної 

діяльності. 
Слід зазначити, що фінансовий механізм функціонування закладів ДСНС 

України має свої відмінності, що обумовлені неприбутковою природою 

бюджетної сфери, особливостями джерел мобілізації та порядку розподілу 

грошових коштів. 
Необхідно зауважити, що на сьогоднішній день на ефективність 

функціонування органів і підрозділів ДСНС України негативний вплив мають 

наступні фактори: незадовільний стан фінансування, брак грошових коштів для 

оновлення матеріально-технічної бази органів та підрозділів ДСНС України, 
обмеженість джерел формування фінансових ресурсів та жорстка регламентація 

напрямків їх використання. Вирішеннязазначених проблем в 

значніймірізалежитьвідефективностіпобудови та 

реалізаціїфінансовогомеханізмуорганів та підрозділів ДСНС України. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Нагальна необхідність 

наукових розробок у сфері управління ЦЗ підвищується з огляду на глобальні 

зміни у світовому господарстві, виникнення нових видів небезпек і загроз, 

таких як поширення міжнародного тероризму, військових дій, значного 

погіршення біосферно-екологічного середовища, природних катаклізмів та 

інших, на які світове співтовариство ще не знайшло гарантованих механізмів 

протидії. 
Багатьом аспектам державного управління ЦЗ були присвячені праці таких 

вітчизняних дослідників: В. Бєгуна, В. Богдановича, Е. Богданової,                      

В. Вітлінського, П.Волянського, Б. Гамалюка, Б. Данилишина, М. Єжеєва,        

А. Качинського, І. Криничної, Н. Клименко, А. Бєлікова, Г. Реви, Г. Ситника,  

О. Суходолі, О. Труша, С. Андреєва, О. Кривцова, П. Фесянова, О. Бикова,       

В. Тютюнника, А. Шевчука, М. Сіцінської, А. Бєлоусова, А. Терентьєвої,         

В. Дурдинця, А. Федцова, О. Риболова, С. Белан, Л. Пісні, О. Касьян,                

В. Доманського та ін., а також зарубіжних, зокрема Г. Коффа, Т. Хоружої та ін. 
Системний аналіз сучасної наукової літератури у галузі державного 

управління свідчить про те, що проблема державного управління захистом 

населення у НС залишається сьогодні недостатньо дослідженою. Зокрема, 

пріоритетом подальших досліджень є модернізація організаційно-правового 

регулювання ЄДС ЦЗ з урахуванням передового європейського досвіду, 

техногенно і соціально обумовлених потреб держави [2, 3]. 
Актуальність цього дослідження визначається насамперед об’єктивною 

необхідністю вдосконалення державного управління захистом населення у НС 

в умовах реальних і потенційних загроз, а також подолання техногенно-
екологічних і гуманітарних наслідків через події на сході України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове забезпечення  

органів та підрозділів ДСНС України – це метод фінансового механізму, що 

визначає принципи, джерела й форми фінансування суб’єктів господарювання, 

чия діяльність спрямована на охорону життя та  здоров’я громадян,  збереження 

та відновлення національного багатства і навколишнього природного 

середовища від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 
Серед комплексу проблем забезпечення державної політики у сфері 

цивільного захисту однією з найголовніших є проблема забезпечення 

належного рівня фінансування силових структур. В останні роки видатки на 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння 

пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 

служб, а також гідрометеорологічної діяльності порівняно невеликі. Вони 

становлять 1,07% видатків зведеного бюджету. Такий рівень фінансування не є 

достатнім, адже ефективність реагування на надзвичайні ситуації визначається 

рівнем боєздатності матеріально-технічної бази органів та підрозділів ДСНС 

України. За неналежного рівня фінансування не буде досягнуто необхідного 

рівня захищеності населення і територій від надзвичайних ситуацій. 
ДСНС України Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» передбачено видатки 1.026.122.251,9 тис. гривень, у тому числі доходи 
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загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.498.357,7 тис. 

гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 

97.623.894,2 тис. гривень. 
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув проект 

закону №9000 про держбюджет на 2019 рік та рекомендував збільшити видатки 

Державної служби з надзвичайних ситуацій на 6 630 530,5 тис. грн.  
Так, комітет рекомендує Кабінету міністрів та комітету з питань бюджету 

при опрацюванні даного законопроекту врахувати ряд пропозицій. 
«Комітет пропонує збільшити видатки Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій на 6 630 530,5 тис. грн», - сказано у повідомленні. 
При цьому пропонується направити 1 481 300,0 тис. грн на придбання 

пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва, 4 224 562,0 

тис. грн - на забезпечення діяльності сил цивільного захисту. 
Крім того, 518 000,0 тис. грн нардепи пропонують направити на 

будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу 

Держслужби, а 231 664,8 тис. грн -  на підготовку кадрів у сфері цивільного 

захисту та інші програми. 
Зазначимо, що стабілізація витрат за допомогою засобів, спрямованих на 

економію коштів не дасть необхідного ефекту. Як показує досвід розвинутих 

держав необхідним є щорічне збільшення витрат. А за обмеженості бюджетних 

коштів та мінімальних нормативів бюджетного фінансування ДСНС України 

досягнути його можна шляхом залучення різних позабюджетних джерел 

фінансування, які на сьогодні стають все більш поширеними, про що свідчить 

стала тенденція збільшення питомої ваги спеціального фонду в загальній сумі 

видатків. 
Варто зазначити, що покращення фінансового забезпечення бюджетних 

установ можливе не лише за рахунок пошуку додаткових джерел фінансування, 

але й шляхом ефективного використання наявних. Для забезпечення цього 

формування та використання фінансових ресурсів має підлягати достатньому 

фінансовому контролю. 
Ефективне функціонування фінансового механізму ДСНС України 

повинно ґрунтуватися на наступних вимогах до взаємодії його елементів: 

цілеспрямованості кожного елемента фінансового механізму на виконання 

властивого йому завдання; спрямування дії всіх елементів фінансового 

механізму на процес отримання передбаченого обсягу фінансових ресурсів з 

метою покриття витрат відповідної діяльності; зворотного зв’язку елементів 

фінансового механізму вертикального та горизонтального рівнів; своєчасності 

реагування складових фінансового механізму на зміни макро- та 

мікросередовища. 
Політичний вплив поглиблюється ще й хронічним недофінансуванням 

ДСНС, коли щороку на її утримання передбачається фінансування у розмірі 

лише 60% річної потреби. Водночас за ДСНС законодавчо закріплюється право 

отримувати решту коштів за рахунок громадян та інших недержавних джерел 

фінансування. На практиці це призвело до надання підрозділами ДСНС певних 
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адміністративних (платних) послуг, якими лише частково задовольняються 

потреби служби. З поглибленням проблем фінансування все більша частина 

діяльності підрозділів ДСНС спрямовується не на виконання покладених на неї 

обов’язків, а на самозабезпечення. Попри спроби реформування ДСНС 

матеріально-технічне оснащення підрозділів реагування на НС та фінансове 

забезпечення рятувальників залишається на низькому рівні і не відповідає 

сучасним вимогам. Забезпечення умов праці персоналу ДСНС залишається 

незадовільним: відсутність необхідної кількості сучасних приміщень, техніки, 

бойового одягу та спорядження, незабезпечення практичного соціального 

захисту працівників, недосконала система оплати, коли майже 30% зарплати 

підлеглих залежить від суб’єктивного ставлення до них керівника. Технології 

захисту територій та ліквідації наслідків техногенних та природних катастроф, 

єдина база прогнозно-моделюючих систем та комплексів з прогнозування 

загрози і виникнення НС, масштабів їх наслідків щодо підготовки 

управлінських рішень, впроваджуються у практику повільно [4]. 
Наявність в апараті ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади 

низки структурних підрозділів з ідентичними завданнями і функціями, повільне 

впровадження сучасних технічних засобів контролю та документообігу, значна 

кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 

управління, а також відомчих наукових, медичних та навчальних закладів зі 

спорідненими завданнями й функціями, призводять до бюрократизації 

діяльності і не сприяють ефективному використанню людських ресурсів та 

бюджетних коштів. 
Статистичні дані свідчать, що протягом останнього десятиріччя 

фінансування системи ЦЗ, яке здійснювалося переважно через МНС, було 

хронічно дефіцитним і в середньому становило менше 1,0 % від сукупних 

видатків Державного бюджету, або 0,2 % від валового внутрішнього продукту 

України. Так, наприклад, у 2011 р. обсяг видатків на фінансування сил ЦЗ був 

визначений у розмірі 2 959 296,2 тис. грн. (2 573 457,1 тис. грн. – із загального 

фонду бюджету, 385 839,1 тис. грн. – із спеціального фонду). У 2014 році 

аналогічні показники становили 3 307 685,0 тис.грн. (2 839 585,5 тис. грн. – із 

загального фонду бюджету, 468 099,5 тис. грн. – із спеціального фонду), що в 

середньому становило 0,9 % у структурі видатків Державного бюджету. Така 

ситуація обумовлена не лише дефіцитом коштів, а й недостатнім нормативно-
правовим регулюванням фінансування системи ЦЗ [5, 6]. 

Висновки.В сучаснійУкраїніорганита підрозділи ЦЗ захиступовинні 

бути,насамперед, сервісними службами, 

щодопомагаютьсуспільствувлаштуватибезпечнийдобробут у власнійкраїні. Для 

цього пропонується запровадити Концепцію і Стратегію розвитку системи ЦЗ 

України, що передбачають формування ДСНС як професійний і ефективний 

інститут європейського зразка, заснований на принципах єдиного Механізму 

реагування на НС інституту та формування рятувальної служби як одного із 

основних виконавців завдання щодо гарантування безпеки населення. Вона має 

бути орієнтована на задоволеннясучаснихвикликів і загрозсуспільства. Мається 
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на увазі готовність підрозділів ДСНС ефективно реагувати на заяви громадян 

про загрозу або виникнення НС, підтримувати з ними постійний зв’язок та 

інформувати про хід їх ліквідації. Для досягнення означених вимог 

реформування органів ДСНС на сьогодні має відбуватись за такими провідними 

принципами: верховенство права; деполітизація; децентралізація; підзвітність 

та прозорість у роботі; тісна співпраця з населенням та місцевими громадами; 

професійна підготовка персоналу. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА СТРАТЕГІЧНИЙ 

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
В статті проведено оцінку впливу іноземного капіталу та його роль у розвитку 

страхового ринку України. Виявлено основні переваги та недоліки присутності 

страхових компаній з іноземним капіталом на ринку страхових послуг України. 

В статті також досліджено основні показники впливу іноземного капіталу на 

тенденції розвитку страхового ринку.  
Ключові слова: страховий ринок, страхування, страхові компанії, іноземний 

капітал. 
Постановка проблеми. У зв'язку з підвищенням темпу зростання 

економіки країни іноземні інвестори почали проявляти інтерес до неї.  

Страховий ринок України має великий потенціал, який ще не достатньо 

реалізований, це і приваблює іноземних вкладників, метою яких є пошук 

нового напрямку інвестування коштів для отримання більшого прибутку. Тому 

виникає необхідність оцінювання впливу іноземного капіталу на страховий 

ринок України,розгляду переваг та недоліків його присутності.   
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана тема вивчається у працях 

таких вчених: Н. М. Добош, Ю. Б. Баглюка, Н. М. Внукової, O. С. Журавки, О. 

М. Залєтова, В. Л. Пластуна, Л.В. Шірінян, В. М. Мельник де розкриваються 

питання впливу іноземного капіталу та інвестицій на страховий ринок. По 

даним Нацкомфінпослуг страхові компанії з іноземним капіталом займають 

майже увесь рейтинг топ-10 страховиків з найбільшими виплатами та преміями. 

З цього приводу потрібно більш детально дослідити вплив страхових компаній 

з іноземним капіталом на розвиток страхового ринку України. 
Формулювання цілей дослідження. Метою статті є проведення оцінки 

впливу іноземного капіталу на діяльність страхових компаній та розвиток 

страхового ринку України в цілому. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття іноземного капіталу 

в економічній літературі обґрунтовують, як форму капіталу (приватного, 

акціонерного, державного, банківського, промислового, фінансового і т.д.) 

власниками якого є закордонні інвестори. Страхова компанія з іноземним 

капіталом це страховик, у якого статутний капітал складається повністю або 

частково з іноземних інвестицій [2]. Причиною появи іноземних інвестицій на 

страховому ринку України стали зміни у законодавстві 1999 року, в яких було 

знято обмеження щодо присутності іноземного капіталу в Україні. Особливо 

хочеться звернути увагу на страхові компанії з іноземним капіталом в яких 

частка іноземного капіталу більш ніж 50%, ці компанії не тільки створюють 

конкуренцію вітчизняним гравцям, але і загрозу витоку грошей за кордон. Саме 
тому і виникає потреба дослідити вплив цих компаній на розвиток сучасного 

ринку страхування України. 
Для детального аналізу розділимо усі страхові компанії на категорії: 
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- українські страхові компанії з 100% капіталом та українські страховики 

з частиною іноземного капіталу до 10%; 
- українські страхові компанії - частина іноземного капіталу становить 

від 10 до 49%; 
- страхові компанії з іноземним капіталом - іноземний капітал більше 

50%, контрольний пакет акцій належить учасникам-нерезидентам.   
 За даними Нацкомфінпослуг обсяг отриманих платежів страховиками з 

іноземним капіталом в 2018 році склав 6,783 млрд. грн., що на 35% більше ніж 

в  попередньому році. Станом на 31 березня 2018 року було офіційно 

зареєстровано 60 страхових компаній з іноземним капіталом,  що складає  20,5 

% всіх страхових компаній України, з  них 49 страхових компаній здійснюють 

ризикові види страхування та 11 страхування життя [4]. 
Щоб визначити країни походження іноземного капіталу на страховому 

ринку України зробимо вибірку всіх впливових страхових компаній з 

іноземним капіталом (табл. 1). 
Таблиця 1 – Перелік страхових компаній за участю іноземного 

капіталу на страховому ринку України 
Країна 

походження Страхові компанії з іноземним капіталом 

Кіпр СК "Classic Life Insurance"; СК "ІНГОССТРАХ"; СК "Європейський 

страховий альянс";  СК "АСКА"; СК "АСКА – ЖИТТЯ"; СК 

"РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"; СК "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"; СК "АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ"; Страхова Група "ТАС"; СК "ТАС"; СК "ІНТО"; 

СК "Планета"; СК "ПРОСТО-страхування" 
Об'єднані 

Арабські 
Емірати 

СК "АІГ УКРАЇНА" 

США СК "АІГ Українська страхова компанія" 
Росія СК "Український фінансовий альянс" 
Казахстан НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ОРАНТА" 
Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

Страхова Група "ТАС" 

Австрія CК "Юпітер"; СК "Княжа"; СК "Глобус"; СК "Українська страхова 

група"; 
 СК "УНІКА"; СК "ГРАВЕ Україна"; СК "ALLIANZ Україна" 

Німеччина CК "Європейське туристичне страхування" 
Велика 

Британія 
СК "Укрпромстрах"; СК "ІНРЕЗЕРВ"; СК "Універсальна" 

Польща СК "ПЗУ Україна страхування життя"; СК "РZU Україна";  
Нідерланди СК "Аеgоn Life Ukraine"; СК "Провідна"; СК "Українська страхова 

група";  
*Джерело: побудовано на основі [1]. 
 
Дані таблиці свідчать, що основна маса страхових компаній на 

вітчизняному ринку це страхові компанії з іноземним капіталом, переважна 

більшість яких має країну походження Кіпр.Також треба зазначити, що у 
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більшості випадків власниками істотної участі і контролерами страхових 

компаній з іноземним капіталом є громадяни України, відомі публічні особи. 
Для детального аналізу учасників страхового ринку оцінимо рейтинг 

страхових компаній по розміру страхових виплат, в якому виділимо окремо 

страхові компанії з іноземним капіталом та українські страхові компанії (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг страхових компаній по розміру страхових виплат 

за 2018р. * 
* Джерело: побудовано на основі [5].  
 
Виходячи з даних рейтингу бачимо, що лідерами по виплатам є страхові 

компанії з іноземним капіталом. Вони лідирують як і по кількості у рейтингу  

так і по сумам виплат, також складають конкуренцію для вітчизняних компаній, 

що не може не стимулювати їх до вдосконалення. Це свідчить про те, що 

страхові компанії з іноземним капіталом є головними учасниками страхового 

ринку і їх участь у ньому є важливою для розвитку нашої країни. 
Проте присутність іноземних інвесторів на страховому ринку України має 

як переваги так і недоліки. Розглядаючи з боку держави значним плюсом є 

підвищення авторитету у міжнародному співтоваристві, підвищується 

ефективність розвитку конкуренції та страхування загалом. Але і з тим 

приходить проблема витоку значної частини грошей за кордон і підвищується 

рівень втручання іноземців у страхову систему України. 
Розглянемо основні переваги та недоліки, що впливають на страховий 

ринок України та його учасників загалом. 
Переваги [5]: 
- підвищується міжнародний авторитет; 
- розвивається фінансовий ринок та його інфраструктура; 
- підвищення ефективності розвитку конкуренції та страхування; 
- з'являються нові страхові послуги; 
- створюються нові робочі місця та підвищується кваліфікація кадрів; 
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- зменшення тарифу на деякі види страхування через конкуренцію; 
- покращується якість страхових послуг; 
- збільшення доходів від інвестування страхових резервів  
Недоліки [5]: 
- ускладнюється страховий нагляд; 
- посилюється іноземне втручання до страхової системи України; 
- витік коштів за кордон; 
- ризик шахрайських дій зі сторони іноземного страховика; 
- політичний ризик; 
- загроза банкрутства та злиття; 
- нестабільні інвестиції в українську економічну систему. 
Для аналізу позитивних  та негативних сторін присутності страхових 

компаній з іноземним капіталом на страховому ринку України, визначення 

пріоритетних варіантів вирішення проблем, пов’язаних з загрозами,  

застосовано  метод  SWOT- аналізу (табл. 2). 
Таблиця 2 – SWOT-аналіз присутності іноземного капіталу на 

страховому ринку України за вимогами 
Сильні сторони Потенційні можливості 

-  покращення керування ризиками; 
- спостереження за ідентифікацією ризиків; 

- поліпшення механізму розрахунків і 

методів дії визначення рівня 

платоспроможності страховиків; 
- розвиток страхового і перестрахувального 

ринку; 
- поліпшення міжнародної конкурентності 
страхових та перестрахових компаній країн 

ЄС; 
- покращення якості законодавства у 

напрямку страхування; 
- підвищення рівня захисту застрахованих 

на основі запровадження пруденційного 

нагляду 

- приток інвестування у ринок страхування; 
- зниження вартості на послуги страхування; 

- введення європейського стандарту 

класифікацій ризиків страхування; 
- можливість захисту інтересів споживачів 

страхових послуг згідно з процедурою 
розгляду досудових спорів; 

- сприяння захисту економічної конкуренції 
на страховому ринку України; 

- запровадження корпоративного управління 

діяльністю страхових компаній; 
- можливість уникнення витіснення 

українських страхових компаній з ринку; 
- зміцнення ринкових засад діяльності 

учасників страхового ринку; 
- удосконалення системи правового 

забезпечення ринку страхових послуг. 
Слабкі сторони Потенційні загрози 

- низький рівень капіталізації страхового 

ринку; - не конкурентність страхового 

ринку всередині країни;  
- складність контролю стандартів якості 

надання страхових послуг;  
- монополізація страхового ринку України;  

- відсутність ефективних механізмів захисту 

інтересі вітчизняних страховиків;  
- складнощі у порядку ліцензування 

страхової діяльності;  
- високий рівень оподаткування та 

відсутності прозорості податкової політики;  

-  недостатня прозорість діяльності 

страховиків;  
- занепад та зникнення вітчизняних 

страховиків;  
- підвищення конкуренції для вітчизняних 

страховиків на внутрішньому ринку; 
 - недосконала процедура перерахування 

страхових премій страховикам - 
нерезидентам 

*Джерело: побудовано на основі[3] 
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На основі проведеного SWOT-аналізу доцільно зробити висновок, що 

присутність страхових компаній з іноземним капіталом стане стимулом для 

розвитку як і вітчизняних страхових компаній так і створення стабільного 

вітчизняного законодавства, також розбудови страхового ринку відповідно до 

європейських стандартів якості надання страхових послуг. Однак, зазначені 

варіанти необхідно структурувати та визначити пріоритетність їх вирішення. 
Висновки. Проведені дослідження свідчать, що на страховому ринку 

України лідируючі позиції займають страхові компанії з іноземним капіталом, 

що стимулює вітчизняні компанії поступово адаптуватись до вимог 

європейського та світового ринків. З метою покращення ситуації вітчизняним 

страховикам необхідно переймати зарубіжний страховий досвід та змінювати 

власні моделі функціонування, зокрема: вдосконалювати механізм державного 

регулювання діяльності страхових компаній; адаптувати до світових стандартів 

страхове законодавство; впроваджувати новітні технології зі страхування та 

новітні стандарти якості обслуговування в цій сфері тощо.  
Дослідження виявило, що більшість страхових компаній мають іноземний 

капітал з Кіпру, Австрії, Великої Британії, Нідерландів, є лідерами рейтингу 

страховиків на українському ринку за обсягом страхових премій та страхових 

виплат. Також провівши аналіз позитивних та негативних сторін присутності 

іноземного капіталу на страховому ринку України можна зробити висновок, що 

із збільшенням страхових компаній з іноземним капіталом зростає і їх вплив на 

ринок. Тому Нацкомфінпослуг спільно з Антимонопольним комітетом та 

Національним банком України має проводити моніторинг їхньої роботи задля 

уникнення погіршення фінансової безпеки країни і прийняття відповідних 

реагувань. Також, щоб не втратити свою конкурентоспроможність вітчизняні 

страхові компанії повинні постійно підвищувати якість та рівень своїх послуг 

та сприяти розвитку національного страхового бізнесу, вводити нові технології 

управління для збільшення ефективності діяльності тому, що іноземні 

інвестори в будь який момент можуть покинути український ринок з різних 

причин, будь то фінансових так і політичних. 
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А.В. Малощак  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МОНІТОРИНГ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Уточнено поняття “медична послуга”, виявлено характерні ознаки та 

особливості медичних послуг. Визначено роль і місце медичних послуг у системі 

охорони здоров’я. Обґрунтовано, що важливою умовою розвитку ринку 

медичних послуг в Україні є зміцнення інноваційного потенціалу системи 

охорони здоров’я. Аргументовано, що медична послуга полягає у конкретній 

діяльності медичного персоналу щодо здійснення конкретних заходів 

профілактики, діагностики, лікування, адміністративно-господарських, 

управлінських та інших дій, спрямованих на збереження, зміцнення, 

поліпшення, відтворення індивідуального та громадського здоров’я. 
Ключові слова: охорона здоров’я; громадяни; медична послуга; медична 

допомога; послугодавець; лікування, медична реформа 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Ефективний розвиток та функціонування ринку 

медичних послуг має особливу значущість в аспекті вироблення довгострокової 

національної стратегії соціальноекономічної політики України в галузі охорони 

здоров’я.  
Система охорони здоров’я є стратегічним видом діяльності національного 

господарства, забезпечуючи відтворення населення, соціальні гарантії, здоров’я 

громадян. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в 

Україні на період 2015– 2020 роки (далі – Стратегія) є складовою 

Національного плану дій з реформування, проголошеного Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку 

“Україна–2020” та урядом України (програма діяльності Кабінету Міністрів 

України, схвалена постановою Верховної Ради).  
Стратегія формує підґрунтя для розроблення політики та прийняття рішень 

у сфері охорони здоров’я, враховуючи рішення щодо розміру фінансування та 

бюджетних ресурсів у сфері охорони здоров’я. 
Мета Стратегії полягає у визначенні ключових проблем системи охорони 

здоров’я, потенційних напрямів і шляхів їх розв’язання для формування нової 

державної політики у галузі, враховуючи глибинні нормативні трансформації та 

впровадження нових фінансових механізмів, із метою забезпечення прав 

людини у сфері охорони здоров’я України. 
Формулювання цілей статті.Є: обґрунтувати доцільність розширення 

державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я; уточнити поняття 

«медична послуга»; виявити характерні ознаки та особливості медичних 

послуг; довести, що важливою умовою розвитку ринку медичних послуг в 

Україні є зміцнення інноваційного потенціалу системи охорони здоров’я; 

обґрунтувати доцільність використання лізингу та аутсорсингу для 

ефективного розвитку і функціонування ринку медичних послуг. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації.Питання, пов’язані з 

розвитком і функціонуванням ринку медичних послуг, удосконаленням 
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управління охороною здоров’я, інноваціями на ринку медичних послуг, 

розглядались, зокрема, у працях таких вітчизняних та іноземних вчених у галузі 

медичного й адміністративного права: С. В. Антонова, Г. С. Брядко, О. В. 

Брядко, Т. Бріжит, О. В. Васильєва, Н. К. Еліної, О. Є. Жамкова, Н. В. Зайцевої, 

І. Г. Ломакіна, У. Б. Лущик, С. В. Михайлова, С. В. Нагарної, М. М. Самофач, І. 

Я. Сенюти, І. В. Солопової. С. Г. Стеценко, О. В. Чехун, В. Г. Шевцова, К. В. 

Штерн, Н. Г. Шукліної, Л. В. Щербаченко та інших.  
Аналізуючи ці дослідження, ми ставимо перед собою завдання: вивчити та 

визначити роль і місце медичних послуг у системі охорони здоров’я; 

проаналізувати причини неспроможності держави надати медичні послуги усім 

категоріям громадян на рівних умовах; дослідити ефективність ринку щодо 

забезпечення розвитку сфери медичних послуг. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Медична послуга – це 

послуга лікувально-профілактичного характеру, в основі якої лежить медична 

допомога відповідно до існуючих медичних стандартів, підкріплена системою 

конкурентних переваг. 
 На сьогодні існує безліч підходів дослідників до визначення поняття 

"медична послуга", але всі вони не є досконалими. Відсутнє його визначення в 

Основах законодавства України про охорону здоров'я, інших нормативних 

актах, медичній літературі.  
Зважаючи на останні тенденції реформування галузі охорони здоров'я, в 

основі якого лежить розвиток повноцінного ринку медичних послуг, 

доцільним, при з'ясуванні сутності медичної послуги, було використати саме 

маркетинговий підхід.  
Отже, медична послуга– це послуга лікувально-профілактичного 

характеру, в основі якої лежить медична допомога відповідно до чинних 

медичних стандартів. 
В період реформування економіки загальноринкові підходи до 

формування пакету медичних послуг дають можливість підтримувати 

координаційні механізми державно-приватного співробітництва для 

забезпечення потреб всіх верств населення.  
Таке співробітництво передбачає надання безкоштовної невідкладної 

медичної допомоги малозабезпеченим та уразливим верствам населення, і 

можливість населенню із середнім або високим рівнем доходів отримувати, за 

бажанням, медичну допомогу, як у державних закладах охорони здоров'я, так і 

в приватних. 
Слід зазначити, що державно-приватне співробітництво має реальні 

переваги: забезпечення фінансової стабільності, координації, чітке визначення 

обсягів надання медичної допомоги, чітке визначення контингентів населення, 

в першу чергу уразливих груп, розширення ринку медичних послуг та їх 

постачальників.   
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Основними пріорітетними напрямками у формуванні ринку медичних 

послуг є державне фінансування медичних послуг для малозабезпечених верств 

населення з координацією державного та приватного фінансування та сприяння 

тому щоб населення з високим рівнем доходів зверталося за медичними 

послугами до установ, що фінансуються приватними інвесторами.  
Основою для співпраці між державним та приватним секторами є 

розуміння мотивації та визначення відносин між ними. 
 Ці два сектори поєднують національні завдання загальнодержавної 

системи охорони здоров'я з інтересами і реаліами приватного сектору.  
Державно-приватне співробітництво передбачає заключення контрактів 

між державними органами охорони здоров'я та приватними постачальниками 

медичних послуг для надання медичної допомоги населенню, чітко визначеної 

системи ліцензування і акредитації, регулювання збоку держави дозволу на 

окремі види медичних послуг, програми соціального маркетингу, забезпечення 

контролю якості медичних послуг та створення системи безперервного 

навчання медичних працівників всіх фахів з обов'язковою їх атестацією щодо 

відповідності рівня знань кваліфікаційним категоріям.  
Удосконалення фінансування системи охорони здоров’я України 

спирається на змішану модель охорони здоров’я, що поєднує ринкові 

регулятори і планування, здійснюване органами державного управління, які 

фінансуються сторонами і лікувальними установами для забезпечення 

макрорівноваги в системі.  
Сучасна концепція модернізації охорони здоров’я України спрямована на 

системне посилення ресурсів, фінансово-економічне та нормативно-правове 

забезпечення процесу реструктуризації охорони здоров’я з метою підвищення 

доступності та реалізації гарантій надання населенню безкоштовної медичної 

допомоги на основі пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги, профілактики, зміцнення служби охорони материнства, батьківства і 

дитинства, поліпшення системи підготовки й перепідготовки фахівців 

відповідно до вимог цього виду економічної діяльності, поліпшення 

лікарського забезпечення громадян, розвитку медичної науки. 
На нашу думку, стимулює розвиток і зміцнення модернізаційного 

потенціалу охорони здоров’я державна підтримка малого підприємництва. 
 Мале підприємництво в охороні здоров’я відіграє важливу роль у 

формуванні конкурентного середовища: формує середній клас; залучає робочу 

силу соціально вразливих верств населення (жінок, іммігрантів, інвалідів); 

виступає як каталізатор науково-технічного і технологічного прогресу, 

оскільки, за оцінками фахівців, на його частку припадає близько половини всіх 

винаходів і наукових розробок; є споживачем, бо здійснює закупівлі для 

власних потреб. 
Роль держави в удосконаленні механізмів надання медичних послуг може 

бу ти посилена через державно-приватне партнерство (ДПП).  
Це новий інститут розвитку, однією з цілей якого є залучення приватного 

сектора до будівництва та експлуатації об’єктів охорони здоров’я.  
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Із запровадженням механізму ДПП в охороні здоров’я України можуть 

успішно впроваджуватися інноваційні медичні послуги і технології, морально 

застаріле та фізично зношене обладнання замінене на нове, більш продуктивне, 

зросте ефективність менеджменту.  
Механізм ДПП дозволяє послабити навантаження на бюджети всіх рівнів і, 

зберігаючи обсяги фінансування, здійснювати реалізацію більш значної 

кількості інвестиційних проектів.  
Удосконалення механізмів надання медичних послуг необхідне для 

збереження і відтворення здоров’я населення як економічного ресурсу 

суспільства, тому всі перетворення повинні здійснювати державні органи, і 

саме державі потрібно в комплексі координувати діяльність системи охорони 

здоров’я. 
Ринок медичних послуг є складною системою, що включає державну, 

муніципальну і приватну системи і потребує державного регулювання, яке 

підвищувало б доступність і якість надання медичних послуг.  
Держава виступає основним замовником медичних послуг, що сприяють 

зміцненню здоров’я пацієнта, підвищення якості життя й національної безпеки 

країни. Платність медичної послуги визначається ступенем її соціальної 

значущості та доступності споживачеві, з урахуванням ранжування доходів 

населення. 
Медична послуга полягає в конкретній діяльності медичного персоналу 

щодо здійснення конкретних заходів профілактики, діагностики, лікування, 

адміністративно-господарських, управлінських та інших дій, спрямованих на 

збереження, зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального та 

громадського здоров’я.  
Завданням медичної діяльності є зміна несприятливого стану людини до 

такого, який можна вважати прийнятним для реалізації соціально-економічних і 

виробничих умов життя.  
Результатом діяльності медичних працівників повинен стати корисний 

ефект відновлення, підтримання та зміцнення здоров’я пацієнта. 
Дослідження ринку медичних послуг як соціально-економічної системи 

показує, що збереження і відновлення здоров’я населення багато в чому 

залежить як від системи економічних відносин між виробниками і споживачами 

медичних послуг, так і від соціального способу життя.  
Отже, багато питань здоров’я людей можуть бути вирішені лише в межах 

усього медико-соціального комплексу. 
Висновки.Ефективне державно-приватне співробітництво в області 

надання медичних послуг буде сприяти збільшенню кількості надаваємих 

окремих видів медичної допомоги, державними і приватними закладами 

охорони здоров'я, досягенню високої їх якості за рахунок конкуренції, 

збільшенню відсотка приватного сектору у наданні послуг у сфері охорони 

здоров'я, забезпеченню стандартів якості та доступності цін при розширенні 

спектру надаваємих медичних послуг, підвищенню якості медичної допомоги 

за рахунок підвищення кваліфікації медичних працівників.  
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Таке співробітництво дозволить забезпечити доступність та якість 

надання медичної допомоги всім верствам населення.   
Незважаючи на задекларовану в українському законодавстві 

безкоштовність надання допомоги в державних медустановах, ринок медичних 

послуг в нашій країні має досить велику ємність і ще більшу базу для розвитку. 

За даними Державної служби статистики, витрати на медицину складають 4% 

бюджету українських домогосподарств. У структурі цих витрат переважає 

покупка медичних товарів, таких як ліки, витратні матеріали та індивідуальні 

Медапарат.  
Недостатнє виділення державою коштів на охорону здоров'я породжує 

тривожні тенденції в цій області. Зокрема, зменшується вік першого виявлення 

деяких груп захворювань, збільшується захворюваність на онкологію, 

підтримується високий рівень дитячої смертності і відносно низький 

очікуваний термін життя при народженні. 
Очікувана тривалість життя українців залишається невисокою для 

європейської країни (66 років для чоловіків і 76 років для жінок), але все ж має 

тенденцію до збільшення. У західних регіонах країни і столиці цей показник 

вище, а найнижча очікувана тривалість життя - в Житомирській, 

Дніпропетровській та Херсонській областях. У містах традиційно живуть 

довше, ніж в сільській місцевості, що зумовлено, зокрема, доступністю 

медичної допомоги та обсягом наданих медичних послуг. 
Незважаючи на деяке збільшення тривалості життя, Україна займає одне з 

найвищих місць в Європі за рівнем смертності з показником 14,9 на тисячу 

жителів у 2016 році. Причиною 65% смертей є серцево-судинні захворювання. 

Іншими факторами ризику згідно з даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я стали: куріння тютюнових виробів, споживання алкоголю, 

неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. 
Таким чином, сфера надання медичних послуг в нашій країні має значний 

потенціал для розвитку.  
З підвищенням платоспроможності населення на тлі занепаду державної 

системи охорони здоров'я витрати домогосподарств на медицину будуть 

підвищуватися як у відносному, так і в абсолютному вимірах. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТУ 

М. ВІННИЦІ 
Для комплексного аналізу фінансової стійкості місцевого бюджету, у статті 

автор проаналізував ряд показників, які враховують сукупний вплив 

інтегральних оцінок за визначеними блоками аналізу. Здійснивши комплексний 

аналіз цих показників на основі бюджету м. Вінниці, автором визначено 

тенденцію до зростання інтегрального показника фінансової стійкості 

місцевого бюджету. 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, фінансова стійкість, місцевий 

бюджет, коефіцієнт, місцеве самоврядування. 
Постановка проблеми.Сучасний стан соціально-економічного розвитку 

регіонів України містить у собі значну частку недоліків, що постають перед 

місцевою владою. З одного боку, вона вимушена постійно збільшувати свої 

витрати, а з іншого - має обмежені власні ресурси, яких не вистачає для 
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задоволення більшості місцевих потреб. Слід відмітити, що дана проблема не є 

суто українською, а характерна для всіх країн світу.  
Фінансова стійкість місцевого бюджету відображає його 

платоспроможність при умові дотримання пропорційності його доходів та 

видатків  у довгостроковій перспективі, це в свою чергу гарантує можливість 

органів місцевої влади самостійно, в повному обсязі  фінансувати  передбачені 

у бюджеті видатки за рахунок власних та закріплених бюджетних коштів та 

сприяє стабільному соціально-економічному розвитку території незалежно від 

грошових надходжень від органів вищої влади[3]. 
Ціллю статті є проведення комплексного аналізу фінансової стійкості 

бюджету м.Вінниці. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питанням управління 

формуванням доходів та створення самодостатніх територіальних громад 

присвячені праці таких науковців як Н. Васильєва, Н. Гринчук, Т. Дерун, 

М. Деркач, Ю.Криворотько, В. Куйбіда, Наталенко, В.Опарін, Ю. Сибірянська, 

А. Ткачук та ін., Вирішення питань удосконалення формування місцевих 

бюджетів пропонуються в наукових працях Ю. Ганущака, І. Гнидюк, 

О. Кириленко, Л. Костирко, С. Лекаря, І. Луніної, В. Мамонової, 

Т. Нездойминоги, Т. Овчаренко, П. Саблука, І. Щербини та інших.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Стійкий фінансовий стан 

відображає здатність органів місцевої влади задовольняти потреби населення у 

суспільних благах. Головною складовою у процесі збереження стійкості є 

структура бюджету, яка, підтримуючи соціально-економічний розвиток 

територій, задовольняє потреба господарства та населення регіону. 
Саме тому, однією із цілей місцевих органів влади виступає жорсткий 

контроль за формуванням та розподілом дохідної частини  бюджету, адже 

низка галузей залежить від рівня його наповненості, зокрема: стан 

інфраструктури, рівень життя населення, частка самозабезпеченості. 
Місцеві органи влади в процесі виконання покладених на них 

зобов’язань, потребують контролю за використанням бюджетних коштів, з 

метою найбільш ефективного їх розподілу . Відповідно до цього бюджет в 

цілому повинен буди підконтрольним, що потребує в першу чергу реальної 

оцінки його стану [5]. 
Адекватна оцінка бюджетних можливостей місцевого самоврядування 

допоможе чітко виявити дійсні потреби у фінансових надходженнях,  

збільшити самостійність органів місцевої влади в процесі розподілу свого 

бюджетного потенціалу. 
Для комплексного аналізу фінансової стійкості місцевого бюджету, 

необхідно проаналізувати ряд показників, які враховують сукупний вплив 

інтегральних оцінок за визначеними блоками аналізу: збалансованості, 

фінансової самостійності, ефективності бюджету. Кожен блок аналізу 

складається з системи показників, що спрямовані на дослідження та аналіз 

найважливіших складових фінансової стійкості місцевого бюджету [1]. 
Аналіз збалансованості місцевого бюджету показує міру покриття 

видатків за допомогою різних статей доходів: податкових, неподаткових 
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надходжень, міжбюджетних трансфертів, загальної суми доходів. Даний блок 

аналізу фінансової стійкості характеризують  декілька показників. 
Коефіцієнт бюджетного покриття відображає здатність бюджету міста 

покривати видаткову частину за рахунок власних доходів. Розраховується 

даний показник за формулою: 
КБП =

БД

БВ
                                                        (1) 

де  БД - бюджетні доходи; 
БВ - бюджетні видатки. 
Коефіцієнт стійкості  бюджету відображає частку міжбюджетних 

трансфертів в сукупних доходах бюджету, тобто показує залежність 

адміністративно-територіальної одиниці від фінансової допомоги вищих 

органів державної влади, зниження цього коефіцієнта позитивно впливає на 

місцевий бюджет, оскільки знижується об’єм трансфертів з міського та 

державного бюджетів.  Розраховується показник за формулою: 
КС =

МТ

БД
                                                          (2) 

де  МТ – міжбюджетні трансферти з державного бюджету; 
БД – бюджетні доходи. 
Коефіцієнт загальної податкової стійкості показує співвідношення 

податкових надходжень до загальної суми видатків без урахування 

міжбюджетних трансфертів, що показує у скільки разів видатки перевищують 

податкові надходження. Розрахунок відбувається по формулі: 
КЗПС =

ПД

БВ
                                                       (3) 

де  ПД - податкові доходи; 
БВ – бюджетні видатки. 
Коефіцієнт покриття видатків міжбюджетними трансфертами вказує міру 

впливу державної влади на формування доходів місцевого бюджету. Значення 

цього коефіцієнту розраховується за формулою: 
КПТ =

МТ

БВ
                                                        (4) 

де МТ - міжбюджетні трансферти з державного бюджету; 
БВ - бюджетні видатки. 
 Аналіз фінансової самостійності дозволяє охарактеризувати рівень 

децентралізації бюджетної системи, що сприяє підвищенню фінансової 

незалежності місцевих бюджетів. Тому порівняння рівня фінансової 

самостійності місцевих бюджетів до і після вирівнювання, дослідження його 

зміни в динаміці , має надзвичайно важливе значення в процесі росту 

фінансової автономії місцевих бюджетів .  
Для оцінки фінансової самостійності використовуються наступні 

коефіцієнти: 
Коефіцієнт бюджетної залежності показує частку власних доходів 

місцевого бюджету в загальному обсязі доходів та характеризує ступінь 

самостійності місцевих бюджетів за рахунок власних коштів. Зростання 

коефіцієнта відображає міру залежності місцевого бюджету.  Розраховується 

коефіцієнт за формулою: 
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КЗ =
МТ

БД+МТ
                                                     (5) 

де  МТ - міжбюджетні трансферти з державного бюджету; 
БД – бюджетні доходи. 
Частка дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів вказує 

концентрацію офіційних трансфертів у  доходах місцевого бюджету, тобто 

показує наскільки адміністративно-територіальна одиниця залежна від 

додаткових фінансових надходжень. Розрахунок показника відбувається за 

формулою: 
КДЗ =

МТд

МТ
                                                      (6) 

де МТД - сума дотацій вирівнювання; 
МТ - міжбюджетні трансферти з державного бюджету. 
Коефіцієнт податкової самостійності відображає частку податкових 

надходжень в  загальній сумі бюджетних надходжень, тобто вказує на здатність 

адміністративно-територіальної одиниці самостійно покривати статті видатків 

місцевого бюджету. Розраховується коефіцієнт по формулі: 
КПА =

ПД

БД
                                                        (7) 

де ПД - податкові доходи; 
БД- бюджетні доходи. 
Коефіцієнт стійкості доходної бази показує частку податкових та 

неподаткових надходжень в сукупності бюджетних доходів, що дає змогу 

побачити темпи росту поточних витрат порівняно з темпами зростання власних 

грошових надходжень  адміністративно-територіальної одиниці. 

Розраховується він по формулі: 
КПА =

ПД+НД

БД
                                                 (8) 

де  ПД- податкові доходи; 
НД - неподаткові доходи; 
БД – бюджетні доходи. 
Аналіз ефективності бюджету  відображає детальну характеристику 

якості виконання своїх повноважень органами місцевої влади з приводу 

управління місцевими фінансами, що має вагоме значення в процесі 

забезпечення стійкого фінансового стану місцевих бюджетів.  
Для досконалого аналізу ефективності бюджету використовують такі 

показники: 
Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету вказує на рівень 

пропорційності дохідної та видаткової частин в структурі видатків бюджету та 

показує ступінь можливостей до самофінансування адміністративно-
територіальної одиниці. Розраховується показник за формулою: 

КБД =
(БД−БВ)

БВ
                                                 (9) 

де  БД – бюджетні доходи; 
БВ – бюджетні видатки. 
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Коефіцієнт бюджетної результативності відображає загальний рівень 

забезпеченості фінансовими ресурсами на душу населення та розраховується за 

формулою: 
КБР =

БД

Ч
                                                        (10) 

де БД – бюджетні доходи; 
Ч – середня чисельність населення за рік. 
Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення вказує на те, скільки 

було надано товарів та послуг з місцевого бюджету кожному його жителю. 

Розрахунок коефіцієнта відбувається за формулою: 
КБЗ =

БВ

Ч
                                                       (11) 

де  БВ - бюджетні видатки; 
Ч - середня чисельність населення за рік. 
Показник стабільності дохідної частини бюджету відображає здатність 

органів місцевої влади самостійно покривати видаткові статті розходів 

місцевого бюджету  без залучення додаткового фінансування у вигляді дотацій 

вирівнювання. Розраховується показник за формулою: 
КСД =

ПД

МТ
                                                      (12) 

де ПД – податкові доходи; 
МТ – міжбюджетні трансферти з державного бюджету. 
Для узагальнення аналізу фінансової стійкості необхідно розрахувати 

інтегральний показник фінансової стійкості місцевого бюджету, який являє 

собою суму укрупнених стандартизованих показників за блоками аналізу з 

урахуванням значущості кожного блоку аналізу: 
ІПфс  = УСПфз × gфз + УСПфсам × gфсам + УСПеб × gеб               (13)  
ІПф  - інтегральний показник фінансової стійкості місцевого бюджету;  
УСПфз - укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової 

збалансованості;  
УСПфсам - укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової 

самостійності;  
УСПеб - укрупнений стандартизований показник за блоком ефективності 

місцевих бюджетів;  
gфз, gфа, gеб - значущість укрупненого стандартизованого показника за 

блоком фінансової збалансованості, фінансової самостійності та ефективності 

бюджету відповідно.  
Значущість бюджетних коефіцієнтів в групі та їх груп в цілому визначена 

за допомогою методу експертних оцінок. Використовуючи інтегральний 

показник фінансової стійкості місцевого бюджету, можна охарактеризувати  

місцевий бюджет за рівнем його самофінансування, бюджетного забезпечення 

населення, оцінити залежність від грошових надходжень з бюджетів вищого 

рівня, а також оцінити перспективи та надати пропозиції щодо подальшої 

стратегії розвитку місцевого бюджету із врахуванням всіх недоліків [2]. 
Для дослідження фінансової стійкості місцевого бюджету м. Вінниці був 

проведений комплексний аналіз показників, що відображали різні структурні 
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елементи стійкості бюджету. Інформаційною базою для розрахунків виступали  

дані Державного комітету статистики, з приводу чисельності населення міста 

Вінниці та Річні звіти виконання бюджету м. Вінниці протягом 2013-2017рр, 

що наведені у табл.1 [4]. 
Таблиця 1 – Розрахункові дані для аналізу фінансової стійкості 

бюджету м. Вінниці за 2013-2017рр. 

 
Відповідно до поданих у табл. 1 показників були здійсненні розрахунки 

коефіцієнтів. Після проведеного комплексного аналізу системи показників 

можна зробити декілька висновків:  
- коефіцієнт бюджетного покриття протягом досліджуваного періоду змінює 

свої значення від 1,0067 у 2013 році до 0,9678 у 2017 році, що свідчить про 

доволі високий рівень фінансової стійкості, яка протягом 2013-2017років 

незважаючи на деяке зменшення значення коефіцієнта у 2017 році, залишається 

на високих позиціях; 
- значення коефіцієнта стійкості бюджету протягом 2013-2017рр. 

характеризується тенденцією до зменшення: від 0,5658 до 0,4881 при 

рекомендованому значення ˂ 0,30. Такі зміни свідчать про зменшення 

залежності бюджету м. Вінниці від додаткового фінансування вищими 

органами влади; 
- коефіцієнт загальної податкової стійкості протягом досліджуваного  

періоду не відображає чіткої динаміки, попри те, що залишається в межах 

рекомендованого значення ≥ 02,-0,5. Коливання відбуваються в межах від 

0,3778 у 2013 році до 0,4151 у 2017році, що відображає часткове збільшення 

частини видатків порівняно із податковими надходженнями у місцевий 

бюджет; 

Показники 

(умовні 

позначення) 

Значення показника, тис. грн. 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

БД – бюджетні 

доходи 
1354773,096 1793053,225 2249117,012 2993357,259 4336732,049 

БВ – бюджетні 

видатки 
1345631,925 1800954,434 2156247,648 2839095,841 4480873,318 

МТ - трансферти  

з ДБ 
766633,385 1002843,14 1231285,416 1345497,549 2117117,348 

ПД – податкові 

доходи 
508390,871 554538,527 846105,121 1345497,549 1860218,824 

МТД – сума 

дотацій 

вирівнювання 

144617,500 233362,500 - - - 

НД – неподаткові 

доходи 
72791,508 228473,417 161994,963 244827,503 299476,252 

Ч – середня 

чисельність 
населення за рік 

(тис. чол.) 

372100 372500 373300 372672 371855 
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- аналізуючи значення коефіцієнта покриття видатків міжбюджетними 

трансфертами протягом 2013-2017рр., можна констатувати, що частка впливу 

державної влади на місцевий бюджет м. Вінниці  поступово слабшає, адже 

прослідковується тенденція до зменшення, від 0,5697 у 2013 році до 0,4724 у 

2017 році. Якщо врахувати, що рекомендоване значення показника ˂ 0,3, що 

фактично означає абсолютне забезпечення фінансовими ресурсами, отримані в 

процесі аналізу  показники вказують на достатній рівень фінансової стійкості, 

завдяки значній частці  власних статей доходів у бюджеті; 
- коефіцієнт бюджетної залежності протягом періоду, що аналізується  

відзначився тенденцією до зменшення, з 0,3613 у 2013 році до 0,3280 у 

2017році, що свідчить про поступове зменшення частки міжбюджетних 

трансфертів у структурі сукупних бюджетних доходів; 
- частка дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів в період 2013-

2017рр. дуже змінилась у 2013 році вона становила 0,1886, а у 2014 році 0,2327, 

що знаходяться в рекомендованих межах ˂60. У зв’язку із внесеними у 2014 

році змінами до Бюджетного кодексу систему балансування замінено системою 

бюджетного вирівнювання, внаслідок чого дотація вирівнювання перестала 

відображатись у структурі надходжень до бюджету; 
- аналізуючи коефіцієнти податкової самостійності за 2013-2017рр. можна 

побачити тенденцію до збільшення значення показника від 0,3613 у 2013 році 

до 0,4289 у 2017 році, при рекомендованому значенні ≥0,3, це свідчить про 

частини податкових надходжень та покращення темпів самофінансування 

регіону; 
- протягом аналізованого періоду коефіцієнт стійкості дохідної бази 

відзначався тенденцією до росту і у 2017 році сягнув позначки 0,4980 при 

рекомендованому значенні ≥0,6, отримані значення не є абсолютно достатніми 

для повного самозабезпечення місцевого бюджету, але є фактором, що свідчить 

про зростання дохідних можливостей регіону; 
- проводячи аналіз коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету протягом 

2013-2017рр., варто помітити незначні коливання показників в межах від 0,0067 

до -0,0321, відповідає рекомендованому значенню ≤ 0 та свідчить про певну 

збалансованість між доходами і видатками місцевого бюджету м. Вінниці; 
- коефіцієнт бюджетної результативності відображає напрямком зростання 

свого значення в період 2013-2017рр., що свідчить про збільшення 

забезпеченості населення фінансовими ресурсами  від 3,6 до 11,66; 
- коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення  свідчить про те, що 

частка бюджетних видатків на душу населення протягом аналізованого періоду 

зростає, що є беззаперечно позитивною динамікою. 
Для узагальнюючої оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету 

регіону та виявлення загальних тенденцій доцільно розрахувати інтегральний 

показник фінансової стійкості з урахуванням ваги кожного з показника цієї 

групи (13), результати якого зображені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Динаміка зміни інтегрального показника фінансової 

стійкості по м. Вінниця за 2013-2017рр. 
 

Здійснивши комплексний аналіз показників фінансової стійкості 

місцевого бюджету м. Вінниці, ми визначили тенденцію до зростання 

інтегрального показника фінансової стійкості бюджету, який є  наслідком 

збільшення частки власних надходжень до місцевого бюджету, незважаючи на 

це  залежність від додатково залучених фінансових ресурсів  вищих органів 

влади залишається  високою.  
Головним недоліком фінансової стійкості м. Вінниці  виступає значна 

фінансова залежність органів місцевого самоврядування від фінансових 

ресурсів загальнодержавного значення, що зменшує рівень фінансової 

автономії та призупиняє загальний розвиток економіки в країні.   
З метою вирішення існуючих недоліків стійкості місцевого бюджету  

існує необхідність формування стратегія розвитку в напрямку розширення 

бюджетних можливостей, яка передбачає ефективну діяльність органів місцевої 

влади в напрямку  збільшення податкових та неподаткових джерел доходів 

бюджету за рахунок пошуку резервів та використання альтернативних джерел 

формування дохідної частини місцевого бюджету органів місцевої влади.   
Фінансова стійкість свідчить про наявність проблем із фінансуванням 

видаткової частини місцевого бюджету, тому у регіоні виникає потреба у 

залученні додаткових фінансових ресурсів, перерахування яких відбувається  

на довготривалій основі, яка в перспективі сприятиме стабілізації фінансової 

стійкості місцевого бюджету та його динамічному розвитку.  Для забезпечення 

фінансової стійкості місцевого бюджету необхідно здійснювати заходи 

спрямовані на підвищення інвестиційної привабливості регіону, зменшення 

фінансової залежності,  розвиток інфраструктури регіону . 
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К.С. Мaртиросян  
здобувaч освiтнього ступеня «мaгiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
AНAЛIЗ СТРAХОВОГО РИНКУ ТAТЕНДЕНЦIЇ ЙОГО РОЗВИТКУ 

В УКРAЇНI 
Проaнaлiзовaно тенденцiї розвитку стрaхового ринку в Укрaїнi тa динaмiку 

кiлькостi  стрaхових компaнiй. Проведено aнaлiз позитивних тa негaтивних 

сторiн членствaУкрaїни в ЄС. Дaнa хaрaктеристикa основним покaзникaм 

дiяльностi стрaхового ринку тa проведено їх aнaлiз. Висвiтлено вплив 

зовнiшнiх i внутрiшнiх ризикiв нa розвиток стрaхового ринку. Зaпропоновaно 

перспективи розвитку стрaхового ринкуУкрaїни. 
Ключовi словa:стрaховий ринок, глобaлiзaцiя, стрaховa компaнiя, стрaховi 

резерви, перестрaхувaння, стрaховi виплaти, стрaховi премiї, ризики. 
Стрaховий ринок вiдiгрaє вaжливу роль у громaдянському суспiльствi, 

aдже вiн зaохочує ефективнiше упрaвляти ризикaми в крaїнi тa зaхищaти 

iнтереси стрaхувaльникiв. У тaкий спосiб зaхист нaдaє домогосподaрствaм тa 

пiдприємствaм впевненiсть у мaйбутньому, у провaдженнi господaрської 

дiяльностi, що веде до зaгaльного соцiaльно-економiчного розвитку держaви. 

Стрaховi компaнiї обслуговують безлiч оперaцiй, якi знaчною мiрою 

вiдрiзняються вiд функцiй iнших видiв посередникiв нa ринку фiнaнсових 

послуг. Стрaхувaння стимулює стaбiльнiсть тa економiчне зростaння держaви 

шляхом створення фондiв довгострокових iнвестицiї. Все це пiдкреслює 

вaжливiсть aнaлiзу стрaхового ринку в Укрaїнi тa тенденцiї його розвитку. 
Проблемaтикa функцiонувaння стрaхового ринкуУкрaїни розглядaлaся в 

роботaх низки вiтчизняних нaуковцiв. Зокремa, слiд пiдкреслити знaчимiсть 

прaць В.В. Волкової, Ю.В. Городнiченкa, В.I. Грушкa, О.В. Слободянюк, Л.В. 

Шiрiнян. 
Метaстaттi полягaє в дослiдженнi сучaсного стaну стрaхового 

ринкуУкрaїни для визнaчення шляхiв подолaння його основних проблем 

розвитку з врaхувaнням посилення тенденцiй глобaлiзaцiї тa входження 

iнформaцiйних технологiй у сферу стрaхувaння. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1801837942771615183&btnI=1&hl=ru
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/12.pdf
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Для досягнення тa пiдтримки стaбiльностi фiнaнсового секторa, який є 

бaзисом для дiяльностi стрaхових компaнiй, необхiдним є безперервний нaгляд 

зa тaкими фiнaнсовими устaновaми. Основнa метa нaгляду в стрaхувaннi, в 

доповнення до зaхисту прaв стрaхувaльникiв тa бенефiцiaрiв, – це зaхист 

вiтчизняних стрaховикiв тaaкумуляцiя коштiв для iнвестувaння у розвиток 

внутрiшнього ринку фiнaнсових послуг, що позитивно впливaє нa плaтiжний 

бaлaнс крaїни. Стрaховий сектор, крiм постaчaльникa зaощaджень, виступaє 

донором фiнaнсових ресурсiв для добровiльних пенсiйних фондiв, що сприяє 

пiдвищенню стiйкостi системи соцiaльного зaхисту нaселення. 
Держaвнi нaцiонaльнi оргaни регулювaння повиннi своєчaсно 

iaргументовaно зaпровaджувaти коригуючи зaходи тa процедури в стрaховiй 

сферi, a тaкож дiяти в повнiй вiдповiдностi до мiжнaродних стaндaртiв, що 

зaстосовуються до стрaхових компaнiй у ЄС. Для aнaлiзу позитивних тa 

негaтивних сторiн членствaУкрaїни в ЄС, визнaчення прiоритетних вaрiaнтiв 

вирiшення проблем, пов’язaних з зaгрозaми, був зaстосовaний метод SWOT-
aнaлiзу (тaбл. 1).  

Тaблиця 1 - SWOT-aнaлiз передумов iнтегрaцiї стрaхового 

ринкуУкрaїни до умов ЄС 
Сильнi сторони Потенцiйнi можливостi 

полiпшення упрaвлiння ризикaми в стрaхових 
компaнiях;  

нaгляд, пов’язaний з iдентифiкaцiєю ризикiв;  
гaрмонiзaцiя мехaнiзмiв розрaхункуi методiв дiї при 

визнaченнi рiвня плaтоспроможностi стрaховикa;  
iнтегрaцiя стрaхових i перестрaхувaльни хринкiв ЄС; 
полiпшення мiжнaродної конкурентоспроможностi 

стрaхових тa перестрaхових компaнiй крaїн ЄС; 
полiпшення якостi зaконодaвчої бaзи; 
пiдвищення рiвня зaхисту зaстрaховaних нa основi 

зaпровaдження пруденцiйного нaгляду 

збiльшенняiноземнихiнвестицiйустрaховийри
нок;  

зменшеннятaрифiвнaнaдaннястрaховихпослуг

; 
зaпровaдженняєвропейськихстaндaртiвзклaси

фiкaцiїризикiвустрaхувaннi; 
можливiстьзaхистуiнтересiвспоживaчiвстрaхо

вихпослугзгiднозпроцедуроюрозглядудосудов

ихспорiв; 
сприяннязaхистуекономiчноїконкуренцiїнaст

рaховомуринкуУкрaїни;  
зaпровaдженнякорпорaтивногоупрaвлiннядiя

льнiстюстрaховихкомпaнiй; 
можливiстьуникненнявитiсненняукрaїнськихс

трaховихкомпaнiйзринкуЄС;  
змiцненняринковихзaсaддiяльностiучaсникiвс

трaховогоринку 
Сильнi сторони Потенцiйнi зaгрози 

низький рiвень кaпiтaлiзaцiї стрaхового ринку;  
неконкурентоспроможнiстьвнутрiшньогострaховогор

инку; 
склaднiстьконтролюстaндaртiвякостiнaдaннястрaхови

хпослуг;  
монополiзaцiястрaховогоринкуУкрaїни;  
вiдсутнiстьефективнихмехaнiзмiвзaхистуiнтересiввiтч

изнянихстрaховикiв; 
склaднощiвпорядкулiцензувaннястрaховоїдiяльностi; 
високийрiвеньоподaткувaннятaвiдсутнiстьпрозороїпо

дaтковоїполiтики 

- недостaтнiй рiвень прозоростi дiяльностi 

стрaховикiв;  
 зaнепaд тa зникнення нaцiонaльних 

стрaховикiв; 
 пiдвищення конкуренцiї для вiтчизняних 

стрaховикiв нa внутрiшньому ринку; 
недосконaлa процедурa перерaхувaння 

стрaхових премiй стрaховикaм нерезидентaми 
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Можнa зробити висновок, що вступ Укрaїни до ЄС стaне стимулом для 

реaлiзaцiї розглянутих можливостей, створення стaбiльного вiтчизняного 

зaконодaвствa, розбудови стрaхового ринку вiдповiдно до європейських 

стaндaртiв якостi нaдaння стрaхових послуг. 
Свiтовi глобaлiзaцiйнi процеси посилюють тенденцiю до концентрaцiї 

кaпiтaлу в рiзних сферaх i гaлузях нaцiонaльної економiки. Одним iз нaслiдкiв 

тaкого впливу стaло виникнення тaaктивiзaцiя спiвпрaцi бaнкiв i стрaхових 

компaнiй тa виникнення концепцiї «bancassurance», якa приносить додaтковi 

вигоди як сaмим учaсникaм iнтегрaцiйного об’єднaння, сприяючи зростaнню їх 

конкурентоспроможностi тa примноженню прибуткiв, тaк i для їх клiєнтiв, 

дозволяючи отримувaти вигiднi продукти зa привaбливими цiнaми.  
Термiн «bancassurance» виник у серединi 80-х рокiв у Фрaнцiї i ознaчaв 

продaж стрaхових продуктiв через мережу бaнкiвських устaнов й змiстовно 

переклaдaється як «бaнкiвське стрaхувaння» aбо скорочено «бaнкострaхувaння» 

(banque тaassurance) [1, с. 3]. Нa сьогоднi дaний метод розповсюдження 

стрaхових послуг нaбувaє все бiльшої популярностiу свiтi, iУкрaїнa не стaлa 

виключенням. Основною метою впровaдження цiєї концепцiї в дiяльнiсть 

фiнaнсових посередникiв є створення оргaнiзaцiї bancassurer, якa може 

зaдовольнити потреби клiєнтaу бaнкiвських тa стрaхових послугaх. 
З економiчної точки зору стрaховику вигiдно спiвпрaцювaти з бaнком, тaк 

вiн може досягти знaчної економiї фiнaнсових ресурсiв, a отже, мaє можливiсть 

зaпропонувaти нa ринок стрaховий продукт зa нижчою цiною. Дaнa системa є 

досить вигiдним тaкож як i для споживaчiв фiнaнсових послуг, тaк i 

бaнкiвських устaнов (тaбл.2). 
Тaблиця 2 - Перевaги «bancassurance» для основних суб’єктiв цiєї 

кaтегорiї 

Для бaнку Для клiєнтa Для стрaхової 

компaнiї 
Кошти стрaхової компaнiї 

можуть використовувaтися для 

нaдaння бaнкiвських кредитiв 

клiєнтaм 
Розширенняспектрупослугдiючи

мклiєнтaмтaшляхдозaлученнянов

ихклiєнтiв 
Пiдвищеннядохiдностiшляхомот

римaннядодaтковогоприбуткуув

иглядiкомiсiйноївинaгородизaре

aлiзaцiюстрaховихпродуктiвПок

рaщенняiмiджубaнкувiдтaкоїспiв

прaцi 
Розширенняспектрупослуг, 

пропоновaнихклiєнтaм 

Комфорт вiд отримaння 

декiлькa послуг в «одному 

вiконцi»  
Економiя свого чaсу нa пошук 

нaдiйного стрaховикa 

Можливiсть отримaти низьку 

цiну нa стрaховий продукт тa 

спрощену систему стрaхувaння  
 Гaрaнтовaний стрaховий зaхист 

зa оптимaльною цiною 

Розширення клiєнтської 

бaзи 
Диверсифiкaцiя кaнaлiв 

збуту стрaхових послуг  
Змiцнення бренду 
Зниження витрaт нa 

просувaння стрaхових 

послуг  
Пiдвищення ефективностi 

роботи мережiу 

порiвняннi з iншими 

кaнaлaми продaжу 
Через бaнки iноземних 

держaв стрaховi компaнiї 

можуть проникнути нa 

iноземнi ринки 
 
Спiвпрaця бaнкiв i 67 стрaхових компaнiй, нa основi концепцiї 

«bancassurance», дiє як однорiдний мехaнiзм. Однaк для стрaхових компaнiй 
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при спiвробiтництвiiз бaнкaми прослiдковуються i недолiки бaнкiвського 

стрaхувaння, a сaме: сплaтa великих розмiрiв комiсiйної винaгороди, що може 

сягaти 90% вiд розмiру стрaхового плaтежу, при спiвробiтництвiiз бaнкaми 

необхiдно мaти спецiaльний структурний пiдроздiл, що буде зaймaтися 

нaлaгоджувaнням зв’язкiв тaукрiпленню вiдносин iз топ-менеджментом бaнку 

для подaльшої спiвпрaцi, досить чaсто бaнки не нaдaють гaрної консaлтингової 

пiдтримки в сферi стрaхових послуг споживaчaм зa рaхунок чого може 

стрaждaти репутaцiя стрaхової компaнiї. 
Яскрaвим приклaдом формувaння фiнaнсової групи нa фiнaнсовому 

ринкуУкрaїни є створення у 2001 роцi фiнaнсової групи «ТAС», до склaду якої 

увiйшли двa бaнки (AКБ «ТAС-Комерцбaнк», ЗAТ «ТAС-Iнвестбaнк») тa три 

стрaховi компaнiї (ЗAТ«Стрaховa групa «ТAС», ЗAТ «Стрaховa компaнiя 

«ТAС» тa ЗAТ «Мiжнaроднa стрaховa компaнiя») [2, с.72]. Тaкож, як приклaд 

iнтегровaної бaнкострaхової системи можнa нaвести стрaхувaння компaнiєю 

«Континент» фiнaнсових ризикiв зaaвтокредитaми бaнку «Фiнaнси тa Кредит». 

В свою чергу «Iдея Бaнк» з метою зaбезпечення широкого спектру стрaхових 

послуг для своїх клiєнтiв тaкож спiвпрaцює з цiлою групою стрaхових 

компaнiй, якi є лiдерaми укрaїнського ринку: «AХA Стрaхувaння», «AСКA», 

«PZUУкрaїнa», «Грaве» [7, с.193]. 
Ринок стрaхових послуг є другим зa рiвнем кaпiтaлiзaцiї серед iнших 

небaнкiвських фiнaнсових ринкiв. Стрaховий ринок мaє двa типи стрaхувaння – 
це CК «Life» тa СК «non-Life». CК «Life» – стрaховi компaнiї, що здiйснюють 

стрaхувaння життя, СК «non-Life» – стрaховi компaнiї, що здiйснюють 

стрaхувaння видiв, iнших, нiж стрaхувaння життя.Зaгaльнa кiлькiсть стрaхових 

компaнiй в 2016-2018 рокaх продемонстровнa в тaблицi3. 
Тaблиця 3 - Кiлькiсть стрaхових компaнiй у 2016 – 2018 роки 

Кiлькiсть стрaхових 

компaнiй 
Стaном нa 

31.12.2016 
Стaном 

нa 

31.12.2017 

Стaном нa 

31.12.2018 

Зaгaльнa кiлькiсть 310 294 281 
вт.ч. СК "non-Life" 271 261 251 

в т.ч. CК "Life" 39 33 30 
 

Зaгaльнa кiлькiсть страхових компaнiй станом нa 31.12.2018 стaновилa 281, 

у томучислі СК "life"1 – 30 компaнiй, СК "non-life" – 251 компaнiя, (стaномнa 

31.12.2017 – 294 компaнiї, у томучислі СК "life" – 33 компaнiї, СК "non-life" – 
261 компaнiя). Кiлькiсть страхових компaнiй продовжує тенденцію до 

зменшення, так зa 2018 рiк порівняно з 2017 роком, кiлькiсть компaнiй 

зменшилaся нa 13, порівняно з 2016 роком зменшилaся нa 29 стрaхових 

компaнiй. 
Вaловiстрахові премiї, отримaнi стрaховикaми при стрaхувaннiта 

перестрaхувaннiризиківвідстрахувальниківта перестрaхувaльникiв зa 2018 рiк, 

стaновили 49 367,5 млн. грн., що нa 5 935,7 млн. грн. більшепорівняно з 2017 

роком та нa 14 197,2 млн. грн. більшепорівняно з 2016 роком. 
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Тaблиця4 – Структурa нaдходження валових страхових премiйзa 2016 - 
2018 роки 

  
2016 

 
2017 

 
2018 

Темп приросту 
2017/ 2016 2018/ 2017 

% % 
Вaловiстрaховiпремiї, 

млн.грн., зних: 
35 170,3 43 431,8 49 367,5 23,5 13,7 

вiд стрaхувaльникiв-
фiзичних осiб 

13 220,0 15 555,6 18 431,0 17,7 18,5 

вiд юридичних осiб 12 879,6 12 937,7 17 348,1 0,5 34,1 
вiд перестрaхувaльникiв 9 070,7 14 938,5 13 588,4 64,7 -9,0 

 

Отже, зa 12 мiсяцiв 2018 року сумa отримaних стрaховикaми вaлових 

премiй з видiв стрaхувaння, iнших, нiж стрaхувaння життя стaновилa 45 461,4 

млн. грн. (aбо 92,1% вiд зaгaльної суми стрaхових премiй), a зi стрaхувaння 

життя – 3 906,1 млн. грн. (aбо 7,9% вiд зaгaльної суми стрaхових премiй). 
Чистi стрaховi премiї зa 2018 рiк стaновили 34 424,3 млн. грн., що 

стaновить 69,7% вiд вaлових стрaхових премiй. Чистi стрaховi премiї зa 2017 

рiк стaновили 28 494,4 млн. грн., aбо 65,6% вiд вaлових стрaхових премiй. 

Обсяги вaлових стрaхових премiй зa 2018 рiк збiльшились порiвняно з 2017 

роком нa 13,7%, порiвняно з 2015 роком зросли нa 40,4%. Чистi стрaховi премiї 

збiльшилися нa 20,8% порiвняно з 2017 роком, тa нa 30,1% порiвняно з 2016 

роком.Динaмiкa вaлових стрaхових премiй свiдчить про зростaння попиту нa 

стрaховi продукти з боку споживaчiв. 
Концентрaцiя стрaхового ринку зa нaдходженнями вaлових стрaхових 

премiй стaном нa 31.12.2018 предстaвленa в тaблицi5. 
Тaблиця 5 - Концентрaцiя стрaхового ринку зa 2018 рiк 

 
 
Першi 

(Тор) 

стрaхувaння “Life” стрaхувaння "non-Life" 
Нaдходження 

премiй (млн. 

грн.) 

Чaсткa 

нa ринку, 

% 

Нaдходження 

премiй (млн. 

грн.) 

Чaсткa нa 

ринку, % 
Кiлькiсть СК, якi 

бiльше 50% 

стрaхових премiй 

отримaли вiд 

перестрaхувaльникiв 
Тор 3 2 122,1 54,

3 
6 834,4 15,0 3 

Тор 10 3 783,9 96,
9 

18 022,2 39,6 4 

Тор 20 3 904,8 100
,0 

28 119,4 61,9 8 

Тор 50 х х 40 205,5 88,4 10 
Тор 100 х х 44 497,5 97,9 15 
Тор 150 х х 45 310,6 99,7 18 
Всього 3 906,1 100 45 461,4 100 26 

 
Отже, незвaжaючи нa знaчну кiлькiсть компaнiй, фaктично нa стрaховому 

ринку основну чaстку вaлових стрaхових премiй – 97,9% – aкумулюють 100 СК 
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"non-Life" (39,8% всiх СК "non-Life") тa 96,9% – 10 СК "Life" (33,3% всiх СК 

"Life"). 
Структурa вaлових тa чистих стрaхових премiй зa 2017-2018 роки 

предстaвленa в тaблицi6. 
Тaблиця 6  -Структурa вaлових тa чистих стрaхових премiй зa 2017-

2018 роки 

 
 

Види стрaхувaння 

 
Стрaховi премiї,  млн. грн 

Темпи 

приросту 

стрaхових 

премiй,  % 
Вaловi Чистi Вaловi Чистi Вaлов

их 
Чист

их 
2017 2018 2018/2017 

Aвтострaхувaння (КAСКО, 

ОСЦПВ, "Зеленaкaрткa") 
10 613,0 9 858,1 12 975,1 11 720,7 22,3 18,9 

Стрaхувaння життя 2 913,7 2 913,7 3 906,1 3 906,1 34,1 34,1 
Медичне стрaхувaння 

(безперервне стрaхувaння 

здоров'я) 

2 881,3 2 673,9 3 486,7 3 243,1 21,0 21,3 

Cтрaхувaння мaйнa 5 098,9 2 578,5 6 440,2 3 222,0 26,3 25,0 
Cтрaхувaннявiдвогневихризикiвт

aризикiвстихiйнихявищ 
3 598,1 1 576,1 4 497,1 1 915,6 25,0 21,5 

Cтрaхувaння фiнaнсових ризикiв 5 594,4 1 829,5 5 135,5 1 663,8 -8,2 -9,1 
Cтрaхувaннявiдповiдaльностiпер

едтретiмиособaми 
2 925,0 1 613,2 2 567,2 1 659,7 -12,2 2,9 

Cтрaхувaння вaнтaжiв тa бaгaжу 4 686,7 1 001,4 2 899,0 1 479,3 -38,1 47,7 
Стрaхувaння вiд нещaсних 

випaдкiв 
1 308,5 1 002,9 1 754,2 1 329,0 34,1 32,5 

Стрaхувaння медичних витрaт 891,0 833,2 1 345,9 1 098,8 51,1 31,9 
Aвiaцiйне стрaхувaння 764,3 662,8 1 041,7 778,5 36,3 17,5 
Стрaхувaння кредитiв 365,0 334,7 1 113,6 577,2 205,1 72,5 
Iншi види стрaхувaння 1 791,9 1 616,4 2 205,2 1 830,5 23,1 13,2 
Всього 43 431,8 28 494 49 367,5 34 424,3 13,7 20,8 

 
Отже, прирiст чистих стрaхових премiй зa 2017 рiк (+20,8%  aбо   5 929,9 

млн. грн.) вiдбувся по тaким видaм стрaхувaння: aвтострaхувaння нa18,9 % aбо 

1 862,6 млн. грн., стрaхувaння життя - 34,1 % aбо 992,4 млн. грн., стрaхувaння 

мaйнa - 25,0 % aбо 643,5 млн. грн., медичне стрaхувaння - 21,3 % aбо 569,2 млн. 

грн., стрaхувaння вaнтaжiв тa бaгaжу - 47,7 % aбо 477,9 млн. грн., стрaхувaння 

вiд вогневих ризикiв тa ризикiв стихiйних явищ - 21,5% aбо 339,5 млн. грн.,  

стрaхувaння вiд нещaсних випaдкiв - 32,5 % aбо 326,1 млн. грн., стрaхувaння 

медичних витрaт - 31,9 % aбо 265,6 млн. грн., стрaхувaння кредитiв - 72,5 % aбо 

242,5 млн. грн. Водночaс, зменшилися чистi стрaховi виплaти зi стрaхувaння 

фiнaнсових ризикiв нa 9,1% aбо 165,7 млн. грн. 
Оцiнити стaн розвитку стрaхового ринкуi визнaчити його вплив нa 

соцiaльно-економiчний розвиток крaїни дaє змогу покaзник рiвня проникнення 

стрaхувaння (спiввiдношення обсягу стрaхових премiй у мaсштaбaх крaїни до 
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вaлового внутрiшнього продукту). Тaк, бiльшa чaсткa стрaхових премiй у ВВП 

свiдчить про бiльший перерозподiл ВВП через стрaхувaння тa, як прaвило, 

бiльший рiвень розвитку стрaхового ринку. При цьому ввaжaється, що для 

ефективного стрaхового ринку цей покaзник повинен бути нa рiвнi вiд 8 до 12% 

[5, с. 624]. В Укрaїнiу 2017 роцi чaсткa вaлових стрaхових премiй у вiдношеннi 

до ВВП зaлишились нa рiвнi 2016 року тa стaновилa 1,5%. Низький рiвень 

проникнення стрaхувaння свiдчить про те, що нa сьогоднi розвиток стрaхового 

ринкуУкрaїни все ще знaходиться нa досить низькому рiвнi.  
Вiдповiдно до Комплексної прогрaми розвитку фiнaнсового 

секторуУкрaїни плaнується поступове пiдвищення дaного покaзникai нa кiнець 

2020 року дaний iндикaтор повинен стaновити 7% [9]. Порiвнюючи знaчення 

дaного покaзникa з iншими крaїнaми свiту, слiд зaувaжити, що знaчно бiльшi 

знaчення рiвня проникнення мaють Фiнляндiя – 11,8%, Великa Бритaнiя – 
понaд 11%, Iтaлiя – 9,09%, Фрaнцiя – 9,73, СШA − 7,3%, Нiмеччинa − 6,84%, 

що свiдчить про нaлежний рiвень стрaхової культури нaселення тa про довiру 

до стрaхових компaнiй у цих крaїнaх [9]. В цiломуу Європi середнє знaчення 

рiвня проникнення стрaхувaння стaновить 7,2%, aу свiтi – 6,28% i протягом 

остaннiх рокiв демонструє тенденцiю до зростaння [10]. Тaким чином, 

стрaхувaння у нaшiй крaїнi й досi не виконує у повнiй мiрi свої вaжливої ролiнa 

вiдмiну вiд бiльшостi розвинених крaїн свiту, де стрaховa гaлузь є вaжливим 

aтрибутом тa головним фaктором стимулювaння економiки. 
Для Укрaїни нaслiдкaми свiтових нововведень у стрaхувaннi є: 

Укрупнення бiзнесу - це основний тренд, який плaвно переходить з 2017 року. 

60% укрaїнського ринку знaходяться в ТОП-30 стрaхових компaнiй. Топовi 

компaнiї будуть продовжувaти зростaти зa рaхунок злиття, пошуку нових 

iнвесторiв, бaнкрутствa тa вiдкликaння лiцензiй дрiбних стрaховикiв. Перехiд 

стрaховикiв вiд спiвпрaцi з aгентaми в онлaйн-сервiс. Полiс цивiльної 

вiдповiдaльностi, стрaховкa для туристiв зa кордон aвтомaтизуються i 

перемiстяться в iнтернет. Великi провaйдери стрaхового. 
Результaти проведеного aнaлiзу динaмiки основних покaзникiв розвитку 

стрaхового ринку дозволяють стверджувaти, що дiяльнiсть стрaхових компaнiй 

в сучaсних умовaх є нестaбiльною, мaє знaчний процент вiдхилення стрaхових 

премiй у порiвняннi з попереднiми перiодaми стрaхової дiяльностi.Водночaс, як 

уперiод розвитку, тaк i сьогоднi бaгaто проблем стрaхового ринку зaлишaються 

не вирiшенi. Як нaслiдок, стрaховий ринок не зaбезпечує потреб суспiльствa в 

сучaсних стрaхових послугaх.  
Нa ринкуiснують стрaховi компaнiї, якi прaктикують демпiнг, не 

зaбезпечуючи при цьому виконaння взятих нa себе зобов’язaнь, прикривaючись 

недостовiрною звiтнiстю, якa не дaє змоги оцiнити реaльний фiнaнсовий стaн 

тaких стрaховикiв, що спотворює можливiсть споживaчa зробити усвiдомлений 

вибiр. Розвиток стрaхового ринку гaльмує недосконaле, зaстaрiле 

зaконодaвство, неефективнi, непрозорi, непередбaчувaнi тa вибiрковi прaвилa 

держaвного регулювaння i нaгляд. Зaходiв, що вживaються для фiнaнсового 

оздоровлення стрaховикiв, виведення з ринку тих стрaховикiв, якi не мaють 
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можливостi нaйближчим чaсом покрaщити свiйнезaдовiльний фiнaнсовий стaн, 

не достaтньо.  
Через знaчний обсяг непокритих стрaхувaнням ризикiв у держaви тa в 

суспiльствi брaкує коштiв нa вiдшкодувaння шкоди aбо виникaє необхiднiсть 

використaння коштiв держaвного, мiсцевих бюджетiв i суспiльних фондiв. У 

структурiукрaїнського ВВП невипрaвдaно мaлою є чaсткa клaсичного 

стрaхового ринку, нa яку припaдaє близько 0,9 %, у той чaс як середньосвiтовий 

покaзник стaновить близько 7 %. 
 Стрaховий ринок перебувaє пiд дiєю знaчних як зовнiшнiх, тaк i 

внутрiшнiх ризикiв. Основними з них є: 
 − глобaльнi ризики, зумовленi циклiчним хaрaктером розвитку свiтової 

економiчної тa фiнaнсової систем, неможливiстю передбaчити чaс тa мaсштaб 

чергової кризи;  
− мaкро- тa мiкроекономiчнi ризики, пов’язaнi, зокремa, iз збереженням 

тенденцiй до зниження темпiв зростaння нaцiонaльної економiки aбо окремих 

гaлузей, рiвня iнвестицiйної aктивностi, високих рiвня iнфляцiї тa вiдсоткiв зa 

бaнкiвським кредитувaнням, низького рiвня життя нaселення Укрaїни, 

недостaтнього рiвня розвитку внутрiшньої iнфрaструктури;  
− фiнaнсовi ризики, що включaють, зокремa, незaдовiльний фiнaнсовий 

стaн знaчної чaстини стрaховикiв, низький рiвень якостiaктивiв, зaлежнiсть 

iнвестицiйних доходiв вiд депозитної полiтики бaнкiвської системи;  
− комерцiйнiризики, до яких, зокремa, нaлежить посилення цiнової 

конкуренцiї тa зaгрозa бaнкрутствa знaчної кiлькостi стрaховикiв, зростaння 

обсягу невиконaних зобов’язaнь мiж стрaховикaми.  
Тaким чином, перспективaми розвитку стрaхового ринку є:  

1. Створення тa розвиток iнституцiонaльного тaiнфрaструктурного середовищa, 

сприятливого для стрaхового бiзнесуi виконaння ним своїх функцiй.  
2. Успiшне функцiонувaння стрaхової системи, спроможної зaхистити 

мaйновiiнтереси держaви, громaдян тa господaрюючих суб'єктiв.  
3. Формувaння незaлежної, спрaведливої тa компетентної контрольно-
нaглядової системи, спроможної зaбезпечити бaлaнс мiж контролем зa 

дотримaнням встaновлених прaвил i втручaнням у дiяльнiсть суб’єктiв 

стрaхової системи.  
4. Встaновлення процедур i прaвил, що зaбезпечувaтимуть виявлення тa 

врaхувaння iнтересiв кожної групи у процесi прийняття рiшень нa всiх рiвнях 

влaди, посилення конкуренцiї i вiдповiдaльностi зa результaти й нaслiдки 

прийнятих тa реaлiзовaних рiшень.  
5. Створення мехaнiзмiв рiвнопрaвного дiaлогу стрaхових оргaнiзaцiй, 

стрaхувaльникiв тa держaви з ключових питaнь розвитку, результaти якого 

стaють основою нормaтивних рiшень, що приймaють. 
 6. Пiдтримкa суб'єктiв стрaхового ринкуу питaннях сaмооргaнiзaцiї.  
7. Вiдновлення довiри суб'єктiв стрaхового ринку до держaвних iнститутiв, 

боротьбa з корупцiєю нa основi формувaння процедур i прaвил контролю зa 

дiяльнiстю оргaнiв влaди. 



375 
 

 8. Реaлiзaцiя полiтики розвитку конкуренцiї i жорстке присiкaння будь-яких 

проявiв монополiзму для зaбезпечення рiвних умов дiяльностi, зa яких 

перемaгaють нaйефективнiшi стрaховi оргaнiзaцiї. 
 9. Створення умов для того, щоб стрaховiiнновaцiї стaли головним 

iнструментом конкурентної боротьби.  
10. Повномaсштaбнaiнтегрaцiя стрaхового ринкуУкрaїни у свiтовий стрaховий 

простiр.  
Отже, щоб досягти бaжaних цiлей, потрiбно створити iнституцiйну 

систему для вироблення стрaтегiї модернiзaцiї, сумiсну з нaявними 

культурними, полiтичними й iнституцiйними обмеженнями, 

системуiнтерaктивного упрaвлiння зростaнням стрaхового ринку. Її 

функцiонувaння повинне спирaтися нa тaкi коaлiцiї iнтересiв, якi в нинiшнiй 

ситуaцiї мaють шaнси стaти коaлiцiями дiї. 
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У статті доведена необхідність створення нових підходів до бюджетного 

прогнозування, які надаватимуть змогу реально оцінювати економічну 

ситуацію в країні. Дослідження показує, що впровадження смарт-спеціалізації 

сьогодні є надзвичайно необхідним елементом розвитку регіонального 

потенціалу 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, видатки, бюджет, смарт-
спеціалізація, децентралізація. 

Постановка проблеми.У сучасних умовах найбільшої уваги серед цілого 

ряду проблем регіонального розвитку потребують значні міжрегіональні 

диспропорції, що провокують неоднорідний розвиток регіонів, який призводить 

до відсутності можливостей самофінансуваня місцевих бюджетів, їх 

спроможності швидко та  ефективно реагувати на  суспільно-політичні 

процеси, що відбуваються як в Україні та і закордоном. 
Значну роль відіграє пошук шляхів стабілізації ефективного регулювання 

регіонального розвитку, урівноваження диспропорцій, що виникають на 

сучасному етапі суспільних протиріч, які впливають на рівень безпеки нашої 

держави. 
Заходи, що сприятимуть економічному розвитку регіонів та створенню 

умов для покращення рівня життя населення на свій території країни, будуть 

забезпечувати зменшення диспропорцій між регіонами, стабілізацію 

економічного розвитку та єдність нашої держави. 
Висвітленим проблемам присвячена велика кількість публікацій як в 

наукових виданнях так і у періодичних, над ними працюють такі економісти як  

Гайворонська Т. Г., Гнидюк І.В., Далєвська Т.А., Стельмащук А.М. , Воронкова 

В. Г., Ільяшенко В. А, Маліков В. В., Бойчук М., Гриньова В.М., Коваленко 

С.О., Шкварчук С.О. та інші. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Одним із важливих складових 

механізму регулювння міжбюджетних відносин та забезпечення стійкого 

розвитку регіонів є прогнозування показників фінансового стану місцеих 

бюджетів. 
Підсумковим результатом фінансової діяльності органів місцевого 

самовядування є фінансовий стан місцевих бюджетів. Його аналіз допомагає 

виявити темпи розвитку місцевого управління, можливість самофінансування 
та необхідну кількість коштів для виконання покладених на них зобов’язань. Це 

допомагає сфокусуватись на стані регіону, здатності розпоряджатись 

бюджетними коштами та є показником інвестиційної привабливості регіонів. 
У період нестійкого економічного  розвитку України  для прогнозування 

бюджетних показників варто зважати на показники інфляції, рівень девальвації 

валюти та величину державного боргу, зокрема їх динаміку в прогнозованому 

періоді. 
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Внаслідок цього виникає необхіднсть створення нових підходів до 
бюджетного прогнозування, які надаватимуть змогу реально оцінювати 

економічну ситуацію в  країні та допоможуть визначити необхідність регіонів у 

фінансовій допомозі від оргаів вищої влади,  проводити постійні моніторинги 

задля ефективного розподілу інтересів місцевих бюджетів із центральним. 
Основними методами бюджетного планування є методи економічного 

аналізу, нормативний, програмно-цільовий, балансовий, індексний (табл.1).  
Таблиця 1 – Основні методи бюджетного планування 

Метод Характеристика 
Економічний аналіз оцінює міру виконання бюджетних показників за минулий період 

за допомогою порівняння фактичних даних з плановими та 

застосовуєтья в період складання проекту бюджету для  виявлення 

резервів зростання  доходів бюджету та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів.  
Нормативний на основі встановлених норм і фінансово-бюджетних нормативів  

здійснюється розрахунок планових бюджетних показники 
Програмно-цільовий дозволяє виявити та відібрати найкращі сценарії соціально-

економічного розвитку в цільовому, галузевому і територіальному 

аспектах. 
Балансовий 

 
допомагає розподілити фінансові ресурси органів державної влади 

з їх потребами, урівноважити дохідну та видаткову частину 

бюджетів. 
Індексний застосовує значну кількість  різноманітних індексів для обчислення 

планових бюджетних показників з урахуванням інфляційних 

процесів. 
 
Ефективність методів, представлених табл.1 значною мірою 

підпорядковується освіченості та компетентності експертів. Найбільш 

поширеними методами для прогнозування доходів бюджету є економіко-
математичні, вони поділяються на методи екстраполяції та методи 

моделювання. 
Відповідно методу екстраполяції прогноз робиться  на основі зміни стійкої 

динаміки бюджетних показників в попередніх періодах. Натомість методи 

моделювання враховують фактори, які здійснюють  вплив на бюджетні 

показники та задіяні в процесі створення та застосування моделей, в яких 

значення бюджетних показників зображуються у вигляді залежності від 

факторів, що його складають. 
Основою прогнозування економічного розвитку регіонів є система 

макроекономічних показників, державні стандарти  рівня життя населення, 

особливості регіону, розвиток інфраструктури, рівень інвестиційної 

привабливості регіонів. 
Основні принципи регіонального прогнозування: 
- системності, багатоваріантності стратегічних і тактичних завдань; 
- єдності кількісних і якісних характеристик прогнозу; 
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- уміле поєднання різних підходів і методів, ієрархічності та 

програмності у виборі відповідних способів розв’язання соціально-
економічних завдань; 

- агрегованості основних індикаторів і показників регіонального 

прогнозу залежно від прогнозного періоду, послідовності і можливих етапів 

досягнення визначених цілей [2]. 
Процес створення системи прогнозів економічного розвитку регіонів  

відбувається покроково: 
- проводиться комплексний аналіз з метою виявлення регіональних 

проблем розвитку, відбуваються заходи спрямовані на підвищення рівня 

життя населення, скорочення безробіття та забезпечення зайнятості 

населення, покращення  експортного потенціалу регіонів, виявлення та 

розвиток територіальної спеціалізації; 
-  встановлюються пріоритетні цілі розвитку відповідно до регіонального 

розвитку та наявних фінансових ресурсів; 
- впроваджуються обмеження і критерії, які й окреслюють межі 

прийнятних рішень та способів що застосовуються для досягнення мети;  
- визначаються можливі варіанти розвитку подій  в майбутньому в 

залежності від обраних шляхів вирішення регіональних проблем. 
Відтворення основних стратегічних напрямів економічної політики, яка є 

підсумком ефективного прогнозування  характеризується чітким державним 

регулюванням, стабільно високим рівнем життя населення, 

макроекономічним зростанням не може існувати без конкурентоспроможного 

середовища. Саме тому створення ефективної стратегії, що гарантуватиме 

стійкий розвиток місцевих бюджетів є настільки важливим. 
Вагомим фактором, що здійснює вплив на процес формування доходів 

місцевих бюджетів є фінансова стійкість, яка характеризує  такий рівень 

грошових фондів, за якого регіон  стабільно  розвивається, зберігаючи свою 

фінансову безпеку. 
Пріоритетним завданнями органів державної влади  в процесі забезпечення 

стійкого фінансового розвитку регіонів має бути: 
- створення потужної фінансової бази регіонів шляхом подальшого 

розподілу повноважень між центральними органами влади й органами 

самоврядування;  
- пошук додаткових джерел формування доходів місцевих бюджетів з 

метою підвищення рівня самозабезпечення ; 
 -розширення доходної бази місцевих бюджетів за рахунок залучення 

іноземних інвестицій;  
- удосконалення перерозподільних процесів у бюджетній системі.  
Забезпечення  фінансової стійкості місцевих бюджетів можливе за рахунок 

реалізації цілого комплексу заходів спрямованих на розвиток інфраструктури 

регіонів, підвищення якості життя населення, розвитку промисловості та 

збільшення обсягів неподаткових доходів. При цьому важливо підвищувати 

зацікавленість органів місцевого самоврядування  в формуванні сприятливого 

інвестиційного клімату [1]. 
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За умов розвитку в Україні ринкових відносин та значних 

децентралізаційних процесів значної уваги потребую дослідження проблем 

смарт-спеціалізації регіонів, рівня інвестиційної привабливості, створення умов 

для переходу до інвестиційно-інноваційного типу розвитку, початком якого є 

значна кількість інвестицій та смарт-спеціалізація. 
У найближчі часи значення інвестицій направлених на розвиток смарт-

спеціалізації промисловості, особливо інноваційного характеру, значно 

підвищиться, завдяки тому, що смарт-спеціалізація є гарантом стабільного та 

стійкого економічного розвитку регіонів, що допоможе зменшити різницю між 

основними макроекономічними показниками України та розвиненими 

країнами, що спричинить значний поштовх в напрямку входження до 

Європейського Союзу.  
Важливою складовою реалізації положень Угоди про асоціацію з 

Європейським союзом,  а також економічного об’єднання і загальним ринком 

ЄС є реалізація в Україні смарт-спеціалізації. Використання  цього методу є 

ключовим компонентом співпраці в рамках Європейської політики 

добросусідства з можливістю користуватись європейськими структурними та 

інвестиційними фондами. 
Від частки залучення інвестицій, темпів економічного зростання країни 

залежить не лише рівень життя населення, але і інші важливі складові розвитку 

сучасного суспільства. Це пояснює той факт, що управління інвестиційними та 

інноваційними процесами є одним із головних напрямків розвитку як 

центральних, так і регіональних органів влади. На інвестиційний клімат 

здійснює значний вплив  інноваційна політика держави,  так як забезпечення  

стійкого економічного зростання є прерогативою для нашої країни [6]. 
 
 
 
 
 

політична підтримка ключових регіональних пріоритетів, задач і 

потреб для розвитку, заснованого на знаннях 

розвиток «сильних сторін» і конкурентних переваг держави/ регіону 
підтримка технологічних інновацій і стимулювання інвестування 

приватного сектору 
залучення зацікавлених сторін до стимулювання інноваційно-
експериментальної діяльності 
розробка систем моніторингу та оцінювання 

Рисунок 1– Напрями розумної - спеціалізації [4] 
 
Для лаконічного застосування принципів старт-спеціалізації та отримання 

на цій підставі позитивних результатів украй важливо поєднувати інноваційну 

та інвестиційну політику регіону. Вкрай важливо   правильно трактувати 

Напрями розумної-спеціалізації 
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сутність цієї інноваційної системи розумних рішень, що була створена 

Євросоюзом для пошуку структурних змін в економіці регіонів, формуванню  

розвитку регіональної спроможності ефективного функціонування на 

найважливіших світових ринках. 
Розумна спеціалізація – комплекс заходів спрямованих на виявлення 

особливих можливостей та активів кожної країни та регіону зокрема, виділення 

конкурентних переваг кожного регіону і чіткої спеціалізації дій в напрямку 

майбутніх досягнень.  Це також означає  зміцнення  регіональної інноваційної 

системи, збільшення потоку знань і розповсюдження  користі інновацій у 

регіональній економіці. 
У процесі використання підхід смарт-спеціалізації передбачає також 

пошук конкурентних переваг регіону, активного використання його 

інноваційного та наукового потенціалу. Головною ціллю успішного 

запровадження смарт-спеціалізації є злагодженість дій між місцевою владою, 

громадським суспільство, підприємницькою ланкою та науковою складовою. 
Головною перевагою для України використання даного методу є 

можливість залучення до мережі регіонів Європейського союзу, підвищення 

інвестиційної привабливості,  більш тісна співпраця із країнами-членами ЄС. 
З метою використання смарт-спеціалізації в Україні Мінрегіон МЕРТ та 

МОН формують Національну команду, яка контролюватиме процес  на рівні 

державної влади, що стане поштовхом для створення регіональних команд в 

пілотних областях. Завдяки комплексному аналізу даних в усіх галузях за 

програмою спеціалістів ЄС у пілотних областях та обробки отриманих  

результатів, смарт-спеціалізацію буде адаптовано до особливостей регіонів 

України. 
Для України використання смарт-спеціалізації в межах проекту Стратегії  

розвитку промислового комплексу полягає лише в забезпеченні регіонального 

розвитку промисловості та заохоченні застосування інноваційних підходів у 

виробництві. Однак така методика повністю суперечить головній ідеї смарт-
спеціалізації, у якій  повністю відсутня галузева пріоритетність підтримки.  

Особливістю смарт-спеціалізації є підтримка інновацій у найбільш 

перспективні галузях регіональної економіки, не зосереджуючись прийнятих 

метода  підтримки  недостовірних нових та прогресивних галузей. 
Регіональна смарт-спеціалізація  являє собою модель структурних змін, яка 

спряє перекваліфікації регіональної економіки на основі створення  нових 

напрямків виробничого спрямування [2]. 
Впровадження смарт-спеціалізації сьогодні є надзвичайно необхідним 

елементом розвитку регіонального потенціалу для структурних та 

технологічних змін промислового виробництва та його оновлення на 

інноваційних засадах. 
Для ефективного використання  регіональної смарт-спеціалізації необхідно 

розуміти її значення як основного інструменту регіональної політики, в процесі  

впровадження регіональних структурних змін  за рахунок використання 

наявного базису знань для створення нових напрямів регіональної спеціалізації. 
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Вагомий внесок смарт-спеціалізації відбувається в розвиток регіональної 

економіки з метою  розширення її можливостей до адаптації у випадку 

непередбачуваних змін ринкових умов у майбутньому. 
Це важливо для подолання негативних  тенденцій занепаду промислового 

виробництва та структурної недосконалості регіональної економіки, в основу 

якої покладена багаторічна практика некваліфікованого аналізу регіонального 

спрямування, штучного виявлення певних промислових галузей регіонів як 

пріоритетних  та здійснення державної підтримки певних секторів і напрямів 

економічної діяльності. 
Ефективне поєднання  смарт-спеціалізації із залученням іноземних 

інвестицій та впровадженням чіткої інноваційної політики спричинить не лише 

стрімкий економічний розвиток регіонів, але дозволить розвивати ефективну 

політику добросусідства з ЄС [8]. 
Отже можна підсумувати, що головними діями стрімкого економічного 

розвитку регіонів мають бути: 
- створення умов для ефективного проведення смарт-спеціалізації регіонах 

України; 
- після виявлення пріоритетних  напрямків розвитку, активне залучення 

інвестицій у вибрану галузь; 
- залучення інноваційної політики в розбудову промислового виробництва; 
- всебічне сприяння органів влади розвитку підприємництва, з метою 

збільшення дохідної частини бюджету та підвищення рівня життя населення. 
Для України це шанс, якого не можна втратити. 
Враховуючи розробку стратегій регіонального розвитку, після 2021 року 

наявність в областях старт-спеціалізації надаватиме можливість ефективніше 

використовувати наявні ресурси, розвивати унікальні сторони та 

удосконалювати  систему стратегічного планування в областях.  
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РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Перехід України до ринковоїекономікизумовлюєзростання потреби у 

страховому захистіусіхсуб’єктів ринку. Саменаявністьтакої потреби та 

реальна можливістьїїзадоволенняхарактеризуютьступінь розвитку 

економікитієїчиіншоїкраїни, даютьуявлення про рівеньзахищеностіїїюридичних 

і фізичнихосіб.  
Ключові слова:страхування, страховик, страхувальник, страховийринок, 

страховакомпанія, страховіактиви, фінансовіінструменти. 
Постановка проблеми.Сучасні страхові компанії забезпечують 

формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів 

у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування 

ринку страхових послуг із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та 

фінансових інструментів. В Україні страховий ринок має значний потенціал 

розвитку, який потребує, перш за все, детального оцінювання всіх наявних 

можливостей для зрівноваженого розвитку в умовах євроінтеграційних 

процесів. Відтак, виявлення та аналізсучаснихтенденцій розвитку страхового 

ринку є на сьогодніактуальними як з теоретичної, так і з практичноїточокзору. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність страхових компаній 

у сучасному світі та їх вплив на розвиток економіки і соціальне забезпечення 

населення досліджуються в роботах таких провідних науковців, як 

М. Александрова, В. Базилевич, К. Базилевич, В. Бiгдаш, О. Гаманкова, 

О. Залєтов, В. Маргасова, С. Осадець, К. Шелехов, В. Шахов, В. Фурман та ін. 
Метою статті є аналізсучасного стану ринку страхування в Україні та 

визначеннячинників, щовпливають на ефективністьйогодіяльності. 
Виклад основного матеріалудослідження.Становлення України як 

самостійної, незалежної і демократичної держави не могло не обумовити 

створення і розвиток страхового ринку. Ринок страхових послуг є одним з 

необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком 

засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, 

праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має 

найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів 
від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових 

ризиків, криміногенних факторів, стихійних та інших нещасть. Страховий 

ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і 
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пропозиція на страхові послуги, а також здійснюється акт їх купівлі-продажу 

[1].  
Головними функціями страхового ринку є акумуляція та розподіл 

страхового фонду з метою страхового захисту суспільства. Необхідними 

атрибутами страхового ринку є його учасники та товар, який купують і 

продають на цьому ринку. Учасниками страхового ринку виступають продавці, 

покупці страхових послуг, посередники, а також їх асоціації. Страхова 

діяльність належить до найприбутковіших видів світового бізнесу. Діяльність 

кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, який необхідно 

попереджувати, зменшувати та фінансувати, на що і спрямована діяльність 

ринку страхових послуг, який через страхові організації шляхом використання 

особливих механізмів забезпечує процес безперервного суспільного 

відтворення [2]. 
Кількість страхових компаній, що функціонували в Україні та 

забезпечували формування страхового ринку відображено у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Кількість страховихкомпаній в Україні, 2014-2018 рр.  

Кількість 

страхових 

компаній 
2014 2015 2016 2017 2018 2016/2017; 

% 
2017/2018; 

% 

Загальна 

кількість 382 361 310 294 281 -5,2% -4,4% 

вт.ч. «non-
life» 325 312 271 261 251 -3,7% -3,8% 

в т.ч. 

«life» 57 49 39 33 30 -15,4 -9% 

 

Станом на 31 грудня 2014 р. в Україні діяли 382 страхові компанії, з яких 

діяльність зі страхування життя здійснювали лише 57. Тоді як у 2018 році на 

страховому ринку функціонувало вже лише 281 страхова компанія, що на 4,4% 

менше ніж у 2017 році. Страхування життя у 2018 році здійснювали 30 

компаній, тоді як у 2017 році їх кількість була на 9% більша (14,9% від 

загальної чисельності) (табл.1). 
Однією із характеристик функціонування страхового ринку є динаміка 

чистих та валових страхових премій. Чисті страхові премії розраховуються як 

валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються 

перестраховикам-резидентам. Проаналізуємо динаміку чистих та валових 

страхових премій за 2014-2018 роки (рис. 1). 
Таким чином, протягом досліджуваного періоду розмір чистових і валових 

страхових премій мали тенденцію до зростання. У 2017 р. порівняно з 2016 р. 

обсяг надходжень валових страхових премій збільшився на 4 895,8 млн. грн. 

або 30,0 %, обсяг чистих страхових премій збільшився на 527,5 млн. грн. або 

4,1 %.  
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Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2018 

рік, становили 49 367,5 млн. грн., що на 5 935,7 млн. грн. більше порівняно з 

2017 роком та на 14 197,2 млн. грн. більше порівняно з 2016 роком. 
Чистістраховіпремії за 2018 рік становили 34 424,3 млн. грн., що становить 

69,7% відваловихстраховихпремій. Чистістраховіпремії за 2017 рік становили 

28 494,4 млн. грн., або 65,6% відваловихстраховихпремій. 

Обсягиваловихстраховихпремій за 2018 рікзбільшилисьпорівняно з 2017 роком 

на 13,7%, порівняно з 2015 роком зросли на 40,4%. 

Чистістраховіпреміїзбільшилися на 20,8% порівняно з 2017 роком, та на 30,1% 

порівняно з 2016 роком(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Динамікастраховихпремій за 2014 – 2018 рр. (млнгрн) 

 
Варто зазначити, що негативний вплив на розвиток страховогоринку в 

Україні справляють: 
– відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 

неплатоспроможність населення, дефіцит фінансовихресурсів; 
– значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів, збитковість 

більшості підприємств; 
– неповна і фрагментарна законодавчабаза, відсутність державних 

преференцій настраховому ринку, неефективний контроль збоку держави, 

прояви монополізму; 
– високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довгострокових 

(накопичувальних) видів страхування внаціональній валютінеможливе; 
– слабкий розвиток фондового ринку, щоне дає змогу використовувати 

цінні папери яккатегорію активів для захищеного розміщеннястрахових 

резервів; 
– відсутність вторинного ринку страховихпослуг, механізмів ефективної 
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взаємодії банківського та страхового секторів економіки,низький рівень 

розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку; 
– неналежний рівень інформації про стані можливості страхового ринку, 

довіри населення до страхування. 
З 2016 р. вступили в силу нові вимогищодо запровадження страховиками 

вдосконалених систем фінансової звітності, підвищення вимог 

доплатоспроможності, створення докладніших актуарних моделей тощо. 
У зв’язку з цим більшість страхових організаційчекають значні зміни. Ті 

страховики, які бажають «вижити» у висококонкурентній боротьбі,мають 

віднестися до запровадження новихстандартів з повною віддачею для того, 

щобперехід на нові методи був «безболісним» тапроведений у найшвидший 

спосіб. 
Водночас перехід на нові методи потребує від страховиків використання 

передових технологій. Так, більшість великих страховиків вже активно 

інвестувала впокращення технологічних рішень (цифровіплатформи, 

інтерфейсні програми, які даютьможливість не тільки зміцнити свої відносиниз 

клієнтами, але й підвищити ефективністьуправління та керуваннявитратами). 
На сьогодні стан справ на вітчизняному страховому ринку вимагає 

посилення діяльності страхових компаній не тільки щодо просування себе на 

ринок, але й щодо посилення популярності страхування взагалі. Останнє 

страхові компанії виконувати не дуже хочуть, тому що рівень прибутків їх, в 

основному задовольняє, а на залучення нових споживачів грошей і засобів не 

вистачає.   
До важливих стримуючих факторів розвитку страхової компанії, можна 

віднести відсутність кваліфікаційних спеціалістів та недосконалість 

законодавчої бази зі страхування. Страховий ринок відчуває гостру потребу у 

вузькоспеціалізованих професіоналах. Іноді страховій компанії простіше 

підібрати висококласного топ - менеджера, ніж спеціаліста середньої ланки. 
Все це негативно позначається на обсягах і якості страхових послуг, призводить 

до зловживань і правопорушень. Щодо недосконалої системи оподаткування, 

то відповідно до чинного законодавства тільки по окремих видах страхування 

страхові платежі можна відносити на собівартість продукції. Аналогічна 

ситуація із платежами громадян: страхові платежі, які отримують громадяни, 

оподатковуються [5].  
Однак, незважаючи на це, останнім часом діяльність на ринку страхових 

послуг дозволила низці страхових компаній суттєво покращити свої позиції. 

Понад 82% експертів оцінили позитивно змінупозиції страхових компаній, до 

якої вони належать, що фактично відслідковується зростаючою динамікою 

розвитку страхового ринку. Так, найважливішими пріоритетами розвитку 

середньооблікової страхової компанії на сучасному етапі експерти відзначили: 

удосконалення управління персоналом (16,13%), розвиток інших каналів 

продажу (14,52%), удосконалення страхових продуктів по існуючих видах 

страхування та освоєння нових видів страхування (по 12,9% відповідно), 

вдосконалення фінансового контролю та впровадження внутрішньо-
корпоративних технологій (по 9,38% відповідно), маркетинг (8,06%), 
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регіональний розвиток (філії, офіси продажу) і вдосконалення управління або 

організаційної структури (по 6,45% відповідно) та розвиток агентської мережі 

(3,23%)[4].  
Деякі страховікомпанії перекривають свої резерви за рахунок позикових 

коштів. І шлях розв’язання цієї проблеми лежить узміні порядкунагляду. 

Сьогодні страхові компанії здають звітність один раз на квартал, як і 

передбачено законодавством. Проте є досвід Казахстану, що змінив систему 

нагляду на щоденний. Потенціал страхового ринкуУкраїниможе бути 

реалізованийлише у випадку, якщо державний нагляд відповідним чином 

реалізовуватиме своїзавдання.  
Якщо взяти, наприклад, Німеччину, то вцій країніза останнідесятьроківне 

збанкрутувала жодна страхова компанія. Представники німецьких страховиків 

вважають це насамперед заслугоюнагляду. Чимжорсткіший буде нагляд за 

діяльністю страхових компаній, особливо це стосується соціально 

орієнтованихстраховихпослуг, тимкращимбуде результат. У загальній формі 

цей нагляд виражається у вивченні фінансового стану страховика і його 

платоспроможності по прийнятих договірних зобов’язаннях перед 

страхувальниками. Так, відсутність засобів у страховика для розрахунків по 

прийнятих зобов’язаннях підриває довіру не тільки до конкретного страховика, 

але і взагалі до ідеї страхування.  
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України 

здійснюється Комітетом по справах нагляду за страховою діяльністю, що діє 

відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та 

Державний комітет з регулювання фінансового ринку України.  
В останні роки на український ринок страхування входять іноземні 

компанії. Вони несуть за собою сучасні страхові технології та їх діяльність 

викликає більшу довіру у населення та споживачів страхових послуг.  
Вітчизняні страховікомпанії на сьогодніне в змозі витриматитакої 

конкуренції.  
Отже, входження іноземних компаній на страховий ринок України може 

стати загрозою для подальшого розвитку страхового ринку України.  
Саме тому, українськимстраховимкомпаніямпотрібноспрямовувати 

своюдіяльність внаступнінапрямки: впровадженняпринципів 

страховогонагляду; впровадженняміжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку; впровадження системи підготовки кадрів та підвищення рівня 

кваліфікованого персоналустрахового ринку; проведення міжнародних заходів; 

створення інституту ринку; залучення інвестицій, у тому числі й іноземних, у 

галузь страхування та страхового посередництва; вдосконалення 

системидистрибуції страхових послуг; створення умов доступу філій іноземних 

страхових компаній до ринку страхових послуг України та контроль їх 

діяльності; впровадження системи страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів; наближення страхового 

законодавства України до норм та принципів Європейського Союзу; 

розширення співпраці українських страхових компаній зі 

страховимикомпаніямиЄвропи. 
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Якщо діяльність уряду не призведе доістотних змін у страховому 
законодавстві, то головними чинниками, що визначать розвиток вітчизняного 

страхового ринку, будуть: істотно обмежена платоспроможність споживачів 

страхових послуг; відсутність реальних перспектив для навального підвищення 

рівняфінансової стабільності вітчизняних страхових компаній; неможливість 

швидкого створенняпривабливого інвестиційного клімату; підвищення 

вартостіперестрахування; інерційність здійснення пенсійної реформи і 

відсутність позитивних зсувів у реформуванні сфери медичного 

обслуговування. 
Таким чином, для підвищенняефективностіфункціонування страхового 

ринку України необхідновжитинизку заходів (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Напрями підвищення ефективності функціонування 

страхового ринку України 
 
Довіра до страхування як інституту соціально-економічного захисту є 

однією з необхідних передумов розвитку страхового бізнесу. З метою 

відновлення довіри до страхової галузі необхідно: 
– поступово замінити обов’язкове державне страхування безпосереднім 

відшкодуванням з державного бюджету за рахунок коштів, передбачених на 

утримання відповідних державних органів; 
– впровадити нові ефективні та привабливі для населення форми 

фінансових послуг, зокрема такі, як надання кредитів під заставу страхових 

полісів; 
– інформувати населення через засоби масової інформації про стан 

страхового ринку і рівень державного контролю за його діяльністю. 
Висновки. Ефективне функціонування страхових копаній вУкраїні, їх 

успішний та динамічний розвиток,обсяги та напрями фінансування 

суб’єктівгосподарювання залежать від розширення переліку страхових послуг, 

Шляхи підвищення 
ефективності 

страхового ринку 
України

законодавче врегулювання 
питань захисту 

заощаджень громадян за 
довгостроковим 

страхуванням життя, 
здоров’я та пенсійним 

страхуванням
сплата внесків до 

статутного капіталу 
страховика 

виключно грошима, 
зокрема в іноземній 

валюті

вдосконалення 
механізму 

формування 
страхових резервів, 
системи розміщення 
страхових резервів

розширення ринку 
перестраховування, 
активізації роботи з 

нерезидентами 
щодо взаємного 

перестраховування



388 
 

підвищенняїх конкурентоспроможності, удосконаленняпорядку оподаткування 

страхової діяльності,підвищення вимог до порядку створеннястрахових 

компаній, забезпечення оптимальноїструктури співвідношення між 

обов’язковимта добровільним страхуванням, залученнястрахового ринку до 

вирішення проблем соціального страхування. 
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Н.Ю.Мельник  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ 

У статті розглянуто й узагальнено особливості світових систем 

агрострахування та обґрунтовано необхідність орієнтації на модель 

страхування аграрних товаровиробників, яка передбачає активне сприяння 

держави. Розглянуто особливості  «американської» та «європейської» моделей 

агрострахування. Перша з них характеризується активною роллю держави, а 

другу можна оцінити як приватну. Обґрунтовано, що специфіка галузі вимагає 

активної підтримки агровиробників з боку держави, як це організовано в США.  

Зроблено висновок, що страхування врожаю сільськогосподарських культур в 

Україні поки що здійснюється без фінансового сприяння з боку уряду, тому 

доцільно імплементувати кращий світовий досвід. 
Ключові слова: агрострахування, страхові премії, страхові виплати, 

страхова діяльність, аграрні ризики, моделі агрострахуванн. 
Для стабільного ведення промислового виробництва сільськогосподарської 

продукції необхідне застосування різних фінансових інструментів. Без 

кредитування, лізингу та страхування повноцінне ведення бізнесу майже 

неможливе. І саме агрострахування має великий потенціал з великими 

перспективами, можливостями зростання у майбутньому 
В світовому господарстві накопичено вагомий досвід розвитку 

агрострахування. Протягом останнього десятиліття узагальнена сума страхових 



389 
 

платежів в глобальному розмірі збільшилась практично в 4 рази – з 8,7 млрд. 

дол. до 31,9 млрд. дол. [3]. Зростання кількості акумульованих страхових 

премій абсорбувалося в розширення страхового покриття. Як приклад, за 2015 

рік у Сполучених Штатах Америки співвідношення між застрахованими і 

посівними площами дорівнювало 88,0%, у Канаді – 72,2%, в Іспанії – 80,4%, у 

Китаї – 45,0%, а в Греції – 100%. На 01.01.2018 р. в США охоплення 

страхуванням врожаю становило вже 90% від загальної площі посівів [3], в той 

час як в Україні за 2018 андеррайтинговий рік визначений показник складав 

лише 2,6% [4], і це, безперечно, не показує справжніх потреб аграріїв в 

страховому захисті, а свідчить про необхідність вивчення світового досвіду з 

метою його імплементації в українські реалії. 
Питанням теорії та практики сільськогосподарського страхування були 

присвячені праці таких українських вчених: В.Д. Базилевич, В.В. Вітлінський, 

К.Г.Воблий, Н.М.Внукова, В.І. Грушко, М.Я. Дем'яненко, М.С.Клапків, 

С.А.Навроцький, С.І.Наконечний, С.С. Осадець, Р.В.Пікус, Я.П. Шумелда, О.І. 

Ястремський, а також зарубіжних авторів: І.Балабанов, Д. Баббела, А.Вільямс, 

В.Гроуз, В.Глущенко, Д.Діксон, К.Ерроу, Ю.Журавльов, К.Пфайффер, 

В.Смирнов, К.Турбіна, Я.Хеймес, В.Шахов, Р.Юлдашев та інших. Проте 

дослідження зарубіжного досвіду організації агрострахувння з метою його 

використання у вітчизняних умовах залишається актуальним. 
Мета статті полягає в узагальненні особливостей світових систем 

агрострахування та обґрунтуванні можливих ресурсів імплементації 

закордонного досвіду в практику українського страхового ринку.  
Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське страхування є 

специфічним класом страхування, яке об'єднує декілька підгалузей. Виділення 

сільськогосподарського страхування в окремий клас здійснюється за 

принципами формування комплексних видів страхування. До таких видів 

відносяться морське, космічне, авіаційне, медичне тощо. Сільськогосподарське 

страхування розгалужене поняття і до його складу входить багато різних видів 

страхування як майнових так і відповідальності. 
Сільськогосподарське страхування (агрострахування) – це насамперед 

система економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, 

де з одного боку виступають страховики – фінансово-кредитні установи, а з 

іншого – страхувальники – сільськогосподарські підприємства, орендарі, 

селянські (фермерські) господарства, які за певну плату передають свої ризики 

майнових, фінансових втрат в сільськогосподарській діяльності з метою 

отримання відшкодування при настанні страхового випадку.  
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень 

проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 

2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної 

держави неможливе без розвиненого ринку агрострахування. Характерною 

особливістю періоду 2008-2018 років для переважної більшості країн світу 

являється розвиток страхування аграрних ризиків як незамінного фінансово-
економічного важеля протидії ризикам, що пов’язані з процесом 

сільськогосподарського виробництва. Слід  зауважити, що світовим лідерами за 
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сектором агрострахування в економіці є США та Канада, а в Європі – Іспанія. 
В країнах, де агрострахування має високі показники проникнення (80%–

90%), спостерігається системний підхід до розвитку цього напряму. Мова йде 

про підтримку держави (інтегрування страхових рішень до більшої політики 

держави та підтримка аграріїв у вигляді субсидування частини страхової 

премії) у США, Канаді, Іспанії, Туреччині, Індії. В країнах, де агрострахування 

здійснюється без підтримки держави, лише від 15% до 30 % агровиробників 

страхуються. У країнах з високим показником використання агрострахування 

цей інструмент не розглядається як окремий елемент, а, навпаки, 

агрострахування інтегровано в державну політику з управління ризиками в 

сільському господарстві. 
За дослідженнями К.В.Третяка, в світі фігурують дві моделі страхування, 

щодо яких можна дати характеристики та умовно назвати «американська» та 

«європейська». Першорядною характеристикою американського макету 

являється чимала урядова підтримка страхування агроризиків. 

Фундаментальним елементом урядової підтримки є представлення субсидії на 

оплату частини страхового платежу, і це дає спроможність зменшити вартість 

страхування для сільгоспвиробників та, відповідно, убезпечити 

загальнодоступний характер страхування [3]. 
В Канаді модель мультиризикового страхування має свої особливості. В 

цій країні існують домовленості між федеральним урядом та кожною 

провінцією, які реалізовують фермерам страхові послуги через Королівські 

корпорації, що є заснованими комерційними компаніями держави. 
Європейську модель можна оцінити як приватну. Це означає 

щонайменше втручання держави, а також те, що сільгоспвиробники купують 

страховий договір за його абсолютною ціною. Тому страховики висувають на 

ринку лише ті страхові послуги, які фактично можуть бути продані по 

встановленій ціні, а це переважно послуги страхування щодо окремих ризиків, 

оскільки мультиризикові послуги могли б були занадто дорогими для фермерів. 
Достатньо унікальна система страхування аграрних ризиків склалася в  

Іспанії. Саме вона донедавна вважалася однією європейською моделлю, яка 

визначала активну роль держави у сприянні страхуванню ризиків агросфери.В 

сучасних умовах європейські країни розпочали використовувати її практики, а 

саме субсидоване агрострахування почало розвиватися і в Італії, а решта країн 

ретельніше опрацьовують цю модель та потенціал її використання. Окрім того, 

іспанська модель являється моделлю змішаного типу, тобто нівелює відзначені 

недоліки перших двох моделей (державну та приватну), наближуючи їх одна до 

одної. 
 К.В. Третяк стверджує, що обидві моделі – європейська та американська – 
характеризуються певними своїми недоліками. Щодо недоліків американської 

моделі, то це наявність високих адміністративних витрат і складнощі контролю 

внутрішньої загрози тому, що факт страхового захисту погіршить мотивування 

страхувальника для уникнення чи прогнозування небезпеки, в результаті чого 

збільшується імовірність понести збитки. Тому, в результаті, страховики 

стикаються з високими показниками збитковості впродовж страхування ризиків 
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аграрних підприємств [3].  
 Вадами приватної європейської моделі виступає незахищеність аграріїв-
страхувальників, а також низькі можливості використання потенціалу держави.  

Необхідно відзначити, що за ступенем розвитку аграрного виробництва 

перші позиції у світі займають Сполучені Штати Америки. Головною 

запорукою стабільності спеціалісти вважають сприятливу політику з боку 

держави, яка спрямована на підтримку аграріїв, результативне співробітництво 

приватного і державного секторів. Страхування агроризиків в США охоплює 

менеджмент всіх сільськогосподарських ризиків задля забезпечення рівноваги 

інтересів зацікавлених сторін [3]. 
 Агентство з управління ризиками (RMA) Державного департаменту 

сільського господарства США. розробляє політику страхування у США, умови 

її реалізації, тарифи, ціни послуг, забезпечує стандарти андерайтингу в 

урегулюванні збитків. Агентство також перевіряє правильність інформації про 

страхові виплати та збитки, визначення прибутків/ збитків від страхової 

діяльності, розрахунки зі страховими компаніями. Крім того, тут аналізують 

нові страхові продукти та визначають потребу в розширенні федеральної 

страхової програми. 
 Американський уряд не випадково бере участь у цих фінансових 

операціях. В країні постійно відбуваються природні катаклізми, які охоплюють 

великі території, і від них потерпає багато фермерів. Загальні збитки становлять 

дуже значні обсяги коштів. Наприклад, у 2015 року страхові виплати 

перевищили 6 млрд дол. США. Компенсувати такі суми приватним компаніям 

не завжди під силу. Тож без державної підтримки системи захисту такі 

структури могли б збанкрутувати [1]. 
 У США агрострахування допомагає підтримати фермерів, а також увесь 

ланцюжок від банків до дилерів. Це також поліпшує систему продовольчої 

безпеки і підтримує місцеву інфраструктуру та громади. Багато кредиторів — 
банки, інші структури, вважають, що придбання страхового полісу в 

агрострахуванні є необхідною передумовою в отриманні фінансування. Адже 

вони мусять бути впевнені, що якщо дають гроші, то фермер буде в змозі їх 

повернути [1]. 
 До 1980 року система подібного страхування у США, була винятково 

державною справою. Потім до федеральної програми агрострахування 

долучилися приватні страхові компанії — вони взялися за реалізацію страхових 

полісів. Нині у секторі працюють 16 страхових компаній. Водночас вони 

надають консультації, реалізують освітні програми, інформують фермерів про 

умови придбання страхових полісів, їх особливості щодо кожної 

сільгоспкультури тощо. У разі настання страхових випадків компанії 

виконують оцінку збитку та виплачують відшкодування. 
 Особливістю американського страхового ринку є те, що всі компанії 

продають однакові страхові продукти, Таким чином, вони не конкурують за 

типом страхового покриття, а виступають конкурентами у сфері послуг, які 

надаються фермерам. Останні сплачують лише частку вартості страховки. 

Решту доплачує держава. І  це стимулює сільгоспвиробників страхуватися, 
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адже страхові послуги стають для них фінансово доступними. 
 Крім того, американські аграрії мають змогу в рамках федеральної 

програми страхуватися не лише проти погодних ризиків, а й від можливого 

зменшення ціни на сільгосппродукцію, зниження доходу господарств. Це 

значно розширює їх можливості при виборі страхового продукту, здатного 

максимально забезпечити бізнесовий інтерес [1]. 
 Федеральну страхову програму затверджує Конгрес США. Вона завжди 

передбачає наявність коштів для покриття збитків, яких зазнали фермери. 

Успішність роботи американської моделі страхування в агробізнесі засвідчують 

наступні показники. З 1994 до 2015 роки кількість контрактів страхування тут 

зросла в 2,1 разу. Якщо 1994 року страхувалося лише 33% площ сільгоспугідь, 

то 2015-го — 86%. Страхові платежі за цей час зросли удесятеро з 601,1 млн 

дол. до понад 6 млрд дол. У 2002 році в рамках федеральної страхової програми 

страхувалися 358 сільгоспкультур, у 2007-му — 427, у 2012-му — 507, а 2016-
го їх кількість сягнула 551 [1]. 
 Висновки. Узагальнюючи огляд систем агрострахування різних країн, 

слід зазначити, що системи агрострахування різних країн визначаються 

наступними ключовими властивостями:  
 – держава володіє можливістю брати активну участь у реалізації систем 

агрострахування;  
 – поведінка держави у страхуванні являється ясною та ортодоксальною;  
 – страхування являється добровільним;  
 – утворюються професійні державні заклади задля розробки і 

впровадження політики держави у визначеній сфері;  
– держава має можливість надавати страхові субсидії і 

сільгоспвиробникам, і страховим компаніям [3]. 
 Дослідження показало, що роль держави в страхуванні ризиків аграрного 

виробництва повинна включати наступні складові:  
 1) Опрацювання та запроваджування нормативних та законодавчих 

документів в галузі страхування сільськогосподарських ризиків, контроль за їх 

виконанням та дотриманням;  
 2) Створення сприятливих політичних, економічних та соціальних умов 

для піднесення страхування сільськогосподарських товаровиробників;  
3) Допомога у створенні належних умов реалізації перестраховування 

ризиків на вітчизняному страховому ринку[3]. 
Слід констатувати, що сфера страхування врожаю сільськогосподарських 

культур в Україні поки що здійснюється без фінансового сприяння з боку 

уряду. А на таких умовах, як засвідчує практика розвинених країн, дана система 

працює за мінімальних обсягів. Тому все частіше виникає питання щодо 

необхідності отримання прямого державного сприяння у випадку настання 

катастрофічних збитків аграрних виробників. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РИНОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСТАННІХ 

РОКІВ 
У статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку агрострахування в 

Україні протягом 2005-2018 років. За результатами дослідження окреслено 

основні особливості, проблеми та недоліки сучасного стану ринку 

агрострахування в Україні. Запропоновано низку заходів щодо формування 

потреби фермерів у страхуванні сільгосппродукції та відновлення довіри до 

суб’єктів ринку агрострахування: встановлення чітких правил гри, проведення 

інформаційних компаній з агрострахування. запровадження державної 

програми регулювання та підтримки страхування аграрних ризиків. 
Ключові слова: агрострахування, страхові премії, страхові виплати, страхова 

діяльність, застраховані площі, аграрні ризики. 
У багатьох аграрних країнах страхування для фермерів відіграє важливу 

роль у мінімізації ризиків. Натомість вітчизняні аграрії поки що досить 

скептично ставляться до можливості застрахувати свій урожай, бо не знають 

про переваги і не завжди вірять у реальні виплати. Не демонструють активності 

і самі страхові компанії: серед 63 компаній, які можуть надавати страхові 

послуги саме в агросекторі, у цьому напрямі працюють лише 13[1]. Проте 

експерти з міжнародним досвідом вважають, що Україна має великі 

перспективи для цього ринку. Виявлення головних перешкод для подальшого 

розвитку ринку агрострахування в Україні є перспективним й актуальним 

напрямом наукових досліджень. 
 Теоретико-методичні питання розвитку ринку агрострахування 

розглянуті в наукових роботах таких вітчизняних науковців, як Н.Внукова, О. 

http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/10327-ahrostrakhuvannia-amerykanskyi-dosvid.html
https://propozitsiya.com/ua/rozvytku-agrostrahuvannya-v-ukrayini-spryyatyme-zmina-klimatu-ta-derzhpidtrymka
https://propozitsiya.com/ua/rozvytku-agrostrahuvannya-v-ukrayini-spryyatyme-zmina-klimatu-ta-derzhpidtrymka
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Гудзь, О. Залєтов, Ю. Лузан, С.Навроцький, С. Осадець, Р. Шинкаренко, В. 

Шахов, В.Якубович та інших. Вагомим внеском у розбудову сучасної системи 

агрострахування здійснює Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група 

Світового банку), реалізуючи Проект «Розвиток агрострахування в Україні». 

Проте багато питань формування сприятливого середовища для розвитку 

агрострахування потребують додаткових наукових пошуків. 
 Метою даної статті є дослідження сучасного стану системи 

агрострахування в Україні та опрацювання напрямків її вдосконалення як 

передумови стабільного розвитку аграрного сектору України. 
 Зведені дані за період 2005-2018 років представлені в таблиці 1. З даних 

таблиці можна зробити висновок, якщо 2016-й рік став першим роком, коли 

після тривалого періоду скорочення ринок агрострахування продемонстрував 

деяке пожвавлення, то 2017-2018 роки продовжили цю тенденцію, поширивши 

її на більшу кількість показників. Ці тенденції можна побачити з рисунків 1-3. 
Таблиця 1 - Страхування сільськогосподарських культур у 2015-2018 

роках [1] 
Показники 2005р. 2010р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Кількість договорів 910 1217 1062 793 957 1205 
Площа, тис.га 390 553 689 700 661 974 

Страхова сума, 

млн.грн. 
н/д н/д 3969 6240 5933 6674 

Сума премії, 

млн..грн. 
12,8 72,1 77,7 157,0 204,3 208,8 

Субсидія, млн..грн. 5,8 0 0 0 0 0 
Рівень виплат н/д 50,9 12,9 44,2 4,9 2,8 

Середня ставка 

премії, % 
3,8 3,8 2,00 2,5 3,4 3,1 

Страхова сума, 

млн.дол.США 
н/д н/д 173,3 239,8 223,5 236,1 

Сума премії, 

млн.дол.США 
2,5 9,1 3,4 6,0 7,7 7,4 

 
На думку більшості дослідників цієї теми, незважаючи на позитивну 

динаміку сучасний стан розвитку страхування сільськогосподарської продукції 

в Україні не відповідає своєму основному завданню – управляти ризиками в 

аграрному секторі для забезпечення стабільності сільськогосподарського 

виробництва та сталого розвитку аграрного сектору економіки. Згідно з даними 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, станом на 01.10.2018 ліцензію на провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції 

мають 63 страхові компанії. У 2018 році продовжується тенденція зростання 

кількості укладених договорів страхування: зростання, порівняно з минулим 

роком, склало 26%.  
Кількість договорів у 2018-му році продовжила тенденцію зростання з 

попереднім роком. Загалом у 2018 андерайтинговому році страхові компанії 

уклали 1 205 договорів страхування сільськогосподарських культур та 
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багаторічних насаджень (далі – сільськогосподарські культури), зокрема, 659 – 
на зимовий та 546 – на весняно-літній період.  Загальна страхова сума за 

договорами страхування сільськогосподарських культур та багаторічних 

насаджень склала 6,674 млрд грн, що на 12,5% більше, ніж минулого року.  

 
Рисунок 1 - Динаміка кількості договорів у 2005-2018 рр [1] 

  
Вперше, починаючи з 2009-го року, у 2018-му році значно зріс обсяг 

застрахованої площі більшою мірою за рахунок озимої пшениці, а також 

озимого ріпаку та соняшнику і незначною мірою - ярої пшениці та цукрового 

буряку.  
 

 

 
Рисунок 2 - Динаміка застрахованої площі у 2005-2018 рр., тис. га [1] 
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 Сума зібраних страхових премій у 2018 р.склала 208,8 млн грн, що на 

2,2% перевищує рівень минулого року. Сільськогосподарські культури були 

застраховані на загальній площі 974 тис. га. (рис.3). Середня ставка страхової 

премії за весь андерайтинговий рік склала 3,1%, зокрема, 3,6% – за зимовий 

період та 3,0% – за період весна-літо. Обсяг зібраних страхових премій у гривні 

зростає вже четвертий рік поспіль, зокрема, у 2018-му році він зріс на 2,2% та 

склав 208,8млн.гривень. Проте, обсяг страхових премій у доларовому 

еквіваленті дещо зменшився (7,4млн дол. США, що на 3,9% менше показника 

2017-го року) через девальвацію гривні. Загальна страхова сума (або об’єм 

загальних страхових зобов’язань) у 2018 році, порівняно з 2017-м, дещо 

збільшилася (з 5,933 млрд грн до 6,674 млрд грн. 
 

 
Рисунок 3 - Динаміка зібраних премій у 2005-2018 рр., млн грн. [1] 

  
 Таким чином, аналіз наведених даних щодо розвитку ринку 

агрострахування в україні дає підстави зробити наступні висновки. 
 1. У 2018-му андерайтинговому році продовжилася тенденція зростання 

ринку страхування сільськогосподарських культур, відновлена у 2016-му році. 

Про це свідчить поведінка більшості показників ринку, зокрема: 
 - у 2018-му андерайтинговому році обсяг зібраних страхових премій дещо 

зріс (на2,2% -у гривні); 
 - загальний обсяг страхових зобов’язань (страхова сума) збільшився на 

12,5% на фоні загальної тенденції зростання ринку; 
 - середня ставка премії у 2018-му році майже не змінилась, порівняно з 

минулим роком, зменшившись лише на 0,3процентнихпункти та склала 3,1%, в 

тому числі 3,6% -за період перезимівлі та 3,0% -за період весна-літо; 
 - загальний рівень виплат 2018-го року, станом на 01.10.2018 складав 

2,8% і є дещо нижчим за минулорічний.  
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 2. У досліджуваний період суттєвих змін у використанні продуктів 

страхування не відбулось. Порівняно з 2017 роком, в цілому, дещо зменшилась 

частка договорів страхування від багатьох ризиків (з 37,8% у 2017-му році до 

26,4% у 2018-му році). У період перезимівлі 2017-2018 рр. залишилась сталою 

тенденція укладення договорів страхування від повної загибелі в комбінації з 

весняними заморозками (73,3%), в порівняні з періодом перезимівлі 2016-2017 
рр. (72,3%). У період весна-літо 2018 року залишилась тенденція домінування 

договорів страхування врожаю від багатьох ризиків (мультиризик), яких на 

ринку було укладено 58,2%. 
 3. Страхування, пов’язане з програмами фінансування 

сільгоспвиробників, складає приблизно третину від усіх укладених на ринку 

договорів та 22,9% від усіх застрахованих площ. Умови страхування за цими 

договорами дещо відрізняються від тих, які в середньому застосовуються на 

ринку. Зокрема, середня ставка премії за цими договорами складає 3,8%. 

Відповідно, частка договорів, які укладаються через Аграрний Фонд та ДПЗКУ, 

у загальному обсязі зібраних страхових премій складає 53,9%. 
 4. У 2018 андерайтинговому році відбулось різке зростання кількості 

укладених договорів страхування тварин, з 23 у 2017-му році до 3941 договорів 

у звітному році [1]. Причиною такого зростання, ймовірно, слугувало 

укладання договорів з фізичними особами. 
Найбільшим викликом для страховиків залишається проблема з довірою 

потенційних страхувальників. Досвід українців, який вони отримали від інших 
видів страхування, накладає свій відбиток і на аграрне. Про можливість 

застрахувати ризики фермер згадує, коли переживає великі втрати. Зі слів 

радника з питань агрострахування Міжнародної фінансової корпорації 

Світового банку Андрія Заріпова, зараз переважна більшість експертів з 

агрострахування знаходяться у Києві, тому потрібно розвивати мережу агентів, 

які можуть пояснювати страхові питання фермерам у регіонах. «Навіть коли ми 

намагаємося напряму вийти на аграріїв, то зазвичай це відбувається так: 

страховики приїжджають у район, але на зустріч приходить лише 3-5 осіб. 

Намагаємося поєднувати цю тему з іншими, то відвідує трохи більше людей, 

але чисто агрострахування поки що не цікавить», — розповів Андрій Заріпов 

[2]. 
На думку експертів, зробити ринок страхування привабливим для 

фермерів можна шляхом проведення інформаційних компаній з 

агрострахування. Також потрібно розвивати мережу агентів, які можуть 

зустрічатися із фермерами і пояснювати, як працюють їхні продукти. Має 

важливе значення і самоповага та чіткі правила у середовищі страхових 

компаній. Адже нечесні гравці ринку можуть вводити клієнтів в оману через 

обмеження умов договорів, які дозволяють відмовитися від виплат. Відсутність 

чітких правил навіть у колі страхових компаній суттєво впливаєна ринок. 

Потрібна і державна програма регулювання та підтримки страхування аграрних 

ризиків. Якщо в інших країнах такий механізм мінімізації ризиків діє та 

повністю виправдовує себе, то може і повинен сприяти стабільнішому розвитку 

бізнесу українських аграріїв. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті обґрунтовано основні принципи формування механізму управління 

міжнародною економічною діяльністю підприємства, здійснено 

характеристику особливостей сучасних економічних відносин на 

міжнародному рівні, визначено підходи до побудови міжнародної економічної 

політики..  
Ключові слова: міжнародна діяльність, експорт, імпорт,зовнішньоекономічна 

діяльність, міжнародні розрахунки, суб’єкти ЗЕД . 
Актуальність роботи полягає в тому, що в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів, які відбуваються в українській та світовій економіці та 

намагання України посилити свою позицію як конкурентоздатного суб'єкта 

світових економічних відносин постає потреба в покращенні механізму  

формування  системи управління міжнародною економічною діяльністю 

українських підприємств. Саме тому держава повинна більше уваги приділяти 

стимулюванню виходу суб'єктів господарських відносин на зовнішні ринки та в 

той ж час приймати заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника на 

внутрішньому ринку. В цих заходах має простежуватися підхід, перш за все, з 

економічної точки зору щодо формування ефективної системи міжнародної 

економічної діяльності підприємств. 
Перед підприємствами - суб'єктами ЗЕД завжди стоять два важливих 

питання: 
1. Як сформувати найбільш прибуткову і ефективну систему управління 

міжнародною економічною діяльністю? 
2. Як керувати нею, щоб досягти поставлених завдань і мети  [6]? 

https://agriinsureukraine.com/wp.../2018/10/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%a0%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2018.pdf%0d
https://agriinsureukraine.com/wp.../2018/10/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%a0%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2018.pdf%0d
http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/12688-perspektyvy-ahrostrakhuvannia-v-ukraini.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/12688-perspektyvy-ahrostrakhuvannia-v-ukraini.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/12688-perspektyvy-ahrostrakhuvannia-v-ukraini.html
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На формування структури системи управління міжнародної економічної 

діяльності значний вплив здійснюють такі фактори: 
- розмір фірми; 
- характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах продукції; 
- значення і характер зарубіжної діяльності; 
- специфіка ринків приймаючих країн і рівень конкуренції на них та ін. 
Методика формування системи управління міжнародною економічною 

діяльністю підприємства являє собою сукупність специфічних прийомів і 

методів дослідження, які застосовуються при обробці економічної інформації 

відповідно поставленим цілям, а також включає розробку організаційної 

структури управління ЗЕД на підприємстві. 
Характеристика методіваналізусистемиуправління персоналом: 
Системний метод є методичнимзасобом системного підходу до вирішення 

проблем формування системи управління міжнародною економічною 

діяльністю підприємства. 
Системний підхід - це вивчення системи управління міжнародною 

економічною діяльністю підприємства в цілому та складових її компонентів: 

цілей, функцій, організаційної структури, кадрів, інформації, технічних засобів 

управління, технології управління, управлінських рішень, методів управління 

експортом та імпортом. Він орієнтує на виявлення різних зв'язків цих 

компонентів між собою і зовнішнім середовищем та зведення їх в єдину цілісну 

картину. 
Метод послідовної підстановки - дає можливість вивчити вплив на 

формування системи управління міжнародною економічною діяльністю 

підприємства кожного фактора окремо, під впливом якого склався її стан, 

елімінуючи дію інших факторів. Фактори ранжируються і серед них 

відбираються найбільш суттєві. 
Метод порівнянь - дає можливість порівняти діючу систему управління 

міжнародною економічною діяльністю підприємства з іншою системою 

передової організації, з нормативним станом або станом у минулому періоді. 

Порівняння дає позитивний результат за умови співставлення однорідних 

показників. 
Метод структуризації цілей - передбачає обгрунтування відповідності цілей 

управління міжнародною економічною діяльністю цілям організації в цілому. 

Аналіз цілей дає можливість уникнути дублювання роботи різними 

підрозділами і створити раціональну систему управління ЗЕД. 
Динамічний метод - передбачає розміщення даних у динамічному ряду і 

вилучення з нього випадкових відхилень. Цей метод використовується при 

дослідженнікількіснихпоказників, щохарактеризують систему 

управлінняміжнародною економічною діяльністю. 
Експертно-аналітичний метод - заснований на 

залученнівисококваліфікованих експертів-спеціалістів по управліннюЗЕД. Цей 

метод не завжди об' єктивний тому, що у експертівнемаєєдинихкритеріївоцінок. 
Основні аналітичні заходи, які проводяться під час формування системи 

управління міжнародною економічною діяльністю підприємства. 
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- оцінкарівня та якостівиконаннязобов'язань за міжнародними контрактами; 
- визначення причин змінипоказниківміжнародної економічної 

діяльностіпідприємства шляхом проведення факторного аналізу; 
- аналіз динаміки основних показників міжнародної економічної дільності 

організації за звітний та попередній періоди; 
- оцінка фінансових результатів ЗЕД та їхвпливу на фінансовий стан, 

платоспроможність і рентабельність підприємства; 
- виявлення резервів підвищення ефективності міжнародної економічною 

діяльностіфірми чи організації; 
- оцінка раціональності використання коштів при здійсненні міжнародної 

економічної діяльності підприємства; 
- обґрунтування управлінських рішень щодо регулювання ЗЕД юридичного 

суб’єкта. 
Формування системи управління міжнародною економічною діяльністю на 

підприємствах в Україні може бути здійснена двома основними шляхами: 
1. Створенням відділу зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках 

діючого апарату управління, як внутрішньовиробничої структури. 
2. Заснуванням зовнішньоторгової фірми (ЗТФ), як самостійної організації. 
Відділ зовнішньоекономічної діяльності (ВЗЕД) — це частина апарату 

управління підприємства, його задача — здійснювати планування, організацію і 

координацію ЗЕД підприємства. 
Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не являється самостійним 

структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату 

управління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом 

єдиної цілісної системи внутріфірмового управління. Цей відділ не займається 

безпосередньо транспортуванням вантажів, митними процедурами і т. д. Він 

створюється, як правило, для планування, організації і координації ЗЕД (хоч на 

практиці зустрічаються й інші варіанти). 
Головні задачі відділу ВЗЕД: 
— управління експортним потенціалом підприємства і створення 

конкурентоздатної продукції; 
— забезпечення виконання зобов'язань перед іноземними партнерами; 
— освоєння нових форм виробничої, науково-технічної і інвестиційної 

співпраці. 
В цьому випадку обсяг експортно-імпортних операцій постійний, 

однорідний, географія його обмежена [4]. 
Основною функцією відділу ВЗЕД є забезпечення стабільної і адекватної, 

потенційним можливостям підприємства, зовнішньоекономічної діяльності, 

поглиблення торгових відносин з іноземними партнерами. 
Основними видами робіт, виконуваних відділом, є наступні: 
— організація експортно-імпортних операцій; 
— валютно-фінансові операції; 
— декларування і митне оформлення вантажів; 
— науково-інформаційна робота; 
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— вивчення напрямів і тенденцій розвитку світового ринку конкретного 

товару; 
— встановлення партнерських зв'язків з фірмами інших країн; 
— пошук способів виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Декларування і митне оформлення є одними з головних напрямів діяльності 

відділу ВЗЕД, оскільки не тільки споживачі продукції підприємства 

знаходяться за кордоном, але і основні постачальники сировини — іноземні 

партнери. Це обумовлює постійні вантажопотоки сировини і товарів. 

Декларування вантажів припускає оформлення наступних документів: 
— вантажних митних декларацій (ВМД); 
— електронних копій ВМД; 
— декларацій митної вартості; 
— описів документів, що прикладаються до ВМД. 
Кінцевим результатом діяльності декларанта є отримання митної відмітки 

«Випуск дозволений». 
Відповідно до цих загальних задач і напрямів діяльності відділу ВЗЕД його 

працівники мають свої конкретні обов'язки. 
Розглянемо структуру відділу ВЗЕД, склад працівників якого визначається 

структурою і особливостями виробництва експортної продукції, формами і 

масштабами ЗЕД на підприємстві: начальник відділу, заступник начальника, 

який безпосередньо підкоряється начальнику відділу, а йому в свою чергу 

підлеглі: експерт з митного регулювання, економіст, протокольне бюро. 
Начальник відділу ЗЕД здійснює загальну координацію діяльності 

працівників відділу і координує діяльність відділу з іншими відділами і 

службами підприємства, займається питаннями руху валютних засобів, вирішує 

поточні оперативні питання. У деяких відділах є посада фахівця з валютних 

операцій  
Менеджери з аналізу зовнішнього ринку, плануванню ЗЕД та менеджер 

зовнішньоекономічної діяльність здійснюють контроль за своєчасним 

виконанням вказівок, ведуть листування з підприємствами і фірмами України і 

інших країн з, економічних і науково-консультативних питань, беруть участь в 

розробці умов контрактів, здійснюють планування, контроль за валютно-
розрахунковими операціями і т. д. 

Економісти секторівекспорту та імпорту відповідає за розрахунок цін 

експортної та імпортної продукції з урахуванням базису поставки і інших умов, 

складання комерційних пропозицій з продажу продукції підприємства, 

розробку статей контракту, оформлення паспорта угоди за договорами купівлі-
продажу, підготовку плану заходів щодо виконання умов контракту і його 

контролю. У деяких відділах замість економіста є посада провідного фахівця з 

кон'юнктури і цін. 
Митний декларант веде всю митну документацію: забезпечує митне 

оформлення продукції, що експортується і імпортується підприємством, 

оформляє вантажні митні декларації, веде статистичну звітність відділу. 
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Відділ ЗЕД в своїй діяльності взаємодіє із службами і відділами 

підприємства. Координація цієї взаємодії лежить на працівниках відділу ЗЕД 

[4]. 
Зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ)  є, як правило, самостійним 

структурним підрозділом підприємства, але не юридичною особою. Вона 

очолюється заступником директора підприємства або заступником 

генерального директора з зовнішньоекономічної діяльності. Фірма має 

субрахунок на рахунку підприємства, що дає їй можливість брати кредити для 

здійснення експортно-імпортних операцій, але витрачати ці гроші на свій 

розсуд без узгодження з керівництвом підприємства вона не має права [5]. 
Цілі створення ЗТФ визначені таким чином: 
— виконання затверджених в установленому порядку планів експорту і 

імпорту зо закріпленою за підприємством номенклатурою товарів і послуг, 

підвищення їх якості і конкурентоспроможності, підвищення ефективності 

здійснюваних операцій; 
— розвиток експорту товарів і послуг і поліпшення його структури, 

вдосконалення номенклатури і організація технічного обслуговування за 

кордоном; 
— здійснення імпортних операцій як наслідок грамотної політики 

підприємства, яка дозволяє економити валютні ресурси, що є в його 

розпорядженні; 
— дослідження ринків збуту, визначення якнайкращих умов для експорту 

товарів і послуг; 
— організація науково-технічної і виробничої співпраці із зарубіжними 

підприємствами з метою практичного використовування новітніх досягнень 

науки і техніки, передового виробничого досвіду. 
Цілі, що стоять перед ЗТФ, визначають задачі зовнішньоторговельної 

фірми, що ці структурні утворення повинні вирішувати в своїй діяльності. 

Вкажемо найважливіші з них: 
— підвищення ефективності експортних операцій; 
— підвищення ефективності імпортних закупівель відповідно стратегії 

розвитку підприємства; 
— систематичне вивчення діяльності найважливіших вітчизняних і 

зарубіжних конкурентів, аналіз їх сильних і слабких сторін; 
— налагодження науково-технічної і виробничої співпраці із зарубіжними 

країнами; 
— організація надання сервісу після продажу за кордоном; 
— постійне вдосконалення системи управління ЗЕД на підприємстві 

(організаційної структури фірми, інформаційного забезпечення ЗЕД, кадрового 

потенціалу і т. д.) [7]. 
Для вирішення цих задач зовнішньоторговельною фірмою повинні 

виконуватися наступні функції: 
— розробка проектів оперативних, річних і довгострокових планів ЗЕД 

підприємства, створення і забезпечення умов для їх виконання; 
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— власне здійснення конкретних зовнішньоторговельних операцій згідно 

закріпленої номенклатури, аналіз їх ефективності, розробка заходів щодо її 

підвищення; 
— сприяння підвищенню технологічного рівня виробництва за допомогою 

імпорту сучасного устаткування і технологій; 
— тісна взаємодія з іншими структурними підрозділами організації на 

користь реалізації єдиної експортно-імпортної стратегії; 
— власне здійснення конкретних зовнішньоторговельних операцій згідно 

закріпленої номенклатури, аналіз їх ефективності, розробка заходів щодо її 

підвищення; 
— розробка, планування і проведення рекламних заходів на користь 

розширення експорту товарів і послуг, забезпечення ефективної участі фахівців 

підприємства у виставках, ярмарках, аукціонах, торгах і т. д., організованих як 

усередині країни, так і за кордоном; 
— розробка проектів оперативних, річних і довгострокових планів ЗЕД 

підприємства, створення і забезпечення умов для їх виконання; 
— тісна взаємодія з іншими структурними підрозділами підприємства на 

користь реалізації єдиної експортно-імпортної стратегії; 
— підготовка і організація відряджень фахівців підприємства за кордон, 

підготовка і проведення ділових переговорів, участь в укладенні 

зовнішньоторговельних контрактів; 
— забезпечення прийому іноземних партнерів, клієнтів, фахівців; 
— забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів 

підприємства; 
— пошук і перевірка надійності зарубіжних партнерів і т.д. [6]. 
Функції визначають конкретну організаційну структуру 

зовнішньоторговельної фірми. 
Група експорту: 
1. Старший фахівець з експорту: 
— розподіляє обов'язки між працівниками експортної групи, контролює їх 

роботу і вимагає звітність на кожному етапі; 
— керує і бере участь в складанні списку потенційних покупців; 
— керує і бере участь в підготовці експортних цін на основі консультацій з 

планово-економічним відділом (ПЕВ) і бухгалтерією; 
— проводить переговори за контрактом, бере участь в його укладенні, бере 

участь в розробці і укладенні агентських угод; 
— бере участь в переговорах, листуванні за контрактом, його укладенні, 

укладанні міжнародних контрактів; 
— керує забезпеченням обслуговування після збуту; 
— бере участь у виставках продукції, що виробляється підприємством. 
2. Фахівець з експорту (кількість і конкретні обов'язки фахівців з експорту 

залежать від номенклатури експортних товарів і від загального обсягу роботи, 

виконуваної групою експорту): 
— збирає інформацію про товар, готовий або підготовлюваний на експорт 

(технічна частина); 
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— займається підготовкою і збором рекламного матеріалу; 
— бере участь в складанні списку потенційних покупців; 
— збирає інформацію про продажі у минулому та про рух товарів; 
— веде листування за контрактом; 
— забезпечує упаковку і транспортування товару, що експортується. 
Група імпорту: 
1. Старший фахівець з імпорту: 
— розподіляє обов'язки при роботі з імпортним контрактом, контролює 

підлеглих; 
— керує збором інформації про продавців, аналізом технічних 

характеристик і цін, складанням конкурентного листу; 
— займається підготовкою контракту з імпорту, керує листуванням; 
— веде переговори за імпортними контрактами, укладає контракти; 
— контролює правильність митних і транспортних процедур; 
— керує збором інформації і листуванням, що стосується виставок з метою 

укладення імпортних контрактів; 
— спільно з юристом залагоджує спірні питання з імпортних контрактів; 
— бере участь у виставках, покупках товарів з виставки; 
— керує врегулюванням митних питань і статусу товарів підприємства, 

неповернених з виставок. 
2. Фахівець з імпорту: 
— збирає в підрозділах підприємства заявки на імпорт устаткування; 
— готує і розсилає запити; 
— стежить разом з бухгалтером за своєчасністю платежів; 
— збирає інформацію про потенційних продавців; 
— стежить за забезпеченням і веде листування з приводу обслуговування 

після продажу і покупкою запчастин; 
— збирає інформацію про потенційних продавців за групами товарів. 
3. Фахівець з транспорту: 
— бере участь в калькуляції цін на експортну продукцію з урахуванням 

транспортування; 
— збирає інформацію про правила транспортування, документацію, з'ясовує 

можливі шляхи транспортування експортних і імпортних вантажів; 
— встановлює контакти з транспортними організаціями і веде роботу з 

ними; 
— забезпечує упаковку і транспортування експортних вантажів; 
— забезпечує транспортування імпортних вантажів; 
— бере участь в підготовці товарів на підприємстві до виставки, 

транспортуванні і поверненні товарів з виставки. 
4. Фахівець з митниці: 
— бере участь в калькуляції цін на експортну продукцію з урахуванням 

митних процедур і мит; 
— збирає інформацію про митні правила і документацію; 
— встановлює контакти з митницею і веде всю роботу з нею; 
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— оформляє митні процедури під час відправлення експортних вантажів, 

отримання імпортних вантажів, відправлення і повернення товарів, що 

приймаються до участі на виставках; 
5. Секретар-перекладач (їх кількість у відділі залежить від загального обсягу 

роботи): 
— займається підготовкою рекламних матеріалів з експорту; 
— збирає інформацію про продажі товарів у минулому; 
— бере участь в складанні списку потенційних покупців; 
— готує разом із старшим фахівцем з експорту і розсилає оферти; 
— готує документацію, що необхідна для участі у виставках; 
— займається перекладом текстів оферт і контрактів, телексів і листів 

комерційного характеру, технічної документації, пов'язаної з комерцією, і 

юридичної документації [7]. 
Зміна (скорочення) масштабів експортної діяльності підприємств 

призводить до того, що зовнішньоторговельна фірма, як структура, не 

відповідна обсягам вартості, що знизилися, може бути трансформована у відділ 

зовнішньоекономічної діяльності. 
Служба ЗЕД — ще один з варіантів організаційної структури управління, 

побудована згідно дивізійного типу. Цей тип структури управління широко 

поширений в зарубіжних компаніях. 
Розглянемо структуру управління служби ЗЕД. 
Вхідні в службу фірми з маркетингу, експорту і сервісу є самостійними 

структурними підрозділами, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність 

підприємства — виробника експортної продукції. 
Вся служба ЗЕД здійснює свою діяльність з юридичними і фізичними 

особами на договірній основі в рамках своєї компетенції. Служби ЗЕД 

керуються чинним законодавством, галузевою нормативно-технічною 

документацією, наказами і інструкціями керівних органів своєї галузі 

промисловості, ухвалами і указами уряду України, статутом, наказами і 

розпорядженнями керівництва підприємства. 
Служба ЗЕД очолюється директором, який підкоряється заступнику 

генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності. [8] 
Предметом діяльності служби ЗЕД є: 

— систематичне вивчення і аналіз кон'юнктури зовнішнього ринку товарів 

підприємства-виробника; 
— порівняльний аналіз техніко-економічних і експлуатаційних характеристик 

вітчизняної і аналогічної зарубіжної продукції; 
— комерційне дослідження заходів щодо організації технічного 

обслуговування, ремонту і послуг відносно продукції, що постачається 

іноземним замовникам; 
— розробка пропозицій щодо розширення сфер збуту з метою збільшення 

експортних можливостей; 
— прогнозування кон'юнктури ринку і організація поставок запчастин і послуг 

з метою визначення попиту і стимулювання збуту продукції; 
— розробка і проведення рекламних заходів з метою розширення експорту; 
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— участь в тематичних виставках, ярмарках, симпозіумах з метою 

рекламування продукції і отримання новітньої інформації щодо ринків і 

науково-технічних досягнень, нових методів просування товарів і послуг на 

зовнішній ринок; 
— створення власного інформаційно-довідкового фонду [6]. 

Діяльність всіх підрозділів служби ЗЕД, так само як і відділів ЗЕД і 

зовнішньоторговельних фірм, неможлива поза внутрішньовиробничими 

взаємостосунками з іншими структурами підприємства — виробника 

експортної продукції. 
Так, служба ЗЕД взаємодіє: 

— з виробничим відділом — за визначенням виробничої гарантії виконання 

поставок експорту виробів, узгодженням строків виготовлення виробів, 

маркетингового супроводу виробів, що експортуються, у виробничому циклі, 

координації дій щодо усунення недоліків при виробничому виконанні 

контрактів і договорів; 
— з відділом технічної документації — відносно технічної документації на 

вироби, схем і іншої нормативно-технічної документації; отримання інформації 

про матеріали і компоненти, вживані при виготовленні виробів; розмноження 

науково-технічної документації про тару, упаковку; отримання рекомендацій за 

способами транспортування, інформації про специфіку технології виробів, 

устаткування і інструменту і т. п.; 
— з відділом управління якістю — координація роботи з питань якості 

продукції, що експортується, забезпечення зовнішньоекономічної служби 

документацією, що підтверджує якість продукції; 
— з відділом цін — що стосується цінової політиці і ціноутворенню, 

собівартості виробів, запчастин, матеріалів і т. д.; 
— з фінансовим відділом — що стосується фінансового забезпечення 

підготовки договорів і контрактів і їх супроводу, отриманню, вивченню і 

маркетинговому аналізу фінансової інформації експортних операцій, валютно-
банківських процедурах, узгодженні питань фінансово-комерційної 

ефективності контрактів і договорів. 
Служба ЗЕД взаємодіє також з цехами підприємства — виробника 

експортної продукції з метою отримання і аналізу інформації щодо недоліків у 

виробництві, обміну даними за якістю і конкурентоспроможності виробів, 

маркетингової орієнтації цехового виробництва.  
Велику роль у виході на зовнішній ринок має взаємодія служби ЗЕД 

з інформаційно-обчислювальним центром, що стосується інформаційно-
методичного забезпечення і координації електронної обробки 

зовнішньоекономічних даних в програмному забезпеченні, розробці 

стратегічного виходу на зарубіжні банки даних [2]. 
Таким чином формування ефективної системи управління міжнародною 

економічною діяльністю багато в чому визначається оптимально сформованою 

структурою управління ЗЕД, координацією діяльності всіх відділів і служб, що 

забезпечують експортно-імпортні операції, і адаптацією організаційної 

структури до умов внутрішнього і зовнішнього середовища, що змінюються. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОРУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
В статті обґрунтовано основні принципи формування стратегії 

розвитку як фактору забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку, визначено принципи 

та механізм планування міжнародної економічної діяльності 
підприємства, визначено підходи до обрання стратегії. 
Ключові слова: зовнішній ринок, стратегія діяльності, міжнародна 

діяльність, експорт, імпорт,зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні 

розрахунки, суб’єкти ЗЕД .  
Сукупність стратегічних дій для кожного підприємства є індивідуальним, 

що визначає неповторність поведінки підприємства на ринку. При цьому, вибір 

стратегії обумовлений різними факторами, які є динамічними у просторі і часі.  
Етап формування стратегії розвитку можна представити як синтез 

мистецтва та науки. Це своєрідна арена зіткнення різних інтересів влади та 

впливу. Вирішення стратегічних завдань обертається на колективне мистецтво 

настільки, що можна безумовно стверджувати про колективну стратегію з 

переважанням аспекту співробітництва над моментом конкуренції [7].  
В процесі планування міжнародної економічної діяльності 

підприємством найбільш важливим елементом на сьогодні є розробка стратегії 

розвитку, вибір якої означає, що з усіх можливих шляхів і способів дій, що 

відкриваються перед компанією, вона обирає чітко визначений, конкретний 

напрямок. У розробці стратегії враховується багато факторів, основними з яких 

ми вважаємо: тенденції розвитку макроекономічних процесів, особливості 

галузі, стан правової бази, характер діяльності підприємства, структура і 

кадровий потенціал. 
Останні події в економічному світі роблять конкурентну боротьбу 

жорсткішою. В умовах такого існування організації потрібно не тільки 

визначати стратегічні цілі та орієнтири їх досягнення, а також формувати 

власні конкурентні переваги шляхом координації усіх напрямків власної 

діяльності для підтримки своєї конкурентоспроможності 
Розрізняють два підходи до обрання стратегії:  
1) використовуючи метод аналізу відхилень від цілей,підприємство має 

обрати таку альтернативну стратегію, яка найкраще відповідатиме його цілям у 

майбутньому. Даній стратегії буде відповідати відповідний рівень стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства; 
2) враховуючи наявну стратегію та конкурентні переваги, підприємство 

має обрати таку стратегію із можливих, яка найкраще відповідатиме його 

теперішнім цілям [10]. 
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Крім цього, до основних критеріїв, за якими слід обирати конкурентну 

стратегію відносять: 
 інтенсивність конкуренції; 
 умови економічного середовища; 
 ступінь розвитку бізнесу та його привабливість; 
 конкурентний статус підприємства; 
 конкурентоздатність продукції та привабливість галузі [9]. 

Комплексна стратегія розвитку підприємства включає одну або декілька 

узгоджених між собою стратегій. У будь-якому разі, в ролі основних елементів 

комплексної стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства виступають наступні її складові, так звані компоненти або 

параметри, які відображають моменти поведінки підприємства як результат 

прийняття відповідних стратегічних рішень.  
Таким чином, до основних компонентів конкурентоспроможності стратегії 

підприємства належать: 
 інновації: конкурентна технологія, технічна модернізація,випуск 

нових товарів – дають змогу зменшити витрати і збільшити збут за рахунок 

нововведень та переваг науково-технологічного розвитку, а також визначають 

сутність інноваційної стратегії підприємства; 
 фінансово-економічна стійкість, яка зберігає рівновагу підприємства и 

зміцнює завойовані ринкові позиції, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності; 
 інтеграція, кооперація, спеціалізація як спосіб розміщення ресурсів та 

активів в рамках стратегії прискореного реагування або інноваційної стратегії.  
Формування стратегії розвитку підприємства має охоплювати наступні 

ключові елементи: 
1) усвідомлення місії підприємства, яка є основною метою діяльності 

підприємства та визначає пріоритетні напрями стратегічного розвитку 

підприємства; 
2) визначення стану зовнішнього середовища та аналіз його впливу на 

діяльність підприємства. Формування ефективних форм взаємодії із зовнішнім 

середовищем та взаємозв'язків у внутрішньому середовищі підприємства;  
3) оцінка сильних і слабких аспектів діяльності підприємства, що 

визначає можливості внутрішнього потенціалу підприємства і має на меті на 

виявлення рівня його конкурентоспроможності; 
4) вибір ключової стратегічної моделі розвитку підприємства з 

урахуванням стадії його життєвого циклу; 
5) розробка системи стратегічних цілей підприємства з врахуванням 

визначаючої стратегічної моделі розвитку підприємства; 
6) аналіз цільових показників стратегічного управління розвитком 

підприємства по періодах реалізації та формулювання політики стратегічного 

управління за окремими найбільш важливими напрямками діяльності 

підприємства; 
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7) прогнозування плану розвитку ринків, де функціонує підприємство з 

урахуванням чинників зовнішнього середовища, розроблення альтернативних 

стратегій розвитку підприємства та сценаріїв їх реалізації [9]. 
Отже, стратегічна концепція формується на основі можливих стратегічних 

цілей, визначених на попередньому етапі аналізу, та виходячи з умов 

функціонального середовища та цілей розвитку підприємства.  
Після аналізу конкурентоспроможності підприємство може опинитись в 

одній з п’яти ситуацій: 
1) рівень конкурентоспроможності стабільний; 
2) рівень конкурентоспроможності спадний; 
3) підприємство стрімко втрачає конкурентні можливості; 
4) рівень конкурентоспроможності помірно зростає; 
5) рівень конкурентоспроможності стрімко зростає [5]. 

 У кожному випадку підприємство має три сценарії розвитку: збереження 

наявного стану, його погіршення або покращення. Для двох критичних 

ситуацій, а саме – «стрімке зростання / падіння» характерний лише один 

варіант – «помірне зростання/ падіння» відповідно. 
Отже, сутність сучасного розуміння стратегії розвитку підприємства 

проявляється у вирішенні головного завдання стратегічного управління, а саме 

уникнення загроз або використання як існуючих, так і майбутніх неочікуваних 

можливостей на користь бізнесу. В результаті цього, основу конкурентної 

стратегії та успіх її реалізації забезпечує ряд принципів: 
1) активність стратегії, направлена на зміну середовища в своїх 

інтересах;стверджуючий характер – оцінка можливостей розвитку в режимі 

реального часу з метою передбачення виникнення загроз; 
2) комплексна, системна оцінка умов діяльності підприємства, 

цільових орієнтирів як результату взаємодії макро- та мікросередовища; 
3) найбільш повне використання конкурентних переваг підприємства. 

Нейтралізація його слабких сторін та сильних сторін конкурентів; 
4) регулювання витрат та їх оптимізація як ключовий фактор 

отримання конкурентних переваг; 
5) збалансованість основних стратегічних детермінант – фінансово-

економічної стійкості та інновацій в рамках комплексної стратегії розвитку; 
6) моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища, а також 

результатів реалізації минулої та поточної стратегії; 
7) наукова обґрунтованість та адекватність стратегічних рішень [5]. 
Таким чином, пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства варто вести одночасно за кількома спектрами його діяльності, де 

позиції найбільш сильні або можуть стати такими при виборі правильного 

стратегічного курсу.  
Запорукою успішного функціонування підприємства є формування 

стратегії його розвитку, яка дає змогу зосередитись на головних проблемах і 

відкинути другорядні; визначити й скоординувати дії з реалізації місії й 

основних цілей фірми, шляхи її перетворення в новий стан, а також способи 

використання необхідних для цього ресурсів. 
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Саме від того, наскільки правильною та доцільною буде обрана стратегія, 

залежить ефективність господарської діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність на міжнародному ринку. 
В процесі формування стратегії не повинно бути хаотичності, необхідно 

усвідомлювати свою позицію на ринку та будувати стратегію «знизу вверх». 

Тобто підлаштовувати внутрішні можливості підприємства та його позиції на 

ринку під ринкову ситуацію. 
Чітко сформована та аргументована стратегія розвитку підприємства дає 

можливість визначити стратегічні цілі для управлінців та способи їх 

досягнення, уникнути ризиків, раціонально розпоряджатися ресурсами тощо. 
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ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ 
НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

У статті автором проведено співвідношення планових показників податкових 

надходжень до фактичних у доходах Державного бюджету України та 

визначено на скільки ефективно були прогнозовано даний вид доходу. Доведено, 

що планування доходів є важливим етапом мобілізації коштів, правильність 

розрахунку майбутніх показників, вказує на можливість держави 

спрогнозувати свою економічну діяльність. 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, прогнозування, Державний бюджет, 

економічна діяльність держави. 
Постановка проблеми.Державний бюджет виступає невід’ємною частиною 

ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної 

політики. Серед першочергових завдань держави провідне місце посідає 

наповнення дохідної частини бюджету держави, побудова оптимальної моделі 

податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства та інше. 
Державні доходи забезпечують соціально-економічний розвиток країни 

загалом, а також окремих її регіонів і фінансову підтримку населення. 

Специфіка податкових надходжень до бюджету полягає у тому, що правильне 

їх планування, формування, організація та використання зумовлюють 

підвищення ефективного розвитку країни та подальшу його стабілізацію. 
На сьогоднішній день проблеми планування та формування достатнього 

обсягу податкових надходжень набувають особливої уваги, адже ця група є 

найбільш бюджетоутворюючої серед доходів держави. Недоліки законодавства, 

неефективне планування дохідності бюджету за податками ускладнюють 

наповненість коштами Державний бюджет України, для цього потрібне 

удосконалення політики оподаткування. 
Ціллю статті є дослідження існуючої практики планування та виконання 

податкових надходжень до Державного бюджету. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Дослідження фіскальних 

правил, інституційної основи фіскальної політики в Україні представлені у 

наукових працях В. Андрущенко, Т. Богдана, Є. Балацького, З. Варналія, В. 

Валігури, О. Воронкової, С. Гасанова, І. Гнидюк, О. Длугопольського, М. 

Карліна, О. Кириленко, Т. Косової, Л. Лисяк, Д. Носікова,  В. Опаріна, Д. 

Осецької, Ю. Пасічника, А. Соколовської, С. Юрія та ін. Розвиток інститутів 

фіскальної децентралізації у сучасних умовах розглядається та вирішуються І. 

Волоховою, В. Громом, І. Долозіною, Н. Костіною, Н. Рековою, С. Слухай та 

іншими вітчизняними вченими.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Дослідження проблеми 

планування податкових надходжень до Державного бюджету України має 

важливе значення, адже вміння передбачати майбутні результати, розробка 

ефективних шляхів для їх досягнення, демонструє політику держави, яка 

коректно вираховує та вміє прогнозувати надходження. Оскільки від 
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правильного визначення майбутніх показників залежить якість виконання 

державою запланованих значень. 
Дослідимо у таблиці 1 співвідношення планових показників податкових 

надходжень до фактичних у доходах Державного бюджету України та 

визначимо на скільки ефективно були прогнозовано даний вид доходу. Для 

цього розрахуємо відсоток виконання плану за наступною формулою (1) [36]:  

%100*
ПП

ФП
Еф     (1) 

де ФП – фактичні показники; 
ПП – планові показники. 
Таблиця 1 – Оцінка виконання податкових надходжень у доходах 

Державного бюджету України за 2014-2018 рр., млн. грн. 
Податкові 

надходження 2014 2015 2016 2017 2018 

План 260 746,52 279 487,11 409 170,88 502 554,56 610 864,96 
Факт 248 119,32 266 843,18 408 675,02 503 875,84 605 647,00 
Абсолютне 

відхилення (+/-) -12 627,19 -12 643,93 -495,86 1 321,28 -5 217,96 

Темп приросту 

(%) -4,84 -4,52 -0,12 0,26 -0,85 

Ефективність 

виконання плану 

податкових 

надходжень (%) 

95,2 95,5 99,9 100,3 99,1 

Розраховано автором на основі [5-9] 
 
Як бачимо, із даних таблиці 1, що протягом досліджуваних років фактичні 

показники виконання плану державного бюджету менші за заплановані. Варто 

зазначити, що у 2016-2017 рр. було ефективно спрогнозовано податкові 

надходження, так як фактичний показник відповідає плановому та їх 

ефективність складає відповідно 99,9% та 100,3%. Великий розрив між 

фактичними та плановими показниками спостерігаємо у 2014 році, що менший 

від затвердженого на 12 627,19 тис. грн. та ефективність його виконання 

становить 95,2%. Такий результат свідчить про неналежне прогнозування 

надходжень, що виникло на фоні зміни влади в той період та виникненням 

антитерористичної операції (АТО). 
Перейдемо до розгляду оцінки основних видів податкових надходжень і 

розпочнемо з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та податку на 

прибуток підприємств (далі – ППП) (таблиця 2). 
Із розрахунків таблиці 2 щодо ПДФО можемо зазначити, що фактичні 

надходження даного податку починаючи з 2015 року перевищують планові. За 

досліджувані роки, найменша ефективність виконання плану спостерігається у 

2014 році (надходжень недоотримано на 1  546 млн. грн.) на рівні 89,1%. Такий 

стан можна пояснити особливостями соціально-економічної ситуації в країні в 

зазначений період. 
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Таблиця 2 – Оцінка виконання ПДФО та ППП у доходах Державного 

бюджету України за 2014-2018 рр., млн. грн. 
Податкові надходження 2014 2015 2016 2017 2018 

Податок на доходи на фізичних осіб 
План 14 191,77 42 591,33 56 132,17 77 177,78 91 123,66 
Факт 12 645,77 45 061,99 59 810,47 75 033,40 91 741,79 
Абсолютне відхилення (+,-) -1 546,00 2 470,66 3 678,29 -2 144,38 618,13 
Темп приросту (%) -10,89 5,80 6,55 -2,78 0,68 
Ефективність виконання плану 

податкових надходжень (%) 89,1 105,8 106,6 97,2 100,7 

Податок на прибуток підприємств 
План 39 756,63 36 815,00 48 559,00 63 769,58 80 827,37 
Факт 39 805,90 34 711,00 54 344,13 63 917,15 95 748,65 

Абсолютне відхилення (+,-) 49,27 -2 104,00 5 785,13 147,57 14 921,28 

Темп приросту (%) 0,12 -5,72 11,91 0,23 18,46 
Ефективність виконання плану 

податкових надходжень (%) 100,1 94,3 111,9 100,2 118,5 

Розраховано автором на основі даних [5-9] 
 
Найбільше перевиконання плану ми спостерігаємо у 2016 році, темп 

приросту якого збільшився на 6,55%. Даний результат пояснюється зміною 

ставки оподаткування, зокрема з 01.01.2016 року вона збільшилася з 15% до 

18% [3]. 
Що стосується ППП, то із вищенаведених розрахунків у таблиці 2.3 

бачимо, що прогнозування даного податку відбувається ефективніше. Але 

бачимо, що типовим є переоцінка надходжень, однак у роки стрімкого 

економічного зростання спостерігається його суттєва недооцінка (у 2015 році 

бачимо, що не надійшло коштів на 2 104 млн. грн., а ефективність прогнозу 

становить 94,3%). Однак, якщо аналізувати достовірність прогнозу як такого, 

стає очевидно, що він ненадійний і також систематично не відображає реальні 

економічні тенденції. Окрім того, тяжіння до переоцінки є джерелом ризику для 

бюджетної політики держави. 
Щоб дослідити, як ефективно було спрогнозовано надходження рентної 

плати, пропоную відобразити дані надходжень на рис. 1. План виконання 

надходжень по рентній платі у структурі доходів Державного бюджету України 

за 2014-2016 рр. виконано неефективно.  
Проблема постає в тому, що немає чіткої політики прогнозу даного виду 

надходжень, що і впливає на його фактичний показник. У 2016 році 

спостерігається найгірший показник ефективності виконання – 71%. Як бачимо 

із рис. 1, що з 2017 року фактичні дані наближаються до запланованих, що 

вказує на прогрес у політиці планування даного податку.  
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Рисунок 1 – Оцінка виконання надходжень з рентної плати у доходах 

Державного бюджету України за 2014-2016 рр., млн. грн. 
 
Перейдемо до розгляду оцінки виконання наступної групи податкових 

надходжень, а саме внутрішніх податків на товари та послуги, що включають у 

себе акцизний податок (далі – АП) та податок на додану вартість (далі – ПДВ). 

Розпочнемо аналіз характеристики виконання планових надходжень із 

акцизного податку (таблиця 3). Із розрахунків наведеної таблиці спостерігаємо 

те, що прогнозування АП  2015-2016 рр. було завищеним, так як фактичні 

надходження у 2016 році перевищували планові на 8 230,48 млн. грн.. В інші 

досліджувані роки ситуація протилежна, надходження не були спрогнозовані 

належним чином (середньому ефективність планування становила 93,3%).  
Такі дані свідчать про те, що у 2014 році в Україні відбувався спад ділової 

активності та кон’юнктури ринку. Після 2014 року, хоч надходження АП і 

збільшилися, проте політика прогнозування все рівно не була ефективної, на 

що вплинуло політичне становище нашої держави у 2015-2016 рр, що впливало 

на різкі коливання курсу іноземної валюти. 
 
Таблиця 3 – Оцінка виконання надходжень акцизного податку до 

Державного бюджету України за 2014-2018 рр., млн.. грн 
Акцизний податок 2014 2015 2016 2017 2018 

План 30 572,89 60 025,66 81 892,00 100 366,94 94 457,40 
Факт 28 507,53 63 110,60 90 122,48 95 022,78 86 923,54 
Абсолютне відхилення (+/-) -2 065,36 3 084,94 8 230,48 -5 344,16 -7 533,86 
Темп приросту (%) -6,76 5,14 10,05 -5,32 -7,98 
Ефективність виконання 

плану податкових 

надходжень (%) 
93,2 105,1 110,1 94,7 92,0 

 
Перейдемо до аналізу виконання дохідної частини Державного бюджету 

України з ПДВ за 2014-2018 рр. та зобразимо дані дослідження на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Оцінка виконання фактичних надходжень ПДВ до Державного 

бюджету України за 2014-2018 рр., млн.грн. 
 
Із дослідження, що зображено на рис. 2 бачимо, що політика 

прогнозування ПДВ серед інших податків є найбільш ефективною. Проте, варто 

зазначити, що є тенденція до переоцінки обсягу надходжень, що 

спостерігається у 2016-2017 рр. В середньому ефективність виконання 

фактичних надходжень згідно планових за 2014-2018 рр. коливається на рівні 

99,76%, що показує результативність прогнозування даного податку. 
Остання група надходжень для дослідження має назву – податки на 

міжнародну торгівлю та зовнішні операції, що включають в себе ввізне та 

вивізне мито, яке встановлюється на товари та послуги, що відповідно 

ввозяться та вивозяться з митної території України. Неможливо спрогнозувати 

точну ту кількість товарів чи послуг, які країна буде імпортувати чи 

експортувати. Детальніше розглянемо, як було виконано план податків на 

міжнародну торгівлю та зовнішні операції у табл. 4. 
Із розрахунків вищенаведеної таблиці можна стверджувати, що політика 

планування даного податку не є достовірною і не відповідає тій економічній 

ситуації, що склалася у наш час. Бачимо, що великий прорахунок із ввізним 

митом був у 2014 році – фактичні надходження були меншими за планові на 

15,46%. З наступними роками також була недооцінка надходжень, тому що 

було спрогнозовано менше, аніж отримано. Із вивізним митом ситуація 

наступна: у 2014 році спостерігається недотримання фактичних коштів на 

171,13 млн. грн., яке пояснюється тим, що із митної території України було 

експортовано менше товарів, ніж прогнозувалося, і за рахунок цього державний 

бюджет недоотримав сплановані надходження у повному обсязі. 
За даними дослідження, можна зробити висновок, що планування доходів є 

важливим етапом мобілізації коштів.  
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Таблиця 4 – Оцінка виконання податків на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції у доходах Державного бюджету за 2014-2018 рр., млн. грн. 
Податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні 

операції 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ввізне мито 
План 13 056,09 37 422,00 19 276,00 21 670,73 24 739,00 
Факт 11 038,06 39 881,04 20 001,26 22 257,61 23 300,58 
Абсолютне відхилення (+/-) -2 018,03 2 459,04 725,26 586,88 -1 438,42 
Темп приросту (%) -15,46 6,57 3,76 2,71 -5,81 
Ефективність виконання 

плану податкових 

надходжень (%) 
84,5 106,6 103,8 102,7 94,2 

Вивізне мито 
План 249,00 245,00 366,00 459,00 651,00 
Факт 77,87 419,77 369,72 643,46 516,21 
Абсолютне відхилення (+/-) -171,13 174,77 3,72 184,46 -134,79 
Темп приросту (%) -68,73 71,33 1,02 40,19 -20,71 
Ефективність виконання 

плану податкових 

надходжень (%) 
31,3 171,3 101,0 140,2 79,3 

 
Правильність розрахунку майбутніх показників, вказує на можливість 

держави спрогнозувати свою економічну діяльність. Аналіз оцінки виконання 

податкових надходжень державного бюджету за 2014-2018 роки переконливо 

свідчить про те, що планування доходів бюджету в Україні має досить 

невисокий рівень достовірності. Про це переконливо свідчить невиконання 

плану надходжень. З огляду на дану ситуацію головним завданням на 

сучасному етапі є створення науково-обґрунтованої методологічної бази 

доходів Державного бюджету України. 
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М.А.Мулярчук  
здобувач  освiтнього ступеня «магiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
МОНІТОРИНГ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
У статтi досліджено видатки державного бюджету на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. Розглянуто динаміку та структура фінансування 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.Визначено 

взаємозалежність мінімальної заробітної плати з фінансовим забезпеченням 

громадян. 
Ключовi слова: видатки бюджету, мінімальна заробітня плата,соціальна 

політика, соціальний захист, соціальне забезпечення. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Сoцiaльнa пoлiтикa у екoнoмiчнo рoзвинутих 

крaїнaх фaктичнo являє сoбoю фoрму пoлiтичнoгo кoмпрoмiсу мiж 

кoнсерватизмом i лiберaлiзмoм. Нaцioнaльнi держaви змушенi будувaти свoю 

держaвну пoлiтику, зoкремa, в сoцiaльнiй сферi з врaхувaнням клaсoвих 

вiдмiннoстей, з oднoгo бoку, й ґрунтуючись нa пoвaзi дoiндивiдуaльних прaв i 
свoбoд, з iншoгo. У серединi ХХ стoлiття aктивний рoзвитoк сoцiaльнoї 

пoлiтики призвiв дo пoявиконцепцій «держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту» i 
«сoцiaльнoї ринкoвoї держави». Нa нинiшньoму етaпiiстoричнoгo рoзвитку 

вiдбувaється переoсмислення цих кoнцепцiй з oгляду нa мoдернiзaцiйнi 
пoлiтичнi теoрiї, екoнoмiчнi тa демoгрaфiчнi чинники, уявлення прo пoсилення 

рoлi грoмaд i членiв  суспiльствa у сoцiaльнoмурoзвитку. 
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Різноманітні  аспекти  

фінансового забезпення населення відображені у працях Є. Гoлoвaхи, 

Е. Лiбaнoвoї, М. Лукaшевичa, Г. Мiрoшниченкo, Г. Пoпoвича, 

В. Скурaтiвськoгo, В. Сoкуренкo, В. Спiвaкa, Г. Щедрoвoї, O. Дoрoнiнa, 
Л. Четверiкoвoї та інших науковців.  

Формулювання цілей статті.Метою статті є проведення моніторингу та 

оцінки видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні. 
Виклад основного матерiалу дослiдження. З поняттям «соціальна 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
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політика» нерозривно пов’язані такі поняття,як «соціальний захист» і 

«соціальне забезпечення». Н. В. Шульга [4], дослідивши значення термінів 

«соціальний захист» і «соціальне забезпечення», прийшла до висновку, що 

соціальний захист є ширшим поняттям і включає в себе соціальне забезпечення. 
Система соціального захисту складається з трьох елементів, кожен з яких 

має різне коло суб'єктів, джерела фінансування, умови та мету забезпечення. 

Система соціального захисту включає такі форми: 
- соціальне страхування за рахунок обов'язкових страхових і добровільних 

внесків; 
- державне забезпечення та надання соціальних послуг окремим категоріям 

громадян за рахунок державного бюджету; 
- соціальну допомогу та соціальну підтримку непрацездатних громадян. 
Видатки бюджету на соціальний захист населення - це насамперед 

видатки, спрямовані на адресну підтримку малозабезпечених громадян, 

встановлення певного рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних 

груп населення, соціальний захист осіб, що опинилися в екстремальних умовах 

(біженці, безпритульні тощо). 
В умовах стрімкого динамічного розвитку усіх сфер суспільного життя 

вагоме значення посідає розвиток соціальної сфери, що свідчить як про якість і 

рівень життя громадян кожної країни зокрема, так і про рівень розвитку 

економіки загалом. Ключову роль у фінансуванні таких галузей соціальної 

сфери, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення 

відіграють саме бюджетні кошти. Загалом, бюджетне фінансування переважає у 

формуванні ресурсів соціальної інфраструктури, тому видатки соціального 

характеру мають дуже вагоме значення. 
Аналіз даних, наведених у табл. 1, свідчить про переважання в загальному 

обсязі видатків на соціальний захист пенсіонерів. У 2015 році даний вид 

видатків був профінансований на суму 86,23 млрд.грн, що на 6,42 млрд.грн 

більше ніж у 2016 році. У 2017 році дані видатки значно виросли і становили 

99,58 млрд.грн, а у 2018 році їх сума зросла ще на 48,03 млрд.грн. 
Друге місце за рівнем профінансованості посягають видатки на соціальний 

захист сім’ї, дітей та молоді. Вони мають сталу тенденцію до щорічного 

зростання протягом останніх чотирьох років. У 2016 році вони становили 36,39 

млрд. грн., що на 0,68 млрд. грн. більше ніж у 2015 році. У 2018 році дані 

видатки становили 40,70 млрд. грн., що на 4,23 млрд. грн. більше ніж у 2017 

році (рис. 1). 
Видатки на фундаментальні та прикладні дослідження у сфері соціального 

захисту мають сталий характер фінансування, і щорічно фінансуються на суму 

у 0,01 млрд. грн. 
Фінансування видатків на соціальний захист на випадок непрацездатності 

також щорічно зростають. У 2018 році вони становили 10,30 млрд. грн., це на 

1,67 млрд. грн. більше ніж у 2017 році, і на 2,34 млрд. грн. більше ніж у 2016 

році. 
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Таблиця 1 – Видатки державного бюджету на соціальний захист та 

соціальне забезпечення [2] 

Напрям видатків 2015 р. 
млрд. грн. 

2016 р. 
млрд. грн. 

2017 р. 
млрд. грн. 

2018 р. 
млрд. грн. 

Соціальний захист на 

випадок непрацездатності 7,68 7,96 8,69 10,30 

Соціальний захист 

пенсіонерів 86,23 79,81 99,58 147,61 

Соціальний захист ветеранів 

війни та праці 4,88 4,68 5,37 6,97 

Соціальний захист сім'ї, дітей 

та молоді 35,71 36,39 36,47 40,70 

Допомога у вирішенні 

житлового питання 2,68 2,59 15,51 41,62 

Соціальний захист інших 

категорій населення 5,73 5,57 8,61 8,33 

Фундаментальні та прикладні 

дослідження у сфері 

соціального захисту 
0.01 0.01 0.01 0,01 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 145,17 138,45 176,33 258,32 

 
Щодо видатків на допомогу у вирішенні житлового питання, то за період 

від 2015 до 2018 року вони зросли майже у 15 разів. У 2018 році дані видатки 

фінансувалися на суму у розмірі 41,62 млрд. грн., що на 26,11 млрд. грн. більше 

ніж у 2017 році і на 39,03 млрд. грн. більше ніж у 2016 році. Причиною даного 

явище є те, що у 2018 році держава ввела в дію програму енергоефективності 

2017-2018, тобто держава відшкодовувала частину суми кредиту, які громадяни 

брали на утеплення своїх житлових будинків. 

 
Рисунок 1 – Динаміка фінансування видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення протягом 2015-2018 рр., млрд. грн. 
Джерело: складено автором на основі [1] 
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Згідно рис.1.1., ми бачимо що у 2016 році загальні обсяги фінансування 

зменшилися в порівнянні з 2015 роком, оскільки в країні відбувалася 

революція. А от у 2018році фінансування різко зросло на 0,7 рази в порівняні з 

2016 та 2015 роками, і на 0,3 рази ніж у 2017 році. 
Загалом видатки на сферу соціального захисту та соціального забезпечення 

в Україні є доволі низькими порівняно з розвинутими країнами. Наприклад, у 

країнах, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), частка соціальних видатків у відсотках до ВВП у 2014 р. становила: в 

Австрії - 28,8 %, Бельгії - 35,8, Великій Британії - 20,9, США - 18,2, Фінляндії - 
22,8, Франції - 34,2, ФРН - 25,8, Швеції - 32,0 %, у середньому по країнах ОЕСР 

- 24,6 %. В Україні ця частка становила у 2015 р. 4,1 %, у 2016 р. - 5,4, у 2017 р. 

- 5,6, у 2018 р. - 6,4 %. 
Надання соціальної допомоги є гарантованою державною підтримкою 

сім’ям з дітьми. Розміри допомог змінювались за 2015-2017 рр. Допомога по 

вагітності та пологах незастрахованим особам виплачується в розмірі 25% 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому розмір даної виплати 

змінюється пропорційно зміні прожиткового мінімуму. Станом на 31.12. 2017 

року дана виплата збільшилась в порівнянні з відповідним періодом 2015 року 

на 13%.З 2017 року допомога при народженні дитини призначається в єдиному 

розмірі 41280 гривень, незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, 

друга чи третя). Як бачимо, допомога при народженні першої дитини 

збільшилась у 2017 році в порівнянні з 2015 роком  на 10320 грн. Проте, 

виплати на другу дитину за відповідний період зменшено на 20640 грн., на 

третю і кожну наступну – на 82560 грн. Отже, спостерігається зниження рівня 

забезпечення багатодітних сімей. 
Дана виплата здійснюється одноразово у 10-кратному розмірі 

прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми виплачується 

рівними частинами. Відповідно до зменшення розміру допомоги, зменшується і 

розмір щомісячної виплати. 
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям, матері 

(батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років також 

залежить від  розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, 

тому збільшення незначне – 13%.  
Аналогічно спостерігаємо збільшення таких видів соціальних допомог як 

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає 
разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу. Всі ці виплати в 

зв’язку з зміною прожиткового мінімуму. 
Зауважимо, що в умовах, коли обсяг коштів держави на соціальний захист 

населення обмежений, дуже важливо визначити пріоритети бюджетного 
механізму фінансування видатків соціальної сфери, а також державні соціальні 

стандарти і нормативи у формуванні заробітної плати, пенсій за віком та інших 

видів соціальних виплат і допомоги з урахуванням насамперед законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму. 
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Як свідчать дані таблиці 2, останніми роками основні показники, що 

характеризують стан соціального захисту населення, - прожитковий мінімум, 

мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, зросли. За даними 

Міністерства фінансів України, касові видатки соціального спрямування за 

загальним фондом Державного бюджету України за 2015 р. проведено в сумі 

212 546,4 млн. грн., що перевищує на 42 679,4 млн. грн., або на 25,1 %, 

показник 2016 р. Таке зростання соціальних видатків обумовлене виконанням у 

2010 р. норм Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати", які дали можливість збільшити всі соціальні 

виплати та якісно поліпшити життєвий рівень громадянам. 
З 1 січня 2017 року, відповідно до бюджету на 2017 рік, прожитковий 

мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1 тис. 544 гривні, з 1 

травня - 1 тис. 624 гривні, а з 1 грудня - 1 тис. 700 гривень. Про це йдеться в 

Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». У 2018 році 

прожитковий мінімум становив 1853 грн., розмір заробітної плати – 3723 грн. 
Таблиця 2 – Мінімальна заробітна плата за 2015-2018 рр. [2] 

Початок дії Прожитковий 

мінумум 
Розмір мінімальної 

заробітної плати 

Нормативний акт, яким було  
встановлено новий розмір 

МЗП 

01.01.2018 р. 1853 грн. 3723 грн. 
Закон України "Про 

Державний бюджет України 

на 2018 рік" (Стаття 8) 

01.01.2017 р. 
01.06.2017 р. 
01.12.2017 р. 

1700 грн. 
1624 грн. 
1544 грн. 

3200 грн. 
Закон України "Про 

Державний бюджет України 

на 2017 рік" (Стаття 8) 

01.01.2016 р. 
01.05.2016 р. 
01.12.2016 р. 

1447 грн. 
1378 грн. 
1450 грн. 
1600 грн. 

Закон України "Про 

Державний бюджет України 

на 2016 рік" (Стаття 8) 

01.01.2015 р. 
01.09.2015 р. 1378 грн. 1218 грн. 

1378 грн. 

Закон України "Про 

Державний бюджет України 

на 2015 рік" (Стаття 8) 

 
Якість соціальних послуг та інших заходів соціального захисту в Україні 

досі залишається відносно низькою, а соціальні потреби найбільш вразливих 

категорій населення не задовольняються достатньою мірою. Розглядаючи 

розміри державних соціальних допомог в 2013-2016 роках, за даний період 

спостерігається дуже незначне збільшення даних виплат – 13%. Якщо раніше за 

другу , третю та кожну наступну дитину сім’я отримувала допомогу в більших 

розмірах, ніж за першу, то в 2015 році даний вид допомоги встановлено в 

розмірі 41280 грн. Тобто розмір допомоги при народженні другої дитини на 

33% менше, ніж в 2013 році, а розмір одноразової допомоги при народженні 

третьої та кожної наступної дитини – на 67%.  
Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2017 рік» 

розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб дорівнюють розмірам 

http://zib.com.ua/ua/126079-derzhbyudzhet_-_2017_minimalna_zarplata.html
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мінімальної зарплати. Варто також зауважити, що згідно з чинною редакцією 
ухваленого Державного бюджету на 2017 рік з 1 вересня діють такі розміри 

прожиткового мінімуму: загальний - 1544 гривні; дітей віком до 6 років - 1355 
гривень; дітей віком від 6 до 18 років - 1689 гривень; працездатних осіб - 1600 
гривень; осіб, які втратили працездатність - 1247 гривень.Розглянемо динаміку 

видатків державного бюджету за 2014-2016 рр. на рис. 2. 

 
Рисунок 2 –  Динаміка видатків державного бюджету за 2016-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [1] 
 

Видатки Державного бюджету України за 2017 рік проведені в 

обсязі 403,5 млрд. грн., що на 7,8 млрд. грн., або на 2 % більше аналогічного 

показника 2016 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) в 2016 році 

становив 93,2 %, недовиконання плану – 29,5 млрд. гривень, виконали  лише 

286,3  млрд. гривень. 
Касові видатки спеціального фонду державного бюджету у 2015 році 

становили 42,6 млрд. гривень. Порівняно з 2016 роком вони скоротились 

на 9,5 млрд. грн., або на 18,2 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) в 

2017  році становив 70,2 %, 401,8  млрд. гривень. 
Отже, згідно динаміки на рис. 3, видно, що найбільш затрати 

спрямовуються на виплату заробітої плати працівникам, а саме у 2014 році 

42,71%, а  у 2015 році 53,15%. відрахування на заробітну плату зросли разом із 

зарплатою, тільки у 2015 році вони становили 16,59%, а вже у 2016 році 

19,53%, а це  на 3,24% більше.Оцінив стипендію, можна зробити висновок, що 

у 2014 році на 4,17%, а у 2017, стипендія зросла стала 10, 40%. Субсидія на 

оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців з місяця 

звернення за нею.  
Соціальний захист сім’ї, дітей і молоді має показників цих видатків у 

період 2016-2017рр.  зросла на 11,84 млрд. грн. (з 24,53 млрд. грн. до 36,37 

млрд. грн.). Зазначені видатки були спрямовані на: – виплату допомог у зв’язку 

з вагітністю і пологами, на догляд за дитиною до 3 років, при народженні 

дитини, на дітей одиноким матерям, тимчасових державних допомог дітям, 

державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям; – утримання 

закладів, які надають соціальні послуги дітям, котрі опинилися у складних 
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життєвих обставинах, центів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; – інші 

програми соціального захисту [3].  
 

 
Рисунок 3 – Динаміка структури видатків соціальний захист та 

соціальне утримання за 2014-2018 рр. 
Джерело: складено автором на основі [1] 

 
Друге місце за обсягом бюджетного фінансування соціального захисту 

населення за рахунок коштів місцевих бюджетів займає соціальний захист на 

випадок непрацездатності. Його частка у структурі видатків за даною функцією 

в продовж  2015 -2016 рр. характеризується зростанням з 10,64 % до 12,43 %. 

Динаміка абсолютних значень видатків місцевих бюджетів на соціальний 

захист на випадок непрацездатності вказує на зростання з 4,45 млрд. грн. до 

7,14 млрд. грн., або на 2,69 млрд. грн.  
Відмітимо, що серед видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і 

соціальне забезпечення лише фінансування соціального захисту сім’ї, дітей і 

молоді та соціального захисту на випадок непрацездатності становлять 75,75 % 

усіх видатків. Усі інші складові соціального захисту населення становлять 24,25 

%. Разом з тим, такі видатки як соціальний захист безробітних та 

фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального 

захисту населення взагалі не фінансуються з місцевих бюджетів, це 

прерогатива виключно державного бюджету. Водночас зауважимо, що 

перманентне зростання видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів може 

викликати у населення споживацькі настрої, та не спонукати їх до забезпечення 

якісного рівня життя за рахунок власної праці.  
Система соціальної допомоги населенню не відповідає потребам 

сьогодення. Це, в першу чергу, пов’язано з розпорошуванням коштів на 

виплату допомоги окремим групам населення без якісного урахування їх 

доходів, реального соціального стану та ін. 
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Протягом аналізованих  років загалом спостерігається збільшення розмірів 

основних складових соціальних стандартів. Проте, у 2014 році мінімальна 

пенсія складала 80,69 %  прожиткового мінімуму, а у 2016 році цей показник 

склав всього лише 80,75%. В свою чергу, мінімальна заробітна плата у 2014 

складала 103,5 % прожиткового мінімуму, а у 2016 році – 103,4%, що теж 

підтверджує негативну динаміку. Тобто, пенсіонери і надалі залишаються 

однією з найменш соціально захищених верств населення. 
Висновки. Як висновок, варто відмітити, що оцінка бюджетного 

фінансування соціального захисту  та соціального забезпечення 2014-2018 років 

говорить про те, що існує певне недофінансування, а також спостерігається 

неефективне використання  бюджетних коштів, що направляються в дану 

сферу. Тому, в нинішніх умовах соціально-ринкової трансформації необхідно 

удосконалювати механізм бюджетного забезпечення соціальної сфери. Також 

не можна залишати без уваги порядок планування видатків на соціальний 

захист та соціальне забезпечення. 
Певною мірою цього можна досягти за допомогою пошуку нових джерел 

фінансування. Необхідною також є оптимізація мережі розпорядників 

бюджетних коштів, що дозволить забезпечити цільовий розподіл бюджетних 

фінансових ресурсів та підвищить рівень бюджетного контролю за 

використанням цих коштів. 
Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування 

соціально забезпеченого суспільства. В зв’язку зі значним підвищенням цін на 

енергоносії в Україні зросла кількість сімей, які неспроможні оплатити 

самостійно житлово-комунальні послуги. Тому значні кошти з державного 

бюджету виділяються на надання пільг та субсидій населенню.  
Проте, через недосконалу законодавчу базу надати допомогу в повному 

обсязі всім, хто її потребував не вдалося. Значні кошти, які були закладені в 

держбюджеті, не були освоєні, тобто значна кількість учасників АТО, членів їх 

сімей та внутрішньопереміщених осіб не змогли скористатись наданими їм 

згідно закону послугами. 
Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до 

соціальних питань створює необхідні передумови для економічного 

оздоровлення, стабільного становища людини впродовж усієї трудової 

діяльності й після її завершення. Зрештою, економічне зростання і підвищення 

народного добробуту – взаємопов'язані процеси. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто основні підходи до обґрунтування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності  підприємства, сформовано принципи підвищення 

експортної конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовано ключові 

елементи формування стратегії розвитку. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, імпорт, експорт, розвиток, 

конкурент, стратегія розвитку, механізм конкурентоспроможності. 
Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства 

є одним з найсуттєвіших та найскладніших етапів стратегічного планування. У 

сучасних ринкових умовах необхідним є пошук таких організаційно-
економічних механізмів розробки стратегії конкурентоспроможністю, які 

забезпечують ефективний розвиток компанії як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 
Міжнародна стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства 

це засіб реалізації місії підприємства, що являє собою сукупність методів, 

способів, важелів та алгоритмів для встановлення довготермінових цілей, які 

комплексно охоплюють усі сфери діяльності підприємства, враховують 

можливі майбутні зміни зовнішнього середовища, циклічність розвитку 

національної та світової економік, а також інтереси власників підприємства[8]. 

Основне призначення стратегії міжнародної конкурентоспроможності – 
взаємоузгодження маркетингових цілей підприємства з їх можливостями, 

вимогами споживачів, використовуючи при цьому слабкі сторони конкурентів 

та свої конкурентні переваги.  
Стратегія конкурентоспроможністі підприємства повинна бути 

направлена на збалансування зв’язків між підприємствами-контрагентами, 

запровадження ефективного внутрішнього економічного механізму й системи 

менеджменту підприємства. Процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства повинен охоплювати усі сфери діяльності підприємства з метою 

формування стійких позицій на зовнішньому ринку.  
Досконалість організаційно-економічного механізму функціонування 

підприємства є основою його ефективного управління.  
Організаційно-економічний механізм підприємства засобів та важелів – 

це система взаємопов’язаних методів, що забезпечують ефективне 

функціонування окремих підрозділів та підприємства в цілому, їх взаємодію 

між собою та зовнішнім середовищем [2]. Ефективність організаційно-
економічного механізму підприємства залежить від організаційної побудови, 

величини та кількості підрозділів, стилю управління, системи відповідальності 

організаційних підрозділів, технологій виробництва, планування, організації, 

координації та мотивації праці, психологічного клімату на підприємстві тощо. 

Складність процесу управління конкурентоспроможністю залежить від 
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кількості підрозділів на підприємстві, ефективності їх поєднання та взаємодії, 

спеціалізації та кооперації, розгалуженості структури управління [4]. У 

більшості підприємств організаційна побудова не відповідає вимогам ринку. 

Вони є не гнучкими, їхня система управління не включає такі важливі 

підсистеми в ринкових умовах, як маркетинг, логістика, інновації тощо. На 

сьогоднішній день у більшості підприємств внутрішнє управління 

конкурентоспроможністю зводиться до управління виробництвом продукції. 
Проте, при цьому недостатньо уваги приділяється асортименту продукції та 

діагностиці споживчого попиту.  
В сучасних умовах необхідно також правильно оцінити потребу та 

купівельну спроможність споживачів, частку на ринку, позиції конкурентів та 

незаповнені ніші ринку. Управління асортиментом продукції тісно пов’язане з 

управлінням якістю. Для підвищення якості продукції на підприємстві потрібно 

розробити інтегровану систему якості продукції, яка включає в себе вимоги 

міжнародних стандартів, і які б могли ефективно функціонувати в ланцюзі 

«виробництво-переробка-реалізація» [7]. Безперечно, в стратегії 

конкурентоспроможності підприємства роль якості продукції є визначальною, 

проте поряд з нею, важливого значення набуває проблема безпечності 

продукції. Ми вважаємо, що безпечність продукції слід розглядати не як 

чинник міжнародної конкурентоспроможності, а як виробничу необхідніть, 

адже в умовах конкуренції виробництво продукції, яка не є безпечною, 

суперечить принципу соціальної спрямованості та відповідності 

підприємницькій діяльності. Якщо мова йде про якість продукції, то цей 

показник є параметром конкурентоспроможності підприємства.  
Після приєднання України до Світової організації торгівлі та підписання 

Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, проблема 

підвищення якості продукції набуває все більшого значення, що зумовлює 

потребу у переході на міжнародні стандарти якості серії ISO 9000 [4]. Якість є 

основним чинником, який впливає на цінову конкурентоспроможність 

підприємства. Для підвищення якості продукції підприємство несе додаткові 

витрати, які входять у собівартість і зумовлюють підвищення ціни. Зростання 

вартості товару може викликати зменшення кількості покупців, тому потрібно 

знаходити шляхи зменшення витрат за іншими статтями. 
Для розробки ефективної стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

неабияке значення має система маркетингу. Діяльність служби маркетингу 

повинна бути інтегрованою з основними ланками підприємства. Основною 

роботою відділу маркетингу є дослідження кон’юнктури ринку, позиціонування 

товару та підприємства [3]. Результатом роботи відділу має бути комплексний 

план маркетингу. Під час управління конкурентоспроможністю важливого 

значення набувають також логістичні підходи до оптимізації заготівельної та 

виробничо-збутової діяльності підприємства. Для економіки України поняття 

логістики є дещо новим. Проте роль логістичного менеджменту в системі 

управління конкурентоспроможністю набуває дедалі більшого значення.  
Особливе значення для кожного підприємства має питання управління 

техніко-технологічною базою. Технічна складова включає в себе комплекс 
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машин та обладнань, які використовуються під час виробництва продукції. У 

сучасних ринкових умовах не потрібно забувати про постійне оновлення 

техніко-технологічної бази на інноваційній основі, що вимагає додаткових 

капіталовкладень. Тому в цьому контексті актуальним стає розробка системи 

управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства [5]. Ще одною 

складовою розробки та впровадження стратегії конкурентоспроможності 

підприємства є оптимізація операційного менеджменту, основою якого є 

управління не значним за часом та обсягом самостійним елементом 

технологічного процесу. Важливою складовою даної підсистеми є сукупність 

операційної документації, спеціалізація та кооперація виробництва й 

реагування на розпорядження та накази, механізм управління виробництвом 

[2]. Таким чином, усе вищесказане можна звести в єдиний механізм управління 

розробкою конкурентоспроможністю підприємства. 
Деякі нововведення створюють конкурентні переваги, коли фірма 

знаходить зовсім нову потребу у покупців або знаходить той сегмент ринку, 

який суперники обійшли увагою. Наприклад, японські фірми досягли переваг у 

багатьох галузях завдяки тому, що робили упор на менш крупні, і менш 

продуктивні варіанти виробів, до яких їх іноземні конкуренти ставилися 

зневажливо, вважаючи їх менш важливими і менш прибутковими [3].  
2. Конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей. 

Система створення цінностей – це весь набір видів діяльності, які втягуються у 

процес створення виробу та його використання і який охоплює ланцюжки 

цінностей фірми, постачальників, посередників, покупців. Конкурентна 

перевага часто приходить як результат досягнення нових шляхів у справі 

формування всього ланцюжка цінності і управління нею.  
Гарним прикладом у цій справі може бути італійська компанія з 

виробництва одягу «Benetton». У цій фірмі випуск продукції відбувається через 

мережу незалежних виробничих одиниць, які належать фірмі і тісно пов’язані з 

роздрібними торговцями, які мають від них дозвіл на продаж товару і 

використовують найбільш сучасні інформаційні системи. У всіх ланках системи 

цінностей фірма «Benetton» перепланувала свої форми діяльності з метою 

звести до мінімуму запас товарів, забезпечити швидку доставку і зробити 

можливим швидкий відгук на віяння моди [2].  
Наявність у даній країні постачальників і споживачів світового класу є 

важливою позитивною якістю і асоціюється з міжнародною перевагою у 

численних галузях.  
3. Конкурентна перевага підтримується тільки завдяки безперервним 

поліпшенням. Мало є таких конкурентних переваг, яких не можна було б 

скопіювати. Наприклад, корейські фірми зрівнялися з японськими фірмами у 

здатності вести масовий випуск стандартних кольорових телевізорів. 

Бразильські фірми зрівнялися з італійськими у виробництві взуття на кожний 

день завдяки оволодінню відповідною технологією і дизайном.  
Якщо фірми (і національні галузі промисловості) залишаються 

нерухомими, то в кінцевому рахунку їх випереджають суперники.  
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Деякі фірми можуть утримувати десятиліттями закріплені конкурентні 

позиції, спираючись на переваги першопрохідця, стійкі відношення з клієнтом 

та ін. Але, з часом, більш динамічні суперники знаходять спосіб обійти ці 

переваги, завдяки більш ефективному способу ведення справи [45]. Наприклад, 

британські, а потім і американські фірми за деякий десяток років втратили свої 

позиції майже вікової давності на ринку верстатів, коли іноземні суперники 

скористалися новою комп’ютерною технологією. З аналогічної причини 

німецькі фірми втратили лідерство у фотоапаратах, коли японські фірми більш 

активно розпочали створення апаратів класу одно-об’єктивних дзеркалок і 

запровадження електроніки. А в суднобудуванні японським фірмам прийшлося 

поступитися значною часткою, коли процес вдосконалення уповільнився і 

корейські фірми скопіювали їх стратегію при більш дешевій робочій силі [1].  
Разом з тим, колись досягнута перевага підтримується тільки шляхом 

безперервного пошуку інших, більш ефективних способів ведення справи і 

постійного внесення змін у поведінку фірми.  
4. Підтримка переваги вимагає вдосконалення її джерел. Конкурентна 

перевага компанії може випливати з будь-якої діяльності у ланцюжку 

цінностей, починаючи з розробки виробу і закінчуючи післяпродажним 

обслуговуванням. Джерела переваги розрізняються у відношенні здатності 

зберігати довгочасну дію [7]. Такі переваги дають: вартість основних фондів,  
які діють у фірмі, порядок у поводженні з власністю, і розраховані на разове 

використання проектні концепції. Всі такі переваги легко скопіювати. 
Переваги ж більш високого порядку і більш довгочасної дії подібні 

фірмовим знакам, які міцно утвердилися, і які є результатом багаторічних 

зусиль по завоюванню ринку або спеціальних прийомів у питаннях поводження 

з власністю [1]. Наприклад, корейським фірмам, які випускають вироби 

електроніки, ще доведеться розробити міцні переваги. Вони ведуть 

конкуренцію головним чином на основі рівня заробітної плати робітників, і 

використовують японське виробниче устаткування та японські і американські 

деталі. Американські компанії, які займаються крупно-масштабним випуском 

комп’ютерів, навпаки, володіють значно більш придатними до довгочасного 

утримання перевагами і які включають економію, що виникає в результаті 

накопичення крупних вкладень у НДДКР, здатність розробляти власне 

програмне забезпечення ПК тощо.  
Формування стратегії міжнародної конкурентоспроможністю 

підприємства є складним творчим процесом, який потребує високої кваліфікації 

менеджерів. Насамперед, розробка стратегії базується на прогнозі напрямків 

діяльності підприємства, кон’юнктури споживчого ринку в цілому і окремих 

його сегментів. Складність цього процесу зумовлена тим, що при розробці 

стратегії йде постійний пошук та оцінка альтернативних варіантів стратегічних 

рішень, які найбільш повно відповідають місії та цілям підприємства та 

завданням його розвитку. Також певну складність формування стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства становить те, що вона є 

незмінною, хоча й коректується з часом відповідно до змін умов зовнішнього 

середовища та виникаючих нових можливостей для підприємства. 
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
Проведений аналіз та виявлено тенденції податкового регулювання після 

прийняття податкового кодексу України. Визначено основні напрями 

податкової політики в умовах економічних перетворень. Розкрита фіскальна 

ролі податкового регулювання при формуванні бюджету країни. 
Ключові слова:податок, оподаткування, бюджет, податкове регулювання, 

податкова система. 
Накопичення значних дисбалансів у податковій системі України зумовило 

виникнення переломного моменту, коли урядові необхідно було приймати 

стратегічне рішення, покликане суттєво підвищити дієвість інституту 

оподаткування, на основі якісного удосконалення інституційного забезпечення 

розвитку податкових відносин. І таким рішенням стало прийняття наприкінці 

2010 року Податкового кодексу України. 
Особливості розвитку вітчизняної податкової системи досліджували у 

своїх наукових працях такі науковці як: В.Л. Андрущенко, Л.В. Лисяк,               

А.А. Мазаракі, А.М. Новицький,  А.М. Соколовська, І.Я. Чугунов, К.І. Швабій 

та інші. 
Метою статті є проведення аналізу та виявлення тенденцій податкового 

регулювання після прийняття податкового кодексу України. 
Прийняття Податкового кодексу України було зумовлено тим, що 

функціонування інституту податкового регулювання деякою мірою вже не 

відповідало сучасним ринковим умовам господарювання, а процес його 

часткової зміни не забезпечував дієвого впливу на соціально-економічний 

розвиток країни. Наростаючий суперечливий вплив асинхронного та 

асиметричного розвитку системи податкового регулювання на економічні 

процеси вимагав її інституційної трансформації. 
Прийняття Податкового кодексу України наприкінці 2010 р. стало піковою 

точкою, в якій започатковано новий етап розвитку вітчизняної податкової 

системи. Він визначався виникненням якісно нових механізмів, відносин та 

тенденцій у податковому регулюванні, яке зазнало значних трансформацій, 

перетворилося у дієву систему, яка має якісно нову здатність задовольняти 

соціально-економічні потреби країни. Прийняття Податкового кодексу України 

наприкінці 2010 р. стало переходом до нових інституційних засад податкового 

регулювання, сприяло інституційному оновленню податкової системи України.  
Трансформація податкового регулювання у якісно новий період розвитку 

після прийняття Податкового кодексу України характеризується 

упорядкуванням податкових відносин, забезпеченням організаційної єдності 

системи, підвищенням її адаптації до сучасних соціально-економічних процесів 

в країні. У період з початку 2011 року система податкового регулювання 

проходить досить складні процеси інституційної трансформації, формування 

нової архітектоніки та адаптації до зовнішніх соціально-економічних умов, для 
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якого є характерним (особливо на початковому етапі перетворень) певна 

непередбачуваність та невизначеність.  
Значний вплив на дохідну частину бюджету країни має податкове 

регулювання [1]. Податкове регулювання є важливим інструментом 

формування дохідної частини бюджету України. Питома вага дохідної частини 

Зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті (ВВП) за 2004-
2010 рр. складає в середньому 28,80%, 2011-2017 рр. – 31,08 [5] (Таблиця 1). 

Таблиця 1 - Питома вага дохідної частини Зведеного бюджету України 

у ВВП за період 2004-2017 рр., % 

П
ер

іо
д
 

Роки Податкові 

надходження 
Неподаткові 

надходження 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

Офіційні 

трансферти від 

урядів 

зарубіжних 

країн та 

міжнародних 

організацій 

Цільові фонди 

Разом доходів 

(без урахування 

міжбюджетних 

трансфертів) 

Д
о

б
іф

у
р

ка
ц

ій
н

и
й

  

2004 17,67 6,87 0,71 0,12 0,23 25,60 
2005 21,44 6,95 0,61 0,04 0,30 29,34 
2006 22,25 7,18 0,57 0,03 0,38 30,41 
2007 21,47 6,46 0,85 0,01 0,48 29,28 
2008 22,93 6,11 0,68 0,01 0,34 30,06 
2009 21,97 6,17 0,39 0,07 0,23 28,82 
2010 20,92 6,59 0,28 0,03 0,25 28,07 
2004-2010 21,24 6,62 0,58 0,04 0,32 28,80 

Точка біфуркації - прийняття Податкового кодексу України 

П
о

ст
б
іф

у
р

к
ац

ій
н

и
й

  

2011 24,81 4,45 0,17 0,04 0,08 29,54 
2012 24,71 5,55 0,20 0,02 0,06 30,53 
2013 23,25 5,58 0,11 0,10 0,04 29,08 
2014 23,16 5,08 0,13 0,34 0,03 28,74 
2015 25,53 7,05 0,09 0,09 0,03 32,79 
2016 27,28 5,26 0,07 0,18 0,03 32,82 
2017 27,75 5,18 0,07 0,05 1,02 34,08 
2011-2017 25,21 5,45 0,12 0,12 0,18 31,08 

 2011-2017/ 
2004-2010 +3,97 -1,17 -0,46 +0,08 -0,14 +2,28 

Джерело: складено та розраховано на підставі даних [2].  
 
Відбулась трансформація ролі податкового регулювання при формуванні 

доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів.  
Протягом періоду 2011-2017 рр. показник частки податкових надходжень 

до Зведеного бюджету України у ВВП складає 25,21%, що на 3,97% 

відсоткових пунктів більше показника періоду до прийняття Податкового 

кодексу України (21,24%) - це свідчить про підвищення фіскальної ролі 

податкового регулювання при формуванні доходів бюджетної системи України 

після прийняття Податкового кодексу України.  
На збільшення частки перерозподілу ВВП через Зведений бюджет України 

у пістбіфуркаційний період 2011-2017 рр. (31,08%) проти добіфуркаційного 

періоду 2004-2010 рр. (28,80%) вплинули: 
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- економічні фактори (зростання прибутку прибуткових підприємств – 
надходження податку на прибуток підприємств; зростання імпорту товарів - 
податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів та 

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції); зростання середньомісячної заробітної плати – податку на доходи 

фізичних осіб); 
- зміни до механізмів оподаткування в частині проведення індексації 

ставок податків; 
- перерахування прибутку Національним банком України та дивідендів 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України»; 
- конфіскація коштів за рішенням суду за вчинення корупційного 

правопорушення. 
Найбільша частка ВВП розподілялася через податкову систему у 2017 р. – 

27,75%. На формування максимального показника 2017 р. вплинуло значне 

зростання основних джерел, які формують податкові надходження. Загальна 

сума податкових надходжень за 2017 р. зросла в порівняно з 2016 р. на 27,3%, а 

в розрізі основних джерел надходжень: податку на додану вартість (сальдо) – 
на 33,3%, акцизного податку – на 19,3%, податку на прибуток підприємств – на 

21,9%, податку на доходи фізичних осіб – на 33,8%.  
Неподаткові надходження також становлять значну частку перерозподілу 

ВВП та складають у 2004-2010 рр. – 6,62% та 2010-2017 рр. – 5,45%.  
Динаміка податкових надходжень повністю відповідає загальній 

тенденції до зростання, адже вони є базовими джерелами формування доходів 

бюджету. Роль неподаткових надходжень зменшується, це свідчить про 

переорієнтацію національної економічної системи та зростання податкового 

навантаження на неї.  
Як свідчать дані таблиці 2, середній показник розподілу ВВП через 

Державний бюджет України за 2004-2010 рр. складає – 22,20%, за 2011-2017 рр. 

– 24,45% [5] (Табл. 2). 
Протягом постбіфуркаційного періоду 2011-2017 рр. показник частки 

податкових надходжень до Державного бюджету України у ВВП складає 

19,41%, що на 3,88% відсоткових пунктів більше показника добіфуркаційного 

періоду (15,53%) - це свідчить про підвищення фіскальної ролі податкового 

регулювання при формуванні доходів бюджету на загальнодержавному рівні 

після прийняття Податкового кодексу України. 
Така динаміка зумовлена збільшенням ставок: 
- акцизного податку на підакцизні товари: пиво, вина кріплені, зброджені 

напої, спирт етиловий та спиртові напої, тютюнові вироби, пальне, паливо 

пічне; 
- рентної плати за користування надрами; 
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; 
- рентної плати за спеціальне використання води. 
Також у 2015 р. відбулася зміна пропорції розподілу мобілізованих сум 

податку на доходи фізичних осіб між бюджетами на користь поповнення 

Державного бюджету України. 
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Таблиця 2 - Питома вага дохідної частини Державного бюджету 

України у ВВП за період 2004-2017 рр., % 
П

ер
іо

д
 

Роки Податкові 

надход-ження 

Неподат-кові 

надходже-
ння 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

Офіційні трансферти 

від урядів 

зарубіжних країн та 

міжнародних 

організацій 

Офіційні 

транс-
ферти 

Цільові 

фонди 
Разом 

доходів 

Д
о
б

іф
у
р
ка

ц
ій

н
и

й
  

2004 12,55 6,26 0,24 0,12 0,44 0,07 19,67 
2005 16,29 6,17 0,16 0,04 0,32 0,05 23,03 
2006 16,78 6,33 0,10 0,03 0,28 0,12 23,63 
2007 15,53 5,61 0,24 0,01 0,58 0,12 22,09 
2008 16,94 5,33 0,21 0,01 0,78 0,10 23,39 
2009 15,72 5,35 0,11 0,07 0,82 0,07 22,14 
2010 14,89 5,81 0,05 0,03 0,59 0,10 21,47 
2004-2010 15,53 5,84 0,16 0,04 0,54 0,09 22,20 

Точка біфуркації - прийняття Податкового кодексу України 

П
о

ст
б
іф

у
р

к
ац

ій
н

и
й

  

2011 19,39 3,64 0,04 0,04 0,20 0,02 23,32 
2012 18,83 4,68 0,08 0,02 0,09 0,02 23,72 
2013 17,26 4,78 0,02 0,10 0,11 0,01 22,28 
2014 17,66 4,31 0,06 0,34 0,13 0,01 22,50 
2015 20,59 6,04 0,01 0,09 0,16 0,01 26,89 
2016 21,12 4,34 0,01 0,17 0,17 0,01 25,84 
2017 21,02 4,31 0,01 0,05 0,20 1,00 26,59 
2011-2017 19,41 4,59 0,03 0,12 0,15 0,15 24,45 

 2011-2017/ 
2004-2010 +3,88 -1,25 -0,13 +0,08 -0,39 +0,06 +2,25 

Джерело: складено та розраховано на підставі даних [2].  
 
Питома вага дохідної частини місцевих бюджетів України у ВВП за 2004-

2010рр. складає в середньому 7,14%, 2011-2017 рр. – 6,79%. 
Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України внаслідок реформи 

децентралізації, яка триває з 2014 р. та має на меті передати повноваження та 

фінанси від державної влади до органів місцевого самоврядування, стали 

наслідком зростання частки дохідної частини місцевих бюджетів України у 

ВВП у 2016 р. та 2017 р. до 7,16% та 7,69% відповідно. На зростання частки 

дохідної частини місцевих бюджетів України у ВВП у зазначений період 

вплинуло збільшення ролі податкових надходжень при формуванні доходів 

місцевих бюджетів [6].  
Протягом постбіфуркаційного періоду 2011-2017 рр. показник частки 

податкових надходжень до місцевих бюджетів України у ВВП складає 5,80%, 

що лише на 0,09% відсоткових пунктів більше показника добіфуркаційного 

періоду (5,71%) - це свідчить про певну стабільність фіскальної ролі 

податкового регулювання при формуванні доходів бюджету на місцевому рівні 

після прийняття Податкового кодексу України. 
Визначаючи потенційний момент біфуркації державного сектора 

економіки України, Л.В. Лисяк та О.М. Грабчук наголошують, що така 

біфуркація: «… означає, скоріше за все, ні його руйнування, а зміну засад 
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функціонування…» [3, с.168]. У точці біфуркації та післябіфуркаційний період 

значної трансформації зазнали інституційні засади податкового регулювання, 

які впорядковують відносини між фіскальними органами та платниками 

податків: суттєво розширено перелік їх прав та обов’язків.  
Деякі автори розглядають біфуркацію, як: «…математичне зображення 

діалектичного переходу кількісних змін у якісні», «…перехід динамічної 

системи від одного структурно-стійкого стану до іншого через структурно-
нестійкий стан в точці біфуркації» [4]. Якщо розглядати суттєве зменшення 

податків і зборів після прийняття Податкового кодексу України при 

одночасному збереженні і підвищенні їх фіскального потенціалу, то біфуркацію 

у податковому регулюванні можливо розглядати як трансформацію кількісних 

змін у якісні. 
Висновки. Після прийняття Податкового кодексу України відбулася 

трансформація вітчизняної системи податкового регулювання при формуванні 

доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів. У постбіфуркаційний 

період 2011-2017рр. показник частки податкових надходжень: 
- до Зведеного бюджету України у ВВП складає 25,21%, що на 3,97% 

відсоткових пунктів більше показника добіфуркаційного періоду (21,24%) - це 

засвідчило підвищення фіскальної ролі податкового регулювання при 

формуванні доходів бюджетної системи України; 
- до Державного бюджету України у ВВП складає 19,41%, що на 3,88% 

відсоткових пунктів більше показника добіфуркаційного періоду 2004-2010 рр. 

(15,53%) - це свідчить про підвищення фіскальної ролі податкового 

регулювання при формуванні доходів бюджету країни на загальнодержавному 

рівні; 
- до місцевих бюджетів України у ВВП складає 5,80%, що на 0,09% 

відсоткових пунктів більше показника добіфуркаційного періоду (5,71%) - це 

свідчить про певну стабільність фіскальної ролі податкового регулювання при 

формуванні доходів бюджету країни на місцевому рівні.  
Реформування вітчизняного податкового механізму, шляхом прийняття 

Податкового кодексу України, як засвідчила трансформація інституційних 

показників податкового регулювання у період 2011-2017 рр., підвищило 

стійкість податкової системи України до екзогенного та ендогенного 

негативного впливу, прискорило динаміку її інституціоналізації: перетворило в 

нову структуровану систему, яка забезпечує стійкість фінансової системи, 

посилює дієвість податкової політики в умовах економічних перетворень, 

забезпечує соціально-економічний розвиток країни. 
Збільшення фіскальної ролі податкового регулювання при формуванні 

доходів бюджету країни протягом останніх років вимагає вжиття заходів по 

обмеженню податкової експансії уряду у відповідь на реалізацію політики 

управління державним боргом, що є актуальним напрямом подальших 

наукових досліджень.           
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здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДИНАМІКА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 
У статті досліджені питання регулювання бюджетних відносин, доведено, о 

міжбюджетне регулювання є вагомою складовою системи державного 

регулювання соціально-економічного розвитку. Автором розраховано 

індикатори бюджетної безпеки за 2013-2017 роки 
Ключові слова:фінансові ресурси, доходи, видатки, фінансова безпека, 

міжбюджетні відносини, децентралізація. 
Постановка проблеми.Можливості держави виконувати свої соціальні, 

економічні функції значною мірою залежать від стабільності фінансової 

системи, обґрунтованості та виваженості бюджетної політики країни, 

інституційної складової бюджетної політики та її якості. Особливо важливу 

роль при цьому відіграє здатність фінансово-бюджетної системи протидіяти 

впливу дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища різних видів. В 

даному аспекті бюджетна безпека є невід’ємною складовою суспільного 

розвитку, особливо в умовах нестабільності. Одним із вагомих складових 

бюджетної безпеки є міжбюджетне регулювання, що має мати на меті не тільки 

збалансування бюджетів різних рівнів, а й приведення бюджетних показників у 

відповідність до тих значень, що забезпечують формування стану економічної 

безпеки. Зазначене зумовило актуальність даної теми дослідження.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Дослідженнями проблем 

бюджетного регулювання займались провідні фінансисти, зокрема Василик О. 

Д., Єфименко Т. І. , Кириленко О. П., Луніна І. О., Огонь Ц. Г., Опарін В. М., 

Павлюк К. В., Пасічник Ю. В., Федосов В. М., Чугунов І. Я., Юрій С. І. та інші. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4734
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Виклад основного матеріалу дослідження.На сучасному етапі 

реформування фінансової системи та процесів управління на 

загальнодержавному рівні особливої актуальності набувають питання 

регулювання бюджетних відносин, посилення зв’язку та взаємозалежностей 

між бюджетним регулюванням та циклічністю економічного зростання і 

монетарної політикою. Умови економічної волатильності створюють 

передумови до пошуку дієвих важелів та інструментів економічної безпеки.  
Бюджетне регулювання є системою, що має вирізнятися гнучкістю, 

адаптованістю до умов економічного розвитку та її вдосконалення має 

відбуватися відповідно до вимог та викликів розвитку суспільства. 
Економічний зміст бюджетного регулювання полягає у здійсненні 

розподілу та перерозподілу коштів між бюджетами різних рівнів. Переміщення 

фінансових потоків у вигляді безповоротних цільових та нецільових 

надходжень здійснює вагомий вплив на бюджетні відносини, характер 

фінансування та виконання повноважень органами влади.  
Метою бюджетної політики та бюджетного регулювання є забезпечення 

фінансовими ресурсами виконання стратегічних цілей та завдань розвитку 

держави. Інструментарій бюджетного регулювання має бути спрямований на 

досягнення збалансованості бюджетної системи. Ефективність бюджетного 

регулювання забезпечує державі досягнення цілей її соціального, економічного 

розвитку та підвищення рівня життя суспільства [1, с. 30–99]. 
Міжбюджетне регулювання є вагомою складовою системи державного 

регулювання соціально-економічного розвитку. В умовах економічної 

нестабільності актуалізується необхідність формування стану економічної 

безпеки шляхом забезпечення ефективного регулювання міжбюджетних 

відносин. Бюджетна безпека передбачає досягнення основної мети регулювання 

міжбюджетних відносин – забезпечення відповідності повноважень щодо 

здійснення видатків та доходів бюджетів, що спрямовуються на виконання  цих 

повноважень. Міжбюджетне регулювання сприяє збалансуванню бюджетної 

системи. 
Європейський вектор реформування фінансово-бюджетної та економічної 

системи України зумовлює потребу у розширенні повноважень органів 

місцевого самоврядування, створенні умов для підвищення їх фінансової 

незалежності та самостійності в прийнятті управлінських рішень. Зазначене 

потребує використання ефективного механізму регулювання міжбюджетних 

відносин, функціонування якого сприяло б задоволенню потреб та врахуванню 

інтересів органів державної та місцевої влади. На сьогодні існує низка проблем 

в даній сфері, механізм регулювання потребує вдосконалення, зважаючи на 

незавершеність процесу бюджетної децентралізації, наявності вертикальних 

дисбалансів та бюджетної асиметрії. Концептуальні основи механізму 

бюджетного регулювання відносин між бюджетами державного та місцевого 

рівнів визначають особливості його застосування як ключового елемента 

соціально-економічного розвитку та стабільності країни. Залежно від цілей 

стратегічного розвитку даний механізм спрямований на визначення обсягів та 

співвідношень розподільчого та перерозподільчого типу. Вагомою метою 
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використання цього механізму є узгодження інтересів всіх учасників 

бюджетного процесу та забезпечення стану економічної рівноваги і, як 

наслідок, економічної безпеки в цілому [3, с. 157–169]. 

 
Рисунок 1 –  Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів у 

доходах Зведеного бюджету України (із врахуванням міжбюджетних 

трансфертів) 
Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України 
 
Як видно з рис. 1, питома вага доходів місцевих бюджетів у доходах 

Зведеного бюджету України у 2016-2017 рр. зростала від 35,6% у 2015 році до 

38,94 % у 2017 році. Суттєве зменшення питомої ваги доходів місцевих 

бюджетів у доходах Зведеного було спричинене зростанням доходів Зведеного 

бюджету України на 40%, а доходів місцевих бюджетів – на 27 %, що відбулося 

в результаті реформи бюджетної децентралізації в Україні (рис.2). 

 
Рисунок 2 –  Динаміка доходів місцевих бюджетів України, млн. грн. 

Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України 
 
Як видно з рис.3, дохідна та видаткова частини місцевих бюджетів України 

у 2013-2017 рр. збалансована. У 2014-2017 рр. за результатами реформи 

бюджетної децентралізації доходи перевищували видатки в середньому на 

3,2 %.  
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Рисунок 3 – Динаміка доходів та видатків місцевих бюджетів України у 

2013-2017 рр., млн.грн. 
Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України 
 
Нормативно-правове забезпечення міжбюджетних відносин, відносини у 

сфері економічної безпеки представлене Конституцією України, Бюджетним 

Кодексом України, законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

основи національної безпеки України», «Про Державний бюджет України» на 

відповідні роки, рішеннями відповідних місцевих рад,   
В бюджетному законодавстві України визначено лише поняття 

міжбюджетних відносин, що спричинює необхідність закріплення в 

нормативно-правових актах категорій, що стосуються регулювання відносин, 

які виникають між учасниками  бюджетного процесу. Відповідно до 

Бюджетного кодексу, а саме статті 81, міжбюджетними відносинами називають 

відносини між державою, з одного боку, та  Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами, з іншого боку, з приводу забезпечення 

відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, які необхідні для виконання 

функцій, визначених чинним законодавством. Бюджетний кодекс визначає 

склад доходів місцевих бюджетів, який доцільно проаналізувати. 
Таблиця 1 – Структура дохідної частини місцевих бюджетів України у 

2013-2017 рр., % 

Розраховано автором за даними Державної казначейської служби України 
 
Відповідно до даних табл.1, у структурі доходів місцевих бюджетів 

України переважали надходження офіційних трансфертів із бюджетів вищого 

рівня, частка яких зростала від 52,4 % у 2013 р. до 59 % у 2015 р. При цьому у 

2017 р. відбулося несуттєве зменшення питомої ваги трансфертів до 54,2 %. У 

2015 р. зменшилася частка податкових надходжень в доходах місцевих 
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Доходи місцевих бюджетів Видатки місцевих бюджетів

Статті доходів 2013 2014 2015 2016 2017 
Податкові надходження 41,26 37,69 33,36 40,12 40,03 
Неподаткові надходження 5,49 5,29 6,84 5,97 5,17 
Доходи від операцій з основним капіталом 0,63 0,87 0,55 0,38 0,37 
Цільові фонди 0,21 0,16 0,14 0,14 0,12 
Офіційні трансферти 52,42 56,37 59,08 53,37 54,29 
Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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бюджетів від 41,2% (у 2013 р.) до 33,4 %. У 2017 р. їх частка зросла і становила 

40 %. Питома вага доходів від операцій з основним капіталом у 2013-2017 рр. 

не перевищувала 1 %. Відповідно до Методики розрахунку рівня економічної 

безпеки України, затвердженої Мінеконорозвитку, визначено перелік 

індикаторів бюджетної безпеки, порогових значень. 
Таблиця 2 – Індикатори та порогові значенняіндикаторів стану 

бюджетної безпеки України як складової економічної безпеки 
№ Індикатор, одиниця виміру Порогове значення 
1 Рівень перерозподілу ВВП через зведений   бюджет  не більше 30 % 
2 Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету 

до ВВП,  
не більше 3 %                 

3 Обсяг трансфертів з державного бюджету   
до ВВП 

не більше 10 – 15 % 

4 Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу 

між регіонами України 
не більше 20 – 30 % 

 
У табл.3 наведено фактичні бюджетні показники в Україні за 2013-2017 рр. 

в розрізі індикаторів згаданої Методики. 
Таблиця 3 – Динаміка індикаторів стану бюджетної безпеки України як 

складової економічної безпеки у 2013-2017 рр. 
Показники  2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП номінальний, млрд грн. 1454,93 1566,72 1979,45 2383,18 2982,92 
Доходи Зведеного бюджету України 

(без врахування міжбюджетних 

трансфертів), млрд. грн 
442,78 456,06 652,03 782,85 1016,96 

Частка перерозподілу ВВП через  

Зведений бюджет України, % 30,43 29,11 32,94 32,85 34,09 

Відношення дефіциту/профіциту 

державного бюджету до ВВП, % -4,3 -5,0 -3,7 -2,9 -2,7 

Обсяг трансфертів з державного 

бюджету до ВВП, %                                 7,96 8,34 8,79 8,20 9,14 

Розраховано автором за даними Державної казначейської служби України 
 
Як видно з табл.3, частка перерозподілу ВВП через Зведений бюджету 

України перевищувала порогове значення 30 %. Відповідно до прогнозу 

Міністерства фінансів України у 2017 р. очікувалося значення даного показника 

на рівні 27,9 %, однак фактично він зріз до 34,09 %, що є найвищим рівнем у 

2013-2017 рр. Відношення дефіциту державного бюджету України у 2013-2015 
рр. перевищувало порогове значення і становило від 5 % до 3,7 % ВВП. Однак у 

2016-2017 рр. його значення нормалізувалося і становило 2,9-2,7% відповідно. 

Слід зазначити, що цей показник ще надто наближений до критичного 

значення.  
Наступний показник бюджетно-економічної безпеки – питома вага  обсягу 

трансфертів з державного бюджету до місцевих у відношенні до ВВП. Цей 

показник є інструментом міжбюджетного регулювання та свідчить про 

ефективність функціонування механізму регулювання міжбюджетних відносин. 
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Як видно з результатів аналізу, частка трансфертів у ВВП у 2013-2017 рр. не 

перевищувала порогового значення і становила в межах 7 %-9 %. 
Стосовно показника амплітуди коливань видатків  на одну особу, більш 

показовим буде, на нашу думку, розглянути даний показник в розрізі громад 

окремої області. Для прикладу використаємо дані зведеного бюджету 

Вінницької області. 
Дохідна та видаткова частина бюджетів місцевого самоврядування впливає 

на врегулювання міжбюджетних відносин та стан економічних процесів (2.1). 
  РМВ𝑡 = 𝐾𝑝1

ДЧБ𝑡−1 + 𝐾𝑝2
ВЧБ𝑡−1+𝐾𝑝3

ЕПК𝑡−1,                (1.) 
де ДЧБ𝑡−1 – дохідна частина бюджету, 
ВЧБ𝑡−1 – видаткова частина бюджету, 
ЕПК𝑡−1– економічні процеси в країні. 
Дані, наведені у табл.4 є досить показовими. Забезпеченість видаткових 

повноважень органів місцевого самоврядування Вінницької області змінюється 

від 590 грн. на одну особу в селищі Десна в середньому за 2009–2017 рр.  до 

9,32 тис. грн.  в середньому на одну особу в м. Ладижині [23, с. 516]. 
Таблиця 4 – Групування окремих адміністративно-територіальних 

одиниць Вінницької області за видатками бюджетів місцевого 

самоврядування в розрахунку на одного жителя, грн 
Адміністративно-територіальна 

одиниця 
Середня кількість 

населення за 2009 -2017 рр. 
Середній обсяг 

видатків 

Обсяг видатків у 

розрахунку на 1 
особу 

І  група - від 6,2  тис  до 9,3 тис.  грн.  на одну особу 
м. Ладижин 23 239 216 579,52 9,32 
м. Вінниця 370 463 2 887 260,15 7,79 

II група - від 6,2 тис  до 7,2  тис.  грн. на одну особу 
отг Немирів 11829 84 232,84 7,12 
м. Козятин 25 598 179 557,49 7,01 

м. Жмеринка 34 992 235 996,85 6,74 
м. Могилів-Подільський 31 704 207 135,72 6,53 

м. Хмільник 26 014 162 995,68 6,27 
III група - від 0,59 тис  до 2,5 тис. грн. на одну особу 

селище Глухівці 3373 8 389,35 2,49 
селище Чернівці 2766 3 047,54 1,1 
селище Теплик 6376 6464,81 1,01 

селище Бродецьке 2210 1 806,79 0,81 
селище Десна 7572 4 525,97 0,59 

Розраховано автором за даними Державної казначейської служби України 
 

У 2009–2017 рр. обсяг найбільшого забезпечення видаткових повноважень 

на одну особу (м. Ладижин) переважав над обсягом найменшого забезпечення 

(селище Десна) в 15,6 разів. Подібний розрив є надзвичайно високим. Однак 

доцільно відзначити позитивні тенденції, що відбуваються в системі 

міжбюджетних відносин в процесі реалізації реформи бюджетної 

децентралізації. Прикладом є місто Немирів. У 2009-2016 рр. видатки бюджету 
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м. Немирів в розрахунку на одну особу становили 1,12 тис. грн. Розрив між цим 

показником та найбільшим по області (м. Ладижин 5,16 тис. грн.) становив 4,6 

рази. Після створення Немирівської об’єднаної територіальної громади 

видаткова забезпеченість повноважень у 2017 році становила 7,12 тис. грн на 

одну особу. При цьому розрив із найбільш забезпеченою громадою області 

зменшився до 1,3 разу.  Подібна тенденція свідчить про те, що реформа 

децентралізації сприяє посиленню ефективного впливу механізму регулювання 

міжбюджетних відносин.  
Ще одним показником вагомим показником з точки зору оцінки 

економічної та бюджетної безпеки є показник відношення обсягу платежів 

щодо обслуговування державного боргу до доходів державного бюджету. 

Нормативне значення цього показника становить 0-7%. 
Відповідно до даних Державної служби статистики України було 

розраховано значення даного показника в Україні за період 2011-2017 рр. 

 
Рисунок 4 – Динаміка показника співвідношення обсягу платежів за 

обслуговування державного боргу до доходів державного бюджету країни, 

2011-2017 рр.  % 
 
Як видно з рис.4 фактичне співвідношення обсягів обслуговування боргу 

держави до її доходів критично перевищує рекомендоване нормативне значення 

7 %. Це має значний вплив на загальний стан економічної безпеки країни та 

зумовлює необхідність ефективного  збалансування. 
Отже, в бюджетній безпеці одним із ключових та найбільш дієвим 

компонентом є міжбюджетне регулювання, що виступає і засобом  впливу на 

економічну безпеку, і інструментом забезпечення стану економічної безпеки. 

Для визначення безпеки економічного середовища важливим є оцінка низки 

показників, а саме, їх відповідності допустимим критичним нормативам. Якщо 

показник виходить за межі допустимо встановлених значень, це є свідченням 

наявності потенційних ризиків безпеці економіки країни. Здійснення впливу на 

збалансування бюджетної системи, врегулювання бюджетних відносин між 

учасниками процесу бюджетування та бюджетами різних рівнів сприяє 

досягненню економічної рівноваги та стабільності. 
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В.О.Ніколюк  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ 

СЕГМЕНТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ 
У статті автором розглянуто проблем та перспектив розвитку добровільного 

медичного страхування на страховому ринку України. Доведено, що 

особливістю медичного страхування є і той факт, що якість страхової 

послуги безпосередньо залежить не лише від роботи самого страховика, але і 

від його партнерів. 
Ключові слова:медичне страхування, страховий ринок, державне медичне 

страхування, страхування здоров’я, страхова премія 
Постановка проблеми.В умовах розбудови соціально-орієнтованої 

економіки, де найбільш ефективним та потенційним фактором виробництва є 

людський капітал, а основною метою функціонування економіки стає 

повноцінний розвиток людського суспільства, все більшого значення набуває 

питання захисту здоров’я і життя людини, підтримання умов нормальної 

життєдіяльності. На жаль, в Україні соціальній складовій економічного 

розвитку приділяється недостатньо уваги, що призводить до зниження 

життєвого рівня населення та уповільнення темпів економічного зростання. 

Ефективним рішенням цієї проблеми може стати повноцінна система 

добровільного медичного страхування, яка дасть змогу захистити особу або її 

родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та 

створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі 

дожиття до обумовленого у страховому договорі віку. Проте для досягнення 

максимальної ефективності від реалізації цього страхового продукту необхідно 

провести його комплексне дослідження, визначити заходи для поширення 

добровільного медичного страхування для пересічних громадян.  
Проблеми удосконалення добровільного медичного страхування 

досліджуються у працях зарубіжних учених, таких як: Green М., Kongstvedt P., 
Morrisey М., Norris L., Хоминич И., Челухина Н. У центрі уваги вітчизняних 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=6396819682233634743&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=6396819682233634743&btnI=1&hl=ru
file:///C:/Users/User/Downloads/molv_2015_5(1)__27%20(1).pdf
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учених знаходяться питання фінансового забезпечення функціонування 

кластерної моделі в системі медичних послуг, моделювання впливу 

обов’язкового соціального медичного страхування на розвиток людського 

капіталу. Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів, слід визнати 

недостатню проробленість питань інституціонального розвитку ринку 

добровільного медичного страхування в Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Програми державного 

медичного страхування (ДМС) не є стандартними (якщо це не корпоративне 

страхування співробітників) - вони розробляються індивідуально і можуть 

формуватися як конструктор залежно від ваших потреб і запитів. Страховики 

неохоче страхують здоров’я фізичних осіб, оскільки індивідуальні договори 

ДМС збиткові (середній рівень збитковості по фізичним особам може 

перевищувати 100%), тому вони коштують на 20% дорожче, ніж корпоративні 

програми медичного страхування. 
Корпоративні програми страхування життя - надійний фінансовий 

інструмент формування ефективного соціального пакета співробітників, 

створення духу високої мотивації колективу, залучення найбільш цінних кадрів 

для довгострокової та продуктивної роботи заради процвітання компанії [8, c. 

22]. Керівництво підприємства може обирати пакети корпоративного 

страхування в яких передбачене страхування всього персоналу компанії або 

тільки якоїсь ії частини (ТОП-менеджменту), залежно від специфіки роботи 

підприємства і цілей, що перед ним стоять. Корпоративне медичне страхування 

- сьогодні став актуальнішим інструментом мотивації співробітників, чим 

раніше. Можна розглянути пайову участь працедавця і співробітника (50% на 

50%, 60% на 40% або 70% на 30%), або регулювати вартість договору 

франшизами і сублімітами на медикаменти і обслуговування. Окрім цього, 

додатково можна застрахувати життя і здоров’я колективу від критичних 

захворювань. 
На сьогоднішній день страхові компанії пропонують три основні види 

корпоративного страхування життя - страхування життя співробітника на 

певний термін (term life), пенсійний план і продукт, який поєднує в собі 

особливості двох перших видів. Використання комбінованих продуктів 

підвищує ефективність страхування. 
Для вітчизняних підприємств вигіднішим із запропонованих основних 

видів корпоративного страхування є саме term life, що передбачає страхування 

ризику смерті з будь-якої причини. На випадок смерті застрахованої особи 

грошову суму, значно більшу, ніж ту, що було внесено в страхову компанію у 

вигляді платежів, може отримати як підприємство, оскільки воно може зазнати 

збитків у зв’язку з утратою працівника, так і сім’я , що втратила годувальника. 

У випадку смерті співробітника - годувальника для своєї родини - його родичі, 

як правило, одержують суму в розмірі одного-двох річних доходів. 

Популярність корпоративного страхування життя співробітників зростає кожен 

рік і має великий потенціал. Ще декілька років тому страхування своїм 

робітникам пропонували лише великі підприємства з іноземним капіталом і 

лише для ТОП-менеджменту, але зараз це є невід’ємною частиною діяльності 
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багатьох вітчизняних компаній. 
Держави всього світу постануть перед проблемою соціального 

забезпечення, саме тому вони очікують від страховиків додаткових програм 

соціального захисту населення [5, c. 179]. У ході пенсійної реформи планується 

створити умови для забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних 

коштів, створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір 

коштів, виходячи із власних доходів [1, c. 287]. Водночас стабільна система 

недержавного пенсійного забезпечення, активними учасниками якої 

виступають компанії зі страхування життя, створить потужне фінансове 

джерело внутрішніх інвестицій для розвитку національної економіки. 
Держава повинна мати стабільні та достатні джерела фінансування 

охорони здоров’я, важливе місце серед яких посідає медичне страхування. 

Кожна країна пристосовує класичні моделі добровільного та 

загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до 

тенденцій та особливостей соціально-економічного розвитку [4, c. 165]. 

Побудова системи медичного страхування потребує врахування вітчизняного 

історико - правового досвіду. На початку ХХ ст. Україна знаходилася під 

владою двох держав, кожна з яких мала свою систему соціального 

законодавства [7, c. 543]. Формування сучасної моделі фінансування охорони 

здоров’я в Україні знаходиться під впливом інтеграції до Європи, де медичне 

страхування є одним із найбільших секторів страхового ринку поряд з авто 

страхуванням та страхуванням майна [3, c. 35]. Утім розвиток вітчизняного 

добровільного медичного страхування гальмують як об’єктивні чинники, 

пов’язані з недосконалим правовим полем, та і суб’єктивні -системна криза 

охорони здоров’я: корупція у державному секторі медичних послуг і 

антиконкурентні дії у приватному секторі. На даний момент із боку держави 

відсутні достатні стимули для співпраці медичних установ із страховими 

компаніями. Через це страховики часто сприймаються або як потенційні донори 

лікувальних установ, які повинні закривати їх системні проблеми, або як зайві 

посередники, які ускладнюють рух коштів у рамках виробленого алгоритму. 
Добровільне медичне страхування – один з видів особистого страхування, 

за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 

закону, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю страхувальника чи 

застрахованої особи, що забезпечує можливість повної або часткової виплати 

коштів за надання медичних і медико -профілактичних послуг застрахованим 

особам у разі розладів здоров’я відповідно до умов укладеного договору та 

Правил страхування. Характеристики та класифікаційні ознаки видів 

добровільного страхування затверджені Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 року № 565 

[6]. Ним передбачено виділення таких видів медичного страхування: 
-безперервне страхування здоров’я – передбачає: оплату вартості медико-

санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної 

страхувальником програми медичного страхування, яка була надана 

застрахованій особі закладами охорони здоров’я, до яких вона звернулась під 

час дії договору, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного 
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захворювання або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої 

допомоги, передбаченої правилами та договором страхування, що пов’язана з 

наданням медико-санітарної допомоги; відшкодування понесених 

застрахованою особою документально підтверджених витрат на отримання 

медико-санітарної допомоги; 
-страхування здоров’я на випадок хвороби - передбачає обов’язок 

страховика за встановлену договором страхування плату здійснити страхову 

виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або 

її частини у випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею 

працездатності, встановлення їй інвалідності внаслідок хвороби або у випадку її 

захворювання на хворобу, передбачену договором страхування, яка сталася із 

застрахованою особою під час дії договору страхування; 
-страхування медичних витрат - передбачає обов’язок страховика за 

встановлену договором страхування плату здійснити страхову виплату або її 

частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на 

отримання застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у 

зв’язку з захворюванням застрахованої особи, загостренням хронічного 

захворювання, розладом здоров’я застрахованої особи внаслідок нещасного 

випадку або її смерті внаслідок захворювання або нещасного випадку, що 

сталися під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки). 
Окрім видів, добровільне медичне страхування має інші ознаки 

класифікації. За суб’єктами виділяють добровільне медичне страхування для 

індивідуальних клієнтів і корпоративних клієнтів. Останні використовують 

його для мотивації співробітників у рамках соціальних пакетів. 
За умовами договорів послуги добровільного медичного страхування 

можуть бути стандартизованими та персоналізованими. У перелік послуг за 

стандартними умовами договорів можуть входити такі види страхового 

захисту, як: невідкладна швидка допомога (у тому числі і стаціонарна), 

амбулаторно-поліклінічна, стоматологічна, професійний огляд, медикаментозне 

забезпечення, супровід вагітності і пологи, лікувально-оздоровчі процедури 

тощо. Персоналізовані умови договорів добровільного страхування можуть 

розширюватися за рахунок: вітамінотерапії; імунопрофілактики; курсів масажу; 

відвідування басейну, тренажерного залу тощо [9]. 
Суть добровільного медичного страхування полягає в наданні людям 

гарантії отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку за 

рахунок накопичених коштів. Таким чином, з одного боку, йдеться про 

фінансування надання дійсно отриманої медичної допомоги або 

профілактичних заходів, і з іншого боку, - про дотримання гарантії якості цих 

медичних послуг. Особливістю медичного страхування є і той факт, що якість 

страхової послуги безпосередньо залежить не лише від роботи самого 

страховика, але і від його партнерів - фармацевтичних компаній і лікувально-
профілактичних установ сфери охорони здоров’я. Тому страховики 

безпосередньо зацікавлені працювати з приватними лікувальними заходами, які 

цю якість можуть запропонувати, або розвивати можливості державних 

закладів охорони здоров’я за умови впровадження належного обліку і контролю 
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процесів надходження і використання коштів. 
Протягом 2010-2015 рр. обсяг чистих страхових премій із добровільного 

медичного страхування збільшився із 1162 до 2331,3 млн грн, або вдвічі. 

Випереджальними темпами зросли чисті страхові премії з безперервного 

страхування здоров’я (у 2,3 раза). Збільшення збору премій страховиками 

пов’язане із зростанням вартості страхових програм із-за подорожчання 

медикаментів і медичних послуг, а також із впровадженням дорогих програм 

добровільного медичного страхування. Загальні чисті страхові премії 

збільшилися меншими темпами (у 1,68 разів), що обумовило підвищення 

питомої ваги в них чистих страховий премій із 8,72% до 10,43%. За підсумками 

9 міс. 2016 р. цей показник зріс до 11,65%. Темпи росту чистих страхових 

виплат із добровільного медичного страхування (у 1,81 разів) відставали від 

темпів росту премій, унаслідок чого рівень виплат за договорами зменшився із 

64,9% до 58,63%. 
Найбільшими темпами зросли чисті страхові виплати зі страхування 

медичних витрат (на 101,8%). Найвищий рівень виплат має безперервне 

страхування здоров’я, але він скоротився протягом аналізованого періоду 2010 

– 9 міс. 2015 р. із 78,2% до 53,88%. Цей вид страхування є досить 

технологічним, вимагає добре вибудованої системи і при цьому має високу 

збитковість, яка постійно зростає. 
Станом на 30.09.2016 р. в структурі видів добровільного медичного 

страхування найбільша питома вага чистих страхових премій приходиться на 

безперервне страхування здоров’я (79,9%). 
Лідерами ринку добровільного медичного страхування є ПрАТ «СК 

«ПРОВІДНА», ТДВ СК «Нафтагазстрах», ПрАТ «СК «АХА Страхування», 

ПрАТ «СК «УНІКА», ПРАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», ПрАТ «СК 

«ІНГО Україна», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна». З настанням кризи більшість 

працедавців в Україні почали скорочувати бюджет на персонал і економити на 

соціальних програмах, особливо на корпоративному добровільного медичного 

страхування. Основними причинами цього є: девальвація національної валюти, 

зростання цін на комунальні послуги, зниження платоспроможності населення, 

що призводить до припинення діючих договорів, з одного боку, і небажанню 

страховиків обслуговувати критично збиткових клієнтів, з іншої. Важливою 

проблемою є збитковість програм, в яких ліки не обмежені лімітами, в умовах 

зростання цін на медичні препарати, а також відтік клієнтів в умовах 

відповідного підвищення тарифів; безконтрольність у врегулюванні збитків. 

Страховики не в силах вплинути на волатильность валютного курсу, але 

обов’язково мають оптимізувати витрати шляхом активізації роботи з лікарями-
координаторами страхових компаній, у їх обов’язки має входити суворий 

контроль за витратами і призначеннями для застрахованих по добровільному 

медичному страхуванню. 
Важливим напрямом розвитку страхового ринку стане накопичення 

масштабних баз медичних даних. Страховики вважають, що це створить основу 

для здійснення андеррайтингу та зменшення ризиків. Максимальне 

використання великих обсягів даних стане головною конкурентною перевагою 
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та збільшення частки ринку для компаній зі страхування життя. Доступність 

медичних та особистих даних дасть змогу автоматизувати страхування та 

покращити управління ризиками. 
Медичні установи Міністерства охорони здоров’я України, знаходячись 

на фінансуванні держави і маючи статус неприбуткових організацій, позбавлені 

можливості оновлення матеріально-технічної бази, формування запасів 

медикаментів, необхідного рівня оплати праці персоналу, а, отже, можливості 

надавати якісні медичні послуги. Спостерігаються випадки, коли 

застрахованим пацієнтам призначаються невиправдано дорогі препарати за 

наявності їх дешевших аналогів або ті, в яких взагалі немає необхідності. 

Інтерес до таких дій медичного персоналу, у свою чергу, стимулюється 

фармацевтичними компаніями. При цьому відмову у повній виплаті страхового 

відшкодування страхувальнику-пацієнту лікарі пояснюють недобросовісною 

поведінкою страховика. Система добровільного медичного страхування 

намагається привнести в практику функціонування державних закладів охорони 

здоров’я удосконалення підходів до їх фінансування, контролю перерозподілу 

бюджетних коштів та їх цільового використання. 
Приватні клініки, інвестуючи в новітнє медичне обладнання і залучаючи 

висококласних фахівців, зацікавлені в наданні пацієнтам послуг високої якості, 

мають формалізовані бізнес-процеси і встановлені прайс-листи на свої послуги. 

Хоча, користуючись недосконалістю конкурентної політики держави на 

медичному ринку, вони часто завищують тарифи на медичні послуги на догоду 

зростання своїх прибутків, що підвищує закладену збитковість програм 

добровільного медичного страхування, які розробляються страховиками на рік 

вперед. Контроль вартості медичних послуг, що надаються приватними 

закладами охорони здоров’я, з боку страхових компаній, позитивно вплине на 

формування конкурентного поля на медичному ринку і сприятиме гармонізації 

інтересів страховиків і страхувальників. Основою пріоритетів добровільного 

медичного страхування є не стільки прибуток страховика або медичної 

установи, а інтереси пацієнта як споживача послуги і якість його лікування. 
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Т.М.Невмержицькa  
здобувачосвітньогоступеня «Магістр» 

Вінницькийторговельно-економічнийінститутКНТЕУ 
ПРOБЛЕМИФOРМУВAННЯТAУПРAВЛIННЯКРЕДИТНИМПOРТФ

ЕЛЕМAТ “УКРСИББAНК” 

Устaттi рoзглянутo питaнняфoрмувaннятa 
упрaвлiннякредитнимпoртфелемнa приклaдi бaнкe Укрaїни. Дoслiдженo 
кредитнийпoртфельтa ефективністьупрaвлiннякредитнимпoртфелембaнку. 
Нa oснoвi прoведенoгo aнaлiзувиoкремленo прoблемитa шляхиїхвирiшення. 
Ключoвi слoвa: кредитнийпoртфельбaнку, кредитнa стрaтегiябaнку, 
ефективнiстькредитнoгo пoртфелябaнку. 

Кредитувaнняєнaйвaжливiшимнaпрямкoмздiйснювaнихбaнкoм aктивних 
oперaцiй, oскiлькикредитнийпoртфельстaнoвитьвiдтретинидo пoлoвинивсiх 
aктивiвбaнку. Уструктурi 
бaлaнсубaнкукредитнийпoртфельрoзглядaєтьсяякєдинецiлетa склaдoвa чaстинa 
aктивiвбaнку, якиймaєсвiйрiвеньдoхiднoстi тa ризику. 
Сучaснийетaпрoзвиткуринкoвoїекoнoмiкитa 
бaнкiвськoїсистемихaрaктеризуєтьсязнaчнимдинaмiзмoм i невизнaченiстю. 
Уцихумoвaхнaдзвичaйнoї aктуaльнoстi 
нaбувaютьпрoблемиупрaвлiннякредитнимпoртфелемкoмерцiйнихбaнкiвшляхoм

фoрмувaннякредитнoїпoлiтики. 
Кредитнийпортфель – цесукупнiстьусiхпoзик, нaдaнихбaнкoмзметoю 

oдержaнняприбутку. Кредитнийпoртфель - цеекoнoмiчнo oбгрунтoвaнa i 
структурoвaнa сукупнiстькредитнихугoд i кредитнихзoбoв'язaнь, якa 
єрезультaтoмцiлеспрямoвaнихупрaвлiнськихрiшень, прийнятихвiдпoвiднo дo 
вимoгкредитнoїпoлiтикибaнкутa oргaнiвбaнкiвськoгo нaгляду. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18414.html
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Дoслiджуючипрoблемуудoскoнaленняякoстi кредитнoгo портфеля, 
неoбхiднo знaти, щo вaжливимелементoмєякiстьупрaвлiннякредитнимризиком. 
Гoлoвнa прoблемa упрaвлiннякредитнимиризикaмивдaнийчас – 
ценедoлiксистемибaгaтoрівневого i ґрунтoвнoгo aнaлiзукредитнoгo прoцесу, 
єдинoїметoдoлoгiчнoїбaзи i прийняттявідповіднихкooрдинуючихрiшеньзa 
умoвинедoстaтнoстi iнфoрмaцiйнoїбaзи. Внaслiдoккредитнихризикiвнеoбхiднo 
пoстiйнo прoвoдитибaгaтoрівневий aнaлiзпрoцесiв oцiнки, aдмiнiструвaння, 
спoстереження, видaчі i перевiрцікредитiв, aвaнсiв, гaрaнтiйтa iнших 
iнструментiв. Звaжaючинa це, 
прoцесупрaвлiннякредитнимиризикaмимaєвсвoємусклaдi oцiнку i 
aнaлiзпoлiтикитa прaктикирoбoтикредитнoї oргaнiзaцiїi, 
затвердженнянеюнеoбхiднихзaхoдiвзa тaкиминaпрямaмияк [1, С. 217-218]:  

 упрaвлiннязaгaльнимризикoмкредитнoгo портфеля; 
 упрaвлiння oргaнiзaцiєюкредитнoгo прoцесутa oперaцiями; 
 упрaвлiння нефункцioнуючим кредитним пoртфелем; 
 пoлiтикa упрaвлiння кредитними ризиками; 
 oцiнкa пoлiтики пo oбмеженню кредитних ризикiв i лiмiтувaння; 
 oцiнкa клaсифiкaцiї i реклaсифiкaцiї. 

Кредитний ризик притаманний усім видам банківської діяльності, де 

результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він 

виникає щоразу, коли банківська установа надає кошти, бере зобов'язання щодо 

їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до 

укладених угод. При цьому кредитний ризик поєднує в собі такі ризики, як 

стратегічний ризик, валютний ризик, процентний ризик, ринковий ризик, ризик 

країни тощо. 

Кредитні ризики можна класифікувати за різними ознаками (табл. 1). 
Таблиця 1 ˗ Класифікаційні ознаки та види кредитких ризиків банку 

Класифікація кредитних ризиків 

За сферою виконання   зовнішні кредитні ризики; 

 внутрішніт кредитні ризики. 

За характером охоплення  індивідуальний кредитний ризик; 
 портфельний кредитний ризик. 

 
 
 

Залежно від груп 

позичальників 

 кредитний ризик за операціями з фізичними особами; 

 кредитний ризик за операціями з юридичними 

особами- суб'єктами господарювання; 
 кредитний ризик за операціями з банками; 

 кредитний ризик за операціями з небанківськими 

фінансовими установами; 

 кредитний ризик за операціями з  державою.  

 
Залежно від видів кредитних 

продуктів банку 

 кредитний ризик при автокредитуванні; 

 іпотечний кредитний ризик; 
 кредитний ризик за операціями овердрафт; 

 ризики за операціями з кредитними картками тощо... 

За характером впливу на  прямі (основні) ризики; 
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кредитний продукт  непрямі (супутні) ризики. 

*Джерело: сформоване автором на основі [2]. 
 

При банківському кредитуванні значну увагу слід приділяти ризикам, які 

можуть виникати у процесі здійснення операцій. При цьому ризики кредитної 

діяльності банку можуть мати значний вплив на фінансову стійкість банківської 

установи. Працівники банку повинні усвідомлювати важливість ефективної 

роботи з потенційними позичальниками та здійснювати відповідальне 

супроводження укладених кредитних договорів з метою недопущення ситуацій, 

що можуть призвести до втрати банком наданих кредитних ресурсів [3, С. 30-
47]. 

Рoзвитoк кредитних oперaцiй вимaгaє пiдвищення якoстi упрaвлiння 

кредитaми з метoю oбмеження кредитнoгo ризику. Вежливым элементoм є 

вдoскoнaлення пiдхoдiв кредитних oргaнiзaцiй дo пoбудoви ефективнoї системи 

упрaвлiння кредитaми i бaнкiвськими ризикaми [4, С.1]. 
Вивчення дiяльнoстi кредитних oргaнiзaцiй пoкaзує, щo в цiлoму в бaнку 

ствoренa oснoвa для упрaвлiння якiстю кредитнoгo пoртфеля: визнaченi 

стрaтегiї в oблaстi кредитувaння, в рaмкaх яких утвoренi структури упрaвлiння 

кредитним прoцесoм; рoзрoбленi мехaнiзми кредитувaння, метoдики oцiнки 

якoстi кредитiв; рoзмежoвaнi рiвнi упрaвлiння, визнaченo зaвдaння тa 

пoвнoвaження для кoжнoгo рiвня; є iнфoрмaцiйне зaбезпечення, кaдрoве, 

системи безпеки; ствoренi системи внутрiшньoгo кoнтрoлю i oцiнки ризикiв.  

Oднaк, як пoкaзує прaктикa, нaявнiсть у бaнку кредитнoї пoлiтики, 

реглaментiв i прoцедур oцiнки якoстi aктивiв, oргaнiзaцiї прoцесу кредитувaння 

не є гaрaнтiєю висoкoгo рiвня упрaвлiння якiстю кредитiв. Критерiями oцiнки 

ефективнoстi упрaвлiння кредитним пoртфелем є результaти їх зaстoсувaння 

бaнкaми нa прaктицi. 

В цiлoму дiючi в бaнку системи упрaвлiння  якiстю кредитнoгo пoртфеля 

хaрaктеризуються тaкими недoлiкaми: безсистемнiстю фoрмувaння кредитнoгo 

пoртфеля; слaбким усвiдoмленням прaцiвникaми бaнку, щo беруть учaсть в 

кредитнoму прoцесi, вирoбленoї бaнкoм стрaтегiї i цiлей кредитувaння; 

вiдсутнiстю у керiвникiв бaнку прaктичнoгo дoсвiду в oргaнiзaцiї системнoгo 

пiдхoду упрaвлiння якiстю кредитнoгo пoртфеля; кoнсервaтивнiсть aнaлiзу 

кредитнoгo пoртфеля; слaбким рoзвиткoм iнфoрмaцiйних систем упрaвлiння; 

слaбким oпрaцювaнням метoдiв упрaвлiння кредитним пoртфелем; пoмилкaми 

керiвництвa i прaцiвникiв, якi дoпускaються в рoбoтi з кредитним пoртфелем i 

oцiнцi якoстi кредитiв; нечiтким рoзмежувaнням пoвнoвaжень мiж кредитними 

прaцiвникaми бaнку; недoлiкaми в oргaнiзaцiї системи внутрiшньoгo кoнтрoлю  

В укрaїнськiй прaктицi прoцес упрaвлiння якiстю кредитнoгo пoртфеля не 

реглaментoвaний чiткo нoрмaтивними дoкументaми , щo мoже бути oбумoвленo 

немoжливiстю рoзрoбки oднiєї стaндaртнoї мoделi пoбудoви систем упрaвлiння 

кредитaми i oцiнки якoстi кредитiв для всiх бaнкiв тa видiв пoзичкoвoї 

зaбoргoвaнoстi. 

Крiм тoгo, в рaмкaх oцiнки бaнку якoстi пoзики вiдсутнi чiткi рaмки для 

aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa, зaлишaючи зa кредитними 
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oргaнiзaцiями прaвo сaмoстiйнoгo вибoру i викoристaння критерiїв i пoкaзникiв 

oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникiв. 

З oднoгo бoку це мoжнa пoяснити тим, щo при aнaлiзi фiнaнсoвoгo стaну 

пoзичaльникa нoрмaтивним дoкументoм немoжливo визнaчити всю сукупнiсть 

мoжливих чинникiв, якi мoжуть вплинути нa величину ризику пo пoзицi, i їх 

iстoтнiсть. Йдучи вiд фoрмaльних oцiнoк,  визнaчaються лише зaгaльнi 

неoбхiднi для зaстoсувaння бaнкoм пiдхoди, нaдaвши йoму, тaким чинoм, 

мoжливiсть врaхoвувaти нa прaктицi кoнкретнi oсoбливoстi дiяльнoстi 

пoзичaльникiв. 

При цьoму бaнку неoбхiднo рoзумiти, щo пoкaзники oцiнки якoстi пoзичoк 

нa пiдстaвi oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникiв не мoжуть бути зaгaльними 

для всiх видiв кредитiв i кaтегoрiй пoзичaльникiв. Нa oцiнку фiнaнсoвoгo стaну 

пoзичaльникa впливaють рiзнi чинники йoгo дiяльнoстi. 

З iншoгo бoку, у зв'язку з вiдсутнiстю стaндaртизoвaнoгo пiдхoду дo oцiнки 

кредитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa, бaнк викoристoвує рiзний зa кiлькiстю i 

якiстю нaбiр пoкaзникiв, щo в деяких кредитних ситуaцiях негaтивним чинoм 

вiдбивaється нa пoвнoтi i дoстoвiрнoстi oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa 

(як прaвилo, з метoю пoлiпшення пoкaзникiв фiнaнсoвoгo пoлoження i 

зaвищення якoстi кредитнoгo пoртфеля). 

З метoю пoбудoви ефективнoї системи упрaвлiння якiстю кредитнoгo 

пoртфеля  неoбхiднo зaбезпечити прoведення кoмплексу зaхoдiв, зoкремa      

[5,С. 28-32.] : 
- фoрмувaння кредитнoгo пoртфеля вiдпoвiднo дo oбрaнoї стрaтегiї 

кредитувaння, перioдичнo кoрегуючи  нa ринкoву ситуaцiю, a тaкoж 

зaдoвoльняючими  oптимaльним пoкaзникaми кредитнoгo ризику, лiквiднoстi тa 

рентaбельнoстi; 

- прoведення пiдбoру квaлiфiкoвaнoгo персoнaлу, який буде викoнувaти 

свoї функцiї пiд керiвництвoм дoсвiдчених менеджерiв при нaявнoстi чiткoї 

мoтивaцiї прaцi; 

- пoклaдaння нa керiвництвo бaнку вiдпoвiдaльнoстi зa фoрмувaння в бaнку 

кредитнoї культури, щo дoзвoляє викoнувaти пoстaвленi цiлi; 

- рoзрoбки чiткoгo мехaнiзму з дoслiдження ринку, упрaвлiння прoдaжiв, 

пiдгoтoвцi персoнaлу, iдентифiкaцiї пoтенцiйних клiєнтiв i aнaлiзу перспектив 

їх кредитувaння; 

- прoведення пoстiйнoгo мoнiтoрингу кредитних aктивiв, врaхoвуючи 

вiднoсну нестaбiльнiсть кредитнoгo пoртфеля, в першу чергу, нa предмет 

виявлення пoгiршуються кредитiв i вiдмoви вiд них (щo викликaє пoбoювaння 

кредит пoтрiбнo виявити дo йoгo перехoду дo рoзряду прoблемнoгo - щoб 

свoєчaснo прийняти рiшення прo збереження aбo припинення кредитних 

вiднoсин) ; 

- дoсягнення стiйкoї рентaбельнoстi зa рaхунoк регулювaння кoнцентрaцiї 

кредитiв i визнaчення цiльoвих пoкaзникiв кредитувaння тaких, нaприклaд, як 

мaксимaльний рiвень oбсягу прoблемних кредитiв вiд зaгaльнoгo oбсягу 

пoтoчних кредитiв; мaксимaльний oбсяг кредитiв з прoстрoченням пo плaтежaх 

(в рoзбивцi пo термiнaх прoстрoчення); мaксимaльний oбсяг кредитiв, вiдсoтки 
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зa якими не виплaчуються; мaксимaльний oбсяг збиткiв вiд списaння 

прoблемних кредитiв.  

A тaкoж нaступним крoкoм дo рoзвитку кредитувaння мaє стaти 

вдoскoнaлення зaкoнoдaвчoї бaзи. Неoбхiдним є прийняття oснoвoпoлoжнoгo 

прaвoвoгo aктa у сферi нaдaння бaнкiвських пoзик, a сaме Зaкoну «Прo 

кредитувaння». Усi iншi прaвoвi aкти (Цивiльний тa Гoспoдaрський кoдекси, 

Зaкoни «Прo зaстaву», «Прo iпoтеку», «Прo oргaнiзaцiю фoрмувaння тa oбiгу 

кредитних iстoрiй», Пoлoження Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни «Прo пoрядoк 

фoрмувaння тa викoристaння резерву для вiдшкoдувaння мoжливих втрaт зa 

кредитними oперaцiями бaнкiв» тoщo) мaють бути дoдaткoвими, рoзкривaти тa 

дoпoвнювaти пoлoження oснoвнoгo Зaкoну. Це дaсть змoгу усунути нaявнi 

прaвoвi прoгaлини тa зрoбити прoцес кредитувaння прoзoрiшим [6].  

 Oбoв’язкoвoю є aктивнa рoбoтa кoмерцiйних бaнкiв з прoблемнoю 

зaбoргoвaнiстю, бo ця прoблемa булa виявленa не тiльки в рoзрiзi Укрaїни, aле й 

в прoцесi aнaлiзу прoцесу кредитувaння AТ «УкрСиббaнку». Бaнкiвський 

менеджмент змушений удoскoнaлювaти влaсну систему упрaвлiння 

прoблемними кредитaми клiєнтiв. Нa мoю думку, для AТ «УкрСиббaнку» 

нaйбiльш дiєвими будуть метoди aктивiзaцiї претензiйнo-пoзoвнoї рoбoти бaнку 

щoдo прoблемних кредитiв тa реструктуризaцiї зaбoргoвaнoстi. Викoристaння 

цих метoдiв дaсть змoгу зберегти пoдaльшi вiднoсини бaнку з клiєнтoм. Aле 

якщo зaвдяки викoристaнню цих метoдiв не вiдбувaється пoгaшення бoргу, тo 

AТ «УкрСиббaнк» пoвинен викoристoвувaти метoд упрaвлiння прoблемнoю 

зaбoргoвaнiстю клiєнтiв через прoдaж зaбoргoвaнoстi клiєнтiв пo кредиту третiй 

oсoбi.  
Oтже, рoбoтa з прoблемними кредитaми пoтребує вiд AТ «УкрСиббaнк» тa 

iнших вiтчизняних бaнкiв викoристaння нoвих нaпрямiв, a тaкoж oргaнiзaцiї 

висoкoї квaлiфiкaцiї i спецiaльнoї пiдгoтoвки прaцiвникiв, якi пoвиннi 

викoнувaти нoвi функцiї:  
– вiдпoвiдaти зa фoрмувaння пoлiтики упрaвлiння прoблемними кредитaми;  
– прoвoдити aнaлiз тa oцiнку ризикiв пoзичaльникiв;  
– здiйснювaти мoнiтoринг тa рoбoту з прoблемнoю зaбoргoвaнiстю;  
– якiснo тa детaльнo oцiнювaти фiнaнсoвий стaн пoзичaльникiв;  
– aнaлiзувaти тa супрoвoджувaти iнвестицiйнi прoекти, для реaлiзaцiї яких 

були нaдaнi бaнкiвськi кредити перш зa все юридичним oсoбaм.  
З бoку держaви вирiшенню питaння упрaвлiння тa зменшення прoблемнoї 

зaбoргoвaнoстi мoже сприяти нoвoствoрений Фoнд прoблемних кредитiв, який 

буде функцioнувaти нa зaсaдaх прoцесу сек’юритизaцiї aктивiв. При цьoму 

пoтрiбнo викoристoвувaти сaме кoнцепцiю клaсичнoї сек’юритизaцiї aктивiв, 

якa пoлягaє в тoму, щo фiнaнсoвa кoмпaнiя (як прaвилo, бaнк), яку нaзвaнo 

oригiнaтoрoм, прoдaє aктиви кoмпaнiї спецiaльнoгo признaчення, якa 

зaбезпечує фiнaнсувaння придбaння aктивiв шляхoм емiсiї цiнних пaперiв тa їх 

рoзмiщення нa фoндoвoму ринку. Ця oперaцiя для бaнкiвськoї устaнoви нoсить 

пoзaбaлaнсoвий хaрaктер. Стaтус тaкoгo фoнду мoже бути у фoрмi дoчiрньoї 

кoмпaнiї Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни [7,С.5-10.]. 
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Висновки. Питaння ефективнoгo упрaвлiння кредитним ризикoм є oднiєю 

з нaйвaгoмiших прoблем як кoжнoгo oкремoгo бaнку, тaк i бaнкiвськoї системи 

Укрaїни зaгaлoм, oскiльки oперaцiї з кредитувaння зaймaють нaйбiльшу чaстку 

в oбсязi бaнкiвських oперaцiй тa принoсять нaйбiльший дoхiд для бaнкiв, a 

тaкoж пoтребують бiльших зусиль з бoку керiвникiв бaнку щoдo здiйснення 

oптимaльнoгo упрaвлiння ризикaми зa цими oперaцiями, aдже кредитний ризик 

зaймaє прoвiдну пoзицiю в системi бaнкiвських ризикiв. Для ствoрення 

ефективнoгo упрaвлiння кредитним ризикoм неoбхiднo удoскoнaлювaти нaявну 

метoдичну бaзу для упрaвлiння кредитним ризикoм бaнку тa ствoрити єдину 

метoдику oцiнки кредитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa, a тaкoж aлгoритм 

фoрмувaння бaнкaми кредитних процедур. 
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ФОРМИ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

Сформульовано принципи проникнення підприємства на зовнішні ринки, 

обґрунтовано стратегії міжнародного розгалуження, визначено критерії 

диверсифікації, обґрунтовано її переваги та недоліки, описано форми 

зовнішньоекономічної диверсифікації.  
Ключові слова: диверсифікація, стратегія, збутова стратегія, зовнішній 

ринок, ринковий сегмент, структура ринку.  
У міжнародному маркетингу існує три групи глобальних стратегій, такі як 

стратегія інтернаціоналізації, сегментації та диверсифікації. Перша 

https://pidruchniki.com/1880041345738/bankivska_%20sprava/ponyattya_vidi_kreditnih_rizikiv
https://pidruchniki.com/1880041345738/bankivska_%20sprava/ponyattya_vidi_kreditnih_rizikiv
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_2_10
https://bank.gov.ua/control/uk/index


455 
 

характеризується освоєнням нових ринків за рахунок розширення експорту 

товарів, капіталів та створенням виробничих потужностей у колишніх країнах-
імпортерах. Стратегія сегментації полягає у поділі ринку на частини, задля 

кращого ознайомлення з потребами потенційного покупця. Це робиться у два 

етапи: поводиться ідентифікація «ринків товару», тобто відбувається 

макросегментація; та поділ бажань та потреб потенційних споживачів на 

сегменти, тобто мікросегментація. Завдяки даній стратегії підприємство 

концентрує увагу на вузькій сфері діяльності та мінімізує витрати, що веде за 

собою розширення виробничих потужностей і вкладення коштів у просування 

товару. Також, позитивним аспектом є швидка окупність інвестицій та 

займання лідируючих позицій у обраному сегменті.  
В умовах швидкого технічного та технологічного зростання виробництва, 

набирає темп розвиток національного ринку. В наслідок цього відбувається 

посилення рівня конкуренції та стають більш жорсткими вимоги до 

стратегічного маркетингу в середині діяльності підприємства. Так, одним з 

найважливіших елементів конкурентної боротьби є стратегічний маркетинг, 

адже йому властивий функціональний апарат, за рахунок якого можна 

передбачити і спрогнозувати майбутнє фірми. Основним інструментом такого 

маркетингу є маркетингова стратегія, в якій розкривається детальний план дій 

підприємства в умовах ринку, на якому воно функціонує. Маркетингові 

стратегії являють собою ту силу, що допомагає підприємствам досягати 

задуманого. Процес розробки стратегії компанії повинен включати дослідження 
різного роду ситуацій в комплексі з позитивними та негативними сторонами та 

планом виходу з будь якої критичної ситуації, це дозволить розробити 

правильну програму дій в умовах обраного ринку та забезпечить досягнення 

усіх поставлених цілей підприємством. Проведені дослідження у нашій країні 

виявили, що лише незначна частина діючих фірм приділяє належну увагу 

стратегічному плануванню. У Києві цей показник становить лише 21,4%, а в 

Донецьку – 14,6%, що є найбільшим і найменшим показниками відповідно, на 

території України. З швидким розвитком науки і техніки, на менеджерів 

підприємств покладена складна задача пов’язана з постійними 

спостереженнями за поведінкою і розвитком ринкових умов, щоб вчасно 

виявити зміни та встигнути внести корективи чи узагалі змінити діючу 

стратегію і унеможливити або мінімізувати збитки для підприємства. 

Необхідно враховувати усі особливості своєї фірми, щоб чітко визначити її 

місце на ринку і вирішити найважливіші питання, такі як вид діяльності 

бізнесу, необхідні заходи, які потрібно провести прямо зараз, для успіху 

компанії у подальшому, з цього уже можна дати прогноз успішності і точніше 

визначити свої переваги перед конкурентами. Грамотне планування може 

запобігти невдачі і зберегти вкладені кошти у підприємство. 
Досвідчений керівник повинен знати про тісний зв'язок між минулою, 

сучасною та майбутньою ефективністю діяльності фірми.  На сам перед це 

характеристики стану отримання кінцевого результату на даний момент та з 

плином часу. Ретельний аналіз зовнішнього середовища та досконалі знання 

особливостей власного підприємства, з урахуванням сильних та слабких сторін, 
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дозволяють менеджеру передбачати зміни у поведінці ринку, які можуть 

принести успіх компанії. Динаміка українського ринку, що спостерігається 

останні кілька років, сильно впливає на вітчизняних виробників. За рахунок не 

прогнозованості, різноманіття нових директивних рішень та законодавчих актів 

спричиняють агресивність зовнішнього середовища, особливо у фінансовій 

сфері. Існують компанії, які не визнають стратегічного планування узагалі і їм 

важко змагатись з стратегічно орієнтованими організаціями. Останні мають 

значні переваги, які при правильному використанні можуть вивести 

підприємство на лідируючі позиції у галузі. 
До таких переваг відносять: 
а) зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а 

також факторів «невизначеності майбутнього»;  
б) можливість врахувати об'єктивні фактори, що формують зміни, 

зосередитись на вивченні цих факторів; 
в) можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних і 

тактичних рішень;  
г) полегшити роботу по забезпеченню довго - та короткострокової 

ефективності та прибутковості;  
д) можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за наявності 

системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з 

поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань;  
е) можливість встановлення системи стимулювання для розвитку гнучкості 

та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін;  
є) забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 

реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 

контролю та аналізу;  
ж) створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв'язків, що є 

сприйнятливими до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей;  
з) реалізація зазначених принципів дає змогу побудувати обґрунтовану 

послідовність дій щодо реалізації концепції та формування системи 

стратегічного управління 
Задля ефективності стратегії, при її створенні важливо враховувати стадію 

життєвого циклу галузі, структуру галузі, сутність і потужність конкурентних 

сил, таких як постачальники ресурсів, покупці, конкуренція в межах галузі, 

наявність взаємозамінних товарів, потенційні продавці аналогічного товару та 

масштаби діяльності конкурентів.  
Процес формування маркетингової стратегії досить кропіткий, тому 

спочатку формується базова довгострокова стратегія, до якої постійно 

вносяться зміни, але сама вона залишається незмінною. При її розробці 

керівництво обов’язково бере до уваги обсяг місцевого ринку, гостроту діючої 

конкуренції, степінь глобалізації діяльності конкурентів, наявність у 

підприємства необхідних ресурсів та конкурентних переваг. Відштовхуючись 

від базової стратегії проводиться аналіз портфеля підрозділів підприємства на 

усіх рівнях. Це є завершальним етапом перед прийняттям рішення про вибір 

стратегії, спеціалізацію і розміщення виробництва. 
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Зазвичай процес реалізації стратегії ділиться на два головних етапи: 

процес стратегічного планування та процес стратегічного управління. Ці 

стратегії відрізняються тим, що на етапі планування визначається стратегія 

підприємства за рахунок його місії, аналізу стратегічних позицій та 

дослідженням зовнішніх і внутрішніх факторів дій. Та результатом планування 

є розроблена стратегія, на базі якої здійснюється стратегічне управління. Таким 

чином етап управляння є логічним продовженням етапу планування і базується 

на умінні адаптуватись і постійно розвиватись з ціллю збільшення 

конкурентних переваг.  
Невід’ємною частиною у створенні організації є аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства. Найпоширенішим методом оцінки 

середовища вважають SWOT - аналіз (сила - strength, слабкість - weakness, 
можливості - opportunities, загрози - threats). Іншими словами це групування 

факторів середовища функціонування підприємства на зовнішньому та 

внутрішньому ринках і їх аналіз з позиції визначення позитивного чи 

негативного впливу на діяльність підприємства. 
 З глобалізацією світової економіки усе більшим стає попит на 

універсальні товари. Це веде за собою необхідність проведення сегментації на 

міжнародному або світовому рівні з метою виявлення груп споживачів з 

однаковими вимогами до товару, не залежно від географічного 

місцезнаходження, культурних та національних особливостей. Окремо взяті 

сегменти у межах країни можуть здатись не значними, та розглядаючи їх в 

цілому по світу, можуть здатись досить привабливими для міжнародних 

компаній. Різні етапи інвентаризації компанії потребують різні комбінації дій, 

пов’язані з витратами, ризиками та ефектом. Існують наступні ознаки розподілу 

способів виходу на зарубіжний ринок підприємств: форма руху капіталу, рівень 

витрат, ступінь привабливості інвестування.  
Маркетинг передбачає два види здійснення зовнішньоторгівельної 

діяльності, такі як активна і пасивна форми. Під час застосування першої, 

зацікавленість у міжнародних поставках виходить від вітчизняного виробника 

або експортера, а пасивна форма навпаки, застосовується лише тоді, коли 

імпортер самостійно шукає необхідну для себе продукцію. В окремих випадках 

пасивний експорт являє собою нерегулярний, так як лише час від часу 

«включається» у світову торгівлю, продаючи надлишок виготовленої продукції 

місцевим оптовикам, які являють собою представників міжнародних фірм. 
На міжнародному ринку не рідко практикуються міжнародні кооперації, 

тобто підприємства які для досягнення своєї мети об’єднуються у колективи і 

співпрацюють разом за рахунок придбання різного роду основних засобів, 

особливо таких, які разом можна дешевше купити і що швидше окупляться. 

Для зручності співпраці підприємства можуть скористатися однією із безлічі 

форм кооперації, а форми, в свою чергу, виявляються у трьох основних видах: 

ліцензійне виробництво, управління за контрактом (management contracting) і 

підрядне виробництво (contract manufacturing). 
Ідея ліцензійного виробництва полягає у тому, що вітчизняний виробник 

передає зарубіжному права на використання ноу-хау у виготовленні певного 
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товару чи модернізації виробничих потужностей в обмін на певний ліцензійний 

збір чи винагороду. Зазвичай такі договори обов’язково містять відображення 

специфіки об’єкту ліцензії, такі як патенти, промислові моделі та зразки, 

торгові марки та знаки, незахищені ноу-хау, а також відбувається фіксація часу 

на використання. Ліцензії також можуть класифікуватись відповідно характеру 

своєї діяльності такі як ліцензії на виробництво, на використання та на збут. 

Ліцензійні контракти встановлюють вид прав на користування, експлуатацію і 

отримання доходу, а також період, на який вони передаються (частіше всього 5-
10 років). З огляду на довгостроковість, обговорюються можливість та умови 

для продовження договору, сторонами укладаються додаткові обов’язки щодо 

маркетингової активності. На приклад: обмін інформацією з питань збуту, 

навчальних тренінгів та підвищення кваліфікації персоналу, поради з питань 

маркетингу. Також ліцензійне виробництво цілком може мати цільове 

призначення для зарубіжного ринку. Це зазначається у контракті та в такому 

випадку ліцензіар вимагає повну інформацію про активність ліцензіата у 

виробництві та розповсюдженні продукції. Головна перевага ліцензійного 

виробництва це не обов’язковість прояву власної активності та не менш 

важливим є те, що за кордон вивозиться лише ідея, без жодної матеріальної 

цінності. Даний метод користується популярністю у малих та середніх 

підприємств за рахунок використання ними уже готової стратегії у якої шанси 

на «крах» просто мізерні або неможливі. Ліцензування досить поширене та 

прибуткове явище у високо фрагментовиних і низько технологічних галузях 

для яких глобально розосереджені виробничі потужності не є притаманними. 
Наступною формою спального виробництва є управління за контрактом 

(Management Contracting). Застосовується переважно у країнах які 

розвиваються, які маючи капітал та кваліфікований персонал не мають нових 

ідей для розвитку, тобто ноу-хау. Пропозиції співпраці із залученням 

іноземного капіталу будуть не доречними і одразу відхиленими, це зумовлено 

страхом перед іноземною присутністю. Іншими словами, під час застосування 

управління за контрактом здійснюється експорт не певного товару, а 

управлінських рішень, тобто реалізується у вигляді рекомендацій або 

консультацій іноземним компаніям, та ні в якому разі не прямий вплив на їх 

роботу. 
Останньою формою спільного підприємництва є виробництво за 

контрактом (Contract Manufacturing). Цей метод полягає у зобов’язані однієї 

компанії виготовляти на власних виробничих потужностях продукції, яку потім 

обов’язково повинна придбати інша компанія, виступаючи гарантом реалізації 

продукції на довгий час. Актуальність даної форми визначається дефіцитом 

власних потужностей і наявністю великих перешкод для експорту за кордон, 

або в ситуації, коли виробництво у іншій країні дешевше за рахунок дешевих 

матеріалів та висококваліфікованої робочої сили. Частіше за все, така схема 

використовується у виготовлені початкової продукції, тобто деталей, а у 

випадках коли дана схема ставить за мету займатися виготовленням продукції 

на останньому етапі, підприємство отримує назву збирального виробництва. 

Суть останнього полягає у поставці напівфабрикатів та компонентів за кордон 
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де і відбудеться їх вмонтування, збір чи доведення о кінцевого результату, щоб 

потім реімпортувати та реалізовувати готову продукцію на вітчизняному ринку. 
До способів виходу підприємства на зовнішній ринок відносять також 

пряме інвестування або трансфетр капіталу. Прямі інвестиції здійснюються 

підприємством самостійно або ж спільно з господарюючими суб’єктами країни, 

в яку ввозиться капітал, але в такому випадку потрібно створювати спільне 

підприємство (Joint Venture). При самостійному інвестуванні підприємство бере 

закордонну компанію повністю під свою відповідальність, а спільне 

підприємництво повністю поділяє між собою результати та ризики компанії в 

яку вкладають кошти. 
Отже вибір способу і форми присутності на зарубіжному ринку 

визначається кожною компанією індивідуально та веде за собою точне 

визначення економічних результатів діяльності та конкурентоспроможність 

підприємства загалом. 
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ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто види податків і зборів, які формують місцеві бюджети в 

Україні. Проаналізовано питому вагу місцевих податків і зборів у структурі 

податкових надходжень та місцевих бюджетів. Проведено аналіз динаміки 

надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів та пояснено 

причини їх зміни. Виявлено проблеми місцевого оподаткування та наведено 

заходи, які можуть збільшити надходження до місцевих бюджетів за рахунок 

податків та зборів. 
Ключові слова: система місцевого оподаткування, місцеві податки та збори, 

податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичний збір, транспортний податок, плата за землю 
Започаткований у нашій державі процес децентралізації влади з метою 

відходу від централізованої моделі управління в державі, побудови ефективної 
системи організації влади на рівні територіальних громад не зможе належним 

чином відбутися без ефективного використання та удосконалення інституту 

місцевого оподаткування. Податки і збори, що наповнюють місцеві бюджети 

існують для забезпечення розвитку економіки територіальної одиниці, 

створення умов для життєдіяльності,  підвищення добробуту громадян на 

місцевому рівні та є однією зі складових частин системи місцевої влади в 

Україні. На сьогодні, політичним вектором нашої держави є посилення ролі 

місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та створення всіх 

необхідних умов для функціонування і розвитку об’єднаних територіальних 

громад. Тому питання посилення дієвості місцевого оподаткування як методу 

фінансового забезпечення розвитку територіальних громад залишається досить 

актуальним. 
Метою статті є визначення проблем і практичнихзаходів щодо 

вдосконалення місцевого оподаткування в Україні. 
Вирішенню проблем місцевого оподаткування присвячено праці таких 

вітчизняних науковців, як  В. Андрущенка, А. Ібатулліної, О. Кириленка, 

А. Крисоватого, М. Крупки, І. Луніної, В. Опаріна, В. Письменного, І. Руденка, 

А. Соколовської та інших. 
Система місцевого оподаткування складається з податків і зборів, які 

справляються в установленому законами України порядку і частково або 

повністю формують місцеві бюджети. Відповідно до Законів України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 

відносин» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» виділяють основні види 

податків і зборів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів: 
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 податок на доходи фізичних осіб (на території міст обласного 

значення, районів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, розподілення 

даного податку відбувається таким чином: до бюджету м. Києва надходить 

25%, до обласних бюджетів – 15%, до бюджетів міст обласного значення, 

районів, об'єднаних громад – 60%); 
 державне мито (100% надходить до місцевих бюджетів). 
 податок на прибуток (крім податку на прибуток підприємств 

комунальної власності) (10% надходить до обласних бюджетів); 
 екологічний податок (надходить до спеціального фонду обласних 

бюджетів – 30%, до бюджетів міст обласного значення та районів – 25%, до 

бюджету м. Києва – 55%).  
 акцизний податок (ставка 5%) з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні 

напої, тютюнові вироби, нафтопродукти). Зарахування коштів до місцевих 

бюджетів здійснюється за місцем розміщення об'єктів, в яких провадиться 

діяльність, що підлягає оподаткуванню. 
 збори за спеціальне використання природних ресурсів.  
 місцеві податки і збори. 

Крім перерозподілених згідно з бюджетним перерозподілом 

загальнодержавних податків одним із складників місцевого оподаткування є 

місцеві податки та збори. Місцеві податки і збори – це податки та збори, що 

встановлюються відповідно до переліку та в межах граничних розмірів ставок 

рішеннями сільських, селищних, міських рад у межах їх повноважень, і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [2]. 

До них належать: 
 податок на майно, що включає податок на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок;  
 збір за місця для паркування транспортних засобів;  
 туристичний збір;  
 єдиний податок.  

Саме в частині місцевих податків і зборів місцева влада має певну 

самостійність. Безумовно, що установлення місцевих податків та зборів, не 

передбачених Податковим кодексом, забороняється. Отже, до повноважень 

сільських, селищних, міських рад та рад ОТГ щодо податків та зборів належать 

встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених 

Податковим кодексом; визначення переліку податкових агентів згідно із ст. 268 

Податкового кодексу (щодо туристичного збору); прийняття рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта 

оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за 

собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає 

чинності з початку бюджетного періоду [7]. 
На ефективність сплати місцевих податків і зборів впливають як величина 

граничних розмірів їх ставок, так і кількісні параметри бази оподаткування. 

Сукупність усіх чинників формує економічне середовище місцевих податків та 

зборів. Для того щоб виявити проблеми та перспективи розвитку місцевого 
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оподаткування, доцільним є використання системи аналітичних показників, до 

таких можна віднести питому вагу місцевих податків, їхню структуру і 

динаміку. 
У структурі доходів місцевих бюджетів України (без офіційних 

трансфертів) провідну роль відіграють податкові надходження. Проте  в 

їхньому складі місцевим податкам і зборам донедавна було відведено несуттєве 

місце, але зважаючи на покращення стану мобілізації надходжень та зміну 

структури місцевих податків і зборів їх частка у доходах місцевих бюджетів 

значно зросла. 

 
Рисунок 1 – Питома вага місцевих податків і зборів у структурі податкових 

надходжень та місцевих бюджетів  протягом 2014-2018 рр. 
 
З рисунка 1 видно, що у 2014 р. питома вага місцевих податків  у доходах 

місцевих бюджетів становила лише 3,48%, а у податкових надходженнях – 
9,23%. Проте у 2015 році відбулося значне збільшення цього показника до 

27,54%, а у 2016 р. до 28,77%, що є наслідком проведення бюджетної 

децентралізації та деяких змін у Податковому кодексі, що призвели до 

збільшення надходжень від місцевих податків та зборів, а саме: 
 було запроваджено транспортний податок, який входить у склад 

податку на майно та який сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема і 

нерезиденти,  які мають  зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі 

віком до 5 років і що мають об’єм двигуна понад 3000 куб. см.; 
 зміни у податку на житлову нерухомість: під оподаткування 

підпадають квартири більше 60 кв. метрів (було 120 кв. метрів), або будинки 

більше 120 кв. метрів (було 250 кв. метрів); 
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 запроваджено оподаткування нежитлової нерухомості, до якої 

окрім офісів, готелів, магазинів та складів увійшли також сараї, гаражі та літні 

кухні [6]. 
За даними таблиці 1 чітко видно результат перелічених вище змін, а саме 

розширенням кола суб’єктів і об’єктів податку на майно та включення до його 

складу плати за землю й транспортного податку. Мобілізація надходжень від 

даного податку зросла з 45 млн. грн. аж до 16 млрд. грн. Впродовж 2016 – 
2018 рр. також прослідковується збільшення надходжень від податку на майно, 

але з кожним роком темпи зростання цього показника стають все меншими і 

відбувається таке збільшення в основному за рахунок збільшення надходжень 

від податку на нерухоме майно. Також можна спостерігати постійне зростання 

надходжень від єдиного податку, у 2015 р. порівняно з 2014р. на 48%, у 2016 р. 

– на 56,4%, у 2017 – на 36,2% і у 2018 р. 26,4%. Свій вклад у зростання 

надходжень єдиного податку з 2015 р. внесли законодавчі зміни щодо 

групування платників за відповідними критеріями та фактична трансформація 

фіксованого сільськогосподарського податку в єдиний податок ІV групи. 
Таблиця 1 – Динаміка обсягу надходжень місцевих податків і зборів до 

місцевих бюджетів за 2014-2018 рр. [4] 

 
Надходження до місцевих бюджетів збору за місця для паркування 

транспортних засобі у 2015 р. зменшилися порівняно з 2014 р. на 1,6%, у 

2016 р. збільшилися лише на 10% та вподовж досліджуваного періоду 

спостерігаються досить низькі темпи зростання. Причинами таких результатів 

можна вважати наступне. Сьогодні органи місцевого самоврядування не 

здійснюють належний контроль за рівнем сплати цього збору, зокрема й 

шляхом примусу до використання технічних пристроїв (паркоматів), не ведуть 

належний облік земельних ділянок, відведених для паркування транспортних 

засобів, недостатньою мірою здійснюють моніторинг виконання укладених із 

суб’єктами господарювання відповідних угод. Протягом досліджуваного 

періоду спостерігається також збільшення надходжень від туристичного збору. 

За останніх 5 років цей показник зріс у 3,7 рази ( на 66 млн. грн.) і у 2018 р. 

склав 90,7 млн. грн. Однак не усі територіальні громади мають великі 

Показники 
Роки Темп приросту, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2015/  
2014 

2016/  
2015 

2017/  
2016 

2018/  
2017 

Податок на 

майно, млн.грн. 44,90 16011,10 24989,40 29056,10 31272,00 35559,5 56,1 16,3 7,6 
Збір за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів,млн.грн 61,20 60,20 66,20 77,60 99,90 -1,6 10,0 17,2 28,7 
Туристичний 

збір,  млн.грн. 24,80 37,10 54,10 70,20 90,70 49,6 45,8 29,8 29,2 
Єдиний 

податок,млн.грн.  7413,30 10975,10 17167,10 23388,30 29564,20 48,0 56,4 36,2 26,4 
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надходження від даного збору. На сьогодні лідерами по сплаті туристичного 

збору є місто Київ, Одеса, Львів, Херсон та Львівська область. 

 

Рисунок 2 – Питома вага показників місцевих податків, які надходять до 

місцевих бюджетів за 2018 р. 

Як можна побачити з рисунку 2, наповнення бюджету на сьогодні 

здійснюється, в основному, за рахунок двох місцевих податків, а саме єдиного 

податку, питома вага якого складає 51,24% та податку на майно – 48,44%, який 

в основному наповнюється за рахунок плати за землю, яка входить до його 

складу, що пов’язано з тим, що механізми розрахунку інших податків, які також 

входять до складу цього податку та методи визначення податкової бази мають 

суттєві недоліки. Впровадження податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, здійснено формально, оскільки не враховується 

розташування нерухомості (місто, сільська місцевість); в механізмі розрахунку 

податку немає оцінки ринкової вартості нерухомості; прирівняне 

оподаткування нежитлової нерухомості юридичних і фізичних осіб. Оскільки 

використання юридичними особами нежитлової нерухомості здебільшого 

призводить до отримання прибутку, а фізичними особами у більшості випадків 

лише використовується на неприбуткові господарські цілі (господарські 

споруди на дачах і в приватному секторі тощо). Наразі фіскальний ефект 

транспортного податку дуже незначний, лише 0,1 % доходів місцевих 

бюджетів. Розширення переліку об’єктів цього податку за рахунок інших 

вартісних транспортних засобів (наприклад, повітряних чи водних), без будь-
яких сумнівів у майбутньому зможе забезпечити суттєве зростання надходжень 

до місцевих бюджетів від його сплати [3, c.58]. 
До проблем місцевого оподаткування можна також віднести обмеження 

права встановлювати додаткові місцеві податки і збори у межах своєї 

територіальної громади, а також механізм їх стягнення позбавляють місцеві 

бюджети додаткових надходжень. Було б доцільно дозволити впроваджувати 

51.24%

0.16%
0.15%

48.44%

Податок на майно

Збір за місця для 

паркування транспортних 

засобів

Туристичний збір

Єдиний податок 
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місцеві екологічні податки на тих територіях, які потерпають від забруднення 

навколишнього середовища від викидів отруйних речовин у повітря та 

водойми, на яких здійснюються захоронення й утилізація шкідливих відходів 

тощо. Також було б доцільним переведення деяких платежів до складу 

місцевих, а саме: надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та від скидів 

забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Екологічний податок 

може стати для України надійним інструментом забезпечення охорони довкілля 

та стабільним джерелом формування доходів місцевих бюджетів [5, c. 140]. 
Наступною проблемою, яка не знаходить свого вирішення у законодавчій 

базі,є визначення кола платників єдиного податку. Згідно з Податковим 

кодексом України, одним з критеріїв віднесення суб’єкта до категорії платників 

є величина його річного доходу. Однак ці об’єми доходів у національній валюті 

не змінюються вже кілька років, тоді як індекс інфляції у країні щорічно 

зростає і гривня знецінюється. Доцільно було б провести індексацію рівня 

доходів підприємців, що дає можливість працювати на спрощеній системі 

оподаткування, на індекс інфляції, який призведе до збільшення кількості 

платників єдиного податку та величини його надходжень у місцеві бюджети [1, 

c. 15]. 
Отже, за результатами проведеного дослідження місцевих податків та 

зборів можна зробити висновок, що податок на майно та єдиний податок є 

найперспективнішими платежами на місцевому рівні, проте їхні можливості ще 

не використовуються повною мірою, так як саме розширення переліку об’єктів 

та суб’єктів оподаткування призведе до збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів. Не зважаючи на те, що питома вага місцевих податків і зборів у 

податкових надходженнях значно зросла внаслідок розпочатої реформи 

децентралізації, місцевій владі все ще не вдалося позбутися трансфертної 

залежності місцевих бюджетів з боку держави. Тобто процес реформування 

місцевої системи оподаткування є незавершеним. Для вирішення проблем, що 

виникають при формуванні та адмініструванні місцевих податків та зборів в 

Україні необхідно реформувати місцеве оподаткування в частині переведення 

деяких податків з розряду загальнодержавних в місцеві, встановити більш 

справедливий міжрегіональний розподіл частки податків. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ  БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Проаналізовано основні проблеми організації і реалізації бюджетного 

контролю в Україні. Проведено аналіз останніх змін бюджетного 

законодавства, що безпосередньо впливають на ефективність реалізації 

бюджетного контролю. Запропоновано перелік рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності організації та реалізації бюджетного контролю в 

Україні. 
Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетний процес, ефективність, 

проблеми бюджетного контролю, державне управління. 
Постановка проблеми. У кожній країні найважливішим інструментом, за  

допомогою якого здійснюється реалізація економічної та соціальної політики 

держави є державний бюджет. В сучасних умовах особливо актуально постає 

проблема побудови досконалої та ефективної системи формування дохідної і 

видаткової частини державного бюджету, враховуючи їх структуру, для 

ефективного розвитку національної економіки. Головну роль у цьому питанні 

необхідно відвести бюджетному процесу, а саме його удосконаленню та 

врегулюванню на основі цього питання стадій його ведення. Зважаючи на такі 

умови, велика роль відводиться  управлінській функції з боку держави і також 

державному бюджетному контролю. Контроль за бюджетним допомагає 

встановити рівень ефективності, раціональності, законності використання 

бюджетних коштів, чи було залучення всіх додаткових резервів щодо 

наповнення дохідної частини бюджетів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання бюджетного контролю 

охоплюють праці багатьох науковців. Серед вітчизняних учених значний 

доробок у цьому напрямі мають такі вчені: В. Д. Андреєв, І. Бабін, В. Геєць, 

К. Павлюк, Ю. Пасічник та ін. Однак, початок проведення реформ у сфері 

державних фінансів та децентралізації фінансової системи України, вимагає 

розгляду їх впливу на ефективність бюджетного контролю в країні. Не 

http://www.treasury.gov.ua/
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дивлячись на досить суттєві здобутки вітчизняних дослідників, питання 

бюджетного контролю лишаються недостатньо дослідженими. 
Мета дослідження полягає в узагальненні й обґрунтуванні проблемних 

питань бюджетного контролю та розробці науково-практичних рекомендацій 

щодо його оптимізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Розкриття змісту бюджетного 

контролю базується на вченнях про сам бюджет, оскільки він являється 

об’єктом даного контролю.Під час розгляду бюджету як об’єктивної 

економічної категорії, необхідно акцентувати увагу на його сутності. А під 

державним бюджетом розуміємо систему грошових відносин, які пов’язані з 

розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту з метою 

формування та використання централізованого фонду грошових коштів. Ця 

сутність проявляється через контрольну і розподільчу функції, які виконує 

вищезазначена економічна категорія. Розподільча відображається в 

податковому та неподатковому механізмах акумуляції доходів бюджету, 

бюджетному фінансуванню, бюджетному регулюванні, тощо. Контрольна 

функція знаходить прояв на практиці в якості бюджетного контролю. Отже, 

саме бюджетний контроль відображає зміст контрольної функції бюджету. 
Чинне законодавство України не надає визначення поняття «бюджетний 

контроль». У ст. 26 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) 

використовується термін «контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства», який спрямований на забезпечення ефективного і 

результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх 

стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до БКУ та іншого 

законодавства [1].  
Бюджетний контроль є крайньою, заключною підсистемою бюджетного 

механізму. Він дає нам зрозуміти ефективність, раціональність, економність і 

законність використання бюджетних коштів, чи були задіяні всі резерви 

стосовно наповнення дохідної частини бюджетів. Внаслідок виявлення 

зловживань держава може відшкодувати нанесені їй збитки. Також саме 

бюджетний контроль попереджує порушення бюджетної дисципліни, 

нераціональне та нецільове спрямування бюджетних коштів. Так як бюджетний 

контроль є останньою підсистемою бюджетного механізму, він приймає участь 

у обслуговувані всіх стадій бюджетного процесу, цим отримуючи  

універсальний характер управлінської діяльності. Бюджетний контроль є 

однією з функцій управління бюджетною системою. 
Контроль за бюджетом тісно пов’язаний з фінансовим контролем, 

фактично є одним із видів останнього, але застосовувати  термін «фінансовий 

контроль» замість «бюджетний контроль», як інколи це можна побачити в 

науковій та навчальній літературі, не потрібно. Оскільки об’єкт, суб’єкти, 

завдання та методи контролю за фінансами розглядаються значно ніж 

аналогічні елементи контролю за бюджетом. Тому термін «бюджетний 

контроль» має повне право на самостійне існування та використання при 

характеристиці механізму функціонування бюджетної системи. Бюджетний 

контроль використовується у разі функціонування бюджетних відносин. 
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Бюджетний контроль має на меті забезпечувати законність бюджетної 

діяльності, тобто здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства всіма учасниками бюджетних відносин. 
Аналіз сутності бюджетного контролю дає підстави вважати, що даний вид 

контрою має специфічні, властиві тільки йому елементи, що становлять 

систему бюджетного контролю. Наявність цих елементів є необхідними і 

достатніми умовами існування бюджетного контролю. На нашу думку, систему 

бюджетного контролю можна представити у вигляді сукупності таких 

елементів: 
 - об’єкт контролю ;  
- суб’єкт контролю ;  
- предмет контролю ;  
- принципи контролю;  
- функції контролю. 
Так, саме грошові відносини, що виникли з приводу утворення 

централізованого фонду грошових коштів держави (бюджету) і його 

використання на розширене відтворення є об’єктом бюджетного контролю. 
Суб’єктами контролю виступають носії контрольних функцій, що 

визначені чинним законодавством. Вони включають таких контролюючих 

суб’єктів: юридичних або фізичних осіб, уповноважених бюджетним 

законодавством на здійснення контролю за дотриманням цього законодавства 

та підконтрольних суб’єктів – юридичних (фізичних) осіб, на діяльність яких 

спрямовані контрольні дії.  
На мій погляд, грошові відносини є предметом бюджетного контролю, 

адже, вони пов’язані зі створенням, розподілом і використанням коштів 

бюджету з формального, кількісного та якісного поглядів.  
Єдиного підходу щодо визначення принципів бюджетного контролю у 

сучасній економічній літературі немає. На мою думку,ефективний бюджетний 

контроль повинен базуватися на наступних принципах:  
1) законності – необхідно здійснювати відповідно до бюджетного 

законодавства; 
2) об’єктивності – реального відображення існуючого становища об’єкта 

контролю;   
3) превентивності контрольних дій (попереджувальний характер), завдяки 

якому  можна досягти завчасного здійснення контролю для запобігання 

виникнення суттєвих відхилень фактичного здійснення бюджетного процесу 

від встановлених норм, запобігання здійснення бюджетних правопорушеннь ;   
4) повноти, який заключається у комплексному охопленні всіх питань 

бюджетної діяльності об’єкта контролю та повноти охоплення об’єктів 

контролем;   
5) регулярності – здійснення безперервного і систематичного контролю; 
6) дієвості – ефективне проведення. 

Контроль, відповідно до статті, забезпечує : 
1) надання оцінки управлінню коштами бюджету (на основі проведеного 

державного фінансового аудиту); 
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2) здійснення правильного ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансових і бюджетних звітів; 
3) досягнення економії бюджетних коштів та їх використання на зазначені 

цілі, результативності та ефективності дій розпорядників бюджетних коштів, 

шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 
4) проведення аналізу й оцінки стану фінансової і господарської діяльності 

розпорядників бюджетних коштів; 
5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення 

інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності; 
6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету[7, с.2].  

Отже, метою бюджетного контролю необхідно вважати забезпечення 

ефективного і результативного управління бюджетними коштами, а також 

забезпечення дотримання всіма учасниками бюджетних відносин вимог 

бюджетного законодавства, які реалізуються шляхом вирішення завдань 

бюджетного контролю. Конкретизація цілей бюджетного контролю наведена в 

ст. 26 Бюджетного Кодексу України [4, с.186]. 
Висновки.На основі проведеного дослідження охарактеризовано зміст 

поняття бюджетний контроль, що дозволяє з’ясувати його вплив на бюджетний 

процес в цілому. У процесі дослідження, ми  побачили, що у визначенні 

бюджетного контролю немає єдиного підходу і тому не існує  окремого 

визначення цієї економічної категорії. Вчені-економісти по-різному трактують 

дану дефініцію, ототожнюючи з контролем за бюджетним процесом та 

основною управлінською функцією держави. Загалом бюджетний контроль - 
система  заходів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

яка полягає у забезпеченні законних  дій учасників бюджетного процесу під час 

складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і 

звітування про їх виконання з використанням специфічних форм і методів їх 

організації. 
Отже, дослідивши саму систему бюджетного контролю і методологічні 

засади  її організації, ми досягнемо позитивного ефекту від діяльності 

бюджетного контролю, що і є перспективою майбутніх наукових досліджень. 
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І.П.Письменна  

здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЮДЖЕТНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
У статті автором досліджено суть механізму формування доходів 

територіальних громад, його види. Проведено аналіз наповненості бюджетів 

громад в період реформи децентралізації, досліджена динаміка зміни 

структури власних та закріплених доходів місцевих бюджетів.  
Ключові слова:фінансові ресурси, податкові надходження, власні доходи, 

закріплені доходи, децентралізація. 
Постановка проблеми.Реалізація адміністративно-територіальної реформи 

на засадах децентралізації влади виводить територіальні громади на якісно 

новий рівень в системі національної економіки. Якщо раніше територіальна 

громада виступала об’єктом управління, а її сутність зводилась до території, 

яку вона займає , то в сучасних реаліях територіальна громада виступає вже 

суб’єктом управління та учасником соціально-економічних відносин.  
Фінансові можливості місцевого самоврядування суттєво розширені, проте 

це не дає підстави вважати, що розширення кількості місцевих податків і зборів 

призведе до автоматичного підвищення ефективності процесу формування 
дохідної частини місцевих бюджетів. Тому управління доходами 

територіальних громад є визначальним для формування потужної дохідної баз 

місцевих бюджетів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питанням управління 

формуванням доходів та створення самодостатніх територіальних громад 

присвячені праці таких науковців  як Н. Васильєва, Н. Гринчук, Т. Дерун, М. 

Деркач, Ю.Криворотько, В. Куйбіда, Наталенко, В.Опарін, Ю. Сибірянська, А. 

Ткачук та ін., Опрацювання зарубіжного досвіду децентралізації бюджету й 

можливостей усунення проблем удосконалення міжбюджетних відносин є в 

роботах таких вчених як М.Гнатюк, В.Дума, А. Нечай, Н.Полинюк, І.Свірідов, 

В. Швець та інших. Вирішення питань удосконалення формування місцевих 

бюджетів пропонуються в наукових працях Ю. Ганущака, О. Кириленко, 

Л.Костирко, С. Лекаря, І. Луніної, В. Мамонової, Т. Нездойминоги, 
Т.Овчаренко, П. Саблука, І. Щербини та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження.Під механізмами формування 

доходів розуміють певну комбінацію методів та інструментів акумулювання, 
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розподілу і використання фінансових ресурсів. У світовій практиці місцевого 

розвитку використовують різні механізми формування доходів територіальних 

громад. Від раціонального добору механізмів фінансування великою мірою 

залежить успішність реалізації відповідних ініціатив у сфері місцевого 

соціально-економічного розвитку територій. Зокрема, до механізмів 

формування доходів територіальних громад належать бюджетні , кредитні, 

інвестиційні та грантові механізми.  
Бюджетні механізми формування доходів включають податки та збори, 

продаж комунального майна, оренда комунального майна, державні та місцеві 

цільові програми. Податки та збори являють собою найбільш значущий 

механізм надходжень до місцевих бюджетів та потужний метод фінансування 

місцевого соціально-економічного розвитку [5]. 
В процесі впровадження реформ відбулися зміни в механізмі формування 

дохідної частини місцевих бюджетів у бік збільшення ресурсу місцевих 

бюджетів, децентралізації бюджетних коштів і передачі частини доходів 

державного бюджету місцевим. Зокрема, встановлено єдині нормативи 

відрахувань податків за кожною ланкою бюджету, розширено перелік джерел 

доходів загального фонду, спрощено процедури надання місцевих гарантій та 

здійснення місцевих запозичень.  
Послідовні підходи до реалізації бюджетної реформи дали змогу суттєво 

збільшити фінансові ресурси громад. Це, зокрема, підтверджується 

підвищенням їхньої дохідної спроможності. Тому доцільно дослідити як 

змінилась ситуація в цифрах. Загальний обсяг власних та закріплених доходів 

проаналізуємо за допомогою діаграми, що дасть змогу наочно спостерігати їх 

динаміку (рис 1).  
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Рисунок 1 - Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2013-2017 роках 
Джерело: складено автором на основі [4] 
 
Найменше зростання обсягів надходжень спостерігається у 2014 році – на 

5%. У наступних роках доходи територіальних громад зростають у 2015 році – 
на 34%, у 2016 році – на 24%. У 2017 році доходи місцевих бюджетів склали 

502432 млн.грн., що на 37% більше показника минулого року. Такі темпи 

зростання власних доходів місцевих бюджетів починаючи з 2014 року 

зумовлені діями Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію 
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територіальних громад. Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого 

самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати 

заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність 

адміністрування податків і зборів. 
Розглянемо динаміку доходів місцевих бюджетів по таким статтям, як 

податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом та трансферти 

протягом 2013-2017 рр. (табл.1). 
Зокрема, у 2015 році податкові надходження місцевих бюджетів склали 

98218 млн.грн., що на 30,5% більше, ніж в минулому році. У 2016 році цей 

показник становив 146902  млн.грн., зростання відбулось на 49,6% у порівнянні 

з 2015 роком. У 2017 році обсяги податкових надходжень зростають на 36,8%.  
 
Таблиця 1 – Динаміка власних та закріплених доходів місцевих 

бюджетів у 2013-2017 рр. 

Показник 

(2013/2014 рр.) (2014/2015 рр.)  (2015/2016 рр.)  (2016/2017 рр.) 
абс. 

приріст, 
млн.грн. 

темп

прир.

% 

абс. 
приріст, 
млн.грн. 

темп 

прир. 

% 

абс. 
приріст, 
млн.грн. 

темп 

темп. 

% 

абс. 
приріст, 
млн.грн. 

темп 

прир. 

% 
Податкові 

надходження -3138 -4 22968 30,5 4868,4 49,6 54103 36,8 

Неподаткові 
надходження 130 1,1 7890 64,4 1609 7,9 4212 19,4 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 
-342 -18,5 604 40,0 -128 -6,0 531 26,7 

Трансферти 14753  12,7 43379 33,2 21415 12,3 77546 39,7 
Всього доходів -3351 -3,6 31463 35,3 50165 41,6 58846 34,5 

Джерело: розраховано автором на основі [4] 
 
Неподаткові надходження у 2014 році зросли на 130 млн.грн.(1,1%) в 

порівнянні з попереднім роком. Найбільший ріст неподаткових надходжень за 

досліджуваний період спостерігається у 2015 році – на 64,4% (або 7890 

млн.грн.). У 2016 році дана стаття доходів місцевих бюджетів зростає на 7,9% у 

порівнянні з минулим роком.  
У 2017 році неподаткові надходження склали 25 969 млн.грн., що на 19,4% 

більше, ніж у 2016 році. Такі тенденції свідчать про підвищення зацікавленості 

органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих 

бюджетів, реалізації заходів щодо пошуку резервів їх наповнення та 

підвищення ефективності адміністрування податків і зборів. 
Завдяки бюджетній децентралізації змінились нормативи зарахувань 

податкових надходжень до місцевих бюджетів в бік їх зростання. Тому 

доцільно розглянути  структуру податкових надходжень місцевих бюджетів 

(рис.2). 
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Рисунок 2 – Податкові надходження місцевих бюджетів у 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі [4] 
 
В структурі податкових надходжень місцевих бюджетів найбільше 

фіскальне значення має податок на доходи фізичних осіб. Значні обсяги 

надходжень бюджети територіальних громад отримують від місцевих податків 

та зборів. Обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб протягом 2013 – 
2015 рр. спадають. У 2016 році тенденція змінюється, відбувається стрімке 

зростання доходів, зокрема у 2017 році надходження по ПДФО склали 

110653 млн.грн. Місцеві податки і збори протягом досліджуваного періоду 

постійно зростають, що позитивно впливає на дохідну частину місцевих 

бюджетів. 
Для оцінки ступеня залежності місцевих бюджетів розглянемо структуру 

доходів місцевих бюджетів як співвідношення власних та закріплених доходів 

та міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні трансферти займають досить 

високу частку у доходах місцевих бюджетів, що свідчить про високий рівень 

залежності місцевих бюджетів від Державного та недостатність обсягу власних 

і закріплених доходів для виконання самоврядних та делегованих повноважень 

(рис. 3).  
Найнижчий показник питомої ваги власних і закріплених доходів місцевих 

бюджетів у 2015 році – лише 40,9%. Хоча питома вага обсягу власних і 

закріплених доходів місцевих бюджетів у 2016 – 2017 році зросла, зокрема у 

2016 році становила 46,6% порівняно з попереднім роком, у 2017 році – 45,7%, 
загальна фінансова спроможність місцевих бюджетів залишається низькою. 

Міжбюджетні трансферти продовжують залишатися гарантами фінансової 

спроможності бюджетів місцевих органів влади. Дана тенденція зберігається по 

причині того, що реформа децентралізації запроваджена не в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях.  
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Рисунок 3 – Структура доходів місцевих бюджетів у 2013–2017 роках, % 
Джерело: розраховано автором на основі [6] 
 
Децентралізація передбачає створення об’єднаних територіальних громад 

із значним розширенням наявної дохідної бази місцевих бюджетів. До таких 

бюджетів,  крім доходів, що зараховуються до сільських, селищних, міських 

міст районного значення бюджетів, також  зараховується 60% ПДФО [2]. У 

2017 році було створено 366 ОТГ, станом на 10 жовтня 2018 року їх кількість 

зросла до 838. Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, на відміну від бюджетів 

необ’єднаних громад, демонструють динаміку до зростання (рис.4).   

 
Рисунок 4 - Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, 2014-2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [4] 
 
Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ з кожним роком зростають, 

зокрема у 2016 році зростання відбулось на 49% у порівнянні з попереднім 

роком, у 2017 – на 31%. Зважаючи на те, що кількість ОТГ станом на 10 жовтня 

2018 зросла більш ніж вдвічі у порівнянні з 2017-м, загальна тенденція  

зростання власних доходів місцевих бюджетів значно покращиться [1].  
Для об’єктивної оцінки динаміки доходів територіальних громад 

розглянемо питому вагу доходів місцевих бюджетів в відсотках до ВВП 
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(табл. 2). Таким чином можна дослідити реальний ріст доходів місцевих 

бюджетів без врахування інфляційних чинників. 
Таблиця 2 – Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів в 

відсотках до ВВП, 2013-2017 рр.,% 
Показник 2013  2014  2015  2016  2017  

Податкові надходження 5,4 4,7 4,9 6,2 6,7 
Неподаткові надходження 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 

Інші доходи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Трансферти 7,9 8,2 8,7 8,2 9,2 

Всього 14,2 13,8 14,8 15,4 16,9 
Джерело: розраховано автором на основі [19] 
 
Податкові надходження у відсотку до ВВП складають у 2013 р. 5,4%,  у 

2014 р. – 4,7%, у 2015 р. – 4,9%, у 2016 р. – 6,2%, у 2017 році показник зростає 

до 6,7%. Неподаткові надходження у відсотку до ВВП складають 0,8 – 1%.  
Можна стверджувати, що існує тенденція до реального зростання доходів 

місцевих бюджетів (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів у відсотках 

до ВВП, 2013-2017 рр., % 
Джерело: розраховано автором на основі [6] 
 
Як видно з рис. 5, загальні обсяги надходжень місцевих бюджетів у 

відсотках до ВВП зменшились лише у 2014 році. Даний показник спадає у 2014 

році і становить13,8%, що може бути спричинено початком реформування та, 

як наслідок, виникнення тимчасових дисбалансів в доходах місцевих бюджетів. 

Протягом 2015-2017 рр. даний показник зростає, зокрема у 2016 році на 0,6%, у 

2017 році – на 1,5% в порівнянні з попереднім роком. Така тенденція свідчить 

про реальне зростання доходів місцевих бюджетів. 
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здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 
У стaттi здійснено оцінку економічної ефективності стратегій інноваційної 

діяльності банку, проведені розрахунки засвідчили про необхідність підвищення 

ефективності інноваційної діяльності банків України. Водночас побудовані 

регресійні моделі та розраховані трансакційні витрати банків підтвердили 

наявність позитивного впливу інноваційної діяльності на ефективність та 

розвиток банків. 
Ключoвi слoвa: стратегія банку, банк, інноваційна діяльність, трансакційні 

витрати,  інтегральний показник. 
Пoстaнoвкa прoблeми.На сучасному етапі розвитку функціонування 

банківського бізнесу, зростання його конкурентоспроможності та фінансової 

стійкості актуалізують активізацію інноваційної діяльності. Інновації стали 

одним з найголовніших факторів розвитку та конкурентоспроможності банків. 

Банківські установи досліджують перспективні напрямки розвитку 

інноваційних технологій з метою інвестиції фінансових ресурсів в інноваційні 

проекти. Це зумовлює необхідність формування та реалізації стратегії 

інноваційної діяльності банку, яка б стала  його концептуальною основою 

інноваційної діяльності, визначала пріоритетні цілі, завдання та шляхи їх 

досягнення, а також сприяла формуванню конкурентних переваг. Це 

обумовлює актуальність теми дослідження. 
Дослідженням обраної тематики займалися вітчизняні та зарубіжні 

науковці та практики, зокрема: А. Андибури, Л. Довганя, Л. Артеменко, 

С. Єгоричевої, Г. Пересадько, Б. Санто, А. Алавердова, П. Друкера, Г. 

Мінцберга, Ф. Янcена. Попри значні напрацювання дослідників у даній сфері, 

питання формування та реалізації інноваційної діяльності банків залишається 

актуальною, як із теоретичної, так і практичної точки зору. 
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння.Ефективність стратегій 

інноваційної діяльності банків – це складне системне поняття, для її оцінки 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23596
http://cost.ua/budget/revenue/
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доцільно використовувати систему методів, включаючи використання системи 

показників, показника Х-ефективності, теорії трансакційних витрат, концепції 

використання єдиного інтегрального показника, аналізу співвідношення 

«прибуток-ризик», економіко-математичних методів та інші [8, c. 22]. 
При оцінці економічної ефективності стратегій інноваційної діяльності 

банку перш за все використовується теорія трансакційних витрат. 

Проаналізуємо, як саме інноваційна діяльність банків впливає на рівень 

трансакційних витрат. Для цього розрахуємо рівень трансакційних витрат по 

кожній групі банків, враховуючи їх як адміністративні витрати. Аналіз 

трансакційних витрат буде здійснюватися на основі поділу на 3 групи банків, і 

досліджуватися буде кожна група окремо. Кожну групу представляє по одному 

банку. І групу представляє ПАТ КБ «Приватбанк», в якому держава володіє 

часткою понад 75% статутного капіталу, II групу – ПАТ «Альфа-Банк», у якому 

контрольний пакет акцій належить іноземним банкам, III групу – ПуАТ «КБ 

Акордбанк» – приватний банк, в якому не менше ніж 50% статутного капіталу 

володіють інвестори (табл. 1) [1, 2, 7]. 
У  ПАТ КБ «Приватбанк» зі збільшенням активів у 2017 р. на 49622 млн. 

грн., збільшилися й адміністративні витрати на 2423 млн.грн, що спричинене 

зростанням витрат на персонал і витрат на утримання основних засобів шляхом 

їх амортизації та оновлення. У 2015 році трансакційні витрати зменшилися 

порівняно з 2014 роком (3,2% до активів), що свідчить про підвищення 

ефективності інноваційної діяльності, але у 2017 році ефективність 

зменшилася.  
Таблиця 1 – Динаміка трансакційних витрат ПАТ КБ «Приватбанк» за 

2013-2017 роки  
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 Відхилення 

2017/2016 
Відхилення 
2017/2013 

Активи,  
млн.грн 197570 212813 258611 205183 254805 49622 57235 

Адміністра- 
тивні 

витрати, 

млн.грн 

8259 9402 8420 9771 12194 2423 3935 

Відношення 

адміністра- 
тивних 

витрат  
до активів,% 

4,2 4,4 3,2 4,8 4,7 - - 

 
До другої групи належить ПАТ «Альфа-Банк». Спостерігається зростаюча 

динаміка показників, за 2013-2017 роки відбулося швидке збільшення 

адміністративних витрат, яких можна уникнути, здійснюючи ефективну 

інноваційну діяльність банку. У 2017 роки трансакційні витрати збільшилися до 

6,2%, коли у 2015 році вони становили 4,4%, що свідчить про зниження 

ефективності інноваційної діяльності банку (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Динаміка трансакційних витрат ПАТ «Альфа-Банк» за 

2013-2017 роки  
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 Відхилення 

2017/2016 
Відхилення 
2017/2013 

Активи, млн.грн 29288 35244 42363 38953 49472 10519 20184 
Адміністративні 

витрати, млн.грн 1345 1672 1886 2406 3084 678 1739 

Відношення 

адміністративних 
витрат до 

активів,% 

4,5 4,7 4,4 6,1 6,2 - - 

 
До третьої групи належить ПуАТ КБ «Акордбанк», динаміка показників 

якого наведена у табл. 3. 
Таблиця 3 – Динаміка трансакційних витрат ПуАT «КБ Акордбанк» за 

2013-2017 роки 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 Відхилення  

2017-2016 
Відхилення  
2017-2013 

Активи, млн.грн 664 560 412 456 631 175 -33 
Адміністративні 

витрати, млн.грн 33 36 32 76 115 39 82 

Відношення 

адміністративних 
витрат до активів, % 

4,9 6,4 7,7 16,6 18,2 - - 

 
З таблиці 3 видно, що станом на2017 рік відношення адміністративних 

витратдо активів становить 18,2%,  що є суттєвим і показує недосконалу 

політику управлінняперсоналом та високі витрати на оренду, використання 

транспортних послуг, поштові та іншіадміністративні витрати. У 2017 році 

трансакційні витрати збільшилися у два рази (18,2% до активів) порівняно з 

2015 роком (77% до активів), що вказує на низьку ефективність інноваційної 

діяльності. 
Ефективним можна вважати ПАТ КБ «Приватбанк», який має набагато 

нижчий рівень трансакційних витрат на 2017 рік (4,7% до активів) порівняно з 

ПАТ «Альфа-Банк»  (6,2 % до активі) та ПуАТ КБ «Акордбанк» (18,2% до 

активів). У І групі, представлений ПАТ КБ «Приватбанк», бачимо поступовий 

спад за 2016-2017 роки, що супроводжується заміною персоналу банкоматами 

та терміналами, зменшенням витрат на здійснення поштових операцій та 

транспортування. Представником ІІ групи є ПАТ «Альфа-Банк», показники 

якого є гіршими з активів 38953 млн. грн. у 2016 році, порівняно з 2017 роком 

(49472 млн.грн). Адміністративні витрати в ньому становлять половину 

адміністративних витрат ПАТ КБ «Приватбанк» при тому що активи на 2017 

рік становлять 49472 млн. грн., що в 4 рази більше, ніж в ПуАТ КБ 

«Акордбанк». Це спричинено високооплачуваним персоналом та високими 

витратами на оренду приміщень. Найгірший показник показав банк ІІІ групи 

ПуАТ КБ «Акордбанк». Станом на 2017 рік відношення адміністративних 

витрат та активів становить 16,7%, відсоток є суттєвим і показує недосконалу 
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політику управління персоналом, використання транспортних послуг, поштові 

та інші адміністративні витрати. 
Розвиток банків на новій інноваційній основі передбачає високий ступінь 

застосування банківських інновацій, що дозволить підвищити 

конкурентоспроможність, дocягти макcимальних темпiв oнoвлення 

iннoвацiйних технологій, збільшити обсяги високотехнологічних банківських 

послуг і знизити рівень трансакційних витрат та отримати додаткові комісійні 

доходи [5, c. 170]. 
Проаналізуємо рівень комісійних доходів ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ 

«Альфа-Банк», ПуАТ КБ «Акордбанк» (табл. 4). 
Таблиця 4 – Рівень комісійних доходів  ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ 

«Альфа-Банк», ПуАТ КБ «Акордбанк» станом на 01.01.2018 р., у % 

Назва 
Відношення 

процентних доходів 

до активів 

Відношення 

комісійних доходів 

до активів 

Відношення 

комісійних доходів 

до процентних 

доходів 
ПАТ КБ «Приватбанк» 9,6 5,2 53,9 

ПАТ «Альфа-Банк» 11,0 3,4 30,7 
ПуАТ КБ «Акордбанк» 8,2 10,6 45,6 

 
З таблиці 4 видно, що найбільший відсоток відношення процентних 

доходів до активів займає ПАТ «Альфа-Банк» (11,0%), але водночас має 

найменший відсоток відношення комісійних доходів до активів (3,4%). 
Одним із поширених непрямих методів оцінки ефективності є 

використання єдиного інтегрального показника, який розраховується за 

допомогою показників, що характеризують результативність інноваційної 

діяльності банків і мають однаковий напрям змін [3, с. 234]. 
Розрахуємо  показник ефективності інноваційної діяльності ПАТ «Альфа-

Банк» за формулою, яка має вигляд: 
𝐸 = √𝐾𝑎 ∙ 𝐾𝑘 ∙ 𝐾𝑅𝑂𝐴 ∙ 𝐾𝑘𝑑 ∙ (1 − 𝑅𝐼)5              (1) 

де𝐾𝑎 − активи банку; 
𝐾𝑘 − кошти клієнтів; 
𝐾𝑅𝑂𝐴 −рентабельність діяльності; 
𝐾𝑘𝑑 −комісійні доходи; 
𝑅𝐼 − рівень ризику. 

𝐸 = √32,7 ∙ 23,6 ∙ −1,93 ∙ 20,8 ∙ (1 − 0,14)
5

= 1,24 
Інтегральний показник ефективності діяльності ПАТ «Альфа-Банку» має 

значення більше «1», інноваційну діяльність якого можна вважати ефективною. 
Комплексно підійти до оцінки ефективності дозволяє використання 

показника Х-ефективності, який відображає відхилення від граничного рівня 

ефективності банку. Так, за Х-ефективності інноваційна діяльність банку 

вважається ефективною, якщо за наявних ресурсів і найкращих із доступних 

технологій надано максимально можливий обсяг банківських послуг. 

Складність застосування показника Х-ефективності для банків України 

обумовлена відсутністю необхідної інформації для розрахунків. Ні банки, ні 
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Національний банк України не оприлюднюють інформації про дані, що 

включаються до рівняння регресії, зокрема про ціну залучених ресурсів, ціну 

праці та ціну розвитку, а також дані, на підставі яких, можна розрахувати ці 

показники  [9, с. 348]. 
Для оцінки Х-ефективності інноваційної діяльності банків пропонуємо 

використовувати лінійне програмування – метод досягнення найліпшого 

результату (найбільшого доходу або найменших витрат) – цільова функція (2) 

за обмежених ресурсів – трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних, 

функція (3).  
Цільова функція має вигляд: 

f(x)= ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑖=1 = 𝑐𝑗𝑥𝑗 + 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑥𝑛               (2) 

за обмежень: 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑏𝑖приі = 1,2, ⋯ , 𝑚(3) 

де𝑥𝑗 − вид інновації (інноваційний проект); 
𝑐𝑗 −доходність від впровадження j-ї інновації; 
𝑎𝑖𝑗 −норма і-го виду витрат на j-у інновацію; 
𝑏𝑖 −обсяг можливих ресурсів і-го виду. 
 
На основі аналізу співвідношення «прибуток-ризик» розвиток банків на 

інноваційній основі передбачає високий ступінь застосування банківських 

інформаційних технологій, що дозволить, дocягнути макcимальних темпiв 

оновлення iннoвацiйних технологій, підвищити конкурентоспроможність і 

отримати додаткові доходи. Водночас інноваційна діяльність більшою мірою 

пов’язана з ризиками. Тому при оцінці ефективності важливого значення 
набуває правильна кількісна оцінка ризиків у діяльності банків та зіставлення з 

отриманими доходами [4, с. 121]. 
Визначення впливу ризиків на реальну дохідність проекту за такою 

формулою: 
𝐼 = 𝐵 ÷ 𝐶 ∙ 𝑃𝑡 ∙ 𝑃𝑐                                                      (4) 
де 𝐼– реальна доходність проекту;  
𝐵– прибуток, який планується отримати;  
𝐶– витрати на проект;  
𝑃𝑡– ймовірність технологічного успіху; 
𝑃𝑐– ймовірність комерційного успіху. 
 
Розглядаючи ефективність як міру якості інноваційної діяльності банків 

проведемо оцінку ефективності інноваційної діяльності банків за даними 

фінансової звітності з використанням кореляційно-регресійного аналізу, 

побудови економетричної моделі базуючись на гіпотезі, що розвиток 

інноваційних систем здійснюється зменшенням трансакційних витрат через 

непотрібність підтримання високовитратних відділень, скорочення працюючих 

внаслідок розвитку самообслуговування та автоматизації процесів (табл. 5). 
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Таблиця 5 – Коефіцієнт парної кореляції взаємозв’язку показників 

розвитку банків України за 2017 рік 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 -0,891 -0,819 -0,917 -0,915 -0,892 
X1 -0,891 1 0,769 0,861 0,829 0,856 
X2 -0,819 0,769 1 0,792 0,928 0,920 
X3 -0,917 0,861 0,792 1 0,906 0,932 
X4 -0,915 0,829 0,928 0,906 1 0,957 
X5 -0,892 0.856 0,920 0,932 0,957 1 
Джерело: розраховано автором за даними [6]. 
 
Регресійна модель для банківської системи має такий вигляд: 
𝑌 = −0,649𝑥1 − 0,007𝑥2 − 0,041𝑥3 − 0,019𝑥4 + 0,132𝑥5 − 72048,317 

𝑅2 = 0,915 
де 𝑌- трансакційні витрати; 
𝑥1 – комісійні доходи; 
𝑥2– кошти, залучені від юридичних осіб; 
𝑥3– кошти, залучені від фізичних осіб; 
𝑥4– загальні активи; 
𝑥5– грошові кошти та їх еквіваленти; 
𝑅2– коефіцієнт детермінації. 
 
Проведений кореляційний аналіз за даними фінансової звітності 

генеральної сукупності банків за 2017 рік свідчить про наявність правильних 

зв’язків між динамікою обсягів діяльності, результативних показників і рівнем 

трансакційних витрат банків України. Зростання обсягів діяльності 

супроводжується зниженням транcакційних витрат і покращенням 

результативних показників. Це підтверджується наявністю тісного зворотного 

кореляційного зв’язку між трансакційними витратами та такими показниками 

як комісійні доходи (r = - 0,891), кошти, залучені від юридичних осіб (r = - 
0,819), кошти, залучені від фізичних осіб (r = - 0,917) і загальні активи банків, 

не скориговані на резерви (r = - 0,915), грошові кошти та їх еквіваленти (r = - 
0,892). Згідно з моделлю  зростання комісійних доходів на 1000 грн 

супроводжується зниженням трансакційних витрат по банківській системі на 

649 грн., а це означає, що впровадження інновацій сприятиме не тільки 

збільшенню доходів, а й зменшенню трансакційних витрат і підвищенню 

ефективності діяльності банків.  
Отже, запропоновано інтегрований підхід до оцінки економічної 

ефективності інноваційної діяльності банків з використанням теорії 

трансакційних витрат, єдиного інтегрального показника ефективності, 

економіко-математичних методів, який дозволяє комплексно оцінити 

ефективність інноваційної діяльності банків в контексті результативності, 

конкурентоспроможності, розвитку банків.  
Проведені розрахунки засвідчили про необхідність підвищення 

ефективності інноваційної діяльності банків України. Водночас побудовані 



482 
 

регресійні моделі та розраховані трансакційні витрати банків підтвердили 

наявність позитивного впливу інноваційної діяльності на ефективність та 

розвиток банків. Вимірювання кореляційно-регресійного зв’язку між 

основними фінансовими показниками діяльності банків дає змогу кількісно 

оцінити вплив факторів на результативні показники та визначити напрями 

підвищення ефективності та покращення фінансового стану банків, запобігти 

проявам негативним явищ. 
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
В статті досліджений інноваційний розвиток підприємств України. Наведені 

основні джерела фінансування інноваційної діяльності. Вивчені переваги та 

недоліки участі малих підприємств в реалізації інноваційних проектів. 

Запропоновані шляхи розвитку інноваційної діяльності. 
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Постановка проблеми. Більшість високорозвинених країн світу 

спираються на інноваційну модель розвитку своїх економік. Нині 
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першочерговою є проблематика фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку. Це обумовлює актуальність державної фінансової підтримки 

підприємств, орієнтованих у своїй діяльності на інновації. Особливе місце у 

цьому процесі займають малі підприємства, що мають високу мобільність 

реагування на потреби інноваційного розвитку.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-інформаційною 

базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців та 

практиків, зокрема, А. Алавердова, А.Кириченка, В.Міщенка, П. Друкера, 

С. Єгоричевої, Г. Мінцберга, Ф. Янcена. Організація та управляння процесом 

державної підтримки інноваційного розвитку є проблемним питанням навіть 

для країн з високорозвиненою економікою. Характеризуючи вітчизняний 

ринок, фахівці зазначають, що інноваційна діяльність має хаотичний характер, 

їй бракує стратегічного підходу в управлінні. Тож, зазначена проблема є 

актуальною як із теоретичної, так і практичної точки зору. 
Виклад основного матеріалу. Необхідність сприяння інноваційному 

вектору розвитку економіки є загальновизнаним курсом державної політики. 

Дослідженням теоретичних та практичних основ інноваційного розвитку 

економіки займалися такі визнані вчені як Й. Шумпетер, К. Фрімен, Б.-А. 

Лундвалл та інші. Про важливість інновацій в забезпеченні економічного 

зростання наголошував Й. Шумпетер  який побудував теорію  циклів 

економічного розвитку на технологічних інноваціях. Теорія ґрунтується на 

твердженні, що перший цикл пов’язаний із винайденням парового двигуна та 

інновацій в текстильній промисловості, другий – із розвитком залізничного 

транспорту та машинної інженерії, третій – із винайденням двигуна 

внутрішнього згоряння, електричної енергії та інновацій в хімічній 

промисловості [1, с. 225]. Залежність економічного розвитку та інновацій 

розглядають К. Фрімен та Б.-А. Лундвалл через національну систему інновацій, 

яку вони визначають як елементи та взаємозв’язки в виробництві, 

розповсюдженні та використанні нових та економічно корисних знань в межах 

держави. Ці ж вчені наголошують, що фінансування технологій та розвиток 

національної системи інновацій є основою державної політики сьогодення. 
Дослідженням напрямів державної участі в фінансуванні інноваційних 

видів діяльності займалися вітчизняні науковці О. Собкевич, І. Петровська,  А. 

Шапаренков та інші. Внесок О. Собкевича полягає в дослідженні фінансування 

державою інформаційно-консультаційних послуг в рамках запровадження 

інноваційного менеджменту в урядових установах, що дозволяє підняти рівень 

державних послуг та стимулювати підприємницьку діяльність. І. Петровська 

робить акцент на податкових пільгах при провадженні науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. А. Шапаренков розглядає важливість 

фінансування інноваційних видів діяльності безпосередньо підприємством та 

необхідність пошуку зовнішніх джерел їх фінансування.  Визначивши 

важливість державної підтримки інноваційної діяльності у забезпеченні росту 

підприємницької активності у даному питанні дослідимо напрями розвитку 

державного фінансування підтримки малого інноваційного підприємництва.  
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В сучасних умовах перманентних та динамічних змін споживчого попиту 

та постійного вдосконалення існуючих товарів та послуг саме орієнтація на 

інноваційний розвиток економіки формує нову ефективну систему 

господарювання. В даних умовах застосування інноваційних технологій 

виводить підприємство на якісно новий рівень конкурентоздатності як на 

національному, так і на міжнародному рівні. У країнах Східної Європи різке 

зниження фінансування наукової діяльності привело до створення 

альтернативних дослідницько-інноваційних організацій у формі малих 

державних, кооперативних, акціонерних та приватних підприємств.  
Термін «інновації» вчені розглядають по-різному. Зокрема, з 

функціональної точки зору М. Портера вона є новим способом створення речі, 

що може принести прибуток  [1]. Зі статичної точки зору під інновацією 

розглядають продукт, результат інноваційного процесу у вигляді нової техніки, 
технології, що впроваджується на ринок.  На нашу думку, слушним є 

визначення А. Шапаренкова [2, c. 17], який на основі поєднання 

функціонального та комерційного підходів підкреслив, що під інновацією у 

широкому значенні слід розуміти безперервну активну зміну конкретної 

системи щодо зовнішнього та внутрішнього середовища, що створює 

позитивний ефект її існування у тривалому періоді. У Законі України «Про 

інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 № 40-IV  інновації розглядаються як 

новостворені (застосовані) і (або) удосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери 

[3]. Згідно зі статтею 325 Господарського кодексу України інноваційна 

діяльність у сфері господарювання – це діяльність учасників господарських 

відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 

довгострокових науково-технічних програм з тривалими термінами окупності 

витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та 

інші сфери суспільного життя.  
Незважаючи на свою важливість малі науково-інноваційні підприємства 

розвинені в Україні недостатньо, про що свідчать дані рис. 1.  
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації за підсумками 

2015 року склала 15,2%, що є найвищим показником з 2000 року. Однак питома 

вага інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції 

стабільно зменшувалась і за підсумками 2015 року становила 1,4%, що є 

найнижчим показником з 2000 року. Варто зазначити, що в Україні як 

збільшення так і зменшення частки інноваційних підприємств не призводило до 

зростання частки інноваційної продукції [4]. Отже, сектор інноваційного 

підприємництва потребує активної державної фінансової підтримки. 
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Рисунок 1-Питома вага інноваційних підприємств та інноваційної 

продукції в Україні протягом 2001-2015 років 
 
Основною причиною недостатнього розвитку малого інноваційного 

підприємництва є його недостатнє фінансування з боку держави, що обмежує 

фінансові ресурси таких підприємств, в основному власними коштами (див. 

рисунок 2). Адже через високу ризикованість діяльності малих венчурних 

підприємств їм складно самостійно отримати банківський кредит чи 

фінансування від приватного інвестора.  
З рисунка 2 видно, що власні ресурси інноваційних підприємств є їх 

основною фінансовою підтримкою. Вони складали від 52,92% у 2011 році до 

97,20% у 2015 році від усіх джерел фінансування. Стосовно державного 

фінансування, то воно за період 2000 – 2015 років не перевищувало 4,47% за 

підсумками 2014 року від загального обсягу фінансування.  
Необхідність державного реформування підтримки інноваційного 

підприємництва в Україні закріплена в Концепції реформування державної 

політики в інноваційній сфері, яка схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2012 року № 691-р.  Важливою складовою 

інноваційної сфери є малий інноваційний бізнес, під яким, на нашу думку, слід 

розуміти процес створення та комерціалізації товарів і послуг у секторі малого 

підприємництва, що є результатом науково-технічних розробок. 
Реалізаторами інноваційних ідей є малі високотехнологічні інноваційні 

підприємства. Проблеми розвитку таких підприємств варто розглядати в 

фінансовому, інформаційному та ринковому аспектах. Розглядаючи їх, можна 

зробити висновок, що сектор малого підприємництва в інноваційній області  

володіє як перевагами, так і недоліками (табл. 1). 
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Рисунок 2 -Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

протягом 2000 – 2015 років 
 
За даними табл. 1 у своїй діяльності малі підприємства здатні до 

якнайшвидшого застосування інноваційних технологій за умови достатності 

фінансових ресурсів для їх впровадження.  Порівняно із традиційними малими 

підприємствами, інноваційні зіштовхуються із більшим спектром загроз та 

небезпек, а саме крім звичайної для даного сектора нестачі власних фінансових 

ресурсів, малий інноваційний бізнес функціонує у середовищі інформаційного 

напруження, побоювань з боку потенційних інвесторів, значних фінансових 

витрат і пошуком ринків збуту. Це спонукає державу до проведення фінансової 

політики підтримки розвитку малих інноваційних підприємств переважно через 

державні інноваційні фонди, державні замовлення на інноваційну продукцію та 

програми державного фінансування інновацій. 
Державна політика підтримки інноваційних підприємств повинна 

проводитися в комплексі зі сприянням до здійснення наукової інноваційної 

діяльності. Це підтверджує позитивний досвід зарубіжних країн (табл. 2).  
Відомо, що інноваційний процес має наступну побудову: нова ідея – 

інноваційна технологія – доведення її до етапу виробництва – отримання 

нового товару – його комерціалізація. За такою ж схемою побудована програма 

SBIR (SmallBusinessInnovationResearch), що проводить уряд Сполучених 

Штатів Америки та яка об'єднує фундаментальні дослідження, малі 

високотехнологічні підприємства та венчурний капітал [6]. 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

м
л

н
. 

г
р

н
.

роки

інші джерела

іноземні інвестори

Державний бюджет

власні кошти



487 
 

Таблиця 1 - Переваги та недоліки участі малих підприємств в 

реалізації інноваційних проектів 
Переваги Недоліки 

Фінансовий аспект 
- можливість звернення до системи 

інститутів розвитку, фондів підтримки, 

державних програм сприяння інноваційному 

розвитку; 
- реалізація програм інноваційного розвитку 

в університетах, співпраці університетів та 

бізнесу; 

- недостатність фінансових ресурсів для 

самостійної реалізації інноваційних проектів; 
- недовіра до проекту з боку потенційних 

інвесторів; 
- високий рівень ризику через побудову 

проекту на наукових розрахунках та 

відсутність аналогів; 
Інформаційний аспект 

- наявність висококваліфікованих 

спеціалістів у сфері інноваційного бізнесу; 
- формування потужної  інфраструктури: 

інкубатори, технопарки, кластери, 

консультаційна підтримка; 

- створення середовища постійного 

інформаційного напруження; 

Ринковий аспект 

- швидке пристосування до потреб ринку 

через невеликі обсяги виробництва та 

максимальну наближеність до споживача; 
- унікальність продукції; 

- мають можливість активно співпрацювати 

з великими підприємствами. 

- проблема пошуку ринку збуту продукції, 

яка до цього не випускалась; 
- слабкі в конкуренції із великими 

підприємствами. 

 
Дана програма дозволяє малим підприємствам брати участь у 

федеральних дослідженнях, що мають потенціал до комерціалізації. Крім 

фінансового забезпечення, участь у державних дослідженнях несе також 

юридичні переваги, зокрема в аспекті авторського права. Права на 

інтелектуальну власність, при участі в цих програмах, повністю належать 

одержувачам гранту, тобто малим підприємствам – реалізаторам інноваційної 

ідеї. Отже, вона підтримує як малий бізнес, так і наукові й інноваційні 

дослідження через інвестиції з федеральних дослідницьких фондів, сприяє 

побудові сильної конкурентної національної економіки. Кожен із урядових 

департаментів США займається просуванням характерних саме йому сфер 

бізнесу в межах SBIR та STTR. 
У США у межах програм департаменту енергетики існують також 

проекти підтримки малого бізнесу, які стосуються екологічно чистих видів 

енергії, фундаментальних енергетичних досліджень та ядерної безпеки. Це є 

особливо актуальним для України, де у зв’язку із подорожчанням 

енергоресурсів, виникла гостра проблема енергоємності вітчизняної продукції і 

як наслідок її не конкурентоспроможності в ціновому аспекті. Адже ціни на 

природний газ для промислових споживачів зросли в вісім разів, а ціни на 

електроенергію – вдвічі. В даному напрямку державна політика підтримки 

реалізується Міністерством аграрної політики і продовольства України та 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження за сприяння 
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Агентства ООН з питань промислового розвитку та Глобального екологічного 

фонду в проекті «Підвищення енергоефективності та стимулювання 

використання відновлювальної енергії в агро-харчових та інших малих та 

середніх підприємствах України». 
Таблиця 2 -Інструменти державної фінансової політики підтримки 

малого інноваційного підприємництва у різних країнах 
№ з/п Вид інструменту Зміст Країни 

1. 

Пряме 

фінансування 

Надання позик, що досягають 

50% витрат на створення 

нової продукції 

Франція, США 
 

Надання дотацій всі розвинуті 

країни 
Надання безвідсоткових позик Швеція 

Надання безвідсоткових 

позик, що досягають 50% 

затрат на введення інновацій 
Німеччина 

2. 
Фонди 

Фонди впровадження 

інновацій з врахуванням 

можливого ризику 

Англія, Німеччина, 

Франція, Швейцарія, 

Нідерланди, Росія 
3. 

Податкова 

підтримка 

Зниження оподаткування для 

індивідуальних винахідників 
Австрія, 

Німеччина, США 
Звільнення від сплати 

податків або надання 

відстрочки при їх сплаті, 

зокрема, якщо винахід 

стосується економії енергії 

Нідерланди, 

Німеччина, Австрія 

4. 

Безоплатні 

послуги 

Ведення безоплатного 

діловодства за заявками 

індивідуальних винахідників, 

надання безплатних послуг 

патентних повірених 

Нідерланди, 

Німеччина 

5. 
Сприяння 

ринковій 

інтеграції 

Надання допомоги у 

підготовці та функціонуванні 

в умовах ринку (Євро-
ФІТНЕС) 

Німеччина 

 
Загальна вартість проекту 5 768 400 дол. США. Очікуваний результат 

зменшення споживання енергії та використання енергозберігаючих технологій 

малими та середніми підприємствами України і як наслідок підвищення їх 

конкурентоспроможності : очікуваний обсяг зекономленої енергії – 20 ГВт на 

рік; обсяг енергії, що генеруватиметься за рахунок відновлювальних джерел 

енергії – 30 ГВт на рік; обсяг інвестицій в технології відновлювальної енергії – 
44 млн дол. США. 
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В Україні реалізаторами державної фінансової політики підтримки 

інноваційного підприємництва є наступні установи:  
- Національна академія наук, яка є вищою науковою організацією та 

здійснює прикладні й фундаментальні дослідження для  впровадження новітніх 

розробок в різні галузі економіки;  
- Міністерство освіти і науки України, якому були повернуті 

повноваження в управлінні наукою після реорганізації Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації, що дозволить поліпшити якість 

державних інноваційних програм і замовлень за рахунок залучення вищих 

навчальних закладів до даного процесу; 
-  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що відповідає 

за залучення підприємницького сектора до впровадження інновацій;  
- Міністерство фінансів України, що здійснює фінансове забезпечення 

програм.  
Перші дві установи відповідають за інтелектуальну складову 

забезпечення інноваційного розвитку економіки, решта - за їх фінансування і 

комерціалізацію.  
В Україні фінансова політика підтримки інноваційного підприємництва 

здійснюється за рахунок фінансування прикладних наукових та науково-
технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і 

державним замовленням, витрати на створення інфраструктури відповідними 

Міністерствами, Державними агентствами й комітетами. Так, за 2014-2015 роки 

Міністерство освіти і науки України та Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації витратили 1 млрд 80 млн грн на дослідження та 

науково-технічні розробки [7]. На жаль, в Україні відсутня комерціалізація 

державних наукових розробок, оскільки не існує механізму фінансування 

впровадження національних досліджень підприємницьким сектором. 
Пряму фінансову підтримку інноваційному бізнесу надає «Фонд 

підтримки малого інноваційного бізнесу», що є державною небанківською 

фінансово-кредитною установою. Його діяльність фінансується за рахунок 

коштів державного бюджету, вітчизняних та іноземних інвестицій, 

добровільних внесків і доходів від власної чи спільної фінансово-господарської 

діяльності. Для отримання фінансової підтримки Фондом мале підприємство 

повинно зареєструвати інноваційний проект в Державному реєстрі 

інноваційних проектів і пройти відбір. Фондом здійснюється постійний 

контроль над використанням коштів і досягнутими результатами, також може 

бути прийнято рішення про надання послідовних траншів з виконання проекту. 

Статутний капітал фонду становить 35 млн грн. 
В Україні за посередництва Фонду можуть надаватися такі види 

фінансової підтримки: повне безвідсоткове кредитування; часткове (50%) 

безвідсоткове кредитування; повна або часткова компенсація відсотків 

комерційних банків, що кредитують інноваційні проекти; державні гарантії 

комерційним банкам; майнове страхування реалізації інвестиційних проектів. 

Передбачена також можливість надавати малим інноваційним підприємствам 
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безповоротні цільові субсидії, субсидії на придбання і впровадження нових 

технологій, в тому числі, енергозберігаючих та екологічно чистих.  
Податкові пільги є ще одним із напрямків фінансового стимулювання 

проводження інноваційної діяльності. Високі показники податкових пільг для 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спостерігаються у 

Франції, Іспанії, Португалії, Чехії, Індії.  
Питома вага того виду податкових витрат, що становить найбільше 

навантаження на суб'єкт інноваційної діяльності змінюється із зміною 

життєвого циклу підприємства. На початковому етапі діяльності інноваційного 

підприємства податкові стимули слід застосовувати до нарахувань на фонд 

заробітної плати. На пізніших етапах його функціонування доцільно 

застосувати податкові пільги, пов'язані з податком на додану вартість та 

податком на прибуток. Проте в Україні суттєвих податкових пільг для малих 

інноваційних підприємств не надають. Малі підприємства, що здійснюють 

інноваційну діяльність, можуть тільки перейти на спрощену систему 

оподаткування зі сплатою єдиного податку за рахунок невеликої кількості 

працівників і товарообігу. На нашу думку, варто було б встановлювати 

найменшу ставку єдиного податку, відносячи малі інноваційні підприємства до 

першої категорії платників податків незалежно від обсягу річного доходу.   
У країнах Європейського Союзу практикується не пряма фінансова 

підтримка з відповідного бюджету, а політика створення сприятливих умов для 

ведення інноваційної діяльності. Мається на увазі підтримка бізнес-інкубаторів, 

технопарків, технополісів, кластерів та інших подібних утворень з розвиненою 

інфраструктурою підтримки бізнесу. Яскравим прикладом є функціонування 

близько 200 «промислових районів» Італії різної спеціалізації. Кластерна 

політика пов'язана з використанням непрямих інструментів державної 

підтримки, які, як правило, сприяють розвитку співробітництва та зростанню 

інноваційного потенціалу учасників кластерів [8, с. 34]. Особливістю 

українських кластерів є їх орієнтації на традиційні галузі промисловості, такі як 
сільське господарство, металургія, легка промисловість, будівництво.  

Розвиток кластерів в Україні гальмується складністю фінансування та 

планування їх розвитку через нестабільну економічну ситуацію, недостатню 

інформованість керівників підприємств і застарілі підходи до управління, що 

призводить до недовіри до ефективності кластерної моделі розвитку. У той час 

як кластеризація дозволяє малим підприємствам спільно реалізовувати великі 

національні інвестиційні та інноваційні проекти національного значення. До 

того ж варто звернути увагу на те, що в усьому світі кластери утворюються для 

сприяння діяльності не традиційних, а інноваційних високотехнологічних видів 

діяльності, таких як машинобудування, біофармацевтика, електроніка. Україні 

варто орієнтувати свою кластерну політику на фінансування заходів щодо 

сприяння кластеризації несировинних галузей економіки. 
Розвиток кластерів в Україні доцільно здійснювати на основі існуючих 

технологічних та індустріальних парків, таких як «Київська політехніка», що 

спеціалізується на біотехнологіях і системах спеціального і подвійного 

призначення; електронних технологіях на базі індустріального парку в              
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с. Розівка (Закарпаття). Для впровадження інноваційних кластерів на такій 

основі необхідно збільшити пряме державне фінансування технопарків, 

індустріальних парків та бізнес-інкубаторів, які в Україні більшою мірою 

знаходяться на самофінансуванні. Водночас, цікавим проектом для України 

може стати активізація діяльності комплексних прикордонних вільних 

економічних зон кластерного типу за участю малих підприємств із суміжними 

державами. 
Істотною проблемою в підтримці інновацій в Україні є відсутність 

взаємозв'язку між державою, наукою та підприємницької сектором. Досвід 

високорозвинених країн показує, що для здійснення ефективної державної 

політики у підтримці інноваційного малого бізнесу слід почати з фінансування 

підвищення кваліфікації державних службовців для впровадження 

інноваційного менеджменту в урядових установах. Аналітичні дані 

дослідження агентства при Європейській Комісії стверджують, що 88,5% 

державних установ ЄС-27 ввели інформаційні нові або поліпшені послуги для 

бізнесу. У даному напрямку в Україні фінансується створення електронної 

інформаційної системи «Електронний уряд», яка покликана поліпшити 

взаємозв'язок між органами влади та бізнесом, розширити доступ 

підприємницьких структур до різних джерел фінансування, тримати їх у курсі 

щодо існуючих інвестиційних та інноваційних проектів шляхом застосування 

інформаційних технологій, уникнути бюрократичних процедур і забезпечити 

прозорість діяльності уряду. 
Висновки. Отже, фінансова підтримка малих підприємств орієнтованих у 

своїй діяльності на інновації є необхідною умовою підвищення їх 

конкурентоздатності та досягнення високого рівня економічного розвитку. 

Фінансова підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні має бути 

різноспрямованою та орієнтуватись на встановлення взаємозв’язку між 

державою, наукою та підприємницьким сектором, що  пов’язано із одного боку 

продовженням модернізації на інноваційній основі системи адміністративного 

менеджменту, з іншого – на підтримку малих інноваційних підприємств в 

комплексі зі сприянням до здійснення наукової інноваційної діяльності. 
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АНАЛІЗ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 ЗА 2016-2018 РОКИ 
В статті проведений аналіз пенсійного забезпечення в Україні за 2016-2018 
роки. Досліджено динаміку єдиного соціального внеску в Україні з 2016 по 2018 

роки. Визначено розподіл застрахованих осіб (найманих працівників) за 

діапазонами заробітної плати. Виявлено, що найбільшу частку єдиного 

соціального внеску забезпечують роботодавці, сплачуючи внесок із суми 

заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами. 
Ключові слова: пенсія, пенсіонер, пенсійна система, єдиний соціальний внесок, 

Пенсійний фонд, пенсійне законодавство. 
Проведення економічних реформ в Україні повинно сприяти наповненню 

Пенсійного фонду та місцевих бюджетів, які прямо пов’язані з легалізацією 

заробітної плати бізнес-одиницями. Особливої актуальності набуває 

дослідження теоретико - практичних аспектів наповнення Пенсійного фонду 

України за рахунок зміни підходів до розрахунку єдиного соціального внеску з 

огляду на податкове реформування та європейську інтеграцію України.  
Питаннями дослідження пенсійного зaбезпечення coціального зaхисту 

нaсeлення зaймaлися нacтупні вчeні: Н.П. Бopецкий, М.Ф. Гoлoвата,                                 

А.Є. Кoзлoва, В.Є. Ліoнoв, П.М. Лeвченко, І.Н. Мигoвич, В.Д. Рoiк, Г.В. 

Сeмигiн,  Л.І. Юхимeнкo та iнші. 
Метою статті є проведення аналізу пенсійного забезпечення в Україні 

протягом 2016-2018 років. 
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування ‒ консолідований страховий внесок в Україні, збір якого 

здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в 

обов'язковому порядку та на регулярній основі [1]. 
Відбулося введення єдиного внеску замість страхових внесків, які раніше 

сплачувалися у 4 фонди соціального страхування: Пенсійний фонд, Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

http://www.treasury.gov.ua/
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З даних таблиці 1 можна зробити висновок, що єдиний соціальний внесок з 

кожним роком зростає. І найбільшого значення він мав у 2018 році. Ставка 

єдиного соціального внеску з 2016 року і до сьогодні становить 22 %.  
Таблиця 1 - Єдиний соціальний внесок в Україні з 2016 по 2018 рр., грн. 

[2]. 

Назва 2016 2017 2018 
Відхилення 

2017/2016 2018/2017 
сума % сума % 

Мінімальний 

ЄСВ 303,16 
 
704,00 

 
819,06 400,84 2,3 115,06 1,2 

Максимальний 

ЄСВ 7579,00 8800,00 12285,90 1221 1,2 3485,9 1,4 

Мінімальна 

зарплата 1378 3200 3723 1822 2,3 523 11,7 

Всього 9260,16 12704 16828 3443,96 1,3 4123,96 1,3 
 
Розмір ЄСВ залежить від класу професійного ризику виробництва з 

урахуванням видів їх економічної діяльності. Максимальна величина бази 

нарахування ЄСВ сімнадцять розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. Мінімальний страховий внесок становить добуток 

мінімальної заробітної плати на розмір внеску, встановлений на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід) і підлягає сплаті щомісяця. 
Динаміку єдиного соціального внеску в Україні з 2016 

по 2018 рр. зображено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Динаміка ЄСВ в Україні з 2016 по 2018 рр., грн. [2]. 

 
З рисунку 1 видно, що ЄСВ з кожним роком зростає, хоча ставка ЄСВ 

знаходиться на одному рівні, а найбільше зростає максимальний ЄСВ. 
Розглянемо розподіл найманих робітників за діапазонами заробітної 
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плати з 2016 по 2018 рр. (табл.2). 
Таблиця 2 -Розподіл застрахованих осіб (найманих працівників) за 

діапазонами заробітної плати, тис осіб [2]. 

 
Грудень 2016 року Грудень 2017 року Грудень 2018 року 
Кількість 

тис. осіб % Кількість 

тис. осіб % Кількість 

тис. осіб % 

I Мін з/п 1238, 2 12,2 1677,6 16,5 1441,4 13,9 

II Від мін. з/п до  
5000,00 грн. 4 783,5 47,2 3066,4 30,2 2721,5 26,2 

III Від 5000,01 до  
10000,00 грн. 2 724,6 26,8 3027,0 29,8 2 975,1 28,7 

IV Від 10000,01 до  
20000,00 грн. 1078,6 10,6 1 808,8 17,8 2 389,9 23,0 

V 

Від 20000,01 до макс. 

величини, на 

яку нараховується  
ЄСВ 

253,4 2,5 486,3 
 4,8 771,4 7,4 

VI Понад макс. величину, на

 яку нараховується ЄСВ 70,3 0,7 93,4 0,9 86,4 0,8 

 Всього застрахованих 

осіб 10 148,5 100 10159,5 100 10385,7 100 

 
З таблиці 2. можна зробити висновок, що з кожним роком кількість 

найманих працівників зростає лише з III діапазону заробітних плат. Це 

спричинене, тим що більшість найманих працівників шукають роботу з 

достатнім рівнем заробітної плати. А в I та II діапазоні заробітної плати, 

кількість працівників має нестабільну тенденцію ‒ то зростає, то спадає. 
Наочно динаміку розподілу застрахованих осіб (найманих працівників) за 

діапазонами заробітної плати в Україні з 2016 по 2018 рр. зображено на 

рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Динаміка розподілу застрахованих осіб (найманих 

працівників) за діапазонами заробітної плати в Україні  
з 2016 по 2018 рр. [2]. 
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З рисунку 2 видно, що найбільшу частину динаміки найманих працівників 

за діапазонами займає діапазон III та становить 29% усієї динаміки. А 

найменшу частину динаміки займає VI діапазон. Це зумовлене тим, що 

роботодавці проводять детальний відбір працівників. 
З рисунку 2 видно, що найбільшу частину динаміки найманих працівників 

за діапазонами займає діапазон III та становить 29% усієї динаміки. А 

найменшу частину динаміки займає VI діапазон. Це зумовлене тим, що 

роботодавці проводять детальний відбір працівників. 
Представлений на рисунку 3 аналіз показав, що за перевиконанням 

планових показників лідером серед досліджуваних став 2017 рік. Протягом 

року (окрім грудня) планові показники перевиконувалися щомісяця в 
середньомуна 13%. При цьому 2018 рік характеризується найбільш послідовним 

недовиконанням планових показників. 

 
Рисунок 3 - Виконання планових показників ЄСВ у 2016 – 2018рр. [2]. 

 
Якщо брати до уваги не помісячні, а річні показники надходжень ЄСВ, то 

простежується перевиконання планового агрегованого показника, зокрема: 
2016рік–на4,8%(факт–132млрдгрн,план–126млрдгрн); 
2017рік–12,4%,або20млрдгрн(факт–181млрдгрн,план–161млрдгрн); 
2018рік–1,1%,або2млрдгрн(факт–184млрдгрн,план–182млрд грн). 
Фактичне значення показниканадходжень ЄСВ за підсумками року показує 

перевиконання його планових значень. Проте, якщо аналізувати помісячні 
надходження внеску, то помітні окремі періоди, коли фактичне значення 

надходжень було менше від планового. Неврахування таких тенденцій може 

призводити до неточного прогнозування та повторення ситуації липня 
2018року, коли відбулася затримка у виплаті пенсій. 

ВодночаспротягомдосліджуваногоперіодуфактичнітаплановіпоказникиЄС

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016 2017 2018

26%

3,9%

-2,3%

0,9%

-8,8%

0,3%

8,3% 6,8%
11%

4,7%

7,7%

1,1%

20%

33%

14% 12%
15%

11% 11%

15% 14%
10%

6,1
% -0,2%

18%

12%

2,8
%

1,7
%

0%
2,1
%

-1,5%
-3,3%

-5,9%
-7,8%



496 
 

Всічня 

значноменшізааналогічніпоказникигрудня(наприклад,у2018роціплановийпоказник 

ЄСВстановить13та39млрдгрнвідповідно).Поясненнятакоїситуаціїмивбачаємовтому, 

щовсічнізменшуєтьсярозмірдоходів(прибутку)застрахованихосіб,асаме: 
- найманихосіб–

відсутніабонезначніпремії,додатковівиплати(черездовгіноворічні 

канікули,авдержавнихустановах–черезтимчасовікошториси); 
- для фізичних осіб-підприємців – зменшення прибутковості (через 

зниженнярівня споживчогопопитутаділовоїактивності). 
Протевгрудніспостерігаєтьсяпротилежнаситуація:виплатарічнихпремійтадодат

кових виплат,тринадцятоїзаробітноїплати,зростанняспоживаннятощо. 
ЄСВ сплачують законодавчо визначені категорії платників. 

Всередньому99,9%ЄСВсплачуєтьсятрьомакатегоріямиплатників податків, асаме: 
- роботодавцями(ут.ч.завійськовослужбовців); 
- фізичнимиособами-підприємцями; 
- особами,якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність. 
Інші0,06%ЄСВсплачуютьсязсумигрошовогозабезпеченнябатьків-

вихователівабоза 

умовидобровільноїучастівпенсійномустрахуванні(станомна01.10.2018року–76млн 

грн). 
Найбільшу частку ЄСВ забезпечують роботодавці, сплачуючи 

внесокізсумизаробітноїплати,допомогипотимчасовійнепрацездатностійдопомогиу 

зв’язку з вагітністю та пологами. 

НайбільшезростанняЄСВурозрізікатегорійплатниківзафіксованов2017роціпорівняно

з 2016рокомумежахЄСВ,сплаченогофізичнимиособами-підприємцямита 

особами,якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність (на 104%, або з 3,9 до 7,9 

млрд грн). Таке збільшення у два рази пояснюється зростанням розміру мінімальної 

заробітної плати (з 1 600 до 3 200 грн), що є базою нарахування ЄСВ для цієї 

категорії платників податків. 
При цьому на зростання надходжень ЄСВ не мало впливу зменшення 

кількості зареєстрованих ФОП. На кінець 2017 року їх кількість становила 1,77 

млн, тоді як на кінець 2016 року – 1,97 млн. Станом на 12.10.2018 року кількість 

зареєстрованих приватних підприємців зросла до 1,83 млн24. 
Що стосується ЄСВ, сплаченого роботодавцями, то темп приросту у 2018 

році зменшився на 10%. Це можна пояснити зменшенням середньооблікової 

чисельності працівників у І півріччі 2018 року порівняно з аналогічним 

періодом 2017 року на 71 тис. осіб. Тоді як у 2017 році порівняно з 2016 роком 

зафіксовано зростання працівників – на 238 тис. осіб25. 
Зауважимо, що в 2018 році простежується збільшення темпів приросту 

тільки ЄСВ, нарахованого на суми грошового забезпечення 

військовослужбовців, – на 2%. Це пояснюється не лише збільшенням кількості 

військовослужбовців, але й збільшенням розміру грошового забезпечення. З 

березня 2018 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 
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та деяких інших осіб» від 30.08.2017 року №704, якою передбачено значне 

збільшення (до 60%) частки основних видів грошового забезпечення (оклад за 

військовим званням, посадовий оклад та надбавка за вислугу років) та зменшено 

частку додаткових видів виплат у структурі грошового забезпечення з 85 до 40%. 

За рахунок зміни підходу в нарахуванні грошового забезпечення 

військовослужбовців очікуваний розмір зростання такого забезпечення зафіксовано 

щонайменше на рівні 5%. Водночас загальний темп приросту 2018/2017 рр. 

менший на 10%, ніж темп приросту 2017/2016 рр. Це свідчить про уповільнення 

темпів зростання надходжень ЄСВ. 
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здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА, ЇЇ  ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В 

ПРОЦЕСІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
В статті визначено основні функції та роль Державної казначейської служби 

в процесі виконання місцевих бюджетів, досліджено проблеми функціонування 

механізму казначейського виконання бюджетів, запропоновано методи та 

шляхи вдосконалення казначейського обслуговування бюджетів місцевого 

значення. 
Ключові слова: місцеві бюджети, казначейське обслуговування, Державна 

казначейська служба, контроль, розрахунково-касове обслуговування 

бюджетів. 
В умовах інституційних перетвореньздійснення дієвого контролю за 

використанням фінансових ресурсів є ключовим фактором забезпечення 

макроекономічної рівноваги. Виконання контрольних повноважень щодо 

цільового спрямування бюджетних коштів та зміцнення бюджетної дисципліни 

провадиться органами Державної казначейської служби України. 
Функціонування системи казначейства як інструменту управління 

державними коштами, переважно визначає якість фінансування цільових 

бюджетних програм, своєчасне отримання учасниками бюджетного процесу 

державних коштів. 
Питання казначейського обслуговування виконання державного та 

місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях Булгакова С., Базанова Н., 

Єрмошенко Л., Сушко Н., Чечуліна О., Колодій О., Скоропад І., Макалюк І. та 

ін.  

https://www.pfu.gov.ua/
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Мета статті полягає у дослідженні проблем функціонування механізму 

казначейського виконання бюджетів, розробленні методів та пошуку шляхів 

удосконалення казначейського виконання державного та місцевих бюджетів, 

створення більш ефективної системи управління бюджетними коштами. 
Здійснення контролю органами Державної казначейської служби України 

завжди перебуває під пильною увагою суспільства. Повноваження органів 

Державної казначейської служби України щодо контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства регламентуються Бюджетним кодексом України, 

положенням про Державну казначейську службу України. 
До основних функцій Казначейства України належать такі: 
– забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі 

ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, 

зокрема: 
 здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; 
 здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, 

проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків; 
 здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, 

бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами 

бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним 

законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства; 
 здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень 

бюджету; 
 здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість; 
 здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; 
 проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими 

бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного 

процесу та суб'єктами господарювання; [1, с. 9-150] 
 формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів; 
 формує і доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів витяги з розпису державного бюджету, витяги з розпису державного 

бюджету за територіями, територіальний розподіл за міжбюджетними 

трансфертами та зміни до них; 
 здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; 
 здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержу вачів 

бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов'язані 

з виконанням зобов'язань, взятих під державні та місцеві гарантії; 
 перераховує міжбюджетні трансферти; 
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 здійснює операції в іноземній валюті для проведення витрат 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 
 здійснює погашення та обслуговування державного боргу, провадить 

платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань держави, в 

національній та іноземній валютах за дорученням Мінфіну; 
 забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час 

реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; 
– здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів 

або боржників на підставі рішення суду; 
– здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі 

електронного адміністрування податків; 
– обслуговує кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального 

і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 
– управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на 

єдиному казначейському рахунку; [2, с. 95-140] 
– забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдиного 

казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на 

депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням 

Міністра фінансів, погодженим з Національним банком; 
– здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 

Пенсійного фонду України; 
– здійснює операції з купівлі іноземної валюти та за погодженням з 

Мінфіном операції з продажу іноземної валюти, яка обліковується на рахунках 

Казначейства; 
– здійснює видачу і погашення фінансових казначейських векселів; 
– веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих 

бюджетів; 
– встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та 

фінансової звітності головним розпорядникам коштів державного бюджету; 
– зводить і складає звітність про виконання державного, місцевих, 

зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам 

законодавчої, виконавчої влади, місцевим фінансовим органам; 
– розміщує на офіційному веб-сайті Казначейства звітність про виконання 

державного бюджету та інформацію про виконання місцевих бюджетів; 
– здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за: 

веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих 

бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; бюджетними 

повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету; відповідністю 

кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету; 

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних 

зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі); відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та 
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відповідним бюджетним асигнуванням; дотриманням правил за операціями з 

бюджетними коштами в іноземній валюті; дотриманням порядку проведення 

лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у 

лотереї в режимі реального часу; дотриманням розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у 

сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення 

документів;[4, с. 67-68] 
– застосовує або здійснює заходи впливу за порушення бюджетного 

законодавства; 
– забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів 

бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень 

шляхом проведення оцінки їх діяльності; 
– забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно- 

обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживає заходів 

до захисту інформації, яка обробляється органами Казначейства; 
– здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Казначейства; 
– здійснює інші повноваження, визначені законом. 
Значна оборотність фінансових потоків, що перерозподіляється через 

систему казначейства, вимагає здійснення постійного контролю за їх 

ефективним використанням. 
Зростання надходжень підвищує роль системи казначейства в управлінні 

грошовими ресурсами. Реалізація функції управління бюджетними потоками 

держави стала можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на 

єдиному казначейському рахунку. 
Запровадження єдиного казначейського рахунку, на який зараховуються 

державні доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє органам 

казначейської служби отримувати вичерпну інформацію про стан державних 

фінансів.Такий механізм контролю діє для загального фонду державного 

бюджету, а також частково для спеціального фонду державного бюджету – 
надходжень, що мають цільовий характер використання. 

Разом з тим, існує низка першочергових проблем, серед яких: 
– обмеженість фінансових ресурсів та недосконалість діючого механізму їх 

управління; 
– неможливість тимчасового використання вільних залишків коштів для 

забезпечення покриття касових розривів; 
– недосконалість законодавчого забезпечення; 
– порядок реєстрації зобов’язань, що потребує вдосконалення всіх етапів, 

починаючи з реєстрації асигнувань, кошторисів, змін до них, контролю за 

прийняттям зобов’язань, закінчуючи розрахунками згідно платіжних вимог, 

доручень та іншої документації; 
– відсутність контролю за термінами подання розподілів відкритих 

асигнувань; 
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– відкриття асигнувань по Державному бюджету за даними помісячного 

розпису без урахування реальної потреби, що призводить до накопичення 

залишків невикористаних асигнувань; 
– відсутність електронного документообігу між органами ДКСУ та 

розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; 
– різний підхід до утворення територіальних органів ДКСУ на рівні 

обласних, районних, міських та районних у містах управлінь ДКСУ, що не 

дозволяє повною мірою дотримуватися затверджених Технологічних 

регламентів роботи органів ДКСУ; 
Сьогодні не розроблено стратегію щодо методів мобілізації, перерозподілу 

та ефективного використання тимчасово вільних коштів, яка повинна спиратися 

на відповідну нормативно-правову базу.[3] 
В процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками 

органи Казначейства України здійснюють контроль за цільовим спрямуванням 

бюджетних коштів: 
- на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань та фінансових зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів(поточні 

зобов’язання та перехідні зобов’язання); 
- у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів. 
При проведенні попередньго контролю перевіряється наявність: 
-  затверджених паспортів бюджетних програм(при програмно-цільовому 

методі), кошторисів бюджетних установ та планів використання одержувачів 

бюджетних коштів; 
-  фінансування по місцевих бюджетах; 
-  підтвердних документів згідно вимог законодавчих актів на реєстрацію 

зобов’язань та фінансових зобов’язань ; 
-  правильно оформлених документів на здійснення видатків тощо. 
Реєстрація бюджетних зобов'язань та фінансових зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів від 02.03.2012 № 309 

«Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах 

Державної казначейської служби України». Цим наказом встановлені терміни 

надання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до органів 

Казначейства України реєстрів зобов’язань та підтвердних документів до них, а 

також терміни їх розгляду. Разом з тим, мають місце випадки: 
-  несвоєчасного надання окремими розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів реєстрів зобов’язань та підтвердних документів до них; 
-  надання в неповному обсязі документів, які підтверджують факт взяття 

зобов’язань; 
-  надання в неповному обсязі документів, які підтверджують факт взяття 

фінансових зобов’язань по причині отримання від надавача послуг рахунків, 

накладних, актів виконаних робіт тощо після звітного періоду. 
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Вищевказане свідчить про недостатній контроль головних розпорядників 

та низький рівень відповідальності розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів, що призводить до розбіжностей казначейського обліку зобов’язань 

та/або фінансових зобов’язань та обліку розпорядника. Ці розбіжності 

коригуються органом Казначейства за письмовим зверненням розпорядника в 

установлені терміни в ручному режимі. 
В разі допущення порушень при реєстрації бюджетних зобов'язань та 

фінансових зобов’язань органи Казначейства України застосовують заходи 

впливу шляхом надання попередження про порушення бюджетного 

законодавства. 
З метою вдосконалення казначейського обслуговування при проведенні 

поточного контролю доцільно перевіряти: 
-  наявність зареєстрованих в казначейському обліку фінансових 

зобов’язань; 
-  наявність по КЕКВ фінансування і залишків коштів на рахунках 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також залишків коштів по 

власним надходженням; 
-  відсутність накладених арештів на рахунки розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; 
-  відсутність рішень органів юстиції про безспірне списання коштів з 

рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 
-  правильність заповнення платіжних документів на здійснення видатків 

тощо.[5, с. 257-263]  
Напрямами удосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками, на наш погляд, є: 
- підвищення відповідальності розпорядників і одержувачів бюджетних 

коштів щодо недопущення ними порушень бюджетного законодавства в 

процесі здійснення видатків; 
- підвищення рівня професійної підготовки працівників органів 

Казначейства України, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та 

інших учасників бюджетного процесу шляхом проведення семінарів з вивчення 

та роз’яснення нормативно - правової бази з питань казначейського 

обслуговування бюджетних коштів; 
- запровадження єдиного програмного забезпечення в органах 

Казначейства України та у розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та 

зведення до мінімуму операціїй, які здійснюються в ручному режимі. 
Отже, з огляду на вищезазначене, Казначейство України в процесі 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснює 

комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку видаткових 

операцій, здійснення контролю за ефективним використанням та цільовим 

спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про 

виконання бюджетів.  
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ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
В статті визначено основні напрями вдосконалення процесу казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, запропоновано низку законодавчих змін в 

системі виконання місцевих бюджетів. Автором досліджено питання 

казначейського виконання бюджетів з точки зору відношення повноважень 

Державної казначейської служби та фінансових інститутів. 
Ключові слова: бюджетний процес, виконання бюджетів, казначейське 

обслуговування, правове регулювання виконання місцевих бюджетів, цільове 

використання коштів. 
Однією із найбільш важливих складових бюджетного процесу на 

місцевому рівні є виконання бюджетів. При цьому необхідним є використання 

дієвого механізму виконання місцевих бюджетів, що сприятиме ефективному 

та цільовому використанню бюджетних коштів.  
Місцеві бюджети є ключовою ланкою бюджетної системи. Від виваженості 

та обгрунтованості процесу їх виконання залежить своєчасність та повнота 

фінансування місцевих видатків, виконання повноважень органами місцевого 

самоврядування та задоволення суспільних потреб. На сьогодні обслуговування 

місцевих бюджетів містить низку проблем, що зумовлює актуальність обраної 

теми. Питання казначейського обслуговування виконання державного та 

місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях Скоропад І., Базанова Н., 

Єрмошенко Л., Булгакова С., Колодій О., Сушко Н., Чечуліна О., Макалюк І. та 

ін. Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання 

http://www.intkonf.org/
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вдосконалення процесу виконання місцевих бюджетів органами Державної 

казначейської служби України. 
Метою дослідження –  визначення напрямів підвищення ефективності 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів в процесі їх виконання. 
Бюджет виступає головним інструментом впливу держави на політичні, 

економічні та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Метою виконання 

будь-якого бюджету є забезпечення надходження доходів і фінансування 

видатків у межах затверджених у Бюджетному кодексі України чітко 

встановлених повноважень усіх органів влади, що займаються питаннями 

виконання державного та місцевих бюджетів. Нині одним із пріоритетних 

постає питання раціонального функціонування такої системи виконання  

місцевих бюджетів, яка забезпечила б обґрунтоване та доцільне використання 

фінансових ресурсів країни. Виконання місцевих бюджетів передбачає 

забезпечення надходження запланованих доходів до місцевих бюджетів та 

фінансування заходів, затверджених у бюджетах. Загальні положення 

організації виконання місцевих  бюджетів встановлені Бюджетним кодексом[1]. 
На сьогодні відповідно до норм Бюджетного кодексу України [1] в Україні 

використовується казначейська форма обслуговування  місцевих бюджетів за 

якої органам казначейства відводиться провідна роль у бюджетному процесі, 

зокрема на етапі виконання бюджетів що передбачає здійснення органами 

Державного казначейства України повноважень (рис.1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Перелік повноважень, що здійснюються Державною 

казначейською службою в процесі виконання бюджету 
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Державна казначейська служба не є розпорядником бюджетних коштів 

місцевого рівня, а також її слід вважати пасивним учасником бюджетного 

процесу, так як завданням казначейського обслуговування бюджетів є 

перерахування  коштів на рахунки розпорядників, контроль, моніторинг 

цільового використання коштів та законності їх фінансування.  
Державна казначейська служба України та її територіальні підрозділи  

забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі 

ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого в Національному банку 

України та його територіальних відділеннях [2, c.18-28]. 
Для оптимізації роботи стрижневого елемента фінансової системи 

суспільства, через який можна виявити проблеми формування та ефективного 

використання бюджетних коштів, необхідно: забезпечити формування 

системної і завершеної нормативно-законодавчої бази функціонування 

казначейської системи.  
Не дивлячись на тривалий період існування органів казначейства та 

величезний обсяг виконуваних функцій, відсутній Закон України, який би 

регламентував діяльність органів казначейства. Немає нормативного 

документу, який чітко розмежовував би повноваження органів казначейства та 

фінансових органів. Тому виникає потреба у вдосконаленні нормативно–

правового забезпечення. Перш за все необхідно прийняти Закон України «Про 

Державну казначейську службу  України» [3, c.78-90]. 
Основна частина інформації, що стосується виконання місцевих бюджетів 

формується в органах держказначейства із застосуванням інформаційних 

технологій і передається фінансовим, податковим, контрольно-ревізійним та 

іншим органам. Тому в перспективі має бути створення інформаційної бази 

даних в органах казначейства з доступом до неї фінансових органів. Це 

забезпечить отримання фінансовими інститутами держави необхідної 

інформації в режимі реального часу, не потрібно буде звіряти звітні дані між 

різними органами та виявляти причини та характер можливих розбіжностей. Це 

також дасть можливість органам державного фінансового контролю повністю 

володіти ситуацією і правильно орієнтуватись в середовищі контролю. 
Потребують вдосконалення і телекомунікаційні зв’язки як між 

казначейством та іншими фінансовими інститутами держави, так і між 

структурними елементами внутрішньої платіжної системи. Якщо нині система 

електронних платежів Національного банку України дає можливість 

здійснювати міжбанківські перекази в режимі реального часу, що ефективно 

використовують банківські установи, то органи казначейства, працюючи за 

моделлю обслуговування кореспондентського рахунку, яка поєднує можливості 

здійснення міжбанківських переказів як у файловому так і у режимі реального 

часу здійснюють міжбанківські перекази лише у файловому режимі. Тому 

казначейству варто було б також використовувати новітні технології для 

міжбанківських переказів, що займає в дестки разів менше часу для здійснення 

міжбанківського переказу. 
Нині відкриття бюджетних рахунків в органах казначейства є одним з 

найважливіших елементів процесу касового виконання бюджетів, оскільки 
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допущені помилки на даному етапі спричинять значний негативний вплив на 

всіх наступних стадіях. Якщо процедура відкриття та функціонування 

видаткових рахунків характеризується незначними недоліками, то існуючий 

порядок відкриття та функціонування рахунків для зарахування бюджетних 

надходжень має низку суттєвих недоліків. Це перш за все стосується щорічного 

перевідкриття рахунків. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України 

органи Державного казначейства України на початок бюджетного періоду 

відкривають бюджетні рахунки і не пізніше 31 грудня або на останній день 

іншого бюджетного періоду закриває всі рахунки відкриті у бюджетному 

періоді. Однак поняття закриття рахунків в законодавстві не визначено. В 

економічні літературі під ним розуміють або обнулення сальдо рахунку, або 

припинення функціонування даного рахунку. А органи казначейства щорічно 

відкривають нові рахунки, що призводить до помилкового зарахування 

надходжень до бюджетів [4, c.257-263].  
Суттєвою перевагою казначейської системи для органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади є можливість 

отримання безвідсоткових позичок з єдиного казначейського рахунку для 

покриття тимчасових касових розривів, що виникають при виконанні місцевих 

бюджетів. Такі позики надаються, як правило, для забезпечення витрат, 

пов’язаних з оплатою праці бюджетних установ, придбання продуктів 

харчування, медикаментів, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв. При 

цьому доцільно вдосконалити порядок надання середньострокових позичок.  
В процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів часто 

трапляються ситуації, коли місцевою радою приймаються рішення з 

порушенням норм чинного бюджетного законодавства чи рішення місцевої 

ради подається до органів казначейства несвоєчасно. Мають місце постійне 

внесення змін до розписів бюджетів і відповідно до кошторисів та планів 

асигнувань розпорядників коштів. Цей фактор суттєво ускладнює своєчасність і 

правильність обліку планових показників як бюджетів, так і розпорядників 

коштів в фінансових та казначейських органах і як наслідок унеможливлює 

належний рівень казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Органи 

казначейства у даному випадку не мають права вжити ніяких заходів та 

застосувати будь-які санкції до місцевих органів влади. Тому доцільно 

врегулювати дане питання на законодавчому рівні. 
З метою підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів України 

за видатками слід дотримуватися задекларованих у Бюджетному кодексі 

України принципів прозорості та публічності. Доцільно зазначити, що однією з 

основних причин відсутності прозорості і достовірної підзвітності в Україні є 

відсутність єдиної інформаційної бази та чіткої методології тлумачення 

результатів виконання бюджету. Слід відзначити, що зміст і форма підзвітності 

повинні відповідати потребам суспільства, бути зрозумілими. Необхідною 

умовою ефективного функціонування органів місцевого самоврядування є 

децентралізація влади, яка дає змогу приймати раціональні бюджетні рішення 

стосовно формування та використання коштів місцевих бюджетів.  
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Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування потребує 

постійного розвитку, адаптації до внутрішніх та зовнішніх фінансово-
економічних чинників, коливань економічних процесів, що надає можливість 

досягнути визначених цілей соціально-економічного розвитку 

адміністративнотериторіальних одиниць та країни в цілому. Важливість 

здійснюваних перетворень місцевих фінансів визначається запровадженням 

принципу рівності і справедливості формування місцевих бюджетів, 

розмежуванням бюджетних повноважень між органами влади різного рівня 

шляхом раціонального і обґрунтованого розподілу доходів бюджету та 

забезпеченням фінансовими ресурсами бюджетних видатків відповідно до 

визначених повноважень. 
Враховуючи необхідність зміцнення фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування, інститут місцевих фінансів має адаптуватися до інституційних 

перетворень фінансово-економічного середовища, циклічності економіки, 

динаміки і тенденцій суспільного розвитку. Тому процес виконання місцевих 

бюджетів потрібно вдосконалювати. 
Підсумовуючи зазначене, на сьогодні з метою вдосконалення процесу 

виконання місцевих бюджетів, зокрема, органами казначейської служби, є 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення; розробка єдиного 

програмного продукту для казначейського обслуговування як державного так і 

місцевих бюджетів; розробка бази даних в органах казначейства з 

можливостями доступу до неї фінансових інститутів держави; відмова від 

практики щорічного перевідкриття рахунків для зарахування бюджетних 

надходжень; спрощення системи казначейського обслуговування розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів;  зниження рівня плинності кадрів у органах 

казначейства. 
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АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ М. ВІННИЦЯ 
В роботiпроaнaлiзовaно бюджетм. Вінниці за 2014-2018 рр. за основними 

вагомими показниками. Обґрунтовано, що бюджетє основним засобом 

фінансування програм місцевого розвитку.Досліджено, що доходи загального 

фонду м. Вінниця значно зросли. Проаналізовано, що однією з причин зростання 

видатків є збільшення витратних статей у зв'язку з розвитком воєнних дій на 

сході України, виплати субсидій та ін. 
Ключовiсловa: бюджет, доходи, видатки, податки, показники. 

Місцевібюджети – це механізм економічної діяльності органів місцевого 

самоврядування в системі формування та використання централізованих фондів 

грошових коштів, з метою виконання покладених на них функцій і завдань. 

Специфіка формування та розвитку місцевих бюджетів визначаються 

державним і адміністративно-територіальним устроєм країни, розмежуванням 

повноважень між рівнями державного управління і місцевого самоврядування, 

соціально-економічним розвитком територій.  
Бюджет міста є основним засобом фінансування програм місцевого 

розвитку та відіграє важливу роль у вирішенні економічних, фінансових і 

соціальних завдань адміністративно-територіальної одиниці [5, с. 233].  
Метою дослідження є аналіз бюджету м. Вінниці на основі оцінювання 

загального та спеціального фондів за останніп’ять років (2014 р. – 2018 р.). 
Бюджет міста – це головний фінансовий документ територіальної громади, 

план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 

і функцій, які здійснюють органи місцевого самоврядування протягом 

бюджетного року[2; 3, с. 32]. 
Міський бюджет розробляється відповідно до положень Бюджетного 

кодексу України, показників міжбюджетних трансфертів, затверджених для 

міста Законом України про Державний бюджет України та рішенням обласної 

ради про обласний бюджет на відповідний рік, очікуваних надходжень доходів 

до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, бюджетних запитів 

головних розпорядників коштів, на виконання заходів Програми економічного і 

соціального розвитку міста та Стратегії розвитку «Вінниця-2020»[2]. 
Основними завданнями  міського бюджету є створення умов для сталого 

функціонування галузей, гарантований соціальний захист та розвиток 

соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та міського 

транспорту в межах реальних фінансових можливостей[4, с. 346]. 
Згідно таблиці 1 можна зробити такі висновки: 
Станом на 2014 рік доходи бюджету м. Вінниця становили 1793053,23тис. 

грн.Протягом досліджуваного періоду (2014-2018 рр.) сума доходів до міського 

бюджету зросла на 164,6%. На кінець 2018 року показник становив 4745222,5 
тис. грн. З них: 

Загальний фонд[2]: 
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Надходження від податку на прибуток фізичних осіб м. Вінниця у 2014 

році становили 336926,26 тис. грн.За досліджуваний період показник зріс  на 

325%, що свідчить про зниження рівня безробіття та забезпечення фізичних 

осіб робочими місцями з гідним рівнем оплати праці. На кінець періоду за 2018 

рік показник склав -1434677,8 тис. грн.. 
Таблиця 1 – Аналіз звіту по доходам бюджету м. Вінниця (2014-2018 рр.) 

№ Показники, тис. грн. Відхилення 
2018/2014 % 2018/2017 % 

Загальний фонд 
1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1097751 325 330078,25 29,8 
2 Податок на прибуток підприємств 755,14 185,15 755,14 32,38 
3 Плата за землю 155007,88 176,36 155007,88 16,07 
4 Місцеві податки і збори 680042,42 9011,53 680042,42 21,79 
5 в тому числі:         
6 Туристичний збір 211,75 170,31 211,75 18,50 

7 Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності -7417,35 -99,94 -7417,35 -105,6 

8 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 
164,79 61,48 164,79 31,25 

9 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 24548,60 100,00 24548,60 -37,63 

10 Інші надходження 1918,20 150,71 1918,20 39,56 

11 

Штрафні санкції за порушення законодавства 

про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг 

4,03 40,71 4,03 944,19 

12 Адміністративні штрафи та інші санкції 1230,59 660,84 1230,59 -21,19 

13 
Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном 
8105,06 327,69 8105,06 89,60 

14 Державне мито 248,05 46,99 248,05 36,94 

15 

Надходження сум кредиторської та 

депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк 

позовної давності 

60,11 91,96 60,11 24,97 

16 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі 

-14,08 -100,00 -14,08 0,00 

17 Надходження коштів від Державного фонду 

дорогоцінних   металів і дорогоцінного каміння  3,32 220,84 3,32 -17,78 

18 Всього доходів  1979208,62 451,69 1979208,62 24,34 
19 Всього трансфертів 1004176,37 120,78 1004176,37 -12,26 
20 Всього доходів загального фонду: 2983384,99 234,99 2983384,99 5,37 
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Надходження від податку на землю станом на 2014 рік становили 

87894,60 тис. грн.Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна 

динаміка показника,який  зріс на 176,36 %. На кінець періоду значення 

надходжень від податку на землю склало 242902,479 тис. грн. Збільшення 

надходжень від податку на землю пов’язано насамперед з високим темпом 

інфляції, тобто зріс розмір самого податку на загальнодержавному рівні, та 

збільшенням фізичних та юридичних осіб, які орендують земельні угіддя м. 

Вінниця. 
Надходження від податку на прибуток підприємств станом на 2014 рік 

становили 407,86 тис. грн. Протягом досліджуваного періоду спостерігається 

позитивна динаміка показника, який зріс на 185%. На кінець періоду значення 

надходжень від податку на прибуток підприємств склало 1163 тис. грн. Ставка 

податку на прибуток за весь період залишається незмінною і становить 18 %, 

але за рахунок знецінення національної валюти загальний обсяг надходжень м. 

Вінниці зріс, як і всіх інших міст України. Іншою причиною є привабливий 

інвестиційний клімат м. Вінниці, що залучає потенційних підприємців для 

побудови свого бізнесу. 
Надходження від місцевих податків та зборів станом на 2014 рік 

становили 7546,36 тис. грн. Протягом досліджуваного періоду спостерігається 

позитивна динаміка показника, який  зріс на 9011%. На кінець періоду значення 

надходжень від податку склало 687588,7 тис. грн. Аналогічно попереднім 

показникам, надходження від місцевих податків та зборів значно зросло у 

звязку з підвищенням за досліджуваний період суми цих зборів та податків, що 

затверджені міською радою. До місцевих податків відносяться збір за 

паркування транспортного засобу, єдиний податок і т. д. 
Станом на 2014 рік надходження у вигляді офіційних трансфертів 

становили 831378,45 тис. грн.. За досліджуваний період динаміка показника 

зросла на 120%, оскільки збільшилися  надходження з державного бюджету. На 

кінець даного періоду за 2018 рік надходженняу вигляді офіційних трансфертів 

склали  1835554,81 тис. грн. Причинами збільшення є: по-перше, високий темп 

інфляції, а по-друге, реальне збільшення фінансування м. Вінниця з бюджету 

країни[2]. 
Доходи загального фонду станом на 2014 рік становили 1269556,01 тис. 

грн. Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка 

показника, який зріс на 234 %. На кінець періоду значення надходжень склало 

4252941 тис. грн. Підсумовуючи, можна сказати, що доходи загального фонду 

м. Вінниця значно зросли і причини для цього мають, як загальнодержавний, 

так і місцевий характер.   
Спеціальний фонд: 
Станом на 2014 рік власні надходження бюджетних установ становили 

192444,03 тис. грн. За досліджуваний період  динаміка показника залишається 

стабільною і зросла лише на 4,44%. На кінець даного періоду за 2018 рік власні 

надходження бюджетних установ склали 200980,311 тис. грн. Саме за рахунок 

цих надходжень здійснюється покриття витрат, пов’язаних з організацією та 
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наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю. 
Таблиця 2 – Аналіз звіту по доходам бюджету м. Вінниця (2014-2018 рр.) 

№ Показники, тис. грн. 
Відхилення 

2018/2014 % 2018/2017 % 

Спеціальний фонд 
1.  Місцеві податки і збори -115311,59 -100,00 -564571,75 -100,0 
2.  в тому числі:         

3.  Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки -209,45 -100,00 -364,47 -100,0 

4.  Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності -222,01 -100,00 85,38 -100,0 

5.  Єдиний податок 275432,926 239,76 75678,806 24,05 
6.  Інші податки і збори -463,21 -33,14 -136,24 -12,72 
7.  в тому числі:         
8.  Екологічний податок -463,17 -33,13 -133,41 -12,49 

9.  Збір за забруднення навколишнього 

природного середовища -0,04 -100,00 -2,83 -100,0 

10.  Доходи від операцій з кредитування та 

надання гарантій 2,97 247,25 -0,09 -2,09 

11.  Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту 10068,54 316,51 2814,98 26,98 

12.  Власні надходження бюджетних установ 8536,28 4,44 -2837,57 -1,39 

13.  Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ       -29595,65 -17,99 -9194,82 -6,38 

14.  Кошти від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності -5221,60 -100,00 -7485,52 -100,0 

15.  Кошти від продажу землі -22183,60 -100,00 -42616,28 -100,0 

16.  Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування  573,64 7,97 -2041,69 -20,81 

17.  ВСЬОГО ТРАНСФЕРТІВ 25688,03 14,98 -1919964,6 -90,69 

18.  ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ФОНДУ : -31215,72 -5,96 -1727333,2 -77,82 

19.  ВСЬОГО ДОХОДІВ (загальний, спеціальний 

фонди) 2952169,27 164,64 408490,45 9,42 

 
Станом на 2014 рік надходження від єдиного податку склали 114880,13 

тис.грн. За досліджуваний період показник зріс на 229 %, тобто значно зросло  

поповнення міського бюджету. На кінець за 2018 рік надходження єдиного 

податку становить 390312,926 тис.грн. Слід відмітити, що представники малого 

бізнесу системно забезпечують життєдіяльність  територіальних громад, 

активно сплачуючи єдиний податок до місцевого бюджету. Позитивна динаміка 

надходження єдиного податку – це результат зваженої фінансової політики, 

спрямованої на залучення до бюджетів територіальних громад додаткового 

фінансового ресурсу, а також сумлінне ставлення платників  до обов’язку 

сплати податку. 
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Таблиця 3 – Аналіз звіту по видаткам бюджету м. Вінниця (2014-2018 
рр.) 
 Показники 2018/2014 % 2018/2017 % 

Загальний фонд 

1 Державне управління 136789,29 238,15 66728,62 52,34 

2 Освіта 672910,58 184,20 213010,75 25,81 
3 Охорона здоров'я 162807,49 79,67 1652,73 0,45 

4 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 644166,55 156,00 -398552,35 -27,38 

5 Житлово-комунальне господарство 223089,65 397,80 116443,45 71,56 
6 Культура і мистецтво 5090,67 15,45 -23378,04 -38,06 
7 Засоби масової інформації 10002,09 146,23 4715,52 38,89 
8 Фізична культура і спорт 25998,08 183,48 9136,00 29,44 
9 Будівництво -176,37 -30,64 299,25 299,46 

10 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 

телекомунікації та інформатика  129441,18 193,85 39982,33 25,59 

11 Інші послуги,  пов’язані з економічною 

діяльністю 20478,01 199,54 18196,61 145,06 

12 Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 953,45 54,18 35,45 1,32 

13 Обслуговування боргу -1547,27 -100,00 0,00 0,00 
14 Видатки, не віднесені до основних груп -13436,90 -100,00 -94023,39 -100,0 
15 Разом видатки загального фонду 2127511,71 170,96 65192,15 1,97 

Спеціальний фонд 
1.  Державне управління 52607,01 2166,39 -98123,30 -64,07 
2.  Освіта 121122,07 868,67 -839465,61 -86,14 
3.  Охорона здоров'я 111875,42 1535,79 -349002,67 -74,55 

4.  Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 23077,68 1476,57 -1442536,5 -98,32 

5.  Житлово-комунальне господарство 10175,00 5,52 -280856,39 -59,08 
6.  Культура і мистецтво 3614,45 135,89 -76381,71 -92,41 
7.  Засоби масової інформації 1260,40 25208,00 -12002,40 -90,46 
8.  Фізична культура і спорт 6432,63 748,38 -30319,24 -80,61 
9.  Будівництво 364160,45 808,74 174081,35 74,04 

10.  Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство -97,03 -100,00 -181,11 -100,0 

11.  Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика  37956,62 123,66 -87583,26 -56,06 

12.  Інші послуги, пов’язані з економічною 

діяльністю 185215,49 308,30 -46816,01 -16,03 

13.  Цільові фонди  -10411,82 -100,00 -7871,08 -100,0 
14.  Видатки, не віднесені до основних груп -792,50 -100,00 -114745,41 -100,0 
15.  Разом  видатки спеціального фонду 730922,42 132,47 -3198182,6 -71,37 

16.  Всього видатків (загальний, спеціальний 

фонди) без кредитування 2853681,08 158,45 -3132990,5 -40,23 

 
Надходження у вигляді трансфертів станом на 2014 рік становили 

171464,70 тис. грн. Протягом досліджуваного періоду спостерігається 
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позитивна динаміка показника, який зріс на15 %. На кінець періоду значення 

надходжень у вигляді офіційних трансфертів склало 197152,726 тис. грн. 

Причинами збільшення є: по-перше, високий темп інфляції, а по-друге, реальне 

збільшення фінансування м. Вінниця з бюджету країни. 
Доходи спеціального фонду станом на 2014 рік становили 523497,21 тис. 

грн. Протягом досліджуваного періоду спостерігається зниження показника на 

6%. На кінець періоду значення надходжень від податку склало 492281,495 тис. 

грн[2]. 
Згідно таблиці 3 можна зробити висновки: 
Станом на 2014 рік видатки становили 1800954,43 тис. грн. За 

досліджуваний період показник зріс на 158,45 %. Однією з причин зростання 

видатків є збільшення витратних статей у зв'язку з розвитком воєнних дій на 

сході України, виплати субсидій та ін. На кінець періоду видатки склали 

4654635,51 тис. грн.. З них: 
Загальний фонд[2]: 
Видатки на освіту у 2014 році становлять 365311,23 тис. грн.. За 

досліджуваний період значення показника зросла на 184 %, як наслідок, 

збільшилося фінансування освітніх закладів. На кінець періоду  видатки на 

освіту становлять 1038221,81 тис. грн.. Порівнюючи значення показника за 

2018-2017  рр., спостерігається динаміка росту - 25,81 %.За рахунок зростання 

даних видатків оновлена велика кількість навчальних закладів(шкіл, дитячих 

садочків, закладів вищої освіти). Налагоджене фінансування деяких 

спеціалізованих навчальних закладів. 
Видатки  на охорону здоров'я у 2014  році становлять 204339,78 тис. 

грн.[2]За досліджуваний період  значення показника зросло на 79,67%,  як 

наслідок, зросло фінансування лікарень, пологових будинків, поліклінік та ін.. 

За 2018 рік видатки на охорону здоров’я - 367147,265 тис. грн.. Зростання 

видатків даного показника видатків охарактеризоване тим, що в країні за 

рахунок війни на Сході з’явилась велика кількість людей-інвалідів. Виросла 

потреба в оперативному лікуванні. Також величезну роль відіграв 

процесзапровадженнязаходів з бюджетноїдецентралізації. 
Станом на 2014 рік видатки на соціальне забезпечення становили 

412938,74 тис. грн.. За досліджуваний період значення показника зросло на 

156%,  оскільки додано нові статті видатків. На кінець періоду за 2018 рік 

видатки на соц. забезпечення становлять 1057105,29 тис. грн.. Через те, що в 

країні кількість молодих людей працездатного віку майже зрівнялась із 

кількістю пенсіонерів видатки у даній сфері продовжують зростати з кожним 

роком. 
Станом на 2014 рік видатки на житлово-комунальне господарство 

становили 56081,35тис. грн.. За досліджуваний період значення показника 

зросло на 397,80%,  як наслідок, зросло фінансування благоустрою міста. На 

кінець періоду за 2018 рік видатки на житлово-комунальне господарство 

становлять 1057105,29 тис. грн.. Такий великий скачок даного показника можна 

характеризувати більшою мірою інфляцією. Однак, це також спричинено 

місцевими проектами оновлення певних ділянок міста і благоустрою територій.  
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Видатки на культуру і мистецтво у 2014 році становлять 32955,60 тис. 

грн.. За досліджуваний період значення показника зросла на  15,45 %, як 

наслідок, збільшилося фінансування культурних закладів. На кінець періоду  

видатки на культуру та мистецтво становлять 38046,271тис. грн.. Порівнюючи 

значення показника за 2018-2017  рр., спостерігається від’ємна динаміка росту -
35,81 %. Зростання даного показника говорить про збільшення рівня 

культурного життя населення міста, грамотності населення міста та її 

культурної обізнаності, що виражається в заохоченні населення до певних 

культурних заходів та створенні певних культурних спілок-ансамблів[1; 2]. 
Видатки на фізичну культуру та спорт у 2014 році становлять 14169,82 

тис. грн.. За досліджуваний період значення показника зросла на 183 %, як 

наслідок, збільшилося фінансування. На кінець періоду  видатки на фізичну 

культуру та спорт становлять 40167,9 тис. грн.. Порівнюючи значення 

показника за 2018-2017  рр., спостерігається динаміка росту 29 %. 
Станом на 2014 рік видатки на будівництво становили 575,55 тис. грн.. За 

досліджуваний період значення показника знизилося на 30%. На кінець періоду 

за 2018 рік видатки на будівництво становлять 399,181 тис. грн.. Основною 

причиною падіння даного показника являється те, що за минулі роки була 

побудована велика кількість житлових комплексів, але попит на них являється 

не високим, саме тому даний показник зменшився.  
Всього видатків загального фонду у 2014 році становлять 1244433,12 тис. 

грн.. За досліджуваний період значення показника зросла на 170 %. На кінець 

періоду видатки загального фонду становлять 3371944,83тис. грн.. Порівнюючи 

значення показника за 2018 -2017  рр., спостерігається динаміка росту 1,97 %. 

Основною причиною зростання видатків загального фонду являється інфляція. 

Проте можна говорити про те, що завдяки реформі децентралізації, кошти 

підприємців суттєво збільшили можливості бюджету міста Вінниця, а тому, на 

мою думку, стратегія розвитку нашої країни іде в правильному напрямку, що 

яскраво показано в даних показниках. 
Спеціальний фонд[1; 2]: 
Видатки на освіту у 2014 році становлять 13943,33 тис. грн. За 

досліджуваний період значення показника зросла на 867%, як наслідок, 

збільшилося фінансування освітніх закладів. На кінець періоду видатки на 

освіту становлять 135065,40 тис. грн.. Порівнюючи значення показника за 2018-
2017 рр., спостерігається від’ємна динаміка - 86,81%. Така динаміка 

спричинена більшою мірою реформою освіти, яка спричинила зростання 

видатків на абсолютно нове оновлення інвентару шкіл, дитячих садочків і т.д. 
Видатки  на охорону здоров'я у 2014  році становлять 7284,56 тис. грн.За 

досліджуваний період  значення показника зросло на 1535 %,  як наслідок, 

зросло фінансування лікарень, пологових будинків, поліклінік та ін. За 2018 рік 

видатки на охорону здоров’я - 119159,98тис. грн.. Головною причиною такого 

збільшення видатків являється реформа децентралізації в Україні. Через велику 

кількість медичних закладів на території м. Вінниця потребує величезних сум 

на фінансування усіх лікарень, диспансерів та клінік. 
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Станом на 2014 рік видатки на соціальне забезпечення становили 1562,93 

тис. грн. За досліджуваний період значення показника зросло на 1476 %,  

оскільки додано нові статті видатків. На кінець періоду за 2018 рік видатки на 

соціального забезпечення становлять 24640,61 тис. грн.. Війна на Сході України 

є основною причиною зростання даної статті видатків. Через велику кількість 

переселенців з Донецької та Луганської обл. зросла потреба у фінансовій 

підтримці переселенців, інвалідів, військовослужбовців і т.д.[2] 
Станом на 2014 рік видатки на житлово-комунальне господарство 

становили 184352,55 тис. грн.. За досліджуваний період значення показника 

зросло на 5,5 %, як наслідок, зросло фінансування благоустрою міста. На кінець 

періоду за 2018 рік видатки на житлово-комунальне господарство становлять 

184352,55 тис. грн. Статичність даного показника завдячує збільшенню 

кількості ОСББ на території м.Вінниця. Тобто через інфляцію можна бачити 

зростання видатків, але у відсотковій формі даний показник у співвідношенні 

до інших статей видатків зменшився. Але це не зумовило кризу у комунальних 

господарств саме завдяки появі ОСББ. 
Видатки на культуру і мистецтво у 2014 році становлять 2659,79 тис. грн. 

За досліджуваний період значення показника зросла на 135 %, як наслідок, 

збільшилося фінансування культурних та мистецьких закладів. На кінець 

періоду видатки на культуру та мистецтво становлять 6274,25 тис. грн. 

Порівнюючи значення показника за 2018-2017 рр., спостерігається від’ємна 

динаміка росту – 92,81 %[2]. 
Видатки на фізичну культуру та спорт у 2014 році становлять 859,54 тис. 

грн.. За досліджуваний період значення показника зросла на 748 %, як наслідок, 

збільшилося фінансування. На кінець періоду видатки на культуру та 

мистецтво становлять 7292,17 тис. грн. Порівнюючи значення показника за 

2018 -2017  рр., спостерігається динаміка росту – 80%. 
Станом на 2014 рік видатки на будівництво становили 45028,39 тис. грн. 

За досліджуваний період значення показника знизилося на 808%. На кінець 

періоду за 2018 рік видатки на будівництво становлять 409188,84 тис. грн.. 
Всього видатки спеціального фонду у 2014 році становлять 551768,26 тис. 

грн.. За досліджуваний період значення показника зросла на 132 %. На кінець 

періоду видатки загального фонду становлять 1282690,68 тис. грн. Порівнюючи 

значення показника за 2018-2017 рр., спостерігається від’ємна динаміка -71%. 
Головними причинами зростання використання спеціального фонду видатків 

бюджету являються інфляція та події, що відбуваються на Сході України. 
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В.А.Романюк  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ  

БЮДЖЕТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
У статті автором проведено аналіз формування доходів бюджету місцевого 

самоврядування на прикладі бюджету м. Вінниці. Результати дослідження 

засвідчують, що необхідно прагнути до більшої самодостатності, та 

мінімізувати  залежність від трансфертної політики уряду. 
Ключові слова:фінансові ресурси, доходи, трансфертна політика, фінансова 

децентралізація, територіальна громада. 
Постановка проблеми.Управління доходами територіальних громад є 

вагомим елементом регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

Особливої актуальності процес управління набуває з початком реформи 

децентралізації, оскільки  територіальні громади отримують увесь спектр 

повноважень та фінансових ресурсів, що мали тільки міста обласного 

підпорядкування. Проте, розширення кількості місцевих податків і зборів не 

може призвести до автоматичного підвищення ефективності процесу 

формування дохідної частини місцевих бюджетів. Це можливо  лише в умовах 

здійснення ефективного управління процесом формування доходів територій 

для використання реальних фінансових можливостей місцевих органів влади. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питанням управління 

формуванням доходів та створення самодостатніх територіальних громад 

присвячені праці таких науковців  як Н. Васильєва, І. Гнидюк, Н. Гринчук, 

Т. Далєвської, Т. Дерун, М. Деркач, Ю.Криворотько, В. Куйбіда, Наталенко, 

В.Опарін, Ю. Сибірянська, А. Ткачук та ін., Опрацювання зарубіжного досвіду 

децентралізації бюджету й можливостей усунення проблем удосконалення 

міжбюджетних відносин є в роботах таких вчених як М.Гнатюк, В.Дума, А. 

Нечай, Н.Полинюк, І.Свірідов, В. Швець та інших. Вирішення питань 

удосконалення формування місцевих бюджетів пропонуються в наукових 

працях Ю. Ганущака, О. Кириленко, Л.Костирко, С. Лекаря, І. Луніної, В. 

Мамонової, Т. Нездойминоги, Т.Овчаренко, П. Саблука, І. Щербини та інших.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Місцеві бюджети є 

системоутворюючим складником фінансової системи держави. Саме через 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673720
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місцеві бюджети держава активно проводить соціальну політику. Доходи 

місцевих бюджетів являють собою основу  фінансового забезпечення 

територіальних громад. Фінансовою основою міста Вінниці є бюджет міста,  
основними доходами якого є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, 

єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, 

а також трансферти з державного бюджету. Досліджуючи динаміку доходів 

бюджету м.Вінниці у 2013-2017 роках, варто зазначити, що обсяги доходів як 

загального, так і спеціального фондів зростають щорічно  (табл.1).  
Доходи бюджету м.Вінниці протягом досліджуваного періоду зростають. 

Зокрема, у 2014 році доходи зросли на 483 млн.грн. або на 32,4%. У 2015 році 

зростання відбулось на 25,4%, у 2016 р. – на 33,1%. 
Таблиця 1 – Динаміка доходів бюджету м.Вінниці у 2013-2017 рр. 

Показник 

 (2013/2014 рр.) (2014/2015 рр.) (2015/2016 рр.)  (2016/2017 рр.) 
абс. 

приріст, 

млн.грн. 

темп 

прир. 

% 

абс. 

приріст, 

млн.грн. 

темп. 

прир. 

% 

абс. 

приріст, 
млн.грн. 

темп 

прир. 

% 

абс. 

приріст 

млн.грн. 

темп. 

прир. 

% 
Загальний 

фонд 113,9 9,9 841,1 66,2 698,4 33,1 1227,2 43,7 

Спеціальний 

фонд 324,4 162,9 -385,1 -26,4 45,9 33,1 116,1 63,0 

Всього 

доходів 438,3 32,4 456,0 25,4 744,3 33,1 1343,3 44,9 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 
 
У 2017 році надходження до бюджету зростають на 1343,3 млн.грн. або 

44,9%. До причин значного підвищення обсягів надходжень до бюджету можна 

віднести в першу чергу інфляцію. Розглянемо співвідношення доходів 

загального та спеціального фондів та їх динаміку за останні 5 років (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Співвідношення доходів загального та спеціального фондів 

бюджету м. Вінниці, 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі [2] 
 
Змінюється структура доходів бюджету, оскільки частка надходжень 

спеціального фонду в загальній сумі доходів бюджету зростає з 14,7% у 2013 

році до 29,2% у 2014 році. Таке зростання зумовлене наданням субвенції на 
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погашення заборгованості з різниці в тарифах на  теплову енергію. Протягом 

2015-2017 рр. частка доходів спеціального фонду знаходиться в межах 6-7% [1]. 
Згідно даних Департаменту фінансів основними доходами міського 

бюджету є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, 

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також 

трансферти з державного бюджету. У доходах місцевих бюджетів найбільшу 

питому вагу з 2014 року займають надходження від сплати податку на доходи 

фізичних осіб. Розглянемо динаміку податкових надходжень, які мають 

найбільше фіскальне значення для міського бюджету (табл.2). 
Таблиця 2 – Динаміка податкових надходжень бюджету м.Вінниці у 

2013-2017 рр. 

Показник 

 (2013/2014 рр.) (2014/2015 рр.) (2015/2016 рр.)  (2016/2017 рр.) 
абс. 

приріст, 

млн.грн. 

темп 

прир. 

% 

абс. 

приріст, 

млн.грн. 

темп. 

прир. 

% 

абс. 

приріст, 
млн.грн. 

темп 

прир

. % 

абс. 

приріст 

млн.грн. 

темп

. 
прир

. % 
ПДФО 22,2 7,1 156,7 46,5 275,9 55,9 335,1 43,5 
Єдиний 

податок  22,4 24,2 30 26,1 23,2 16 146,5 87,2 

Плата за землю 8,6 10,8 13,6 15,5 21,7 21,4 86,1 69,9 
Акцизний 

податок - - - - 18,7 20 76,9 68,6 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 
 

Статистичні показники табл.2 свідчать про те, що в період з 2013 по 2017 

роки відбулося суттєве зростання обсягів податкових надходжень до місцевого 

бюджету м.Вінниці. До прикладу, у  2014 році надходження ПДФО зросли на 

7,1%, у 2015 році – на 46,5% в порівнянні з попереднім роком відповідно. У 2016 

році надходжень по ПДФО надійшло в сумі 769,5  млн. грн., що на 275,9 тис. 

грн. (або 55,9%) більше аналогічного показника 2015 року. Якщо порівняти 

показники 2016–2017 років, можна побачити збільшення надходжень по ПДФО 

на 335,1 млн. грн. (або 43,5%). Така тенденція пов’язана зі створенням в місті 

великих підприємств - UBC Group, ДП «Електричні системи» тощо, і, як 

наслідок, зростання кількості робочих місць в місті.  
 З 2015 року акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховується до бюджетів органів 

місцевого самоврядування та служить стабільним джерелом надходжень. У 2015 

році надходження становили 93 млн.грн. Вже наступного року надійшло на 18,7 

млн.грн. більше, у 2017 році обсяги надходжень акцизного податку зросли на 

76,9 млн.грн. (68,6%). 
Основою бюджету місцевого самоврядування є місцеві податки  та збори - 

платежі, які спрямовуються виключно до місцевого бюджету.До місцевих 

податків належать податок майно та єдиний податок. Плата за землю є частиною 

податку на майно, надходження даного податку протягом досліджуваного 

періоду зростають: у 2014 році на 10,8% у 2015 році на 15,% , у 2016 році на 
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21,4% в порівнянні з попереднім періодом. Найбільше зростання спостерігається 

у 2017 році – на 86,1 млн.грн. або 69,9% (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Динаміка надходжень місцевих податків до бюджету 

м. Вінниця, 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі [2] 
 
Надходження по єдиному податку також зростають. Зокрема, протягом 

2013 – 2016 років доходи зростають в межах 16%-25% щорічно. Різке зростання 

надходження єдиного податку спостерігається у 2017 році – на 87,2%. Даний 

показник є позитивним, оскільки свідчить про розвиток малого підприємництва 

в Вінниці.  
Для того, щоб визначити, які доходи мають найбільше значення у 

формуванні міського бюджету, розглянемо структуру доходів бюджету 

м.Вінниці [табл.З.1, Додаток З]. Найбільшу питому вагу в загальній сумі 

находжень займають трансферти та податок на доходи фізичних осіб (рис.3). 
 

 
Рисунок 3 – Структура доходів бюджету м. Вінниця у 2017 році 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 
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Діаграма показує, що значний потенціал містить у собі податок на доходи 

фізичних осіб. Питома вага даного податку загальній структурі дохідної частини 

місцевого бюджету у 2017 році становила 25%.  ПДФО займає одне з  

центральних місць у забезпеченні податкових надходжень місцевих бюджетів. 
 У 2017 році частка єдиного податку у структурі доходів місцевого 

бюджету м.Вінниці  складає 7,2%. Рівень зростання надходжень з єдиного 

податку вплинуло і включення до його складу з 2015 року податку з 

сільськогосподарських виробників.  Вагоме місце у структурі доходів 

досліджуваного бюджету належить також платі за землю (5%), власним 

надходженням бюджетних установ (5%). Офіційним трансфертам належить 

частка в 49%. 
Бюджетна класифікація доходів передбачає їх поділ на 4 основні розділи 

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій із 

капіталом і трансферти. Розглянемо структуру доходів бюджету міста Вінниці 

згідно бюджетної класифікації (рис.4).  
Провідне місце серед методів мобілізації ресурсів бюджету м. Вінниці 

посідають податкові надходження.Неподаткові надходження є важливим 

джерелом доходів міського бюджету, проте їх обсяг значно менший від 

податкових надходжень. 

 
Рисунок 4 - Структура доходів бюджету м. Вінниці, 2013-2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 
 

Варто також зазначити, що половину доходів міського бюджету займають 

трансферти з державного та обласного бюджетів. Офіційні трансферти у 2017 

році, до прикладу, склали 2117,1 млн.грн., що становить 49% в загальній сумі 

доходів міського бюджету. Тобто є необхідність прагнути до більшої 

самодостатності, та мінімізувати  залежність від трансфертної політики уряду. 

Доходи від операцій з капіталом є незначним та нестабільним джерелом 

надходжень, проте також відіграє важливу роль в формуванні фінансового 

потенціалу територіальної громади. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
У статті виявлено та досліджено основні проблеми інвестиційної сфери в 

банківській системі України, вказано головні етапи формуванняінвестиційної 

політики банків на вітчизняному ринку фінансових інвестицій, розглянуто 

основні цілі банків та запропоновано певні напрями для вирішення питання, які 

пов’язані з інвестуванням в банках. 
Ключові слова: банк, інвестори, інвестиційна діяльність, банківська система, 

дохідність, прибуток, фондовий ринок, цінні папери. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи 

України потребують уваги такі завдання, як зменшення ставок на кредитні 

ресурси, підвищення банківського капіталу, покращення якості активів, 

можливість використання іноземних інвестицій. Створення ефективної та 

стабільної економіки, можливо лише при умові активного функціонування 

банківського сектору.  
Прагнення банків збільшити дохідність, покращити платоспроможність, 

розширити клієнтську базу банку, знизити загальний ризик банківської 

діяльності та покращити свої позиції за міжнародними рейтингами, вказують на 

необхідність здійснення інвестиційних вкладень до банку. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виявленням та дослідження 

проблем стосовно розвитку інвестиційної діяльності банків та підвищення їх 

ефективності та конкурентоспроможності займалися такі вітчизняні вчені та 

науковці: Вовчак О. Д., Вахненко Т. А., Захарін С.В., Лазаренко А.Л., Пересада 

А.А. та інші. Завдяки змінам останніх часів прияють перегляду існуючих 

тверджень про інвестиційну діяльність банків та знаходження нових напрямів 

інвестиційного забезпечення. 

http://cost.ua/budget/revenue/
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Метою дослідження є висвітлення основних проблем гальмування 

інвестиційної діяльності банків України та знаходження перспектив для її 

розвитку. 
Виклад основного матеріалу. Прийняття будь-якого рішення в сфері 

інвестиційної діяльності в значній мірі спричинений цілями, які в кінцевому 

результаті повинні підвищити прибутковість банку в цілому. Необхідність 

розвитку інвестиційного функціонування комерційних банків  обумовлена 

взаємозалежністю розвитку економіки та банківської системи. З одного боку, 

банківські установи повинні прагнути до стабільного економічного 

середовища, що є необхідною умовою їхньої діяльності, а з іншого – саме від 

високо ступеня надійності банківської системи та її ефективності залежить 

стабільність економічного розвитку. 
До базових банківських операцій доцільно віднести саме інвестування. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, інвестиції банків - це цінності, як 

правило, це грошові кошти, що вкладаються в об’єкти ринку інвестиції (цінні 

папери) з метою отримання прибутку. 
Комерційні банки на ринку фінансових інвестицій емітенти, інвестори, 

торговці, посередники, зберігачі та консультанти. На фондовому ринку, банки 

здійснюючи інвестування, ставлять перед собою певні цілі. Серед них наступні 

[1, c. 20]:  
- максимізація прибутку; 
-  збільшення об’єму викладів; 
- отримання коштів; 
-  забезпечення ліквідності. 
Буд-який банк прагне зайняти лідируючі позиції на ринку цінних паперів. 

Його особливістю є те, що він – це своєрідним індикатором визначення процесу 

інвестування на фондовому ринку. Тому, проблема інвестиційної діяльності 

банків на вітчизняному ринку фінансових інвестицій є досить актуальною на 

сьогоднішній день. 
На вітчизняному ринку фінансових інвестицій процес формування 

інвестиційної політики банків складається з декількох етапів (Рис.1). 
До причин, які вказують на низьку ефективність банківської системи 

України та її інвестиційної сфери, доцільно віднести наступні чинники:  
- внутрішньобанківські; 
- зовнішні. 
До внутрішньобанківських чинників належать недостатність ресурсів для 

здійснення інвестиційної діяльності,  занадто високі вимоги банків до 

забезпеченості інвестиційних кредитів, бажання банків максимізувати віддачу 

підвищенням процентної ставки за кредитами. 
Зовнішніми чинниками є система внутрішніх взаємних платежів, високий 

рівень інфляції, недовіра до банків, недостатня кількість платоспроможних 

позичальників, недосконалість законодавства, відсутність прозорості ринку 

капіталу. 
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Рисунок 1 -  Етапи формування інвестиційної політики банків на 

вітчизняному ринку фінансових інвестицій 
Вкладання банків у вітчизняну економіку відбувається в основному у 

формі кредитів і вкладень у цінні папери. Умово фінансові інструменти 

банківського інвестування  можливо поділити на дві групи: фондові 

інструменти інвестування та кредитні інструменти інвестування. 
Фондові інструменти інвестування включають в себе: акції, облігації 

місцевих позик, облігації внутрішньої державної позики, ощадні сертифікати, 

депозитарні розписки, казначейські зобов’язання, іпотечні цінні папери, 

заставні тощо. До кредитних інструментів інвестування належать: лізингове 

кредитування, довгострокові інвестиційні кредити, проектне фінансування, 
мікрокредитування, іпотечні кредити та ін.  

Довгострокове інвестиційне кредитування відіграє важливу роль у 

реалізації стратегії переходу від нинішньої  залежної моделі розвитку 

економіки до орієнтованої, спрямованої на інвестиційний розвиток.  
На жаль, в Україні банки як інвестори не підтримуються на фондовому 

ринку  з боку держави.  Для того, щоб інвестиційна діяльність банківських 

установ розвивалася необхідна ефективна мотиваційна система, а саме 

запровадження пільг з оподаткування й резервування у залежності від складу 

портфеля цінних паперів, який включає спекулятивний портфель та 

Етапи формування інвестиційної політики банків на вітчизняному 

ринку фінансових інвестицій 

1. Проведення фундаментального аналізу 

2. Аналіз макропрогнозів 

6. Вибір об’єктів інвестування 

3. Проведення стрестестування 

4. Визначення на основі проаналізованих даних виду інвестиційної 

політики 

5. Визначення розміру та структури портфеля 

цінних паперів 
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інвестиційний і, відповідно, отримує спекулятивний прибуток та прибуток від 

інвестицій. 
На нинішній день назріла об’єктивна необхідність розроблення та 

реалізації відповідного документа. Програми сприяння розвитку інвестиційної 

діяльності банків який би визначав пріоритетні напрями діяльності банків у 

сфері інвестиційного бізнесу, а також економічні організаційні і правові засади 

та заходи щодо стимулювання участі банківських установ у сфері фінансування 

інвестиційних проектів спрямованих на економічне зростання та забезпечення 

підприємств довгостроковими фінансовими ресурсами для реалізації 

інвестиційних цілей саме ці описані вище пільгові умови щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності банків повинні знайти відображення в цьому 

документі [2, c. 9]. 
Реалізація банківськими установами інвестиційної діяльності має бути 

пов'язана з прийняттям конкретних рішень у сфері нарощування обсягів 

банківських інвестиційних ресурсів. Від того, наскільки банки приділятимуть 

увагу формуванню даних ресурсів залежить їх спроможність здійснювати 

активні інвестиційні операції [3, c. 102].Відтак, інвестиційний потенціал банку 

можна поділити на власний і залучений. Власний інвестиційний потенціал 
банку формують його статутний капітал, резервний капітал, банківський 

прибуток тощо, а залучений інвестиційний потенціал – грошові кошти, 

розміщені на вкладах, в депозитах, банківських векселях тощо (Рис 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Джерела формування банківських інвестиційних ресурсів 
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Недостатній рівень акумулювання фінансових ресурсів,  залежність від 

зовнішніх джерел фінансування та невизначені умови зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, у яких сьогодні працюють банки вимагають від них 

комплексних підходів до організації інвестиційно-орієнтованої діяльності на 

ринку цінних паперів, а саме стратегічних напрямів реалізації інвестиційної 

діяльності банків на ринку з урахуванням фінансового забезпечення, 

визначення та впровадження адекватного комплексу заходів щодо зниження 

фінансових ризиків. 
Розглянувши деякі проблеми, можливо стверджувати про ряд інші 

проблеми розвитку банківської інвестиційної діяльності, які потребують 

вирішення, зокрема недостатній контроль у банках за процесом формування і 

реалізації інвестиційної політики та організації інвестиційної діяльності банків, 

високий рівень централізації банківського капіталу та активів у центральних 

регіонах і нерозвиненість регіональної банківської мережі, недосконалість 
процентної політики банків щодо визначення вартості залучення та розміщення 

інвестиційних ресурсів, що повинно забезпечити отримання прибутку, низький 

рівень організації рекламної кампанії, невиправдано високу вартість реклами, 

відсутність довіри населення до інструментів ринку цінних паперів та нестачу 

оборотного капіталу у юридичних осіб тощо [4, c. 96].Основні характерні риси 

для інвестиційно-орієнтованих банків, полягають у такому: 
 велика універсальна кредитна установа поєднує велику кількість 

допустимих видів діяльності на ринку цінних паперів, а також на 

деяких  інших фінансових ринках; 
 головною вважається діяльність щодо залучення фінансування за 

рахунок цінних паперів; 
 банк, будучи самостійною, ліквідною та кредитною установою оперує, 

передусім, на оптових фінансових ринках; 
 цінні папери є основою його кредитно-інвестиційного портфелю, при 

цьому більшість банків найбільшою мірою орієнтуються на недержавні цінні 

папери; 
 банк вступає у взаємини з усіма учасниками ринку інвестування; 
 саме банки в умовах високої невизначеності на досліджуваному ринку 

виявляються практично єдиним інститутом, здатним вирішувати комплекс 

завдань щодо ідентифікації, оцінки, аналізу, управління, контролю та 

моніторингу специфічних ризиків інвестування; 
   поза всякими сумнівом, банки мають виключне право здійснювати 

розрахунково-касові операції, що забезпечує їм доступ до позикових ресурсів у 

великих обсягах навіть у таких економічних умовах, при яких інші посередники 

ринку інвестування зіштовхуються з різким скороченням операцій. 
Висновки:Інвестиційна діяльність банків є важливою складовою розвитку 

реального сектора економіки, забезпечуючи зв'язок юридичних та фізичних 

осіб і банківських установ. Від ефективної діяльності банків в інвестиційній 

сфері залежить подальший розвиток інвестиційного сектора ринкової 

економіки та банківської системи в цілому. Також посилення інвестиційної 
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діяльності в банках збільшить банківський капітал та покращить якість активів. 

Об’єднання банків з інвестиційним бізнесом, допоможе розширити аспект 

послуг, збільшити кількість клієнтів, допоможе зацікавити іноземних 

інвесторів,  які зможуть побачити перспективу вкладання своїх коштів. 

Основними інвестиційними цілями банків України є забезпечення досить 

високої дохідності від фінансових вкладень при мінімальних ризиках. 
Список використаних джерел: 

1. Вовчак О. Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні: 

монографія. Київ, 2016. С. 20-22 
2. Вахненко Т. А. Внешние корпоративные заимствования и риски для 

финансовой стабильности: монографія. Одеса, 2015. С. 9 
3. Захарін С.В.Кредитування інвестиційної діяльності: монографія. 

Київ, 2013 С. 102 
4. Лазаренко А.Л.Эволюция развития коммерческих банков как 

отражение объективной потребности инвестиций: монографія  Львів, 2013. 

С. 96 
5. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями: монографія. 

КНЕУ, 2016. С. 388 
 

Т.С.Салій  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ 
Визначено роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку 

підвідомчих територій та країни в цілому. Проаналізовано видаткову частину 

зведеного бюджету України в розрізі державного бюджету та місцевих 

бюджетів України за 2014-2018 роки. Визначено, яку частку в загальних 

видатках місцевих бюджетів займають видатки на соціальну сферу. 

Окреслено напрямки вдосконалення фінансування в контексті соціальних 

пріорітетів бюджетної політики. 
Ключові слова: видатки бюджету, місцеві бюджети, соціально-економічна 

реформа, соціальна сфера, соціальний захист, соціальне забезпечення. 
В умовах процесу децентралізації та соціально-економічних реформ, що 

відбуваються в Україні, функціонування місцевих бюджетів засвідчує низку 

проблем, які стосуються, в першу чергу, обмеженістю наповнюваності таких 

місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, недостатньо чітким 

розмежуванням видаткових повноважень між різними рівнями бюджетної 

системи країни, малоефективним використанням бюджетних коштів як на 

поточні цілі, так і на соціально-економічні, низьким рівнем інвестиційної 

спроможності місцевих органів влади.   
В період трансформацій, реформувань різних сфер українського 

суспільства відбувається загострення соціальних проблем. Ефективне 

планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів являє собою 
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важливу складову бюджетної політики в цілому, необхідної для досягнення 

максимального ефекту при мінімальних затратах, від якого залежатиме ступінь 

задоволеності населення країни та стан соціально-економічного розвитку 

територій. Задля забезпечення такого максимального ефекту зумовлюється 

необхідність та важливість наукових досліджень наслідків бюджетної 

підтримки галузей соціальної сфери, аналізу та оцінки ефективності соціальних 

видатків місцевих бюджетів з урахуванням реального соціально-економічного 

стану, умов розвитку суспільства, чинників, що впливають на цей процес, 

визначення пріоритетів розвитку соціальної сфери. 
Дослідженню сутності видатків та їх роль в соціально-економічному 

розвитку підвідомчих територій та країни в цілому присвятили свої праці такі 

вчені як: А. Буряченко, О. Василик, О. Кириленко, І. Луніна, В. Тропініна, В. 

Федосова, С. Юрій та багато інших. На сьогоднішній день, залишається 

актуальною проблематика недостатності фінансових ресурсів для забезпечення 

всіх планових видатків місцевих бюджетів, в тому числі орієнтованих на 

досягнення цілей соціально-економічного розвитку.  
Метою статті є аналіз динаміки складу та структури видатків на соціальну 

сферу і соціальний захист населення державного та місцевих бюджетів, оцінка 

їх місця в системі фінансового забезпечення соціальних програм на різних 

рівнях управління та визначення основних напрямів удосконалення 

фінансування соціальних пріорітетів бюджетної політики.  
Сконцентровані в місцевому бюджеті кошти призначаються для 

здійснення соціально-економічної політики, забезпечення оборони та безпеки 

території. За допомогою місцевого бюджету реалізуються місцеві програми з 

розвитку та нормального функціонування галузей народного господарства, 

охорони природного навколишнього середовища, щодо зміцнення науково-
технічного потенціалу та розвитку культури території, а тому і країни в цілому, 

підтримці матеріального рівня життя населення та окремих його груп, по 

боротьбі зі злочинністю тощо. Ці завдання мають загальне значення для всіх 

регіонів. За допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні 

програми, пов’язані з розвитком галузей економіки, фінансуються програми 

підвищення життєвого рівня населення. Крім цього, місцеві бюджети 

відіграють важливу роль у фінансуванні суспільних послуг, в першу чергу, 

соціального характеру [2]. Нині, для сучасної бюджетної політики соціальними 

пріоритетами є створення та регулювання соціально-економічних умов 

розвитку суспільства з метою підвищення добробуту населення, соціальної 

справедливості та соціально-політичної стабільності в країні.  
Склад видатків місцевих бюджетів України відмінний від Державного 

бюджету України: серед них немає видатків на національну оборону, 

забезпечення безпеки держави, міжнародну діяльність, фундаментальні наукові 

дослідження, обслуговування державного зовнішнього боргу, поповнення 

матеріальних запасів та резервів тощо. При цьому, фінансування заходів, 

покладене на місцеві бюджети, є не менш важливим: з огляду на їх соціальну 

спрямованість, оскільки фінансування соціальної сфери є пріоритетом 

бюджетної політики. Для подальшого аналізу видатків на соціальну сферу, 
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необхідно проаналізувати, яку питому вагу займають видатки за економічною 

класифікацією, а саме поточні та капітальні видатки (видатки розвитку). 

Видатки місцевих бюджетів в розрізі поточних та капітальних видатків їх 

питома вага в загальному обсязі місцевих видатків відображено в табл. 1. 
Таблиця 1 — Питома вага поточних та капітальних видатків місцевих 

бюджетів за 2014-2018 роки, млрд. грн. 
 

Показники 
2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік % % % % % 

Поточні 

видатки 211,6 247,9 297,9 395,7 498,7 93,8 88,5 84,9 84,3 81,5 

Капітальні 

видатки 13,9 32,1 52,6 73,4 113,0 6,2 11,5 15,1 15,7 18,5 

Всього 225,6 280,0 350,5 469,2 612,2 100 100 100 100 100 
Згідно бюджетного законодавства поточні видатки — це видатки, які 

спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне 

функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів 

та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, 

організаціям). Капітальні видатки являють собою видатки, які спрямовуються 

на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового 

користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних 

активів тощо), на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на створення 

державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні 

платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу. 

Наочно питому вагу поточних та капітальних видатків з загального обсягу 

видаткової частин всіх місцевих бюджетів України за останні п'ять років 

зображено на рис. 1.  

Рисунок 1 — Питома частка поточних видатків та капітальних видатків 

місцевих бюджетів України за 2014-2018 роки, % 
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Як видно з рис. 1, поточні видатки місцевих бюджетів протягом останніх 

п'яти років переважають в загальних обсягах видаткової частини місцевих 

бюджетів України. Так, в 2014 році відсоток питомої ваги склав — 93,8%, в 

2015 — 88,5%, в 2016 — 84,9%, в 2017 та 2018 році — 84,3 та 81,5% відповідно, 

що свідчить про спадну тенденцію видатків на поточні потреби. Натомість, 

капітальні видатки мають позитивну тенденцію до зростання. Оскільки, в 2014 

році вони займали в загальному обсягу видатків місцевих бюджетів лише 6,2%. 

В 2015 році видатки збільшились майже вдвічі, і склали 11,5% від загального 

обсягу. В 2016 році капітальні видатки складали 15,1%, в 2017 році — 15,7% та 

в 2018 році склали 18,5%. Розглянемо більш детально структуру саме 

капітальних видатків, що спрямовуються з бюджетів різних рівнів на соціально-
економічний розвиток та їх динаміку змін обсягу (табл. 2). 

 
Таблиця 2 — Видатки місцевих бюджетів України на капітальні 

видатки за 2014-2018 роки, млрд. грн. 
 

Показники 
2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік % % % % 

Капітальні трансферти 

підприємствам 3,8 7,6 14,8 30,8 42,3 100 94,7 108,
1 37,3 

Капітальний ремонт 5,5 13,6 21,8 28,1 43,4 147,3 60,3 28,9 54,4 
Предмети та 

обладнання 

довгострок. 

користування 

3,0 4,1 9,2 8,2 12,2 36,7 124,4 -10,9 48,8 

Капітальне 

будівництво 1,1 5,6 4,6 5,1 12,8 409,1 -17,8 10,8 150,9 

Земля та нематеріальні 

активи 0,2 0,6 1,1 0,3 0,1 200,0 83,3 -72,7 -66,7 

Капітальні трансферти 

населенню 0,01 0,09 0,4 0,5 1,0 800,0 344,4 25,0 100,0 

Капітальні 

міжбюджетні 

трансферти 
0,06 0,2 0,5 0,1 0,8 233,3 150,0 -80,0 700,0 

Всього 13,9 32,1 52,6 73,4 113,0 130,9 63,8 39,5 53,9 
*Складено автором на основі даних [1] 

 
З табл. 2 видно, що статті капітальних видатків мали досить нестабільну 

динаміку щодо фінансування. Капітальні трансферти підприємствам мали 

стабільну зростаючу динаміку видатків, так протягом п'яти років вони 

збільшувались в середньому на 85%. Така стаття видатків як капітальний 

ремонт також збільшувались з кожним роком, в середньому на 72,7%, що 

свідчить про покращення стану будівель, благоустрою територій на 

підвідомчих територіях органів місцевої влади.  
Предмети та обладнання довгострокового користування в 2015 та 2016 

роках мали позитивну тенденцію до зростання. В 2017 році відбулось суттєве 

зменшення, яке становило 1 млрд. грн. В 2018 році ситуація покращилась, і на 
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цю статтю видатків було виділено 12 292 млн. грн, тобто на 48,8% більше, ніж в 

2017 році. Видатки на капітальне будівництво в 2015 році в порівнянні з 2014 

роком збільшились в 5 разів, та досягли 5 680 млн. грн. В 2016 році зменшились 

до 4 612 млн. грн. В подальшому, в 2017 році збільшились на 10,8% та 2018 

році — 150,9%. Видатки на землю та нематеріальні активи — в період 2014-
2016 роках збільшились в середньому на 141,6%, в період 2017-2018 — 
зменшились в середньому на 69,6%. Капітальні трансферти за п'ять років в 

середньому збільшились на 317%; капітальні міжбюджетні трансферти — на 

250%.  
На основі даних звітності Міністерства фінансів України  про виконання 

зведеного бюджету України проаналізуємо видаткову частину за 2014-2018 
роки (табл. 3). 

Таблиця 3 — Видатки Зведеного бюджету України в розрізі 

Державного бюджету та місцевих бюджетів за 2014-2018 роки, млрд. грн. 
 

Показники 
2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік % % % % 

Державний 

бюджет 299,6 402,9  489,3  566,6 686,9  34,5 21,4 15,8 21,2 

з них на 

соціальну 

сферу: 
124,6 151,9 204,2 210,4 240,9 21,9 34,4 3,0 14,5 

Місцеві 

бюджети 223,5  276,9  346,2  490,1  563,2 23,9 25,0 41,5 14,9 

З них на 

соціальну 

сферу: 
184,4 225,8 275,8 380,0 423,3 22,4 22,2 37,8 11,4 

Разом 523,1  679,8 835,5 1056,7  1250, 1  29,9 22,9 26,5 18,3 
 *Складено автором на основі даних [1] 

 
 Як видно з табл. 3 видатки зведеного бюджету протягом останніх п'яти 

років мають стабільну тенденцію до зростання. Так, в 2015 році збільшились 

видатки на 29,9% в порівнянні з 2014 роком; в 2016 році на 22,9%; в 2017 році 

на 26,5% та в 2018 році в порівнянні з 2017 роком — 18,3%. Загалом, різниця 

видаткової частини зведеного бюджету України порівнюючи 2014 та 2018 роки 

склала — 727 048 млн. грн., що становить збільшення на 138,9%. Збільшення 

статті видатків відбувається як по державному бюджету України, так і по 

місцевих бюджетах. В числі видатків з державного бюджету відмічається 

зростання і видатків спрямованих на соціальну сферу, про що свідчать 

показники з табл. 1. Так, з державного бюджету України в 2015 році, в 

порівнянні з 2014 роком видаткова частина збільшилась на 21,9%, в 2016 році 

— 34,4%, в 2017 незначне збільшення у відсотковому відношенні, а саме — 3%, 
та в 2018 році — 14,5%.  

 Розглянемо більш детально видатки саме місцевих бюджетів, оскільки 

успішність виконання завдань щодо покращення матеріального добробуту 

населення, надання суспільних благ у сфері освіти, охорони здоров’я й 
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культури залежить як від фінансових можливостей як окремих територій, так і 

країни в цілому, а також і від того, наскільки ефективно розпорядники 

бюджетних коштів управляють фінансовими ресурсами сфери соціально-
культурних послуг та забезпечують об’єктивність визначення обсягів 

бюджетних коштів на соціальні потреби суспільства [2]. На рис. 2 наочно 

зображено динаміку зростання видаткової частини місцевих бюджетів, та яку 

частку видатків на соціальну сферу займають у загальному обсязі видатків 

місцевих бюджетів України. Як видно з рис. 1 питома частка видатків на 

соціальну сферу протягом п'яти років займала в середньому 80% з загальних 

обсягів видатків, з чого можна зробити висновок, що видатки на соціальну 

сферу займають провідне місце у видатках бюджетів. Видатки місцевих 

бюджетів України в 2015 році збільшились в порівнянні з 2014 на 23,9% з них 

на соціальну сферу — 22,4%. В 2016 році збільшилась видаткова частина на 

25%, в тому числі частка соціальної сфери склала — 22,2%.  

 
Рисунок 2 — Питома частка видатків на соціальну сферу з місцевих 

бюджетів України за 2014-2018 роки, млн. грн. 
 

 В 2017 році відбувся досить потужний стрибок в обсягу видатків, 

оскільки, в порівнянні з 2016 роком, обсяг збільшився на 41,5%, соціальна 

сфера — 37,8%. В 2018 зберігалась позитивна тенденція до зростання обсягу 

видаткової частини — зростання склало 14,9%, в тому числі соціальна сфера — 
11,4% відповідно.  

Оскільки місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого 

самоврядування, вони відіграють важливу соціально-економічну роль у 

суспільстві. Загалом, місцеві бюджети відображають систему економічних 

відносин, які розвиваються в суспільстві щодо формування децентралізованих 

коштів фондів, їх розподілу та використання для забезпечення суспільних благ 

на місцевому рівні. Існуючу в Україні ситуацію з місцевим фінансуванням 

соціальної сфери показано в табл. 4 [1]. 
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Таблиця 4 — Видатки місцевих бюджетів України на соціальну сферу 

протягом 2014-2018 років, млрд. грн. 
 

Показники 
2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік % % % % 

1. Освіта 71,4 84,0 94,6 136,6 165,7 17,6 12,6 44,4 21,3 
2. Охорона 

здоров’я 46,5 59,5 62,9 85,6  93,2  27,9 5,7 36,1 8,8 

3. Соціальний 

захист та 

забезпечення 
57,4 72,6 106,3 141,2 145,4 26,4 46,4 32,8 2,9 

4. Духовний та 

фізичний 

розвиток 
8,9 9,6 11,9 16,4  18,8  6,9 24,1 37,9 14,8 

Разом 184,4 225,8 275,8 380,0 423,3 22,4 22,2 37,8 11,4 
 *Складено автором на основі даних [1] 

 У 2015 році (перший етап бюджетної децентралізації в Україні) в 

результаті розширення прав місцевого самоврядування розширено джерела 

надходжень до місцевих бюджетів. Як наслідок, збільшуються місцеві видатки, 

що спрямовуються на фінансування економіки, соціальної сфери і соціальних 

потреб населення, державне управління та інші суспільні потреби. З табл. 2 

видно, як збільшувались видатки соціальної сфери проятогм 2014-2018 років.  
 Показники видатків на освіту мали стабільну динаміку до зростання, 

оскільки: в 2015 році в порівнянні з 2014 роком обсяги збільшились на 17,6%, 

що становить 12 576 млн. грн.; в 2016 році обсяги збільшились на 12,6%, що 

становить 10 602 млн. грн.; в 2017 році показник збільшився на 42 006 млн. грн., 

що становить 44,4%; в 2018 році позитивна тенденція зберіглась, так показник 

збільшився на 21,3%, що становить 29 090 млн. грн. Загалом, видатки на освіту 

в порівнянні 2018 року з 2014 роком збільшились на 131,9%. Стаття видатків як 

охорона здоров'я мала досить нестабільну динаміку зростання. Так, в 2015 році 

обсяги збільшились на 27,9%, в 2016 році — 5,7%, в 2017 році — 36,1% та в 

2018 році — 8,8% відповідно.  
 Видатки на медицину або ж на охорону здоров'я збільшились за останні 

п'ять років в два рази, а саме на 100,2%. В результаті активного бюджетного 

реформування система вертикального балансу місцевих бюджетів замінена 

системою горизонтального вирівнювання фіскальної спроможності територій. 

Введено нові субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема 

освітню та медичну субвенції та інші. Що і стало причиною збільшення 

видатків на такі статті як освіта та охорона здоров'я [3]. 
 Важливою сферою фінансування з місцевих бюджетів України є така 

стаття видатків як соціальний захист та забезпечення.  У 2015 році обсяг 

видатків становив 72 639 млн. грн., що на 15 193 млн. грн., або на 26,4% більше 

ніж в 2014 році. У 2016 році видатки на соціальний захист склали 106 365 млн. 

грн., що на 33 726 млн. грн., або на 46,4% більше ніж в попередньому році. В 

порівнянні з 2016 роком в 2017 році видатки склали 141 282 млн. грн., що на 34 

917 млн. грн., або на 32,8% більше.  
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 В 2018 році видатки по цій статті збільшились всього на 2,9%, або ж на 4 

216 млн. грн. та склали 145 498 млн. грн. Видатки на духовний та фізичний 

розвиток збільшувались з кожним роком, а саме: 6,9% в 2015 році, 24,1% в 2016 

році, в 2017 та 2018 роках — 7,9% та 14,8% відповідно, що свідчить про 

збільшення обсягів фінансових ресурсів на покращення духовного та фізичного 

розвитку населення України. На рис. 3 продемонстровано частку кожного з 

елементів видатків на соціально-культурну сферу за 2018 рік.  
 Більшість видатків місцевих бюджетів традиційно спрямовуються на 

соціально-культурну сферу. Як видно з рис. 3 найбільшу питому вагу в 

структурі видатків на соціальну сферу становлять видатки на освіту — 39%, 
соціальний захист та соціальне забезпечення — 34%, охорона здоров'я — 22%, 
духовний та фізичний розвиток всього лише 4%.  

 
Рисунок 3 — Частка статтей видатків з місцевих бюджетів України на 

соціально-культурну сферу за 2018 рік, % 
 

 У результаті такого розподілу, підвищується якість соціальних послуг та 

якість надання послуг в освітянській сфері; реалізуються пріоритетні 

інвестиційні проекти соціально-економічного розвитку областей; 

забезпечується надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, 

реформування та розвиток житлово-комунального господарства; здійснюється 

модернізація системи охорони здоров’я; створюються належні умови для 

всебічного та повноцінного розвитку дітей; акцентується увага на соціальному 

відродженні села та підвищенні доходів селян, створення умов для розвитку 

аграрного сектору; забезпечується публічність і прозорість діяльності місцевих 

органів влади. Таким чином, реалізуються пріоритетні завдання соціально-
економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць [2].  
 Натомість, характерними рисами вітчизняної системи фінансування 

видаткової частини місцевих бюджетів є: зосередження на фінансуванні мережі 

бюджетних установ на кількісних, а не на якісних аспектах показників, що 

пов’язано із збільшенням обсягів видатків; недосконала система оцінки 
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ефективності бюджетного планування та результативності використання 

бюджетних коштів; недостатній рівень відповідальності за результати 

діяльності, пов’язаної із формуванням бюджетних показників; зосередження 

уваги на плануванні бюджетних показників, а не результатів, яких необхідно 

досягти, що не сприяє встановленню зв’язку між затраченими ресурсами і 

отриманими результатами; недостатнє врахування стратегічних цілей 

бюджетної політики та пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку територій на багаторічну перспективу при плануванні видаткової 

частини місцевих бюджетів. Важливою ланкою підвищення ефективності й 

обґрунтованості видатків місцевих бюджетів є моніторинг результативності 

видатків, який проводиться з метою забезпечення оперативного управління 

фінансовими ресурсами, підвищення достовірності основних показників, які 

характеризують поточний фінансовий стан, недопущення фактів неефективного 

використання грошових коштів, забезпечення своєчасного фінансування 

видатків, виконання взаємних зобов’язань. Таким чином, від раціональності 

побудованої системи місцевих бюджетів залежить ефективність 

функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової 

політики та, відповідно, соціально-економічний розвиток країни [3].  
Пріоритетним напрямком перетворення місцевих бюджетів у ефективний 

інструмент соціально-економічного розвитку регіону повинне стати 

удосконалення наступних аспектів їх формування, розподілу і використання: 

збільшення, розширення та зміцнення фінансової основи місцевого 

самоврядування за рахунок удосконалення податкового законодавства, 

ідентифікації нових інструментів залучення грошових коштів та реалізації 

інноваційно-інвестиційних програм на території міста; застосування новітніх 

підходів до формування видаткової частини місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації управління фінансовими ресурсами, акумульованими в бюджеті; 

підвищення адекватності системи регулювання міжбюджетних відносин та 

оперативності надання міжбюджетних трансфертів; впровадження в практику 

середньо- і довгострокового планування місцевих бюджетів;  проведення 

кількісної та якісної оцінки виконання місцевого бюджету на всіх стадіях його 

реалізації; підвищення превентивних заходів та посилення контролю щодо 

порушень бюджетного законодавства, чітке визначення відповідальних осіб у 

розрізі кожного напрямку здійснення бюджетної політики на місцевому рівні.  
Таким чином, в місцевих бюджетах України чітко виражена соціальна 

орієнтація бюджетної політики. Рисами бюджетного фінансування видатків на 

утримання галузей соціальної сфери і соціального захисту населення, зокрема 

питання, пов’язані з організацією планування, виконання, управління 

видатковими повноваженнями на соціальні потреби потребують подальшого 

дослідження. Реалізація соціальних пріоритетів бюджетної політики не 

повинно перевантажувати бюджети, тому що в такому випадку буде неможливо 

протистояти заборгованостей, збільшенню соціальної напруженості в 

суспільстві. Удосконалювати бюджетний процес потрібно в комплексі з 

іншими реформами в частині реструктуризації бюджетних видатків відповідно 
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до сучасних пріоритетів розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, а 

також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.  
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здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ БЮДЖЕТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 
У статті визначено роль бюджету в соціально-економічному розвитку 

держави, доведено, що у майбутньому роль державного бюджету у соціальних 

процесах зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у 

сукупності з позабюджетними фондами є фінансовим підґрунтям для 

здійснення соціальних перетворень, переходу на новий, вищий рівень 

соціального обслуговування населення.  
Ключові слова: бюджет, соціальні процеси, бюджетний механізм, бюджетні 

інвестиції, бюджетна політика. 
Постановка проблеми.Ряд реформ, задекларованих у Посланні Президента 

України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів 

України, Коаліційній угоді, зокрема спрощення умов для ведення бізнесу, 

суттєве зниження податкового навантаження на бізнес та домогосподарства 

через зменшення кількості податків, мають за мету створення підґрунтя для 

тривалого економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки у глобальному економічному середовищі й наближення 

українських стандартів до європейських.  
Актуальною є також фіскальна децентралізація, що відображено у 

пропонованих Урядом змінах до Бюджетного кодексу України та інших 

програмних документів. Насамперед планується досягти бюджетної і 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, закріпити за місцевими 

бюджетами стабільні джерела доходів та розширити дохідну базу місцевих 

бюджетів, запровадити новий механізм бюджетного регулювання і 

вирівнювання. 
Водночас, аналіз бюджетної політики, яка проводилася донедавна в 

Україні, свідчить про непослідовність дій щодо вибору пріоритетів соціально-
економічного розвитку країни та пріоритетних напрямів державного 

фінансування [5]. 
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Дослідженню проблематики ролі бюджету України в соціально-
економічному розвитку держави присвячені праці таких вчених: Алєксєєва І.В., 

Ярошевича Н.Б., Щербина І. Ф., Рудика А. Ю., Зубенка В. В., Галишина О.М., 

Ганіча А.Є., Корнієнко О.В., Кузьминчука Н.В., Павлюк К.В., Радіонова Ю.Д.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Держава, використовуючи певні 

заходи, організовує формування та використання бюджетних ресурсів для 

забезпечення її економічного і соціального розвитку, власне реалізовує 

бюджетну політику.  
Бюджетна політика виступає як один з дієвих інструментів процесу 

економічного регулювання та державного впливу на економічну систему  
будь-якої країни. Основоположником теорії та практики здійснення 

регулювання економічних систем через державні фінанси був відомий 

англійський економіст Джон Мейнард Кейнс, який стверджував: фінанси як 

важливий елемент економічного регулювання можуть бути використані для 

проведення цілісної економічної політики країни щодо управління сукупним 

попитом[15]. 
Основна мета бюджетної політики полягає у: забезпеченні економічного 

зростання на засадах інституційного, інвестиційного розвитку та структурних 

перетворень, ефективного використання природно-ресурсного, людського 

потенціалу; створенні сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва 

відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку, у тому числі 

розбудова високотехнологічної, наукоємної інфраструктури промисловості, 

підтримка розробки та впровадження нанотехнологій; зміцненні фінансової 

основи місцевого самоврядування; підвищенні якості соціального захисту та 

рівня життя населення [9].  
Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави в 

онтологічному аспекті  трактується як сукупність фінансових форм, методів, 

інструментів, важелів, за допомогою яких забезпечується здійснення широкої 

системи розподільчих і перерозподільчих процесів, формування і використання 

централізованого фонду грошових коштів, функціонування бюджетної системи 

в цілому та реалізація засад бюджетної політики, спрямованої на забезпечення 

соціально-економічного розвитку держави [16].  
Структура бюджетного механізму є досить складною. До неї входять різні 

елементи, що відповідають розмаїттю бюджетних відносин. Саме множина 

бюджетних взаємозв'язків передбачає застосування великої  
кількості видів, форм, методів, важелів та інструментів їхньої організації як 

елементів бюджетного механізму.  
До структури бюджетного механізму входять різноманітні організаційні 

форми, форми бюджетного забезпечення, методи та інструменти бюджетного 

регулювання, бюджетні стимули та санкції, які можна об'єднати у відповідні 

підсистеми (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Підсистеми бюджетного механізму 

 
У цілому бюджетний механізм становить систему встановлених державою 

форм та методів організації бюджетних відносин. Він є зовнішньою оболонкою 

бюджету, що проявляється у бюджетній практиці [4]. 
Зважаючи на тлумачення бюджетного механізму як певної сукупності 

взаємопов’язаних і взаємодіючих складових та враховуючи, що у Бюджетному 

кодексі України бюджетні кошти визначаються як належні відповідно до 

законодавства надходження та витрати бюджету, у бюджетному механізмі 

соціально-економічного розвитку держави, доцільно виділити дві основні 

складові: механізм формування бюджетних коштів та механізм використання 

бюджетних коштів. Кожна із зазначених складових має свої методи, форми, 

інструменти та важелі (рисунок 2). 
Отже, основною специфічною рисою бюджетного механізму є 

використання всіх його складових для забезпечення своєчасного та достатнього 

наповнення централізованого фонду грошових коштів і використання 

бюджетних коштів для якісного виконання державою своїх функцій. Поряд із 

цим, дія форм, методів, інструментів, важелів бюджетного механізму обмежена 

положеннями нормативно-правових актів [3]. 
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Рисунок 2 –Складові бюджетного механізму соціально-економічного 

розвитку держави 
 

Методи 

Інструменти 

Важелі 

Податкова, позикова, 

трансфертна, інші неподаткові 

форми 

Бюджетне фінансування, 

кредитування, резервування, 

трансфертна форма 

Податки, збори, внески, 

відрахування, державні позики, 

неподаткові надходження, 

трансферти (міжбюджетні – 
дотації, субвенції; від урядів 

зарубіжних країн), бюджетні 

кредити 

Видатки, бюджетні кредити, 

бюджетні резерви, трансферти 
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бюджетні інвестиції, витрати 

Ставки податків, зборів, 
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нормативи, проценти за кредит, 

штрафи, пені, інші стимули та 

санкції 
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норматив бюджетної 

забезпеченості, інші норми і 

нормативи, проценти за 

користування державними 

позиками, ліміти, резерви, 
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Отже, бюджет на основі виробленої бюджетної політики, використовуючи 

бюджетний механізм, впливає на соціально-економічні процеси. Умовно це 

можна зобразити у вигляді схеми (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Схема впливу бюджету на соціально-економічні процеси 

 
Розробка напрямів використання бюджету відповідно до соціально-

економічного розвитку суспільства є основою бюджетної політики. І від того, 

наскільки вдало й ефективно діють її основні принципи, залежить економічний 

та соціальний розвиток країни. Бюджетна політика − ключова складова частина 

державної фінансової політики, яка визначає масштаби первинного розподілу 

ВВП, впливає на структуру заощаджень і динаміку боргів, а відтак стає й 

активним елементом системи державного регулювання, потенційно найбільш 

дієвою та ефективною у виконанні ключових завдань соціально- економічного 

розвитку й у середньостроковій перспективі повинна стати інструментом 

реалізації внутрішнього потенціалу зростання [5]. 
До основних завдань бюджетної політики України в сучасних економічних 

умовах слід віднести скорочення непродуктивних витрат бюджету на державні 

дотації окремим галузям матеріального виробництва, зміцнення дохідної 

частини бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування, створення 

системи ефективності фінансового контролю за якісним і цілеспрямованим 

використанням державних видатків і посилення контролю за розмірами 

державного боргу [12]. 
Застосування бюджетних важелів стимулювання економічного розвитку 

покликане сформувати сприятливе середовище для самореалізації людини, 

відповідно до рівня цивілізованих держав [13]. Враховуючи сучасний стан 

проблем у національному господарстві, пріоритетами бюджетного регулювання 

економічних проблем є:  
- розширення частки офіційної економіки та скорочення частки 

неформального сектору економіки;  
- підвищення рівня зайнятості, насамперед легальної, економічно 

активного населення;  
- зростання продуктивності праці;  
-  мінімізація зростання цін на суспільно важливі товари і послуги;  
-  розвиток малого підприємництва;  
-  територіальна і галузева збалансованість економічного розвитку;  
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-  ліквідація депресивності територій завдяки заохоченню до 

підприємницької діяльності [7]. 
Для нормального функціонування держави повинна здійснюватися 

ефективна фіскальна політика, яка передбачає встановлення і стягнення 

податків. З одного боку, податки зобов’язані забезпечити стабільну фінансову 

базу держави, а з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам та 

громадянам з метою збереження максимальної зацікавленості у результатах їх 

діяльності [6]. Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої 

податкової політики, яка дала б змогу оптимально поєднати інтереси держави з 

інтересами платників податків. На жаль, на сьогодні економіка України має 

багато вад:  
- збільшується кількість збиткових підприємств;  
- зростає безробіття;  
- ускладнюється соціально-економічна ситуація в країні.  
Зумовлюється це тим, що акцент зроблено на фіскальній функції, а її 

регулююча та стимулююча роль фактично зведена нанівець [10]. 
Не менш важливим є питання щодо фіскальної значущості деяких 

податків. Для доказу цього факту достатньо розрахувати індекс Херфіндаля- 
Хіршмана. У минулому особливо критичною до прийняття Податкового 

кодексу України була ситуація із системою місцевого оподаткування: 14 

місцевих податків і зборів сукупно становили менше ніж 1% податкових 

надходжень Зведеного бюджету України. Цілком очевидно, що наявність 

місцевих зборів з низькою часткою надходжень лише ускладнювала чинну 

податкову систему та відносини платників податків і держави.  
Сукупність усіх податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються 

в державі, встановлює рівень податкового навантаження, який є однією з 

головних характеристик податкових відносин у соціумі та перебуває в 

залежності від обраної моделі економічного розвитку й фіскальної політики. 

Верхня межа оподаткування, після якої податковий тиск стає надлишковим, 

індивідуальна для кожної країни та значною мірою визначається податковим 

менталітетом її громадян. Надлишковий податковий тягар характеризує рівень 

податкового навантаження, що виявляється у зменшенні суспільного добробуту 

та спотворювальному впливі податків на соціально-економічні процеси.  
Значний податковий тиск пригнобливо впливає на національну економіку: 

відбувається зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, 

відплив капіталів за кордон, зростання тіньового сектору, уповільнення 

інвестиційних процесів, стримування ділової активності господарюючих 

суб’єктів, зменшення обсягів ВВП, падіння життєвого рівня населення, 

посилення соціальної напруженості.  З іншого боку, надмірне зниження 

податкового навантаження не дозволяє державі повноцінно виконувати свої 

функції. Важливим є підтримування деякого оптимального для виконання 

комплексу завдань, пов’язаних із управлінням економікою, розбудовою 

виробництва, підвищенням добробуту населення, рівня оподаткування [14]. 
Запорукою сталого соціально-економічного розвитку держави є ефективне 

використання бюджетних видатків, оскільки вони відображають стан 
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фінансового здоров’я держави. За своєю економічною сутністю видатки 

бюджетів є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого 

грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для 

забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат 

полягає у забезпеченні потреб діяльності держави. Економічну функцію 

держави забезпечують видатки на економічну діяльність та науку, соціальну – 
видатки на соціальний захист населення, соціальне забезпечення та соціальну 

сферу.  
Головним завданням у сфері бюджетних видатків є оптимізація обсягу та 

структури для найбільш ефективного впливу на соціально-економічний 

розвиток держави, враховуючи циклічні фактори економічних процесів. 

Здійснення державних видатків значною мірою визначаються доходами. Для 

того, щоб у перспективі отримати додаткові доходи, необхідно ефективно 

інвестувати бюджетні кошти [12]. 
Бюджетними інвестиціями є видатки з державного бюджету, які 

спрямовуються на фінансування державних цільових програм економічного, 

науково-технічного, соціального розвитку, програми розвитку окремих 

регіонів, галузей економіки, фінансування інвестиційних проектів. Важливість 

даної економічної категорії полягає у тому, що через систему бюджетних 

інвестицій держава приймає безпосередню участь у інвестиційних процесах. 
В сучасному світі державний сектор повністю інтегрований в кругообіг 

матеріальних та  грошових засобів, формуючи єдиний економічний організм. 

Завдяки цьому важелю держава може регулювати інвестиційний ринок 

України, забезпечувати здорову конкуренцію, стимулювати оптимальну 

кон’юнктуру ринку. Така діяльність забезпечує сталий соціально-економічний 

розвиток та конкурентоспроможність національної економіки. 
В свою чергу бюджетні інвестиції поділяються: 
- інвестиції в бюджетний сектор; 
- інвестиції в інфраструктуру; 
- інвестиції для забезпечення соціального захисту; 
- інвестиції в реальний сектор економіки; 
- інвестиції соціального призначення. 
Основною метою бюджетних інвестицій є інвестиційне забезпечення 

розвитку реального сектору економіки та соціальної сфери. У свою чергу, 

передбачається інвестування коштів в формування такої системи надання 

суспільних послуг, яка б забезпечувала високий рівень соціально-економічного 

розвитку, підвищувала б матеріальний добробут населення, забезпечувала б 

розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери, а також активізувала б 

інвестиційні процеси та сприяла б економічному зростанню. Для України є 

важливим формування чітко зазначених цілей бюджетних інвестицій, що 

дозволить максимізувати соціально-економічний ефект [8].  Також  вагомим 

аспектом бюджетного простору є тісний каузальний зв’язок державного 

бюджету із зовнішнім середовищем [2]. Він не лише впливає на соціально-
економічні процеси, а й сам зазнає впливу конкретних факторів, які доцільно 

розглядати з позицій об’єктивності та суб’єктивності(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Фактори формування бюджету 
 
Напрями впливу на формування та використання бюджету держави 

узагальнено на рисунку 5. 

 
Рисунок 5 – Напрями впливу на формування та використання 

бюджету 
 

Отже, сконцентровані у бюджеті кошти призначаються для здійснення 

державної соціально-економічної політики, забезпечення оборони та безпеки 

держави. За допомогою бюджету виконуються державні та місцеві програми з 

розвитку і успішного функціонування галузей економіки, проведення конверсії 

військово-промислового комплексу, охорони здоров’я, зміцнення науково-
технічного потенціалу й культури, покращення матеріального становища 

населення та окремих його груп, підтримки соціально-економічного розвитку 

регіонів. 
Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів створює 

можливість для забезпечення рівномірного розвитку економіки і культури на 

усій території країни. Бюджет є могутнім інструментом державного управління. 
Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів, які 
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зосереджено у ньому. В безпосередньому взаємозв’язку з бюджетом і під його 

впливом функціонують усі інші ланки фінансової системи. Наявність бюджету 

створює можливість для маневрування при розподілі коштів на потреби 

суспільства з урахуванням їхньої пріоритетності протягом певного проміжку 

часу.  
У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах 

зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з 

позабюджетними фондами є фінансовим підгрунтям для здійснення соціальних 

перетворень, переходу на новий, вищий рівень соціального обслуговування 

населення [8]. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

У статті розглянуто суть управління доходами територіальних громад, 

визначено його функції, розглянуто основні етапи управління доходами 

територіальних громад. Розкрито класифікаційні ознаки доходів місцевих 

бюджетів та їх характеристика. 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, податкові надходження, 

територіальна громада, бюджет. 
Постановка проблеми.В умовах децентралізації та підвищення 

самостійності місцевих бюджетів посилюється відповідальність місцевих 

органів влади за результати їх фінансової діяльності та виникає необхідність у 

розробці та використанні ефективного механізму управління формуванням 

доходів територіальних громад та вибором оптимальних інструментів 

регулювання і прогнозування показників бюджету. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Концептуальні підходи до 

формування ресурсів місцевих бюджетів та ефективного механізму його 

управління досліджували такі вітчизняні учені-фінансисти, як В. Андрущенко, 

В. Базилевич, Н. Бак, О. Барановський, С. Буковинський, А. Буряченко, Д. 

Ванькович, О. Василик, О. Ватаманюк, І. Волохова, А. Даниленко, В. 

Данилишин, І. Гнидюк, В. Дем’янишин, І. Луніна, І. Лютий, О. Музика-
Стефанчук, Ц. Огонь, В. Опарін,  К. Павлюк,  Ю. Пасічник,  О. Підхомний, О. 

Романенко, С. Слухай, В. Федосов, І. Чугунов, О. Шевчук, С. Юрій, А. Яковлєв 

та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Управління доходами 

територіальних громад є вагомим елементом регулювання соціально-
економічного розвитку регіонів. Особливої актуальності процес управління 

набуває з початком реформи децентралізації, оскільки  територіальні громади 

отримують увесь спектр повноважень та фінансових ресурсів, що мали тільки 

міста обласного підпорядкування. Проте, розширення кількості місцевих 

податків і зборів не може призвести до автоматичного підвищення 

ефективності процесу формування дохідної частини місцевих бюджетів. Це 

можливо  лише в умовах здійснення ефективного управління процесом 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669659:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669659:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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формування доходів територій для використання реальних фінансових 

можливостей місцевих органів влади. 
Поняття управління доходами територіальних громад є досить вузьким. 

Рухаючись від конкретного до загального, логічним  є такий взаємозв’язок: 

управління доходами територіальних громад → управління доходами бюджету 

→ управління державними доходами → управління державними фінансами → 

державне управління → управління. Під управлінням державними фінансами 

розуміють сукупність форм і методів впливу держави на формування і 

використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, 

що знаходяться в розпорядженні державних органів управління. В свою чергу 

управління доходами бюджету являє собою сукупність форм і методів 

організації системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з 

метою забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету [4].  
Проаналізувавши визначення понять управління доходами бюджету 

сформулюємо дефініцію поняття «управління доходами територіальних 

громад». Управління доходами територіальних громад - сукупність форм і 

методів організації системи доходів територіальних громад і механізму 

формування бюджетних ресурсів з метою формування фінансово стійкої та 

незалежної громади. 
Управління доходами бюджету, як суспільне явище, має внутрішній зміст 

та форми прояву. Внутрішній зміст, сутність управління доходами бюджету 

розкривається через предмет вивчення, об'єкт управління. Зовнішньою формою 

прояву управління доходами бюджету є бездефіцитність бюджету, 

забезпечення повного і вчасного його виконання та сприяння економічному 

зростанню і суспільному добробуту [4]. Управління доходами місцевих 

бюджетів тісно пов’язане із бюджетним процесом, оскільки є підсистемою його 

структури, а тому є складовою бюджетного менеджменту як поняття значно 

ширшого, але яке залежить від ефективності і дієвості системи управління 

доходами бюджету. 
Сибірянська Ю. В. виділяє такі функції управління доходами місцевих 

бюджетів, що виділяються відповідно до етапів управління доходами бюджету: 

планування, організації та координації, мотивації та контролю. Функція 

планування (прогнозування), під час виконання якої розробляються конкретні 

плани управління доходами бюджету. Відсутність даної функції може 

призвести до неефективного і суперечливого управління, а також до 

неможливості визначити його результативність (неможливо визначити 

фактичний рівень та якість виконання планових і прогнозних показників 

доходів бюджету за відсутності останніх). Основою для побудови планів є 

прогнозування, яке дає уявлення про цілі, які бажають досягнути через певний 

проміжок часу, тенденції розвитку, дозволяє визначити ефективність 

досягнення цілей та усунути неточності і недоліки в управлінні ще на 

попередньому етапі. 
Функції організації та координації можна розглядати у двох аспектах. З 

одного боку, як організацію системи доходів бюджету, упорядкування всіх його 

елементів у єдину систему. З другого боку, ця функція означає організацію 
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діяльності платників, а координація забезпечує взаємоузгодженість їх 

діяльності з цілями і потребами територіальної громади. 
Функція мотивації в певній мірі є результатом узгодженої та ефективної дії 

всіх інших функцій управління доходами. Наслідком вдалого виконання 

функції мотивації є своєчасне та повне виконання платниками зобов'язань 

перед бюджетом на добровільній основі, мінімізація ризиків мобілізації 

доходів, зниження розміру податкової заборгованості та ухилення. Ключовим 

же  в цьому процесі є дієвість та ефективність видаткової політики держави. 

Лише усвідомлення справедливості та дієвості видаткової політики уряду 

сприятиме формуванню відповідальності платників щодо виконання обов'язку 

перед бюджетом та державою.  
Функція контролю має бути представлена на всіх рівнях управління і від її 

дієвості залежить ефективність виконання всіх інших функцій управління. 

Метою функції контролю є: виявлення слабких місць і помилок у процесі 

управління, своєчасне їх виправлення і недопущення повторення; забезпечення 

відповідності між поставленими планами і фактичними діями [3]. 
До основних етапів управління відносять планування та прогнозування, 

мобілізацію доходів бюджету та контроль за виконанням. Вони є досить 

подібними до функцій такого управління (планування та прогнозування, 

організації та координації, мотивації контролю), що виконуються в процесі 

реалізації бюджетного процесу. Такі дві складові доповнюють одна одну, тому 

їх потрібно розглядати у взаємозв’язку. 
Етап планування доходів бюджету включає в себе такі складові: 

розроблення стратегії управління доходами бюджету, оцінка доходів бюджету 

та розроблення плану управління ними, перехід до здійснення прогнозування та 

планування, використовуючи сучасні науково обґрунтовані методи та 

економіко-математичне моделювання. 
Наступним етапом є мобілізація прогнозованих доходів бюджету. Тут 

важливими моментами є удосконалення механізму адміністрування доходів, 

зменшення масштабів ухилення від сплати податків та вдосконалення системи 

органів управління доходами бюджету за допомогою встановлення чіткого 

розподілу відповідальності та компетенції відповідно між різними рівнями 

управління. На даному етапі реалізується функція координації та організації.  
На третьому етапі управління здійснюється контроль за дотриманням 

вимог відповідно до податкового законодавства, що стосується повного та 

своєчасного виконання фізичними та юридичними особами своїх зобов’язань 

перед бюджетом; контроль щодо виконання державного бюджету за доходами; 

відбувається пошук резервів зростання обсягів фінансових ресурсів та 

вносяться пропозиції щодо додаткового залучення їх до бюджету [3]. 
Варто зазначити, що виконання основних функцій  та етапів управління 

доходами бюджетів місцевого самоврядування потребує відповідного часового 

лагу. При цьому доцільно передбачити короткостроковий та довгостроковий 

аспекти (рис.1). 
Повноваження органів місцевого самоврядування в процесі управління 

доходами бюджету полягають в самостійній розробці, затвердженні та  
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виконанні відповідних місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування 

запроваджують відповідно до законодавства місцеві податки і збори та 

обов'язкові платежі, мають право встановлювати місцеві податки і збори, які 

зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. За рішенням зборів громадян 

можуть запроваджувати місцеві збори на засадах добровільного 

самооподаткування.  
В місцевої влади є також можливість випускати місцеві позики, лотереї та 

цінні папери, отримувати позики з інших бюджетів на покриття тимчасових 

касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також 

отримувати кредити в банківських установах. Вони створювати у межах 

законодавства комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, 

виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності, розміщувати належні їм кошти в банках 

інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів і 

зараховувати їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету. 

 
Рисунок 2 – Етапи реалізації цілей та завдань управління доходами 

бюджету [5] 
 
Об'єктом управління є доходи, які концентруються у бюджетах 

територіальних громад і включають сукупність відносно відособлених 

взаємозв'язаних фінансових відносин. Доходи бюджету – це податкові, 

неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких 

передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за 

надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ). 
Доходи місцевих бюджетів можна розглядати з різних позицій. По-перше, 

як економічні відносини вони пов’язані з формуванням централізованих фондів 

грошових коштів місцевої влади. По-друге, відповідно до суспільного 

призначення ці доходи мобілізуються до бюджетів різних рівнів й 

Етапи реалізації цілей та завдань 

 

Короткостроковий аспект (1-2 роки) 

- розроблення теоретико-
методологічних засад планування 

доходів бюджету і запровадження 

планування на середньострокову 

перспективу; 
- проведення одного чи декількох 

пілотних проектів у межах концепції; 
- вдосконалення критеріїв 

формування доходів бюджету і 

управління ними, оцінювання 

результатів управління, застосування 

нових методологій управління. 
 

Стратегічний аспект (3-5 років) 

- формування, з урахуванням досвіду 

пілотних проектів, в межах Концепції, 

розвиненої та повної програми управління 

доходами бюджету; 
- поліпшення планування та прогнозування 

доходів бюджету в кількісних та якісних 

параметрах; 
- вдосконалення механізму мобілізації 

доходів бюджету; 
- формування партнерських відносин з 

платниками, виховання податкової культури, 

стимулювання до сплати податків; 
- зниження рівня податкової заборгованості 

і ухилення від сплати податків. 
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використовуються для фінансування соціально-економічних потреб територій. 

По-третє, за матеріальним змістом доходи місцевих бюджетів являють собою 

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом і трансферти. Згадані визначення мають комплексний характер та 

пояснюють їх економічну природу.  
Крім бюджетних доходів, на практиці використовується й дещо ширше 

поняття – «надходження» (наприклад, у Бюджетному кодексі України подано 

склад доходів загального фонду і надходжень спеціального фонду місцевих 

бюджетів). Якщо доходи включають податкові, неподаткові й інші 

надходження (в тому числі трансферти, плату за надання адміністративних 

послуг, власні надходження бюджетних установ), то надходження – це ті ж 

доходи, а також повернення кредитів до місцевих бюджетів, кошти від 

місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження 

внаслідок продажу або пред’явлення цінних паперів [2]. 
Таблиця 1 – Склад надходжень і доходів місцевих бюджетів 

Надходження 

місцевих 

бюджетів 

 Повернення кредитів до місцевих бюджетів. 
 Кошти від місцевих запозичень. 
 Повернення бюджетних коштів з депозитів. 
 Надходження внаслідок продажу або пред’явлення цінних паперів. 

Доходи місцевих 

бюджетів 

 Податкові надходження. 
 Неподаткові надходження. 
 Доходи від операцій з капіталом. 
 Трансферти. 

 
Найпоширенішою класифікацією доходів місцевих бюджетів є їх поділ на 

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом й трансферти. Податкові надходження – це встановлені ПКУ 

загальнодержавні податки і збори, а також місцеві податки та збори. Зокрема, 

до загальнодержавних податкових платежів, які формують дохідну частину 

місцевих бюджетів, належать податок на доходи фізичних осіб, податок на 

прибуток підприємств, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата 

тощо.  
Для місцевих податків і зборів характерні здебільшого ті самі принципи 

побудови, що й для загальнодержавних податкових платежів, проте мають 

деякі особливості. Зокрема, вони встановлюються органами місцевого 

самоврядування, обов’язкові для сплати на певній території та надходять 

виключно до тих бюджетів, на території яких встановлюються. Згідно з 

Податковим кодексом України, до них відносяться податок на майно, єдиний 

податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. 

При цьому забороняється встановлення якихось інших місцевих податків та 

зборів, не передбачених у нормативно-правовому полі. До місцевих бюджетів 

різних рівнів нормативи зарахування загальнодержавних податків та зборів 

відрізняються [1]. 
Неподаткові надходження поділяються на наступні види:  
— доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого 

прибутку державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 



549 
 

що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність; частина чистого прибутку комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, 

у статутних капіталах яких є комунальна власність; плата за розміщення 

тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів);  
— адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності (плата за надання адміністративних послуг; плата за 

ліцензії на певні види господарської діяльності; плата за утримання дітей у 

школах-інтернатах; надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном; державне мито; орендна 

плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 

оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами). 
До доходів від операцій з капіталом належать, з одного боку, надходження 

від продажу основного капіталу (кошти від реалізації скарбів, безхазяйного 

майна, знахідок тощо; надходження коштів від Державного фонду 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; кошти від відчуження майна, 

що перебуває в комунальній власності), з іншого боку, кошти від продажу землі 

та нематеріальних активів (кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення; кошти від продажу прав на такі землі; 

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

до розмежування земель державної та комунальної власності). 
Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на 

безоплатній та безповоротній основі [2]. 
Управління доходами  територіальних громад – це складний процес, що 

включає в себе сукупність форм і методів організації доходів бюджету з метою 

своєчасності та повноти надходжень до бюджету. Неефективне управління 

призводить до  недовиконання планових показників, значні втрати бюджету від 

надання податкових пільг, неефективне управління податковим боргом, 

низький рівень організації праці суб’єктів управлінського процесу, а також 

високим рівнем недовіри платників податків до існуючої податкової системи, 

що негативно впливає на формування доходів державного бюджету. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В 

УМОВАХ РИНКУ 
Наведені основні особливості активізації інвестиційної діяльності страхових 

компаній на ринку України. Проведено аналіз діяльності страхових компаній, 

показано загальну динаміку розвитку страхового ринку. 
Ключові слова: страховий ринок, інвестиційна діяльність, страхова компанія, 

страхові операції, інвестиційний потенціал. 
Вступ. В післякризовий період  на роль та значення  інвестиційної 

діяльності страхових компаній в страховому бізнесі є різні точки зору. Одна з 

них ґрунтується на  тому, що основним  завданням страхової компанії є 

надання страхових послуг , а тому інвестиційна діяльність має вторинне 

значення.  
Прихильники іншої точки зору вважають, що інвестиційна діяльність є 

головною, створює умови  для  виконання  страхових  зобов’язань  перед 

клієнтами,  особливо  це  стосується  страхування життя. Якщо для західних 

страхових компаній інвестиційна функція  є рівнозначною щодо  інших 

функцій, вітчизняні страховики часто недооцінюють важливість  інвестиційної 

функції.  
Постановка проблеми.Переважна більшість вітчизняних страховиків 

заробляють кошти безпосередньо на страхових операціях і задовольняються 

низько дохідними інвестиційними інструментами, такими, як депозити. Розмір  

додаткового  інвестиційного  доходу  є одним з важливих критеріїв 

спроможності страховика ефективно управляти активами [5, с. 83].  
У розвинутих країнах компанії  страхового  сектору отримують прибуток 

переважно  за рахунок реалізації успішної інвестиційної політики [3, с. 13].  
Таким чином,  інвестиційна діяльність страхових компаній  має  велике  

значення  і  на  мікрорівні, оскільки вона є одним з головних факторів 

забезпечення  ефективного  функціонування  страхової компанії [2, с. 38]. 
Аналіз досліджень та публікацій.Специфіка страхової діяльності 

зумовлює різні підходи при здійсненні інвестицій страховими компаніями. Так, 

http://intkonf.org/index.php?%20s=%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF&paged=39
http://intkonf.org/index.php?%20s=%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF&paged=39
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страховики зі страхування життя, зазвичай вкладають кошти у довгострокові 

інвестиційні інструменти, оскільки  доходи  компаній зі  страхування життя  

перевищують  їх  страхові  витрати,  а останні можуть бути оплачені з доходів 

від премій та інвестицій, то недоцільно вкладати фонди страхування  життя  в  

короткострокові  цінні  папери. Водночас  ануїтети  та дохідні купони  з  

гарантованою викупною сумою потребують іншого підходу до інвестицій, а 

саме – вкладень у короткострокові інвестиційні інструменти. 
Для страховиків з ризикового страхування первинне значення має 

наявність грошей для виплати  страхового  відшкодування. Це потребує, щоб  
інвестиції вкладалися на порівняно короткі терміни або, у крайньому випадку, 

щоб їх можна було легко перетворити на гроші. Крім того деякі страхові 

претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, можуть 

протягом тривалого часу залишатися неоплаченими повністю. 
У зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати 

свою реальну вартість та приносити дохід,  який  накопичувався  б  для  

подальшої  кінцевої виплати відшкодування. Наявність окремих видів  

страхових резервів, які можуть деякий час не  використовуватися  

страховиками, потребують іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у 

довгострокові інвестиційні інструменти. Зауважимо, що перебуваючи в ролі 

інвестора, страховик  не  тільки  набуває  додаткове  джерело доходів,  але  й  

наражається  на  додаткові  ризики [2, с. 113]. 
Результати досліджень.Враховуючи той факт, що кошти страхових 

резервів не є власністю страховика, то важливого значення має державна 

регламентація розміщення цих резервів.  
Інвестування та розміщення коштів страхових резервів  з  урахуванням  

вимог  чинного  законодавства  означає  дотримання  страховиком  законодавчо  

регламентованих  напрямів  розміщення, нормативів розміщення та принципів 

розміщення [2, с. 113]. 
Напрями розміщення і нормативи розміщення є не однаковими для 

технічних страхових резервів та резервів зі страхування життя, хоча багато в 

чому вони співпадають.  
Можливість  страховиків  реалізовувати  свій інвестиційний  потенціал  

напряму  залежить  від загального  рівня  розвитку  страхового  ринку.  
Впродовж 2016–2018 рр. страховий ринок України демонстрував високі 

темпи розвитку і, поряд з  банківським  сектором,  був  одним  з  найбільш 

динамічних  секторів  фінансового  ринку.  Його щорічний  приріст  становив 

30–40 %  у  сегменті страхування ризиків, та 60–70 % – у страхуванні життя. 
Основні  чинники  розвитку  ринку –  зростання  добробуту  населення  та  

поліпшення  його страхової культури. Незважаючи на світову фінансову кризу, 

яка в цілому негативно позначилася на становищі національних фінансових 

ринків, позитивна динаміка на українському страховому ринку  
зберігалася і на початку 2019 року. 

У цілому у 2018 році страховий ринок зріс за всіма показниками, хоча  
у IV кварталі темпи істотно знизилися порівняно з аналогічним періодом 2017 

р., що зумовлено негативним впливом світової фінансової кризи.  
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Загальна динаміка страхового ринку визначалася наступними 

тенденціями. Станом на кінець 2018 р. кількість страхових компаній становила 

469, що на 23 компанії, або на 5,16 % більше, ніж на кінець 2011 р.  У тому 

числі на 7 збільшилася  кількість компаній по страхуванню (близько 72 

компаній) та на 16 – компаній по страхуванню ризиків (близько 397 компаній). 
Протягом останніх років впевнено зростала кількість компаній з 

іноземними  інвестиціями. Так, наприкінці 2018 року на українському 

страховому ринку діяли 93 страхові компанії  з  іноземним капіталом, що в 2 

рази більше, ніж на кінець 2016 р.,  а  частка  іноземного  капіталу  в  

українському страхуванні становила 27 %.  
У 2018 році страхові компанії по договорах страхування і 

перестрахування отримали 24 млрд грн страхових  премій (для  порівняння:  у 

2017р. –18  млрд  грн).  Загальний  обсяг  страхових  виплат, за прогнозами, 

торік перевищив 7 млрд грн  (у 2010 р. цей показник становив 4,2 млрд грн). 
Щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку 

збільшувалися в середньому на 40 %. У 2017 р. розмір страхових платежів вже 

був у 4 рази вищий, ніж у 2016 р. Частка класичного ринку  страхування 

поступово  зростала,  і у 2018 р. уже становила 55 %.  
Загальний обсяг активів українського ринку страхових послуг на початок 

2018 р. становив близько 4,5% ВВП. Загальний обсяг відповідальності 

страховиків, що здійснюють класичне страхування, оцінюється  у  розмірі  

понад 400 млрд  грн, що  становить 42% ВВП  та  значно  перевищує  розмір  

річного державного бюджету України. 
Компанії  по  страхуванню  життя  у 2018 році отримали  страхових  

премій  у  розмірі  понад 1,1 млрд  грн (у 2017 р. – 784 млн  грн).  Значно зросли  

і  збори  платежів  з  обов'язкового  страхування  цивільно–правової  

відповідальності власників  транспортних  засобів – 1,3  млрд  грн (у 2016 р. – 
970 млн грн). При цьому одним з важливих факторів зростання у сегменті 

страхування відповідальності  автовласників  є  усвідомлення населенням 

ефективності цього механізму захисту майнових інтересів. 
У 2018 році зростання обсягів спостерігалося у автострахуванні.  За  

оцінкою Ліги  страхових  організацій України, платежі по КАСКО за минулий 

рік становили близько 5,5 млрд грн. Основне зростання було досягнуте у 

першому півріччі 2016 року. Така тенденція  зумовлена  широкомасштабними  

програмами  з  автокредитування –  з $12  млрд,  які українці  витратили  на  

купівлю  нових  автомобілів, більше половини було придбано в кредит. 
Значного  поширення  протягом  останніх  років набуло банківське 

страхування, частка якого досягла 40%, а в окремих компаніях – 60% і більше. 
Доцільно  детальніше  розглянути  динаміку  резервів  і  активів  

страхових компаній та  їхню структуру, оскільки саме вони є  джерелом  

інвестиційних  ресурсів  страхових компаній.   
Наприкінці 2018  року  величина  загальних активів страхового ринку 

України становила 41,9 млрд грн, що на 9,7 млрд грн перевищує показник 2017 

року, а величина активів, які визначені статтею 31 Закону України «Про 

страхування» – 23,9  млрд  грн,  що  на 4,6  млрд  грн  перевищує показник.    
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Загальний  обсяг  сформованих страхових  резервів  станом  наприкінці 2014  

року становив 10, 9 млрд грн, у тому числі: резерви зі страхування життя – 1,6 
млрд грн; технічні резерви – 9,3 млрд грн. Динаміка активів та страхових  
резервів відтворена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Динаміка активів та обсягів страхових резервів за 2016-2018 роки, 

млрд грн 
Наприкінці 2018 року у загальній структурі активів вітчизняних 

страхових компаній левову частку займають інвестиції в цінні папери, а саме – 
акції вітчизняних емітентів (рис. 2). Проте є певні нормативні  застереження 

щодо  якості  цінних  паперів, які не дозволяють повною мірою 

використовувати ці активи страховиками. Банківські вклади становлять  
29,1 % сумарних активів та займають друге місце в їх структурі.  

Активність  страхових  компаній  на  ринку  нерухомості  традиційно  

залишається  невисокою. Питома  вага  інвестицій  у  загальній  структурі 

активів протягом останніх 5 років коливається в межах 4–8 %. При цьому 

нерохумість, в яку інвестовано активи, фактично складає тільки об’єкти, 

необхідні компанії для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення 

тощо). Страховики, таким чином, не розглядають цей ринок як перспективний з 

точки зору інвестування [1, с. 43]. 
Вибір напрямів для  інвестування вітчизняними страховиками дещо 

відрізняється від підходу їх іноземних колег. Зокрема, у світовій практиці 

активи інституційних  інвесторів лише на 4–7 % формуються за рахунок 

банківських  інструментів, тоді як основна частина коштів  інвестується в акції 

(близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %) [3, с. 13]. 
Така ситуація зумовлюється низькою доходністю банківських депозитів у 

розвинутих ринкових країнах та високою доходністю інструментів фондового 

ринку. Водночас в Україні банківські депозити залишаються  традиційно  

популярним  напрямом  здійснення інвестицій: порівняно  з  іншими  

інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований  

доход. Крім  того,  робота  з  банками щодо розміщення коштів на депозитних 

рахунках характеризується низькими витратами [4, с. 40 ]. 
 

2016 2017 2018 
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Рисунок 2 - Структура активів інвестиційної діяльності станом на 01.01.2019р. 

 
Активна ж  робота  з  таким фінансовим  інструментом  як цінні папери, 

особливо акції, потребує наявності в штаті  страхової  компанії  спеціалістів  з  

управління цінними паперами. Зазначена особливість роботи з  
фінансовими  інструментами, а також той факт, що з розвитком вітчизняної 

банківської системи рівень доходності банківських депозитів знижуватиметься, 
підвищує важливість співпраці страхових компаній з компаніями з управління 

активів (КУА).  
Незважаючи на високі темпи  зростання кількісних показників, 

інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в 

цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським 

стандартам.  
Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового  ринку  та  

гальмування  інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою  
хронічних, накопичених проблем, а саме:  

- недосконалістю нормативно–правового регулювання у сфері 

страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам 

європейських стандартів;  
-    недостатністю ліквідних фінансових  інструментів  для  проведення  

ефективної  політики  інвестування коштів (особливо гострою є проблема 

забезпечення  довгострокових  зобов‘язань  за  договорами страхування життя);  
- низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків 

(недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах, стримує 

розвиток аграрного і медичного страхування); 
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-   зволіканням з упровадженням обов’язкового медичного  страхування  

за  участю  страховиків, відсутність законодавчих засад для впровадження 

інвестиційного і пенсійного страхування; 
-   непрозорим державним регулюванням;   
-   непрозорістю фінансової звітності страхового сектору; 
-   відсутністю якісної статистичної  інформації в страховому секторі; 
-   низьким рівнем послуг , що надаються окремими  страховиками  та 

наявністю  випадків шахраювання; 
-   використання страхування як механізму оптимізації оподаткування та 

ухилянням від податків; 
-   вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших 

видів особистого страхування; 
-    недотриманням  законодавства  з  агрострахування, низьким рівнем 

розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків;  
-     недосконалим  нормативно–правовим  урегулюванням  діяльності  

страхових  посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.  
До  зазначених  проблем  додалися  негативні явища,  зумовлені  світовою 

фінансовою  кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, 

які одні  з найперших постраждали від світової фінансової  кризи,  страховий  

сектор  напряму не був сильно вражений наслідками кризи  
(про що свідчить позитивна динаміка у 2018 р.). Проте загальний вплив 

фінансової кризи в середньо–  та  довгостроковому  періоді  матиме  вкрай  
негативний вплив на вітчизняний  страховий ринок. У  цілому  по  страховому  

ринку  України  в 2019  році  скорочення  обсягів  страхових  платежів може 

скласти 20–35 %.  
Висновки. Враховуючи, що в Україні вільні кошти страховиків,  у  силу  

специфіки  вітчизняного  законодавства  та  інституційних  особливостей  

страхового  ринку,  не  повною мірою  трансформуються в  інвестиційні  

ресурси,  вирішення  хронічних проблем  перебуває  у  правовій  площині. 
Реалізація наведеного удосконалення має на меті зберегти та, у 

середньостроковій перспективі,  зміцнити  фінансовий  потенціал  страхового  

ринку  України,  що  створить  сприятливе підґрунтя  для  активізації  

інвестиційної  активності страхових компаній у період післякризового 

відновлення економіки. 
Список використаних джерел: 

1. Барановський О. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку // 

Страхова справа. — 2013. - №3. 
2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 

механізми забезпечення): Монографія. — К.: КНТЕУ, 2004. 
3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та 

механізми забезпечення): Монографія. — К.: КНТЕУ, 2004. 
4. Борисюк К. Муніципальні облігації як основний інструмент ринку цінних 

паперів // Цінні папери України. - 2014. - № 21 (309). 
5. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. - СПб: 

Питер, 2015 



556 
 

6. Крейдич, М. І. Інвестиційна діяльність страхових компаній / М. І. 

Крейдич // Фондовый рынок. – 2016. – № 48. – С. 18–21. 
 
 

І.А. Слободянюк 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
У статті досліджено сучасний стан страхового ринку України, виокремлено 

основні проблеми його функціонування та запропоновані шляхи 

вдосконалення страхового ринку в сучасних умовах на основі зарубіжного 

досвіду. 
Ключові слова: страхування, страховий бізнес, регулювання страхової 

діяльності, перестрахування, страховий ринок, інтеграція, модернізація 
Постановка проблеми. Страхова справа є ланкою фінансово-кредитної 

системи, яка вважається однією із найбільш інтегрованих форм фінансової 

діяльності. Страховий ринок України на сьогодні лише частково виконує свої 

соціально-економічні функції в державі. Навіть незважаючи на процеси 

поглинання і капіталізацію страхових компаній, лібералізації торгівлі 

страховими послугами, підвищення темпів зростання та якості надання 

окремих видів страхування, впровадження нових страхових продуктів, довіра 

населення до діяльності страхових компаній і досі залишається вкрай 

низькою. Однією із причин такої ситуації є низький рівень ефективності 

державного регулювання  та нагляду за страховою діяльністю вУкраїні. 
Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено 

необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення 

страхової діяльності в Україні. 
Метою статті є визначення напрямів удосконалення функціонування 

ринку страхових послугУкраїни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Страхування охоплює 

широкий понятійний апарат та складну інституційно-функціональну 

структуру. Практичні аспекти функціонування страхового ринку та 

формування попиту та пропозиції на страхові послуги у своїх працях 

висвітлює Базилевич В. Д. Осадець С. С. та Шірінян Л. В. досліджують 

процеси організації та управління страховою діяльністю Козоріз Г. Г. звертає 

увагу на сутність та інструментарій модернізації вітчизняного страхового 

ринку. У своїх працях Вовчак О. Д. висвітлює досвід страхової діяльності, 

акцентуючи увагу на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування 

страхової діяльності в Україні. Роль страхування в економічному житті 

суспільства, основні показники фінансової надійності страховика та 

оподаткування вітчизняного страхового підприємництва досліджує 

Говорушко Т. А. Не дивлячись на велику кількість наукових робіт по даній 

тематиці, питання підвищення ефективності діяльності страхової діяльності в 
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Атрибути 

Україні залишається недостатньодослідженим. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Страховий ринок 

потенційно може стати важливою частиною фінансово-інвестиційного 

механізму  економіки країни, тому що є одним із найдинамічних її сегментів., 

Як важливий елемент сучасного життя, страхування сьогодні ще не стало 

фактором забезпечення стійкості бізнесу та впевненості суспільства у 

завтрашньому дні. Обсяг страхових операцій залишається мізерним. Реальне 

довгострокове страхування життя, пенсійне страхування, страхування 

підприємницьких ризиків складає незначну частку у галузевому страхуванні 

[5, с.56]. 
Рівень розвитку страхування в країні є одним із основних показників 

ефективності функціонування бізнес-середовища. Існує ряд перешкод для 

успішного функціонування страхового ринку України. Серед них варто 

відмітити такі як політична нестабільність в країні, слабкі 

зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування, нерозвиненість 

національної страхової інфраструктури, низькі показники 

конкурентоспроможності українських страхових компаній. 
Хоча страховий ринок України і пройшов стадію формування, але досі 

знаходиться на етапі свого розвитку. За оцінками експертів, покриття 

страхового поля в Україні становить 3–5%, тоді як у країнах Західної Європи 

– понад 90%. Це свідчить про наявність в Україні великих невикористаних 

резервів розвитку страхового ринку, реалізація яких значною мірою залежить 

від ефективності функціонування національної економіки [7, с. 31]. 
На сучасному етапі страховому ринку України притаманний ряд 

характерних особливостей (рис. 1). 
Практично  всі  підходи  до  страхування  у   зарубіжних   країнах  

зводяться саме до його ролі у різних сферах виробництва та фінансово- 
кредитноїсистеми. 

 
 
 

встановлення тісних взаємозв’язків між національними ринками на базі   

створення   єдиного   культурного,   інформаційного   та економічного 
впровадження міжнародних стандартів страхування 

уніфікація процесів страхування 
використання передових технологій страхування та впровадження їх 

на національних ринках менш розвинених країн світу 

формування та розповсюдження міжнародних інформаційно- 
комунікаційних систем як техніко-технологічної бази для розширення меж 

страхового бізнесу 
створення нових інтегрованих інститутів страхування    міжнародного 

Рисунок 1 - Основні атрибути, що характеризують розвиток 

страхового ринку на сучасному етапі 
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Для прикладу візьмемо той факт, що структура польського страхового 

ринку відрізняється від структури українського кількістю компаній, 

наявністю товариств взаємного страхування, співвідношенням компаній 

загального страхування та страхування життя, рівнем монополізації 

страхового ринку, часткою іноземного капіталу в статутних фондах 

страховиків та наявністю на ринку не лише компаній з іноземним капіталом, а 

й головних філій іноземних страховиків. 
Із кількості учасників інфраструктури, які діють лише на страховому 

ринку Польщі, насамперед необхідно відзначити Речника застрахованих, 

Страховий гарантійний фонд і Фундацію (Фонд) страхової освіти. Перші два 

існують як обов’язкові інститути на підставі страхового законодавства. 

Речник застрахованих діє на підставі закону «Про страховий нагляд та про 

Речника застрахованих». Основним його обов’язком є розгляд скарг та заяв 

застрахованих осіб стосовно дій страхових компаній і недержавних пенсійних 

фондів, а також експертиза проектів правових документів, пов’язаних з 

діяльністю страхового ринку. Речник застрахованих та його апарат  

фінансується за рахунок внесків страхових компаній та відкритих 

недержавних пенсійних фондів. Для страхових компаній розмір внеску 

складає 0,01% від суми зібраних платежів-брутто, для недержавних пенсійних 

фондів – 0,01% від суми сплачених внесків [2, с.171]. 
Освітня роль Речника застрахованих значною мірою реалізується за 

допомогою Фундації страхової освіти. Це добровільна структура, заснована 

Речником застрахованих для поширення серед населення знань  про 

страхування і підвищення його страхової культури. Фундація існує із 1998 

року і  має  кілька  постійних  проектів.  До  них,  насамперед,  належить     

щорічний 
конкурс дисертацій, магістерських та бакалаврських робіт зі страхової 

тематики з друкуванням на сторінках «Страхової газети» робіт переможців [2, 

с. 173]. 
В інфраструктурі вітчизняного страхового ринку інституції подібної до 

Речника застрахованих та Фундації страхової освіти немає. А їх наявність для 

українського страхового ринку, на нашу думку, була б дуже доречною. 
Ще одним важливим інфраструктурним елементом страхового ринку 

Польщі є Страховий гарантійний фонд. Його існування передбачене законом 
«Про обов’язкове страхування, Страховий гарантійний фонд та Польське 

бюро транспортних страховиків». Цей фонд виконує два основних і низку 

додаткових завдань. Першим основним завданням фонду є виплата 

відшкодувань згідно з договорами обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності та обов’язкового страхування відповідальності фермерів за 

випадки, що трапилися на території Польщі. Другим основним завданням 

фонду є виплата збитків  у разі банкрутства страхових компаній. Додатковою 

функцією Страхового гарантійного фонду є надання поворотної фінансової 

допомоги страховим компаніям, які в результаті трансформацій прийняли 

страхові портфелі з договорами обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів та обов’язкового 



559 
 

страхування відповідальності фермерів від інших компаній, і яким тимчасово 

не вистачає коштів для здійснення страхових виплат. Крім того, цей фонд 

веде реєстр договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів. Учасниками фонду автоматично стають усі 

страхові компанії, які укладають договори обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів і обов’язкового 

страхування відповідальності фермерів. Компанії зі страхування життя 

стають учасниками цього фонду лише при оголошенні банкрутства та при 

умові сплати певного внеску [2,  с. 174]. 
Щодо США, то там не існує єдиної для держави системи страхування. 

Кожний штат самостійно розробляє страхове законодавство. В таких умовах 

страхові організації мають широкі повноваження у розробці власної страхової 

політики, визначенні розмірів платежів та практики їх відрахування, 

відшкодування збитків. Це є специфічною особливістю американського 

страхового ринку. 
Діяльність всіх страховиків у США досить ретельно аналізується трьома 

основними консалтинговими організаціями A.m.best, Moody S, Stan-
dart&poors, які щоквартально видають каталоги. У них публікуються офіційні 

рейтинги страхових організацій за надійністю для клієнта та дані за станом їх 

платоспроможності. Основними показниками, які аналізуються, є: фінансове 

положення, виплата за позовами та рівень сервісу, безпека та запобігання 

втратам, гнучкість в роботі організації, вартість послуг. Рівень втрат, доходи 

та коефіцієнт прибутку по інвестиціях, рівень дебіторської заборгованості 

вважаються основними критеріями ефективності роботи страховика. 
Розглянемо характерні особливості діяльності ринку страхових послуг у 

Великобританії. До цього часу англійський страховий ринок за деякими 

показниками    не    має    рівних    у    світі.    Британські    страхові   

товариства функціонують у 43 країнах. Майже 1/10 всіх страхових

 премій в світі акумулюються на рахунках британських 

страховихтовариств. 
Якщо розглядати інституційну структуру страхового ринку 

Великобританії, то вона представлена акціонерними суспільствами, 

суспільствами взаємного страхування, відділеннями та представництвами 

іноземних страхових організацій. Відповідно до директив ЄС страхові 

організації не мають права займатися будь-яким іншим видом бізнесу окрім 

страхування. 
Важливою особливістю структури англійського страхового ринку є  

система захисту страхувальників та страховий фонд, що формується за 

рахунок страхових організацій. Рівень відрахувань, які спрямовуються до 

компенсаційного фонду, заснований на величині страхової нетто-премії, яка 

акумулюється за договорами страхування. Засоби даного фонду будуть 

використані для компенсації повністю або частково втрат за договорами 

обов'язкового страхування у разі банкрутства страховоїорганізації. 
Страховий ринок Німеччини має ряд особливостей. По-перше, має місце 

тісний взаємозв'язок страхового бізнесу з крупним промисловим капіталом, 
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широко поширена взаємна участь в капіталі і в управлінні. По-друге, 

страховий ринок знаходиться під суворим контролем держави. Третя, і 

важлива особливість німецького ринку – банкострахування (банкоссюренс), 

коли страхова організація в своїх торгівельних пунктах займається не лише 

страхуванням, але і наданням банківських послуг. Німеччина – справжній 

світовий центр перестрахування, послугами якої користуються страхові 

компанії багатьох розвинених країн світу [10, с. 24]. 
Щодо перспектив розвитку процесу перестрахування в Україні, то вона 

пов’язана із розвитком страхових посередників, створенням їх центральних та 

регіональних об’єднань. Аналізуючи ситуацію, яка склалася на страховому 

ринку, Варто відзначити, що на страховому ринку відсутня інфраструктура 

страхового посередницького ринку. Серед проблем у напрямку становлення 

інститутів даного сегменту варто виділити такі проблеми: 
- відсутність державної концепції та програми створення інституту 

страховихпосередників, 
- ігнорування ролі страхового посередника в підвищенні якості 

страхових послуг, 
- відсутність страхової культури у населення, негативне ставлення 

суспільства до посередництва в цілому і до страхуваннябезпосередньо. 
Враховуючи досвід Німеччини, доцільним вважаємо: 
- введення у страховий бізнес України такого явища, як 

банкострахування (банкоссюренс); 
- розробка державної концепціїї та програми створення інституту 

страховихпосередників; 
- виховання страхової культури у населення шляхом проведення 

різноманітних тренінгів, семінарів,вебінарів; 
- надання можливості пересічним громадянам побачити роботу 

страхових компаній чи страхових посередників «изнутри», що дасть 

можливість  зламати 
стереотип населення, що «страхування – це не спосіб мінімізації ризиків 

населення, а в першу чергу, спосіб отримання прибутку страховою компанією 

шляхом фальсифікації»; 
- створення центральних та регіональних об’єднань страхових 

посередників. 
Для швейцарського страхового ринку характерне тісне переплетення 

національного і іноземного капіталів. Страхові організації часто є 

транснаціональними корпораціями з широко представленими зарубіжними 

інтересами. Для страхових організацій Швейцарії характерна активна 

інвестиційна діяльність на ринку капіталів. Більше 50% всіх активів 

страхових організацій розміщено у формі позик і інвестицій в облігації [11, с. 

925]. 
У   багатьох   країнах   світу    створені    інститути,    які    обслуговують  

та контролюють страховий бізнес. Нині це актуально і для України, тому що 

уже    давно    назріла    необхідність    організації     таких     експертних   
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служб: сюрвейєрів, кваліфікованих менеджерів, консультантів  з  питань 

ризиків, інспекторів за позовами. Відчувається нестача спеціалістів з 

актуарних розрахунків, статистики та юристів, компетентних саме у 

галузістрахування. 
Важливим елементом системи підготовки страховиків повинна стати 

вища школа, що для України є питанням перспективи. На Заході цей вид 

освіти досить поширений і існує сітка навчальних закладів. У США – це Нью- 
Йоркський страховий коледж, який займає важливе місце в системі світової 

вищої страхової освіти. В Англії – The Chartedinsurance institute (London), у 

Франції – Ecole de assurance (Париж). У Нью-Йоркському коледжі 4-5-річне 

навчання: ступені бакалаврів і магістрів в галузі фінансів і управління 

бізнесом із спеціалізацією зі страхування або бакалавра в галузі актуарних 

наук. B Італії римський університет «La Sapienza» за чотири роки готує 

бакалаврів із статистичних і актуарних наук та бакалаврів із страхового права. 

У Швейцарії тільки спеціалістів-актуаріїв готують у чотирьох 

німецькомовних і двох франкомовних ВНЗ [6, с. 35]. 
Системи вищої страхової освіти потребують об'єднаних зусиль вищих 

навчальних закладів, державних органів та страховиків. Варто відмітити, що 

страхові компанії мають потребу в страхових кадрах різної спеціалізації: 

менеджерах, правниках, актуаріях, фінансистах тощо. Враховуючи цю 

особливість, підготовка настільки широкого спектру спеціалістів у межах 

одного вузу просто неможлива. Таким чином, доцільним вважаємо введення 

відповідної спеціалізації в різних ВНЗ. 
Щоб прискорити реформування страхової справи до рівня європейських 

стандартів, зробити страхування надійним захистом від ризиків, зумовлених 

непередбачуваними обставинами, необхідно  покращити інформаційне, 

наукове і кадрове забезпечення галузі. В країні немає належної інформаційної 

бази, де б зосереджувались дані про ризики, їх покриття, тенденції і  нанесену  

шкоду. Крім того, слід створити належні умови для користування наявною  

інформацією [8, с. 130]. Головними задачами розвитку страхування є 

підвищення конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості 

страхових   компаній,   розвиток   сучасної   інфраструктури   

страховогоринку, 
створення єдиних баз даних страхових компаній. Пріоритетним є розвиток 

класичних видів довгострокового і накопичувального особистого 

страхування, вдосконалення правових і організаційних основ обов’язкового 

страхування [9, с.102]. 
Узагальнюючи вищевикладене, можна визначити комплекс заходів, 

спрямованих на подолання проблем страхового ринку України (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Комплекс заходів, спрямованих на подолання проблем 

страхового ринку України 
 
Важливого значення набуває кооперування між українськими й  

іноземними спеціалізованими ВНЗ, визнання українських дипломів за  

кордоном на основі уніфікації навчальних програм та навчальнихматеріалів. 
Висновки. Дослідження стану ринку страхових послуг України 

підтверджує наявність серйозних перешкод, які стримують його розвиток, та 

обумовлює необхідність вдосконалення державної політики ефективного 

регулювання страхового бізнесу із урахуванням загальнонаціональних 

економічних пріоритетів. 
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розробляти дієві схеми державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я, 

туризму, страхування катастрофічних ризиків, сільськогосподарських ризиків тощо, 

результатом впровадження яких має стати зростання соціальної спрямованості 

державної фінансової політики. 
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Є.В. Слободянюк  
здобувaч освiтнього ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький торговeльно-eкономiчний iнститут КНТEУ 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
У статті досліджено концептуальні положення механізму регулювання у 

забезпеченні фінансової стійкості місцевих бюджетів.  Доведено, що реальна 

оцінка бюджетних можливостей органів місцевої влади  відображає фактичні 

потреби регіону у фінансових ресурсах, дозволяє збільшити частку фінансової 

самостійності у застосуванні бюджетного потенціалу та допомагає обрати 

фінансову стратегію соціально-економічного розвитку 
Ключовi словa:фiнaнсовa полiтикa, бюджeтнi рeсурси, фінансова стійкість, 

соціально-економічний розвиток, місцевий бюджет. 
Постaновкa проблeми.У процесі трансформації українського суспільства 

державне регулювання регіонального розвитку набуває все більшого значення. 

Соціально-економічні та історичні особливості розміщення нашої держави, 
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наслідування загальноєвропейських напрямків регіонального розвитку значно 

вплинули на процес формування державного регулювання регіонального 

розвитку України.  
Aнaлiз остaннiх дослiджeнь тa публiкaцiй.Аналіз публікацій останніх років 

вказує на зосередження уваги на дослідженні окресленої теми статті таких 

науковців, як Г.В. Атаманчук, І.В. Гнидюк, Л.А. Костирко, Н.Ю. Велентейчик, 

В.М. Родіонова.  
Виклaд основного мaтeрiaлу дослiджeння.Стабільне функціонування 

держави містить у собі підґрунтя для розвитку єдиного господарського 

організму із обґрунтованим споживанням ресурсів, що є на місцевому рівні, 

переваг, які дає територіальний поділ праці та протидія перешкодам, що 

виникають на основі економічних та політичних підстав. 
Одним із завдань, що має виконувати держава в процесі свого 

функціонування - є надання однакових умов для розвитку регіонів країни, з 

урахуванням особливостей природного, виробничого та ресурсного потенціалу 

кожного із них. 
За допомогою наукових досліджень у галузі державного управління було 

встановлено, що потреба у державному регулюванні  закономірно знаходить 

себе у більшій мірі в країнах де економіка проходить трансформаційні процеси, 

так як самоорганізація характерна для стійких систем тому її використання  

немає значних  результатів у період переходу від однієї системи до іншої. Варто 

зазначити, що у процесі трансформації економіки відбувається загострення 

соціальних проблем, які потрібно покращити. 
З метою функціонування у державі прогресивної, конкурентоспроможної 

соціально-орієнтованої економіки необхідне впровадження результативного 

механізму державного регулювання, який здійснюватиме свою діяльність задля 

продуктивного економічного розвитку держави [2]. 
Достатня кількість фінансових ресурсів є наслідком сталого розвитку 

регіону. Відсутність раціональної соціально-економічної політики в країні 

позначилась на бюджетній сфері, внаслідок чого загострилась проблема 

дефіциту фінансових ресурсів на рівні місцевих бюджетів. Внаслідок тривалої 

відсутності у органів місцевої влади фінансової самостійності, зберігається 

тенденція до залежності від фінансової допомоги держави. 
Доходи місцевих бюджетів не в повній мірі забезпечують фінансування 

покладених на них завдань.  
Основною концепцією для побудови  механізму регулювання 

міжбюджетних відносин є система, що складається із принципів, завдань, 

інструментів регулювання міжбюджетних відносин та механізмів котрі її 

реалізують. 
Головними чинниками, що спонукають соціально-економічний розвиток 

регіонів є діяльність місцевих органів влади у напрямку збільшення фінансової 

бази місцевого самоврядування  та урівноваження фактичних фінансових 

ресурсів із видатковими повноваженнями органів місцевої влади [1]. 
Тому виникає необхідність охарактеризувати головні завдання 

регулювання міжбюджетних відносин, до них відносяться: 
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- зростання частки податкових надходжень до місцевих бюджетів та 

податкоспроможності населення; 
-  підвищення ефективності функціонування органів місцевої влади ;  
- стимулювання регіонів до підвищення економічної та інвестиційної 

активності ; 
- надання фінансової самостійності  місцевому самоврядуванню; 
- зменшення диспропорції у рівнях бюджетної забезпеченості територій; 
- підвищення ефективності управління місцевими фінансами. 
Відповідно до визначених завдань регулювання міжбюджетних відносин 

передбачається використання відповідних методів, тобто: моніторингу стану 

міжбюджетних відносин, прогнозування бюджетних доходів і видатків, аналізу 

трансфертного механізму бюджетного регулювання, аналізу стійкості бюджету 

регіону.  
Також використовуються інструменти регулювання міжбюджетних 

відносин, такі як: податки та неподаткові надходження, субвенції, дотації, 

взаєморозрахунки та бюджетні позики. 
Ефективне регулювання міжбюджетних відносин дозволяє оцінити 

функціонування бюджетної системи, забезпечує виконання видаткових 

повноважень органів місцевої влади  та здійснює урівноваження регіонів за 

рівнем бюджетної забезпеченості. 
За допомогою моніторингу регулювання міжбюджетних відносин  

відбувається регулярне спостереження за його результатами відповідно це до 

цього відбувається аналіз змін фінансового стану бюджету, основною ціллю 

якого є інформаційна підтримка у процесі прийняття рішень.  
Прогнозування доходів та видатків відбувається для складання плану 

розвитку міжбюджетних відносин, які безпосередньо впливають на бюджетну 

політику, важливим фактором при цьому є вибір стратегії поведінки учасників 

міжбюджетних відносин [4]. 
Аналіз трансфертного механізму бюджетного регулювання дозволяє 

виявити ступінь впливу міжбюджетних трансфертів у процесі економічного 

розвитку регіонів  та оцінити важливість кожної складової частини. 
Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів дозволяє визначити 

необхідну  кількість коштів для виконання делегованих державою функцій та 

повноважень,  показує рівень автономії конкретного регіону від державної 

влади та інформує про ефективність функціонування місцевого управління. 
Підвищення стійкості місцевих бюджетів є одним із головних завдань для 

органів місцевої влади, тому сьогодні доволі актуальне питання  створення 

фінансового механізму керування соціально-економічним розвитком регіону. 

Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади є 

складовими механізму регулювання  соціально-економічного розвитку, які 

допомагають оцінити стан стійкості бюджету міста на конкретний момент, що 

допомагає виявити наявні проблеми та питання що потребують покращення. 
Бюджетна стійкість відображає здатність органів місцевої влади 

координувати фінансові ресурси таким чином, щоб у повній мірі виконувати 
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завдання соціально-економічного розвитку відповідного регіону та здійснювати 

свою діяльність задля задоволення потреб місцевої громади. 
Першочерговими умовами фінансової стійкості органів місцевої влади є: 
- урівноваження дохідної та видаткової частини місцевого бюджету для 

розвитку регіону;  
- бюджетна самостійність, тобто фінансова автономія та 

платоспроможність. 
Під фінансовою автономією варто розуміти можливість самостійного 

формування бюджету органами місцевої влади, зокрема фінансування 

делегованих державою повноважень та завдань з метою надання умов для 

розвитку конкретного регіону та його населення загалом [5]. 
Необхідно зазначити, що фінансова автономія частково проявляє себе 

обсягом наявних фінансових ресурсів, що є у користуванні органів місцевої 

влади як необхідної складової для виконання поставлених задач. 
Бюджетна стійкість - являє собою стан бюджету, при якому відбувається 

стабільне виконання своїх обов’язків органами місцевої влади, забезпечується 

реалізація усіх делегованих ньому повноважень, за допомогою фінансування 

передбачених у бюджеті витрат у встановлені терміни та у  відповідних 

обсягах, беручи до уваги обслуговування та погашення внутрішнього та 

зовнішніх боргів. 
Управління бюджетом у сфері гарантування бюджетної стійкості 

характеризується певними особливостями, що встановлюються часовим 

простором, під час якого бюджет має знаходитись в певних рамках, на 

попередньо встановленому рівні головних контролюючих факторів. 
Для бюджетної стійкості у поточному періоді головними завданнями є 

гарантування бюджетної стабільності протягом бюджетного року, також 

зменшення касових розривів. 
Для середньострокового періоду стійкість розкривається як  здатність 

органів місцевої влади обслуговувати та погашати борги, залучати інвестиції в 

розвиток  регіону. 
З метою проведення оцінки стійкості у довгостроковому періоді необхідно 

сформулювати методику соціально-економічного розвитку території, у якій 

варто передбачити шляхи зменшення дії негативних чинників, які здійснюють 

вплив на стан бюджету.  
З огляду на це варто відокремити поточну і довгострокову стійкість 

бюджетів. Основними факторами на яких ґрунтується поточна стійкість органів 

місцевого самоврядування є статичний аналіз параметрів системи та аналіз 

обставин та ситуацій здатних вплинути на поточний стан господарської сфери. 

Поточна стійкість місцевого бюджету являє собою можливість адаптації до 

змін зовнішнього середовища, як несуть у собі локальний характер. Головою 

метою управління ресурсами  у короткостроковому періоді являється 

збереження поточної стійкості бюджету. 
Динамічна рівновага системи в процесі її розвитку уособлює у собі 

поняття довгострокова стійкість. Під час переходу системи у новий якісний 

стан спостерігається відхилення стійкості.  Для визнання  бюджету стійким 
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потрібне дотримання мінімальної умови, надходження у вигляді  податкових 

платежів та інших доходів повинні бути вчасними та у повному обсязі задля 

виконання поточних зобов’язань по видатках.  Поточна стійкість бюджету 

виступає координатором бюджетних коштів, за допомогою якого населення 

забезпечується рівнем життя, що відповідає загальнодержавним  соціальним 

стандартам . 
Визначають таку систему якісних критеріїв стійкості місцевих бюджетів: 
- стабільна діяльність органів місцевої влади, яка відображає сталі 

показники соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці, що були виконанні у попередньому періоді; 
- необхідна кількість грошових ресурсів для виконання виконавчих 

повноважень органів місцевої влади; 
- діяльність органів місцевої влади спрямована на часткова або повне 

погашення боргових зобов’язань перед державою, фізичними та юридичними 

особами; 
- фінансування інвестиційних потреб органів місцевої влади спрямованих 

на об’єкти державного управління,  соціально-культурної  та комунальної 

сфери, охорони здоров’я, освіти; 
-  покриття усіх  бюджетних витрат, необхідних для розвитку регіону.  
Основними критеріями оцінки рівня поточної стійкості бюджету є 

величина кредиторської заборгованості  та кількості  грошових надходжень до 

бюджету за поточний період. Важливими показниками, які визначають 

фінансову стійкість та незалежність бюджету є: склад доходів бюджету та  

можливість фінансування витрат бюджету надходженнями із власних джерел. 

До складу доходів бюджету входять: податкові та неподаткові надходження, 

частка власних та регулюючих доходів. 
У той же час для довгострокової стійкості характерна прогресивна 

динаміка змін фактичних та прогнозованих показників його головних 

параметрів. 
На основі охарактеризованих концептуальних підходів та положень варто 

визначити основні характеристики бюджетної стійкості міста: 
1. Для фінансової достатності міста характерний рівномірний розподіл 

доходів та видатків економічного розвитку міста, який відображає 

збалансованість між потребами соціального-економічного розвитку та 

фінансовими можливостями регіону. 
2. Фінансова ефективність міста відображає продуктивність фінансової 

політики забезпечення соціально-економічного розвитку міста, відображає  

можливості до збільшення фінансового потенціалу, заохочує до прогресивного 

використання з оптимальним розподілом наявних фінансових ресурсів. 
3. Фінансова автономія бюджету характеризується продуктивною 

діяльність органів місцевої влади із можливістю фінансування соціально-
економічного розвитку регіону у короткостроковій та довгостроковій 

перспективі  за рахунок  власних доходів [1]. 
Отже, можна узагальнити, стійкість бюджету міста - це комплексна 

характеристика, яка, зосередивши в межах своїх повноважень достатній обсяг 
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фінансових ресурсів, здійснює оптимальний розподіл коштів для стабільного 

розвитку в перспективі та уміло протидіє чинникам, які дестабілізують  

соціально-економічний розвиток адміністративно-територіального утворення. 
Також стійкість бюджету можна трактувати як діяльність органів місцевої 

влади, покликану виконувати делеговані їй завдання, зокрема: забезпечувати 

умови для соціально-економічного  розвитку, на основі виконання бюджетних 

програм за доходами та видатками  сприяти збільшенню суспільних благ та 

розвитку інфраструктури. 
Стійкість бюджету міста можна аналізувати у двох  аспектах, по перше, 

вона є кінцевим результатом ефективної, злагодженої політики держави в 

напрямку фінансового забезпечення розвитку міста, по-друге, стійкість 

бюджету постає першочерговою основою гарантування соціально-
економічного розвитку. 

Стійкий фінансовий стан місцевого бюджету -  це здатність органів  

місцевої влади виконувати усі закріплені за ними повноваження з метою 

задоволення потреб населення у суспільних благах. До повноважень органів 

місцевого самоврядування входить контролювання процесу формування 

дохідної  частини бюджету, адже стан інфраструктури міста, рівень життя 

населення -   залежать від ступеня його наповненості. 
До основних стратегічних завдань забезпечення фінансової стійкості 

бюджету  адміністративно-територіального утворення належать: 
- формування та збільшення бюджетного потенціалу місцевого бюджету 

для ефективного соціально-економічного розвитку за рахунок власних та 

закріплених джерел доходів бюджету; 
-  рівномірне співвідношення між доходами та видатками місцевого 

бюджету; 
- ефективне використання бюджетного потенціалу місцевого бюджету з 

метою залучення коштів у подальший розвиток регіону. 
Для ефективного соціально-економічного розвитку місцевого бюджету 

невідкладною складовою є створення та виконання стратегії забезпечення його 

фінансової стійкості, що обирається згідно типу фінансової стійкості території. 

Тому варто встановити відповідність стратегій соціально-економічного 

розвитку адміністративно-територіального утворення типам фінансової 

стійкості місцевого бюджету. 
Основними типами фінансової стійкості бюджету є: абсолютний, 

нормальний, нестійкий та кризовий типи. Варто детально охарактеризувати 

кожен із них. 
Абсолютний тип фінансової стійкості  являє собою фактично автономний 

місцевий бюджет, який не потребує додаткового фінансування, за виключенням 

фінансування делегованих повноважень, та має необхідну кількість власних 

дохідних джерел для виконання функції - покриття видаткових зобов’язань. 

При абсолютному типові фінансової стійкості відбувається ріст економіки, за 

рахунок створення конкурентних переваг зміцнюється 

конкурентоспроможність регіону, внаслідок вдосконалення виробничих 

потужностей  спостерігається зростання виробництва.  



569 
 

Нормальний тип фінансової стійкості місцевого бюджету характеризується 

недостачею забезпечення фінансами видатків за рахунок власних джерел, 

внаслідок чого формується необхідність у залучені додаткових коштів, які 

надаються на довгостроковій основі з державного бюджету  із перспективою на 

стабілізацію соціально-економічного стану регіону. У подальшому це має 

мінімізувати залежність органів місцевої влади від допомоги бюджетів вищого 

рівня. 
Нестійкий тип фінансової стійкості бюджету потребує дотацій із 

державного бюджету. Для нього характерна необхідність у зміні соціально-
економічному розвитку місцевого бюджету, фінансова підтримка від бюджетів 

вищого рівня та відслідковування змін розвитку головних соціально-
економічних показників регіону можливістю їх корегувань для подальшого 

зростання.  
Кризовий тип фінансової стійкості місцевого бюджету характеризується 

довгим застоєм в економіці, що супроводжується спадом виробництва та 

торгівлі та стає чинником збільшення кількості безробітних, зменшенню рівня 

життя та заробітної плати. Виникає необхідність фінансової підтримки з 

державного бюджету, активізується робота в напрямку залучення антикризової 

стратегії, програми економічного та соціально розвитку. 
За умов ринкової економіки об’єктивна оцінка фінансового потенціалу є 

важливою складовою дослідження фінансового стану місцевих бюджетів, так 

як  ефективний соціально-економічний розвиток регіонів залежить від 

об’єктивного визначення бюджетної стійкості. Збільшення фінансової стійкості 

місцевих бюджетів сприяє зростанню ролі органів місцевої влади, що зумовлює 

ріст фінансового забезпечення, незалежність та відповідальність за результати 

своєї діяльності. 
З метою поліпшення стану місцевого бюджету варто відокремити один із 

перечислених вище пріоритетів на втілення якого буде задіяне функціонування 

органів місцевої влади та резерви території, які гарантуватимуть позитивні 

зрушення. Адже реальна оцінка бюджетних можливостей органів місцевої 

влади  відображає фактичні потреби регіону у фінансових ресурсах, дозволяє 

збільшити частку фінансової самостійності у застосуванні бюджетного 

потенціалу та допомагає обрати фінансову стратегію соціально-економічного 

розвитку. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
У статті розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку страхового 

ринку України, що знаходиться в процесі євроінтеграції. У ході дослідження 

виявлено проблеми та визначено перспективи розвитку страхового ринку в 

Україні. Розкривається сутність поняття «страховий ринок». В ході 

дослідженнявиявлено сильні та слабкі сторони страхового ринку України на 

шляху євроінтеграції. Обґрунтованопропозиції щодо першочергових заходів 

ефективної підтримки, сприяння та визначення головних перспектив та шляхів 

розвитку страхового ринку України в умовах євроінтеграції. 
Ключові слова:страховий ринок, страхування, євроінтеграція, проблеми 

розвитку, перспективи розвитку 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями,  формулювання цілей статті.  Україна, 

задекларувавши європейський шлях розвитку, залишається унікальною в плані 

функціонування фінансового ринку, насамперед у його складовій – страхуванні. 
 У найближчий час на страховому ринку України повинна відбутись 

істотна трансформація. У всіх розвинених країнах страховий ринок – джерело 

інвестицій і гарант виконання соціального захисту населення громадян.  
Тому, враховуючи девальвацію національної валюти, страховий ринок 

повинен спрямувати діяльність на стабілізацію свого функціонування та 

швидко адаптуватися до змін як у законодавчій базі, так і в державі в цілому.  
Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для 

підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. 
 В Україні цей сектор перебуває на стадії розвитку і має деякі проблеми. 

Тому подальший його розвиток має набути пріоритетного значення в 

економічному та соціальному аспектах політики держави, враховуючи її 

євроінтеграційні орієнтири. 
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження впливу 

процесу євроінтеграції на страховий ринок України, виявлення негативних та 

позитивних наслідків інтеграції страхового ринку до європейського страхового 

простору. 
Необхідність розв’язання проблеми забезпечення інвестиційної 

привабливості українського ринку фінансових послуг, зокрема страхового 

ринку. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемні питання 

малого бізнесу висвітлено в працях таких провідних науковців, як: В.О. 

Альошин, Н.М. Внукова, Д.В. Кондратенко, Р.В. Михайлов та ін., які 

акцентують свою увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку 

страхового ринку України, та пошуках шляхів та підходів до їх вирішення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Страховий ринок України так 

чи інакше інтегрується в європейський та світовий діловий простір. Але на 

шляху даної інтеграції чимало перешкод, оскільки страховий ринок нашої 

держави мало розвинений через економічні, соціальні та політичні фактори. 
Тому задля поступального та успішного процесу інтеграції необхідно 

здійснити ряд перетворень на законодавчому, економічному, соціальному та 

політичному рівнях. 
Страховий ринок — це особлива сфера грошових відносин, де об'єктом 

купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист, на якому 

формуються попит і пропозиція на цю послугу.Сучасний страховий ринок 

України малорозвинений, оскільки страхові послуги ще не набули широкого 

поширення в нашій державі. Навіть, беручи до уваги світові тенденції 

економічного спаду та кризові явища, Україна все одно залишається країною із 

малорозвиненим ринком страхування.  
Стримуючим чинником діяльності українського страхового ринку є те, що 

він знаходиться у досить суперечливій та складній ситуації. Це є очевидним, 

адже питання капіталізації і стратегії розвитку своєчасно не були вирішені 

акціонерами страхових компаній. 
Серед основних проблем недостатньої ефективності українського 

страхового ринку доцільно виокремити такі: 
 відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів; 
 низький рівень фінансового потенціалу страхових компаній; 
 невідповідність якості та форм збуту страхових продуктів європейським 

стандартам. 
Процес інтеграції страхового ринку України до ЄС передбачає також 

наближення та уніфікування діяльності страхових компаній, покращення якості 

їхньої роботи. Такий процес інтреграції та трансформації має свої сильні та 

слабкі сторони. До основних потенційних переваг вітчизняних страхових 

компаній можна віднести: 
 збільшення іноземних інвестицій у страховий ринок, зменшення тарифів 

на надання страхових послуг, 
 запровадження європейських стандартів з класифікації ризиків у 

страхуванні, можливість захисту інтересів споживачів страхових послуг 

згідно з процедурою розгляду досудових спорів, 
 сприяння захисту економічної конкуренції на страховому ринку України, 
 запровадження корпоративного управління діяльністю страхових 

компаній; 
 удосконалення системи правового забезпечення ринку страхових послуг 

тощо. 
Серед недоліків можна визначити: 
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 збільшення обсягів імпорту й можливість використання ринку України 

розвиненими країнами як ринок збуту своєї продукції, що призведе до 

занепаду неконкурентоспроможних галузей економіки; 
 зменшення золотовалютних резервів та перетворення України на 

імпортоорієнтовану країну з вузькою спеціалізацією. 
Для утвердження  України як вагомої європейської держави необхідні суттєві 

зміни у всіх галузях економіки і, зокрема, страхового ринку. 
Світовий досвід свідчить, що участь кожної країни в інтеграційних 

процесах є результатом тривалого історичного розвитку національної 

економіки та світового господарства.  Для того ж, формування страхового 

ринку відкритого типу – дуже складний  та багатогранний процес, який має 

велике значення для економіки країни. Фактично – це вибір стратегічного 

шляху його розвитку. 
На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної 

політики України щодо інтеграції у світову економіку є співпраця зі Світовою 

організацією торгівлі (СОТ), яка являє собою правову та інституціональну 

основу світової торговельної системи. Її діяльність базується на принципах: 
- лібералізації торгівлі між країнами; 
- ліквідації будь-яких форм дискримінації в торговельних відносинах; 
- формування конкурентного середовища та створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва. 
Експансії на українському страховому ринку  можна досягти завдяки: 

упровадженню нових страхових технологій; розширенню і універсалізації 

страхової діяльності; комплексному обслугованою та проникненню в регіони; 

поліпшенню маркетингу і реклами; збільшенню статутного капітал і зростанню 

надійності компанії; поглинанню дрібних компаній; наявності кваліфікованих 

продавців та розвитку інституту страхових брокерів. Якщо Україна прагне 

рухатись до Європи, то необхідно виключити чинні законодавчі норми, які 

забороняють роботу страхових посередників в інтересах страховиків – 
нерезидентів, адже вони не відповідають вимогам Директиви ЕС 92/2002 зі 

страхового посередництва. 
 Іноземні страховики побоюються виходити  на страховий ринок України 

у зв’язку з недосконалістю законодавства, корупцією в органах влади, 

непрозорістю законодавства. 
Співпраця України зі СОТ має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Однак безсумнівним є той факт, що співпраця зі СОТ  визначає кардинальний  

поворот від практики довільно встановлення та застосування державою правил 

економічної поведінки до  поступового впровадження міжнародних стандартів.  
Таким чином, цей крок є вирішальним у процесі становлення 

цивілізованого ринкового господарства у нашій країні, вихід на ринки 

розвинутих країн світу, здійснення більш радикальних адміністративних та 

структурних реформ, прискорення інтеграції у світові та європейські 

економічні та політичні структури. 
Серед позитивних наслідків набуття України членства СОТ для 

страхового ринку  можна відмітити: 
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- підвищення капіталізації та ємності страхової галузі; 
- залучення іноземних інвестицій у розвиток страхової інфраструктури; 
- провадження передових технологій і «ноу-хау»; 
- зростання якості страхових послуг та розширення їх асортименту; 
- зниження страхових тарифів; 
- підвищення рівня конкуренції та інтенсифікація діяльності національних 

операторів страхового ринку; 
- оптимізація грошових потоків при перестрахуванні та ліквідація тіньових 

схем у страхуванні. 
Членство з СОТ  сприяє зростанню інвестиційній привабливості України, 

адже за наявних природних, матеріальних і людських ресурсів стало важливим 

чинником розвитку національної економіки, призвело до створення нових 

робочих місць, отже – до підвищення добробуту населення. 
На сьогодні формування страхового ринку відкритого типу – дуже 

складний процес, що має величезне значення для економіки країни  і потребує 

запровадження відповідної тактики інтеграційних процесів. Інтеграція у світову 

спільноту – стратегічна мета України. Саме тому співпраця зі СОТ є одним із 

найважливіших кроків щодо утвердження її статусу як незалежної держави. 
 Лібералізація іноземного доступу на вітчизняний страховий ринок, який 

є стратегічним сектором розвитку економіки, сприятиме забезпеченню  

перерозподілу капіталу, управлінню ризиками, соціальному захисту населення, 

розвитку відтворювального процесу завдяки активізації інвестиційної 

діяльності. Беззаперечно, страховий ринок вступив у нову фазу свого  розвитку 

– інтеграції у світову систему страхування. 
В Україні відбулася законодавча регламентація відкритості страхового 

ринку. Законом України «Про страхування» ще у 2001р. введено європейську 

систему поділу лайфового страхування на декілька видів, скасовано обмеження 

щодо участі у статутному фонді страховика іноземного засновника Ця норма 

раніше не могла перевищувати 49%, тепер можна без обмежень створювати 

дочірні компанії із 100% іноземним капіталом на  території України, 

реєструючи їх як резидентів. У даний час підготовлено Проект нової редакції 

Закону  України «Про страхування». Утверджується поняття «інвестиційне 

страхування» - явище абсолютно нове для вітчизняного страхового ринку 

(страхувальник має можливість самостійно обирати куди вкладати 

нагромаджені кошти, а розмір виплати по інвестиційному страхуванню не є 

фіксованим при цьому страхувальники зможуть отримати дохід набагато 

більший від гарантованих  на сьогодні 4%. 
Серед можливих негативних наслідків набуття Україною членства в СОТ 

для страхового ринку можна відмітити: 
- підвищення витрат на експертизу об’єкта страхування за західними 

стандартами; 
- зростання недобросовісної цінової конкуренції; 
- поглинання іноземними страховими компаніями вітчизняних у  зв’язку з 

низькою конкурентоспроможністю останніх; 
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- ймовірність монополізації вітчизняного ринку іноземними страховими 

компаніями; 
- втрата національної економічної безпеки у зв’язку з відсутністю контролю над 

страховими резервами та інвестиційними коштами. 
Узагальнення досвіду країн, які нещодавно стали членами  СОТ, показує 

що ключову роль у питаннях, інтеграції в світову економіку повинні відіграти 

процеси лібералізації ринку. 
Для України корисним може бути досвід різних  за соціально – 

економічної типологією країн – членів СОТ, але головне – це послідовно 

виконувати усі розроблені заходи, які визначають стратегію співпраці держави 

зі СОТ. 
Процес інтеграції в страхуванні – це не тільки проникнення національного 

страхового ринку на західні страхові ринки, але і зворотний процес. Під час 

виходу на європейські ринки вітчизняні страхові компанії стикнуться зі 

безліччю проблем. Однією із найосновніших є те, що рівень розвитку страхових 

компаній України не є задовільним для європейського споживача.  
Натомість як західним страховим компаніям не потрібно буде докладати 

титанічних зусиль задля завоювання українського споживача. 
 Для аналізу позитивних та негативних сторін членства в ЄС, визначення 

пріоритетних варіантів вирішення проблем, пов’язаних з загрозами, що стоять 

на шляху інтергації вітчиняних страхових компаній. 
Рівень розвитку страхового ринку в Україні багато в чому залежатиме від 

загального економічного розвитку, політичних рішень керівництва держави та 

соціальних настроїв населення.  
Страхова діяльність українських компаній має багато прогалин, проте 

компанії активно працюють над їх усуненням. Для цього, українському 

страховому ринку необхідно підключатися до зарубіжного страхового досвіду 

та змінювати власні моделі функціонування.  
Одним із таких варіантів є співпраця України у сфері страхування з 

країнами Європейського союзу. Таким чином, виділимо ті можливості для 

вітчизняного страхового ринку, які він може отримати від участі в 

Європейському Співтоваристві: 
1. Підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг шляхом 

запобігання неплатоспроможності (банкрутства) страховиків. 2 
2. Перехід на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) 

(стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі процедури та 

механізми фінансового обліку, у багатьох випадках віддаючи перевагу довірі до 

професійної самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань 

мають покладатися на службове сумління та особисті професійні судження). 
 3. Удосконалення існуючих форм звітності, які забезпечать надходження 

даних, необхідних для ефективного здійснення пруденційного нагляду. 
 4. Підвищення рівня капіталізації вітчизняних страховиків за рахунок 

збільшення частки іноземних інвестицій. 
5. Залучення додаткового капіталу для розвитку страхового ринку України.  
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6. Підвищення конкурентоспроможності та прозорості на страховому 

ринку України.  
7. Прискорення подальшої інтеграції страхового ринку інших галузей 

української економіки до законодавства ЄС [3].  
Разом з тим, необхідно враховувати загрози, які стримують курс на 

євроінтеграцію та гальмують розвиток страхового ринку.  
Це, зокрема: – складність розрахунків щодо визначення показника 

необхідного платоспроможного капіталу (SCR – фактична маржа 

платоспроможності – це ключова вимога до платоспроможності, яка 

ґрунтується на оцінці ризиків); – недостатність кваліфікованих фахівців, які 

можуть трансформувати українську звітність до МСФЗ; – не кожна страхова 

компанія має необхідну для даного процесу систему програмного забезпечення; 

– багато страхових компаній побоюються розкриття їх реального фінансового 

стану, що відображає рівень зниження їх активів, фінансової стійкості та 

платоспроможності [8]. Можлива майбутня інтеграція 
Висновки.Для подальшого розвитку страхового ринку та запобігання не 

обґрунтованому витоку коштів за кордон необхідно зміцнити національних 

ринок перестрахування і вдосконалити нагляд за перестраховою діяльністю. 
Інтеграція страхового ринку України в міжнародні ринки фінансових 

послуг потребує підвищення конкурентоспроможності національних 

страховиків, поетапного впровадження міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
 Розвиток страхового ринку вимагає забезпечення його достатньою 

кількістю кваліфікованих працівників. Для цього необхідно створити систему 

фахової підготовки і сертифікації фахівців із страхування та системи 

підвищення їх кваліфікації, а також забезпечити державну підтримку 

проведенню науково-дослідницьких робіт у сфері страхування та підготовці 

фахівців для страхового ринку.  
Потребує подальшого розвитку актуарна діяльність та створення в Україні 

системи підготовки та сертифікації актуаріїв.  
Таким чином, проведений аналіз страхового ринку України дав змогу 

визначити, що на даний момент відбувається скорочення кількості страхових 

компаній та тяжіння ринку до олігополістичного, що може свідчити про 

неефективність діяльності та високий рівень збитковості серед невеликих 

страхових компаній. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  БЮДЖЕТУ М. ВІННИЦІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
У статті розкрито значення поняття «фінансова стійкість місцевого 

бюджету» та обрано комплексну методику її оцінки. Здійснено аналіз основних 

показників бюджету м. Вінниці. За результатами дослідження виявлено 

основні тенденції  фінансового стану та рівень фінансової стійкості 

бюджету м. Вінниці, що дозволить підвищити ефективність управління 

фінансами місцевого бюджету в сучасних умовах. 
Ключові слова: місцевий бюджет, комплексний аналіз, фінансова стійкість, 

самостійність, збалансованість, ефективність, інтегральний показник.  
В умовах ринкових трансформаційних перетворень актуальним постає 

питання здійснення комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих 

бюджетів, що сприяє обґрунтованому визначенню фінансового стану 

адміністративно-територіальних одиниць з метою підвищення ефективності  

управління місцевими фінансами. Крім того, об’єктивна оцінка потенціалу 

бюджетів місцевого самоврядування дозволить оцінити реальні бюджетні 

можливості, дійсні фінансові ресурси та суспільні потреби населення. 

Дослідження даних тенденцій є важливим напрямом бюджетного регулювання 

територій та гарантом органам місцевої влади повного та своєчасного 

виконання своїх повноважень, за умов правильного здійснення яких, можна 

досягнути збалансованого економічного та соціального розвитку територій. 
Питання фінансової стійкості місцевих бюджетів висвітлено в працях 

таких вітчизняних вчених, як: Г. Атаманчук, Н. Велентейчик, М. Дяченко, 

О. Західна, Л. Лисяк, І. Камінська, Л. Костирко, М. Корнєєв, А. Максюта,         

Л. Фещенко, І. Чугунов, В. Щербакова. Однак сучасні реалії спонукають нас до 

пошуку нових, більш вдосконалених методів комплексного аналізу фінансової 

стійкості місцевих бюджетів як системи, яка постійно розвивається.     
Метою дослідження є аналіз фінансової стійкості бюджету м. Вінниці. 
Необхідною умовою здійснення функцій місцевого самоврядування є 

наявність матеріально-фінансової самостійності, а запорукою забезпечення 

стійкого економічного розвитку території – існування фінансової стійкості 

місцевого бюджету [1, с. 94]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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 Фінансова самостійність можлива завдяки існуванню організаційно-
правових гарантій і передбачає самостійне формування й виконання місцевих 

бюджетів. Категорія ж «фінансової стійкості бюджету», на думку російського 

науковця Г. Поляка, який першим ввів дане поняття в науковий обіг, 

трактується як обсяг коштів, необхідних для забезпечення мінімальних 

бюджетних видатків, спрямованих на фінансування конституційно 

гарантованих заходів щодо забезпечення життя населення. При цьому, даний 

економічний термін виражає здатність зберігати стан рівноваги протягом 

тривалого часу та відновлювати подібний стан після припинення дії негативних 

чинників [2, с. 39-40]. 
Втім в науковій літературі і досі немає єдиного підходу до розуміння 

поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету», що ускладнює процес 

аналізу місцевих бюджетів. Тому, доцільно розглядати «фінансову стійкість 

місцевого бюджету» системно та розуміти її, як здатність органів місцевого 

самоврядування вчасно й у повному обсязі мобілізувати власні фінансові 

ресурси щодо виконання покладених на них функцій та завдань і надавати 

населенню певної території якісні суспільні послуги [3, с. 83-85].  
Сучасні методики в основному орієнтовані на однобічне оцінювання 

фінансової стійкості бюджету, а стандартні фінансові показники, що 

характеризують стан місцевих бюджетів в Україні, відсутні [2, с. 47]. Так, 

використання різних підходів до аналізу структури та оцінки окремих 

складових дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, не в повній мірі 

означає виявлення бюджетних проблем з метою формування довгострокової 

бюджетної стратегії.  
Найбільш провідна рейтингова агенція «Standard&Poor’s» пропонує 

проводити аналіз стійкості бюджетів за наступними напрямами: структура і 

динаміка доходів бюджету; структура та динаміка видатків; аналіз 

позабюджетних коштів; відповідність показників виконання бюджету плановим 

розрахункам; структура боргу; активи та збалансованість бюджету. Проте, 

наведена методика не містить показників, які відображають ефективність 

діяльності органів місцевої влади у сфері управління фінансами. Крім того, 

варто звернути увагу на роль міжбюджетних трансфертів, що надаються 

місцевим бюджетам з бюджетів різних рівнів [4, с. 210]. 
Ми пропонуємо провести дослідження та аналіз найважливіших складових 

фінансової стійкості бюджету м. Вінниці на основі наступних груп показників 

(з урахуванням їх значущості), а саме: бюджетної збалансованості (0.37); 

бюджетної самостійності (0.33); бюджетної ефективності (0.30), (рис. 1). 
Застосування комплексної методики аналізу фінансової стійкості 

місцевого бюджету сприятиме ефективному управлінню місцевими фінансами 

та вирішенню наступних завдань [1, с. 94]:  
 збільшення власних доходів місцевих бюджетів та пошук нових 

джерел фінансування; 
 визначення найбільш оптимальних напрямків використання 

бюджетних коштів; 
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 удосконалення формування раціональної структури видатків 

бюджету;  
 регулювання рівня й динаміки дефіциту (профіциту) бюджету та ін.  

 

 
Рисунок 1– Комплексний аналіз фінансової стійкості місцевого 

бюджету [3, с. 86] 
Запропонований підхід до комплексного аналізу фінансової стійкості 

передбачає розрахунок основних показників бюджету м. Вінниці, за даними 

Департаменту фінансів Вінницької міської ради (табл. 1) [5]. 
Таблиця 1 – Основні показники для розрахунку фінансової стійкості 

бюджету м. Вінниці за 2014-2018 рр., млн. грн. 
Показники, млн. грн. 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення, 

2017/2018 
Доходи бюджету, без трансфертів (Д)) 1599.5 2219.6 2712.5 492.9 
Трансферти з державного бюджету (Т) 1376.5 672.0 907.5 235.0 

Субвенції з місцевого бюджету (С) 17.4 1445.1 1080.2 -364.9 
Податкові надходження (ПН) 1327.0 1854.8 2332.2 477.4 

Неподаткові надходження (НН) 273.5 364.8 380.9 16.1 
Видатки бюджету (ВБ) 2839.1 4480.9 4654.6 173.7 

Середня чисельність населення за рік, 

тис. осіб (ЧН) 
373.3 тис 372.7 371.8 -0.9 

 
Аналіз динаміки основних показників бюджету м. Вінниці (табл. 1) 

показав, що за 2018 р. до бюджету міста (загальний і спеціальний фонди) 

надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів на 15.3 % більше від 

запланованого на рік та затвердженого місцевою радою з врахуванням змін 

(заплановано 2353.3 млн. грн). У т. ч. до загального фонду бюджету м. Вінниці 

надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 2417.4 млн. грн., що 

становить 109.5 % плану на рік, затвердженого місцевою радою з врахуванням 

змін (заплановано 2205.9 млн. грн.). Додатково до плану надійшло 211.5 млн. 

грн. Порівняно з 2017 р. доходи (без міжбюджетних трансфертів) бюджету      



579 
 

м. Вінниці в абсолютній сумі збільшились на 492.9 млн. грн., або на 18.1 %. З 

урахуванням усіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з 

державного бюджету бюджет м. Вінниці по доходах загального фонду отримав 

4252.9 млн. грн., або 94.0 % до уточненого плану на рік (проти аналогічного 

періоду минулого року показник збільшився на 216.6 млн. грн., або на 5, 1 %[5].  
За 2018 р. видаткову частину зведеного бюджету м. Вінниці (загальний і 

спеціальний фонди) виконано на 98.5 % від запланованого на рік та 

затвердженого місцевою радою з врахуванням змін (заплановано 4723,1 млн. 

грн.), що менше проти 2017 р. на 1.5 %. З них проведено видатків розвитку в 

сумі 1161.9 млн. грн., що складає 112.2 % плану на рік  (заплановано 1034.8 

млн. грн.), що більше проти 2017 р. на 110.6 млн. грн. або на 9.6 %. За 2018 р. 

проведено 3371.9 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 90.8 % 
плану на рік, затвердженого місцевою радою (заплановано 3711.9 млн. грн.), і 

проти 2017 р. збільшились на 65.1 млн. грн. або на 1,9 % [5]. 
На основі наведених у табл. 1 показників проведено розрахунок фінансової 

стійкості бюджету м. Вінниці. За кожним блоком аналізу обрано показники з 

найбільшим рівнем значущості. Запропонована деталізація показників 

обумовлюється необхідністю надання об’єктивної оцінки фінансової стійкості 

досліджуваного місцевого бюджету на основі врахування чинників здатності 

бюджету покривати його видатки за рахунок різних статей надходжень, ступеня 

фінансової незалежності від державного бюджету та результативності 

фінансової діяльності місцевих органів влади (табл. 2) [ 6, с. 136]. 
За даними звітності бюджету м. Вінниці за 2016-2018 рр. проведено 

розрахунки представлених у табл. 2 коефіцієнтів [5].  
 Відповідно до виконання принципу збалансованості, згідно з яким 

повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу 

надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, коефіцієнт 

бюджетного покриття показує відповідність власних доходів місцевого 

бюджету і повноважень, покладених на місцеві органи влади (Кп), здатність 

бюджету міста покривати видаткову частину за рахунок власних доходів [6, с. 

137]. Позитивною тенденцією цього показника є зростання. Відповідно 

пропонується встановити наступні характеристики коефіцієнта бюджетного 

покриття: вище 0.6 – фінансово стійкий  бюджет; від 0.2 до 0.6 – середній 

ступінь фінансової стійкості; менше як 0.2 – низький ступінь фінансової 

стійкості.  
Розраховані показники коефіцієнта бюджетного покриття протягом 2016-

2018 рр. знаходяться приблизно на однаковому рівні 0.582–0.495, що свідчить 

про середній рівень розвитку м. Вінниці.  Зниження коефіцієнта бюджетного 

покриття у 2017 р. обумовлено тим, що видаткова частина бюджету міста з 

кожним роком динамічно зростає, а міжбюджетні трансферти з державного 

бюджету знижуються.  
Коефіцієнт стійкості характеризує залежність бюджету м. Вінниці від 

трансфертів. Зниження цього коефіцієнта позитивно впливає на місцевий 

бюджет, оскільки знижується об’єм трансфертів з міського та державного 

бюджетів [7, с. 146]. Високому рівню фінансової стійкості відповідає значення 
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цього показника на рівні нище 0.3, оскільки вважається, що в умовах 

підвищення самостійності регіонів видатки місцевих бюджетів повинні 

фінансуватися більшою мірою за рахунок власних коштів, а не за рахунок 

доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, 

чи за рахунок самих трансфертів, що знижує зацікавленість органів місцевого 
самоврядування у нарощуванні дохідної бази. Показник стійкості у м. Вінниці 

мав значення в межах норми ( ≤ 0.3) протягом 2017-2018 рр. Це вказує на те, що 

структура доходів характеризується незначною частиною «залученого» 

капіталу у вигляді трансфертів, а також на високий рівень фінансової стійкості 

даної території. 
Таблиця 2 – Система показників комплексного аналізу фінансової  

стійкості бюджету м. Вінниці [3, с. 87]  
Коефіцієнт Алгоритм 

розрахунку 
Рекомендоване 

значення 
2016 2017 2018 

 І. Аналіз збалансованості місцевого бюджету 
Бюджетного покриття БП=ДБ / ВБ  0.563 0.495 0.582 

Стійкості бюджету СБ=Т / ВБ <0.30 0.484 0.149 0.194 
Загальної податкової 

стійкості 
ЗПС=ПН / ВБ ≥ 0.2–0.5 

 
0.467 0.413 0.501 

Покриття видатків  

трансфертами 
ПТ=Т / ДБ <0.3 0.860 0.302 0.334 

Укрупнений стандартизований показник за блоком аналізу 

УСПфз 
2.374 1.359 1.611 

ІІ. Аналіз фінансової самостійності 
Бюджетної залежності БЗ=Т /(ДБ+Т) ≤ 0.10 0.462 0.232 0.250 

Частка субвенцій з 

місцевого бюджету у 

трансфертах 

ДВ=С / Т <0.6 0.012 2.150 1.190 

Податкової 

самостійності 
ПС=ПН / ДБ ≥ 0.3 0.829 0.835 0.859 

Стійкості дохідної бази СБ=ПН/(ДБ+НД) ≥ 0.6 0.708 0.717 0.753 
Укрупнений стандартизований показник за блокоманалізу 

УСПфсам 
2.011 3.934 3.052 

 ІІІ. Аналіз ефективності бюджету 
Дефіцитності 

місцевого бюджету 
ДБ=(ДБ-ВБ)/ВБ ≤ 0 -0.436 -0.504 -0.417 

Бюджетної 

результативності 
БР=ДБ / ЧН  4.284 5.955 7.295 

Бюджетної 

забезпеченості 

населення 

БЗ=ВБ / ЧН  7.605 12.022 12.519 

Показник стабільності 

дохідної частини 

бюджету 

СД=ПН / Т ≥ 1 0.964 2.760 2.569 

Укрупненийстандартизований показник за блоком аналізу 
УСПеб 

12.417 20.233 21.966 

Інтегральний показник фінансової стійкості місцевого 

бюджету ІПфс 
5.267 7.870 8.193 
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Величина коефіцієнта загальної податкової стійкості залишалася в межах 

норми (≥0.2–0.5). Протягом 2016-2018 рр. спостерігалася стабільність 

коефіцієнта в межах 0.41–0.50. Частка податкових надходжень у загальній сумі 

видатків (без трансфертів) вказує на те, чи перевищують видатки бюджету над 

податковими надходженнями. Підвищення цього показника свідчить про 

перевищення темпів зростання видатків над темпами зростання податкових 

доходів, що свідчить про підвищення рівня залежності місцевого бюджету від 

державного і виявляється у збільшенні частки трансфертів у доходах. 
Коефіцієнт покриття видатків міжбюджетними трансфертами відображає 

ступінь впливу державної влади на формування доходів місцевих бюджетів, 

адже між значенням чисельника і сумою трансфертів, переданих до державного 

бюджету або одержаних з державного бюджету, існує пряма залежність. Про 

дійсне забезпечення децентралізації фінансів місцевих бюджетів свідчитиме 

значення цього коефіцієнта менше ніж 0.3; в межах від 0.3 до 0.5 – про 

нормальний рівень фінансової стійкості, адже в загальній структурі доходів 

місцевих бюджетів більша частка припадатиме на власні доходи, місцевих 

органів влади; від 0.5 до 0.6 – про зниження зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні джерел власних доходів в умовах дії механізму 

фінансового вирівнювання розвитку територій та зростання обсягів 

міжбюджетних трансфертів, що відповідатиме нестійкому стану, а в разі 

значення цього показника вище 0.6 свідчитиме про значну фінансову 

залежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних 

фінансових ресурсів. Стосовно м. Вінниці, то показник є високим лише у 2016 

р., а протягом 2017 р. динамічно знижується з 0.86 до 0.30, що вказує на значне 

зниження ролі міжбюджетних трансфертів, а у 2018 р. підвищується до 0.33. 

Загалом, показник відображає позитивну тенденцію в розвитку бюджетних 

процесів міста і свідчить, що місцевий бюджет має достатню кількість 

фінансових ресурсів для забезпечення своєї життєздатності.  
 Коефіцієнт бюджетної залежності показує частку власних доходів 

місцевого бюджету в загальному обсязі доходів та характеризує ступінь 

самостійності адміністративної одиниці за рахунок власних коштів. Чим вищий 

коефіцієнт, тим більш залежною є адміністративно-територіальна одиниця [8, с. 

72]. За результатами дослідження значення коефіцієнта фінансової залежності 

зменшується від 0.46 у 2016 р. до 0.25 у 2018 р. при нормативному значенні 

показника < 0.1, що свідчить про невисоку залежність місцевих органів влади 

від фінансування з державного бюджету та у певній мірі спроможністю 

власними силами виконувати покладені на них функції. 
На рівень фінансової забезпеченості місцевого бюджету значний вплив 

чинить такий показник, як частка субвенцій з місцевого бюджету у загальній 

сумі трансфертів. Протягом 2017-2018 рр. значення аналізованого показника 

перебуває на критичному рівні і становить 2.1–1.1 при нормі <0.6, при цьому у 

2016 р. становило лише 0.01.   
Показник фінансової стійкості дохідної бази м. Вінниці за аналізований 

період становив в межах від 0.70 до 0.75, що відповідає рекомендованому 
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значенню ≥ 0.6. Дане зростання забезпечується за рахунок збільшення частки 

податкових і неподаткових надходжень у сукупному доході бюджету.  
Стосовно коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету, то протягом 

аналізованого періоду рівень дефіцитності бюджету м. Вінниці мав тенденцію 

до незначного коливання в межах від -0.4. до -0.5, що відповідає 

рекомендованому значенню ≤ 0 та свідчить про певну збалансованість між 

доходами і видатками даного бюджету.  
Коефіцієнт бюджетної результативності показує загальний рівень 

забезпеченості фінансовими ресурсами на душу населення. Динаміка цього 

показника за 2016-2018 рр. показує зростання суми доходів, що припадає на 

одного мешканця м. Вінниці. Зокрема, у 2016 р. значення аналізованого 

показника було на рівні 4.2 пункти, а у 2018 р. збільшилося на цілих 3.0 пункти, 

що є дуже хорошим явищем та свідчить про підвищення рівня забезпеченості 

жителів регіону доходами місцевого бюджету.  
Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення відображає, скільки було 

надано товарів та послуг з бюджету територіальної громади кожному 

місцевому жителю. Зміна коефіцієнта бюджетної забезпеченості населення 

впродовж 2016-2018 рр. з 7.6 до 12.5 свідчить про зростання частки видатків, 

яка припадає на одного жителя м. Вінниці та є позитивною тенденцією.  
Показник стабільності дохідної частини бюджету протягом 2017-2018 рр. 

відповідав рекомендованому значенню ≥ 1 і коливався в межах 2.7–2.5, що 

свідчить про стійкість дохідної частини бюджету м. Вінниці.  
Кожен аналізований блок складається з системи показників, спрямованих 

на дослідження та аналіз найважливіших складових фінансової стійкості 

місцевого бюджету.  
Аналіз збалансованості місцевого бюджету характеризує ступінь покриття 

видатків за рахунок різних джерел доходів: податкових, неподаткових 

надходжень, міжбюджетних трансфертів, загальної суми доходів. За 

аналізований період укрупнений стандартизований показник за блоком 

збалансованості бюджету м. Вінниці зменшився з 2.37 до 1.61.  
Аналіз фінансової самостійності дозволяє оцінити рівень децентралізації 

бюджетної системи та досягнення однієї з цілей регулювання міжбюджетних 

відносин, а саме підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів. Тому 

надзвичайно важливе значення має порівняння рівня фінансової самостійності 

місцевих бюджетів до і після вирівнювання та дослідження його зміни в 

динаміці. Укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової 

самостійності м. Вінниці протягом аналізованих років з показника 2.0 у 2016 р. 

збільшився до 3.9 у 2015 р. та зменшився у 2018 р. до 3.0. 
Аналіз самостійності виступає стратегічним орієнтиром формування 

фінансової політики центральних органів влади, а такі блоки аналізу, як аналіз 

фінансової збалансованості та ефективності бюджету є підставою щодо 

використання системи стимулів та штрафів до місцевих органів влади. 

Укрупнений стандартизований показник за блоком ефективності місцевих 

бюджетів протягом 2016-2018 рр. підвищувався  з 12.41 до 21.96. 
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З метою комплексної оцінки стану та потенціалу місцевого бюджету 

пропонується використовувати визначення інтегрального коефіцієнта 

фінансової стійкості як суми укрупнених стандартизованих показників за 

блоками аналізу з урахуванням ваги (значущості) кожного з них [3, с. 88]: 
 

ІПфс  = УСПфз × gфз + УСПфсам × gфсам + УСПеб × gеб    (1)   
 

де, ІПф  – інтегральний показник фінансової стійкості місцевого бюджету;  
УСПфз – укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової 

збалансованості;  
УСПфсам – укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової 

самостійності;  
УСПеб – укрупнений стандартизований показник за блоком ефективності 

місцевих бюджетів;  
gфз, gфа, gеб – вага укрупненого стандартизованого показника за блоком 

фінансової збалансованості, фінансової самостійності та ефективності бюджету 

відповідно. 
Отже, розрахуємо інтегральний показник фінансової стійкості бюджету м. 

Вінниці за 2016 р.:  
 

ІПфс = 2.374 · 0.37+ 2.011· 0.33+ 12.417 · 0.30 = 5.267 
 

Аналогічно розраховуємо інтегральні показники за 2017 та 2018 рр. та 

внесемо отримані значення розрахованих показників також в табл. 2, що дає 

змогу провести рейтингову оцінку бюджету м. Вінниці за три роки.  
Підвищення інтегрального показника фінансової стійкості бюджету в 

період з 2016 р. по 2018 р. є наслідком збільшення власних надходжень до 

бюджету, але залежність від фінансової допомоги з державного бюджету все ж 

залишається значною. 
Отже, за результатами проведеного аналізу, можна зробити висновки які 

вказують на те, що протягом 2016-2018 рр. бюджет м. Вінниці є стійким, проте 

дещо незбалансованим, про що свідчать відповідні розраховані укрупнені 

стандартизовані показники за кожним блоком фінансової самостійності. Аналіз 

основних показників бюджету м. Вінниці свідчить, що за цей період найбільшу 

частку в його доходах мають податкові надходження, разом з якими основу 

формування фінансових ресурсів даного бюджету становлять трансферти. 

Завдяки використаного комплексного підходу досягнуто об’єктивних 

результатів оцінки стану бюджету даної адміністративно-територіальної 

одиниці України та визначено однозначні фактори, які впливають на такий 

стан. У свою чергу це створює можливість для визначення причин негативних 

бюджетних явищ та більш ефективного управління фінансами бюджету            

м. Вінниці. Тому, органам місцевого самоврядування рекомендується 

розробити довгострокову стратегію нарощування бюджетних можливостей з 

метою активізації роботи з виявлення додаткових, альтернативних джерел 
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формування фінансових ресурсів місцевого бюджету шляхом розширення 

податкових та неподаткових джерел. 
Список використаних джерел: 
1. Щербакова В. І, Манєров Г. М. Проблеми оцінки фінансової 

стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки. Економічний вісник 

Донбасу. 2017. № 2 (24). С. 94. 
2.  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості 

бюджету міста. Економіка України. 2015. №9. С. 39–47.  
3. Костирко Л. А., Велентейчик Н. Ю. Методичні засади 

комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів. Фінансовий 

простір. 2016. № 1(21). С.86–88. 
4. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : 

монографія: у 2 т., том 1 / за ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєва. Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. с. 210 
5. Офіційний сайт Вінницької міської ради URL: 

http://www.vmr.gov.ua. (дата звернення: 29.05.2019). 
6. Гнидюк І. В. Фінансова стійкість бюджету Вінницької області. 

Вісник КНТЕУ. 2017. №3(113). С. 136–137. 
7. Фещенко Л. В. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів. Зовнішня 

торгівля: право, економіка, фінанси. 2013. № 2. С.146. 
8. Павелко А. В., Чугунов І. Я. Бюджетна політика економічного розвитку. 

Вісник КНТЕУ. 2015. № 2. С. 72. 
  

 
Н.Ю.Соляник  

здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРАКТИКА КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
У статті досліджено сучасну практику казначейського обслуговування 

бюджетів територіальних громад за доходами та видатками на прикладі 

громад Барського району. Схематично відображена взаємодія розпорядників 

коштів з іншими учасниками бюджетного процесу. 
Ключові слова:казначейське обслуговування, бюджетний процес, розпорядники 

бюджетних коштів, оперативне управління, місцеві фінансові органи. 
Постановка проблеми.В умовах бюджетної децентралізації дедалі більше 

уваги на державному та місцевих рівнях надається механізму бюджетів 

територіальних громад. Процес децентралізації влади передбачає передачу 

частини повноважень, фінансів та відповідальності за розпорядження ними на 

місцевий рівень. Відбувається створення нового суб’єкту місцевого 

самоврядування – територіальної громади. Це дає можливість сконцентрувати 

фінансові ресурси, розвивати окремі території та підвищувати фінансову 

незалежність. Цей створений механізм добровільного об’єднання 
територіальних громад, зміни до Бюджетного та Податкового кодексу України 
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сприяє підвищенню фінансової спроможності зазначених громад. Виконання 

бюджетів територіальних громад не може здійснюватися без казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, так як це відповідає вимогам чинного 

бюджетного законодавства.  
Від ефективності виконання місцевих бюджетів залежить результативність 

бюджетної політики в цілому. Важливими стають питання підвищення 

фінансової та бюджетної самостійності бюджетів територіальних громад та 

дієвості й ефективності виконання цих бюджетів.  
Проблемні  питання казначейського обслуговування бюджетів 

територіальних громад досліджуються в наукових працях В. Зозулі, І. Кашути, 

О. Кириленко, А. Кислюка, Л. Литвиненко, Г. Маркович, Н. Наталенко, А. 

Ткачука та ін. Проте досі недостатньо дослідженим залишається питання 

підвищення ефективності й дієвості виконання бюджетів територіальних 

громад, у тому числі шляхом поліпшення механізму  їх казначейського 

обслуговування. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Казначейське обслуговування 

Барського району Вінницької області складається з обслуговування по доходам 

та видаткам. Для дослідження обслуговування по видаткам доцільно визначити 

підпорядковані районній адміністрації підприємства, організації та установи – 
розпорядники.  

Серед них головними є: Управління житлово-комунального господарства 

Барського району; Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Барського району; 
Управління освіти Барського району; Служба у справах дітей Барського 

району; Фінансове управління Барського району; Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Барського району; Управління праці 

та соціального захисту населення; Управління з питань надзвичайних ситуацій; 
Управління будівництва та архітектури; Управління охорони здоров'я [1]. 

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі коштів місцевого бюджету 

складають мережу головного розпорядника [9, c. 217]. 
Одержувачі бюджетних коштів — це підприємства й госпрозрахункові 

організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної 

установи, які одержують через розпорядників кошти з бюджету або 
уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових 

програм та надання послуг [10, c. 275; 11, c. 163]. 
Одержувач коштів з бюджету використовує їх на підставі плану, який 

містить розподіл бюджетних асигнувань, що затверджені у кошторисі цього 

розпорядника. Розглянемо основних одержувачів Барського району. 
Головні розпорядники та інші розпорядники коштів з бюджету на етапах 

казначейського обслуговування взаємодіють з місцевими фінансовими 

органами, органами Державної казначейської служби України, Державної 

фінансової інспекції України [8]. 
Взаємодія розпорядників коштів з іншими учасниками бюджетного 

процесу на етапі планування наведена на рис. 1 [8]. 
Головний розпорядник коштів з бюджету розробляє плани діяльності на 

плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, організовує та 

http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/FE36F0249DE5C68FC2257DB100453030?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/FE36F0249DE5C68FC2257DB100453030?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/13D5F1434BE2388DC2257DB3002E6AF7?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/B1A08F5F37B09744C2257DB2003BACE9?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/756DBB81BE95FACFC2257DB6002BC9A7?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/756DBB81BE95FACFC2257DB6002BC9A7?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/B23D7F07C83D140FC2257DB7002FB662?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/00F1AC762E507388C2257DB600499AB0?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/00F1AC762E507388C2257DB600499AB0?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/14655D9F4589BBA5C2257DB1005225C1?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/14655D9F4589BBA5C2257DB1005225C1?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/C9C229F7629E9045C2257DB7004812B7?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/110FA2F416EC01A4C2257DF2004442B2?OpenDocument
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/(pdpr)/7DD5300B468BC164C2257E04002DE22D?OpenDocument
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забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників 

бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту 

кошторису та бюджетного запиту, подає їх місцевому фінансовому органу. 
Таблиця 1 - Основні одержувачі бюджетних коштів по розпорядникам 

Нижні розпорядники Одержувачі 
Управління житлово-комунального 

господарства 
1. Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень  
2. Комунальне підприємство обслуговування 

житлового фонду  
3. Комунальне підприємство "Житлово-
експлуатаційна організація" 

Відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту  
1. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  
2. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

"Зірка" 
3. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  
4. Центр у справах сім’ї та жінок "Родина" 

Управління освіти  За цільовими програмими 82 об’єкта 
Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  
За цільовими програмами 231 обєкт 

Управління праці та соціального 

захисту населення  
1) Територіальний центр соціального 

обслуговування  
2) Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
Управління охорони здоров"я  1) Центри первинної медико-санітарної допомоги  

 
Бюджетні запити складаються з урахуванням звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм тависновків про результати контрольних заходів, 

що проведені органами, уповноваженими на здійснення контролю за 

дотриманням законодавства. 
Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз бюджетних запитів на 

предмет їх відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання 

коштів з бюджету, а потім на основі результатів аналізу керівник органу 

приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту 

місцевого бюджету. 
Після затвердження рішення про бюджет територіальної громади на 

відповідний рік місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників 

відомості про граничні обсяги видатків з бюджету та надання кредитів з 

бюджету загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік, це 

є підставою для складання проектів кошторисів. 
Головний розпорядник коштів з бюджету отримує бюджетні призначення 

шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення 

щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми 

розпорядниками коштів з бюджету нижчого рівня, розподіляє та доводить до 

них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань. Доведені обсяги 

асигнувань є підставою для складання розпорядниками коштів з бюджету 

кошторисів. 
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1 –   план діяльності розпорядника коштів; 
2 –   бюджетний запит; 
3 – пропозиції (проект) про бюджет територіальної громади, зміни до 

нього; 
4 – рішення про бюджет територіальної громади на відповідний рік, зміни 

до нього; 
5 – витяг з розпису бюджету; 
6 – лімітна довідка; 
7 – проект кошторису, зміни до нього; 
8 – затверджений кошторис; 
9 – паспорт бюджетної програми. 

Рисунок 1 - Взаємодія розпорядників коштів з іншими учасниками 

бюджетного процесу на етапі планування 
 
Кошторис є основним плановим фінансовим документом бюджетної 

установи, ним на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень та розподіл коштів з бюджету на взяття зобов'язань та 

здійснення платежів для виконання установою своїх функцій та досягнення 

результатів, що визначені відповідно до бюджетних призначень [5]. 
Доходи та видатки установи плануються за загальним та спеціальним 

фондами. 
Складовою спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних 

установ. Обсяги надходжень до кошторису спеціального фонду визначають на 

підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів [5]. 
Складений кошторис та розрахунки до нього розпорядники коштів з 

бюджету надають головному розпоряднику для затвердження. Головний 

розпорядник коштів з бюджету затверджує штатний розпис та кошториси. 
У разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

головний розпорядник коштів з бюджету розробляє та затверджує паспорти 
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програм та складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників 

виконання [3]. 
Оперативне управління фінансовими ресурсами бюджетних установ 

проводиться в процесі виконання кошторисів, бюджетних програм та заходів. 

Районна державна адміністрація управляє коштами з бюджету у межах 

встановлених бюджетних повноважень, здійснює оцінку ефективності програм, 

організацію та координацію роботи розпорядників коштів з бюджету нижчого 

рівня та одержувачів у бюджетному процесі, забезпечуючи ефективне, 

результативне та цільове використання коштів з бюджету [1]. 
Взаємодія розпорядників коштів з бюджету з іншими учасниками процесу в 

процесі обслуговування бюджету за видатками складається з наступних етапів: 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаємодія розпорядників коштів Барського району 

Вінницької області з  Головним Управлінням ДКСУ  
 

 У випадку взаємодії Барського району Вінницької області з іншими 

учасниками бюджетного процесу може бути інтерпретований наступним 

чином: 
–надання розпорядниками та одержувачами коштів з бюджету органам 

Державної казначейської служби України даних для внесення до Єдиного 

реєстру; 
–формування та ведення органами Державної казначейської служби 

України Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів коштів з бюджету, 
надання довідки про включення до Єдиного реєстру; 

–визначення та формування районною державною адміністрацією мережі 

та змін до неї, узгодження з фінансовими органами м. Києва та надання її 

органам Державної казначейської служби України; 
–надання Державною казначейською службою України та її органами 

районній державній адміністрації та розпорядникам нижчих рівнів витягів з 

розпису державного бюджету та змін до нього; 
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–надання районною адміністрацією органам Державної казначейської 

служби України розпису місцевого бюджету; 
–надання районній державній адміністрації та розпорядникам нижчих 

рівнів коштів з бюджету необхідних документів для відкриття рахунків; 
–відкриття органами Державної казначейської служби України особових та 

реєстраційних рахунків районній державній адміністрації та розпорядникам 

нижчих рівнів коштів з бюджету реєстраційних рахунків в розрізі бюджетних 

програм; 
–надання районною державною адміністрацією розподілів зведених 

показників кошторисів, планів асигнувань, помісячних планів асигнувань 

загального фонду, розподіл зведених показників спецфонду та змін до них; 
–надання районною державною адміністрацією затверджених паспортів 

бюджетних програм та змін до них; 
–надання районною державною адміністрацією та одержувачами коштів з 

бюджету затверджених кошторисів планів використання та змін до них; 
–надання районною державною адміністрацією реєстрів зобов’язань та 

фінансових зобов’язань; 
–реєстрація органами Державної казначейської служби України 

зобов’язань; 
–консолідація ГУ Державної казначейської служби України 

зареєстрованих зобов’язань та фінансових зобов’язань та надання Казначейству 

та місцевим фінансовим органам; 
–відкриття асигнувань Державної казначейської служби України, 

зарахування їх на рахунки районної державної адміністрації та надання виписок 

з рахунків; 
–отримання органом Державної казначейської служби України 

розпорядження місцевого фінансового органу на виділення коштів з місцевого 

бюджету районній державній адміністрації, зарахування їх на рахунки 

розпорядника та надання виписок з рахунків; 
–надання районній державній адміністрації та розпорядниками другого 

рівня коштів з бюджету та розподіл виділених коштів з місцевих бюджетів; 
–надання Державною казначейською службою України реєстрів на 

відкриття асигнувань; 
–зарахування органами Державної казначейської служби України 

відкритих асигнувань та розподіл відкритих асигнувань на рахунки районній 

державній адміністрації та розпорядників коштів з бюджету нижчого рівня, 

надання виписок з рахунків; 
–надання районною державною адміністрацією, розпорядниками нижчого 

рівня, одержувачами коштів з бюджету органам Державної казначейської 

служби України платіжних доручень на здійснення оплати рахунків за виконані 

роботи, надані послуги, поставлені товарно-матеріальні цінності, на отримання 

зарплати, стипендій та ін.; 
–надання Головним управлінням Державної казначейської служби України 

інформації щодо наявності платіжних доручень на здійснення оплати рахунків 
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за виконані роботи, надані послуги, поставлені товарно-матеріальні цінності та 

на отримання зарплати, стипендій та ін.; 
–надання Державною казначейською службою України підкріплення ГУ 

Державної казначейської служби України на здійснення видатків 

розпорядниками та одержувачами коштів з бюджету (по міжбюджетних 

трансфертах); 
–оплата органами Державної казначейської служби України чеків на 

отримання готівки та платіжних доручень розпорядників, одержувачів коштів з 

бюджету та надання виписок з їх реєстраційних рахунків; 
–надання звітів про виконання кошторисів районною державною 

адміністрацєю органам Державної казначейської служби України; 
–перевірка органами Державної казначейської служби України звітів 

районній державній адміністрації на тотожність казначейському обліку, їх 

прийняття та візування; 
–надання розпорядниками нижчих рівні коштів з бюджету звітів про 

виконання кошторисів, завізованих органами Державної казначейської служби 

України, районній в державній адміністрації; 
–надання районною державною адміністрацєю звітів про виконання 

кошторисів, завізованих органами Державної казначейської служби України; 
–надання ГУ Державної казначейської служби України звітів про 

виконання місцевих бюджетів. 
Після затвердження кошторису розпорядники коштів з бюджету надають 

плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із 

загального фонду бюджету, плани спеціального фонду бюджету, зведення 

показників спеціального фонду кошторису відповідним органам Державної 

казначейської служби України. Бюджетні асигнування, які передбачаються 

районною державною адміністрацєю для одержувачів коштів з бюджету, 
повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану 

асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду. 
Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття районною 

державною адміністрацєю, розпорядниками нижчих рівнів та одержувачами 

коштів з бюджету бюджетних зобов'язань, що повинні відповідати певним 

бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками, паспорту 

бюджетної програми. Для реєстрації зобов'язань в органах Державної 

казначейської служби України розпорядники до реєстру зобов’язань 

обов’язково повинні надавати договори та інші підтвердні документи 

відповідно до вимог законодавства. 
Органи Державної казначейської служби України здійснюють реєстрацію 

зобов'язань та фінансових зобов'язань розпорядників відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження 

Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних 

коштів в органах Державної казначейської служби України» [1]. 
Кошти з бюджету можуть виділятися тільки за наявності затверджених 

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання 

кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а вищим 



591 
 

навчальним закладам та науковим установам, закладам охорони здоров’я, що 

надають первинну медичну допомогу, а також закладам охорони здоров’я, що 

надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах, 

також за наявності затверджених планів використання бюджетних коштів та 

помісячних планів використання коштів з бюджету [3]. 
Перерахування коштів на здійснення видатків та оплата витрат районної 

державної адміністрації здійснюється за наявності даних про мережу 

розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів з бюджету, які згідно з 

рішенням про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання 

програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів з бюджету. 
Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих 

бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів загального 

фонду місцевих бюджетів з урахуванням зареєстрованих фінансових 

зобов’язань та подають органам Державної казначейської служби 

України розпорядження про виділення коштів загального та спеціального 

фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів з бюджету. 
Розрахунково-касове обслуговування розпорядників здійснюють органи 

Державної казначейської служби України шляхом проведення платежів з 

реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків 

одержувачів коштів з бюджету, відкритих в органах Державної казначейської 

служби України, відповідно до паспортів бюджетних програм, кошторисів, 

планів асигнувань або планів використання коштів з бюджету. Розпорядники та 

одержувачі коштів з бюджету відповідають за цільове використання коштів, а 

органи Державної казначейської служби України  контролюють цільове 

направлення коштів з бюджету на стадії проведення платежу на підставі 

підтвердних документів, наданих розпорядниками. 
Оплата платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів з 

бюджетуБарського району здійснюється органами Державної казначейської 

служби України у разі наявності в обліку відповідного бюджетного 

зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання у межах залишків 

коштів на рахунках. 
Власні надходження розпорядників зараховуються на відповідні рахунки, 

відкриті в органах Державної казначейської служби України [2].  
Видатки розпорядників коштів з бюджету за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ проводяться органами Державної казначейської служби з 

рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах служби [8]. 
Розглянемо порядок казначейського обслуговування бюджету 

територіальної громади за доходами [3]. 
Платники податків сплачують податки та збори у безготівковій або 

готівковій формах. Платежі здійснюються платниками через установи банків, 

де вони обслуговуються, установи Державного комітету зв’язку України, 

установи Ощадного банку. Платежі зараховуються на рахунки, які відкриті в 

органах Державної казначейської служби України. 
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1. - сплата податків. 
2. - перерахування податків на ЄКР. 
3. - надання звітності за формою Ф-412. 
4. - узгодження висновків на повернення платежів з місцевих бюджетів. 
5. - надання висновків на повернення платежів з Державного та місцевих 

бюджетів та на відшкодування ПДВ. 
6. - повернення платежів платникам податків. 

Рисунок 3 - Процес казначейського обслуговування бюджету 

територіальної громади за доходами 
 
 
У разі безготівкової форми оплати розрахункові документи, що подаються 

до банку, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції про 

безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженої постановою 

Правління НБУ від 29 березня 2001 року за № 135.  
У разі сплати готівкою підставою для зарахування платежів до бюджету є 

такі документи:  
― копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та корінці прибуткових 

документів про приймання банком платежів до державного та місцевих 

бюджетів готівкою;  
― копії квитанцій, видані органами місцевого самоврядування платникам 

податків з описом до них;  
― платіжні доручення установ Державного комітету зв’язку України на 

перекази з доданими талонами поштових переказів [7, c. 79]. 
Платежі до бюджету, які є доходами до загального фонду бюджету, 

зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, які відкриті в управліннях 

Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 

«Надходження до загального фонду державного бюджету» Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Інформація про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених 

платежів відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 

«Доходи загального фонду державного бюджету». Кредитовий залишок за 

рахунком 6111 дає інформацію про надходження з урахуванням відшкодування 

ПДВ та повернення платежів до загального фонду державного бюджету. 
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Для забезпечення щоденного перерахування платежів, які надійшли до 

загального фонду державного бюджету з обласних управлінь до Державної 

казначейської служби України, в обласному управлінні ДКУ за балансовим 

рахунком 3112 «Загальний фонд державного бюджету» відкриваються два 

рахунки. На центральному рівні відкриваються подібні рахунки за балансовим 

рахунком 3112. Залишки коштів за день з аналітичних рахунків за доходами, які 

відкриті за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду 

державного бюджету», у визначені терміни засобами програмного забезпечення 

перераховуються на відповідні рахунки.  
Кошти, що зараховані на перший рахунок, розподіляються обласними 

управліннями Державної казначейської служби України за нормативами, 

встановленими законом України про Державний бюджет України. У цей день 

проводиться перерахування дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. 

Інформація про перерахування дотацій місцевим бюджетам одночасно 

відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8311 «Кошти, 

передані органами Державної казначейської служби України із загального 

фонду державного бюджету місцевим бюджетам» [6, c. 109]. 
Після відрахування дотацій місцевим бюджетам залишки коштів із 

зазначених вище двох рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3112, 

платіжними дорученнями обласного управління Державної казначейської 

служби України перераховуються на відповідні рахунки, які відкриті на 

центральному рівні за балансовим рахунком 3112. Інформація про проведення 

цієї операції одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим 

рахунком 8211 «Кошти загального фонду державного бюджету, передані 

вищим органам Державного казначейства». Сума дебетових залишків на 

рахунках дає інформацію про суми доходів, перераховані органам Державної 

казначейської служби України вищого рівня з початку року. 
Платежі до бюджету, які є джерелами наповнення спеціального фонду 

державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та 

організацій, зараховуються на аналітичні рахунки, що відкриті в управліннях 

Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3121 

«Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які 

направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів. Ця інформація одночасно 

відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6112 «Доходи 

спеціального фонду державного бюджету». Кредитовий залишок за цим 

рахунком відображає інформацію про надходження коштів до спеціального 

фонду державного бюджету з початку року. Повернення надмірно та/або 

помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду 

державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державної 

казначейської служби України на підставі висновків органів державної 

податкової служби, за рішеннями судових органів, інших органів, що 

здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів, тощо. Залишки 

коштів за день з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 

«Надходження до спеціального фонду державного бюджету, які направляються 
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на спеціальні видатки», засобами програмного забезпечення перераховуються 

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122 «Кошти 

спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні 

видатки». Інформація про перерахування надходжень на центральний рівень 

одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8212 

«Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані вищим органам 

Державної казначейської служби України». Дебетовий залишок за цим 

рахунком дає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, 

перераховані з початку року [12]. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВІХ 

ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
У статті автором здійснено аналіз надходження податків та зборів до 

місцевих бюджетів. Визначена їх роль при забезпеченні фінансової 

незалежності адміністративно-територіальних одиниць в Україні. 
Ключові слова: місцеві податки, збір, доходи, бюджет, адміністративно-
територіальна одиниця, власні доходи. 

Постановка проблеми.Нині показники соціально-економічного розвитку 

України свідчать, що існуюча система централізованого управління країною та 

її економікою не змогла комплексно забезпечити оптимальних  взаємозв’язків 

територіальних інтересів із загальнодержавними. З огляду на це особливої 

значущості набуває впровадження реформ децентралізації в цілому та у 

регіонах зокрема. Необхідною передумовою здійснення процесу розширеного 

відтворення та соціального забезпечення територіальної громади є наявність 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.  
Ціллю статті є визначення ролі місцевих податків та зборів у формуванні 

доходів місцевих бюджетів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Концептуальні підходи до 

формування ресурсів місцевих бюджетів та ефективного механізму його 

функціонування досліджували такі вітчизняні учені-фінансисти, як 

В. Андрущенко, В. Базилевич, Н. Бак, О. Барановський, С. Буковинський, 

А. Буряченко, Д. Ванькович, О. Василик, О. Ватаманюк, І. Волохова, І. Гнидюк, 

А. Даниленко, В. Данилишин, В. Дем’янишин, В. Зайчикова, М. Карлін, О. 

Кириленко, O. Ковалюк, В. Кравченко, А. Крисоватий, М. Крупка, 

М. Кульчицький, І. Луніна, І. Лютий, О. Музика-Стефанчук, Ц. Огонь, В. 

Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, О. Підхомний, О. Романенко, С. Слухай, В. 

Федосов, І. Чугунов, О. Шевчук, С. Юрій, А. Яковлєв та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Як від’ємна економічна 

категорія доходи місцевих бюджетів відображають сферу економічних 

відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, розподіленням та 

використанням фінансових ресурсів і використовуються місцевими органами 

влади для забезпечення поточних та перспективних задач розвитку регіонів.  

Місцеві бюджети прийнято рахувати як нижчу ланку бюджетної системи 

України. Не зважаючи на те, що питома вага доходів місцевих бюджетів в 

зведеному бюджеті незначна, вони є фундаментом бюджетної системи.  
Про питому вагу доходів місцевих бюджетів у дохідній частині зведеного 

бюджету України свідчать дані, наведені у таблиці 1. 
На рис. 1 помітно, що місцеві бюджети займають невелику частку у 

зведеному бюджеті України. Найменший обсяг місцевих бюджетів 

спостерігається у 2015 році і займає 18,5% від загального бюджету. Далі 

спостерігаємо тенденцію збільшення обсягів місцевих бюджетів України у 2016 

році на 3,3%, а у 2017 році ще на 0,8% порівняно із попереднім роком.  
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Таблиця 1 – Доходи зведеного бюджету України у розрізі видів 

бюджетів 
Види 

бюджетів 
2013 2014 2015 2016 2017 

сума % сума % сума % сума % сума % 
Державний 

бюджет 337,6 78,5 354,9 79,9 531,5 81,5 612,1 78,2 787,3 77,4 

Місцеві 

бюджети 92,4 21,5 89,1 20,1 120,5 18,5 170,6 21,8 229,5 22,6 

Зведений 

бюджет 429,9 100,0 443,9 100,0 652,0 100,0 782,7 100,0 1 016,8 100,0 

 
Основними джерелами дохідної бази місцевих бюджетів є власні доходи та 

закріплені за відповідними місцевими бюджетами згідно з визначеним законом 

порядком загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 

Доходи місцевих бюджетів поділяються на такі, що враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходи, що не 

враховуються при визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.  

Рисунок 1 – Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України 

протягом 2013-2017 рр.  
 
Із таблиці 2 бачимо, що основними доходами місцевих бюджетів є саме 

податкові надходження. 
Таблиця 2 – Доходи місцевих бюджетів за 2013-2017 рр. (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 

Доходи 
2013 2014 2015 2016 2017 

млрд 

грн. % млрд 

грн. % млрд 

грн. % млрд 

грн. % млрд 

грн. % 

Податкові 

надходження 78,3 84,7 75,2 84,5 98,2 81,6 146,9 86,1 201,0 87,6 

Неподаткові 

надходження 12,2 13,2 12,3 13,8 20,1 16,7 21,8 12,8 25,9 11,3 

Інше 1,9 2,1 1,5 1,7 2,1 1,7 1,9 1,1 2,5 1,1 
Всього 

доходів 92,4 100,0 89,0 100,0 120,4 100,0 170,6 100,0 229,4 100,0 
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Таким чином, починаючи з 2014 року, податкові надходження значно 

зростають з кожним роком. Вже у 2017 році сума податкових надходжень до 

місцевих бюджетів становить 201 млрд. грн., що майже у 3 рази більше 

показника 2014 року. 
У таблиці 3 показано, що за період з 2013 по 2017 рік  найбільшу частку 

серед податкових надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи 

фізичних осіб. З 2013 по 2014 коливання показника є незначними – від 82,4% до 

83,1%, у 2015 році питома вага податку на доходи фізичних осіб різко 

знижується на 27,2% і залишається майже незмінною протягом наступних 

років. 
Таблиця 3 – Структура податкових надходжень до місцевих бюджетів 

Доходи 
2013 2014 2015 2016 2017 

млрд 

грн. % млрд. 

грн. % млрд 

грн. % млрд 

грн. % млрд 

грн. % 

Податок на доходи 

фізичних осіб 64,6 82,4 62,5 83,1 54,9 55,9 78,9 53,7 110,6 55,0 

Акцизний податок 1,4 2,5 0,2 0,3 7,7 7,8 11,6 7,9 13,2 6,6 
Податок на 

прибуток 

підприємства 
0,7 0,9 0,3 0,4 4,3 4,4 5,9 4,0 6,5 3,2 

Місцеві податки і 

збори 7,3 9,3 8,1 11,2 27,0 27,5 42,3 28,8 52,6 26,2 

Плата за 

користування 

надрами 
1,2 1,5 1,4 1,9 1,0 1,0 1,1 0,7 1,1 0,5 

Інше 3,2 4,1 2,8 3,9 3,3 3,4 7,1 4,8 17,0 8,5 
Всього 78,4 100,0 75,2 100,0 98,2 100,0 146,9 100,0 201,0 100,0 

 
Протилежна ситуація спостерігається з місцевими податками і зборами: 

якщо в 2013 році їхня частка становила лише 9,3% від загальної кількості 

податкових надходжень, то в 2017 році вона збільшується до 26,2%. 
Зростання продемонстрували також такі джерела, як акцизний податок – з 

2013 по 2017 рік доходи збільшились на 4,1%; податок на прибуток 

підприємства – від нього доходи зросли на 2,3%; інші надходження – зросли на 

4,4%. 
Проте плата за користування надрами навпаки знизила свої доходи до 

місцевих бюджетів з 2013 по 2017 рік на 1%. 
Розглянемо окремо структуру місцевих податків і зборів. На рис. 2 

зображена динаміка місцевих податків і зборів за 2013-2017 рр. 
Починаючи з 2013 року місцеві податки і збори постійно збільшуються. У 

2014 їх надходження перевищують показник попереднього року на 1,9%. У 

2015 році відбувається стрімке зростання доходів від місцевих податків і зборів 

на 16,3%, у 2016 збільшення доходів незначне – лише на 1,3%. Проте в 2017 

році надходження дещо зменшуються і показник місцевих податків і зборів 

сягає 26,2% від доходів місцевих бюджетів, що на 2,6% менше попереднього 

року. 
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Рисунок 2 – Частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих 

бюджетів України у 2013-2017 рр., % 
 
Як видно з даних табл. 4, платежі до бюджету у 2017 році майже у 2 рази 

перевищують надходження за 2016 рік, а саме на 82,7%. 
Таблиця 4 –Динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2016-

2017 роках, млрд.грн. 

Платежі до бюджету 
Надходження Відхилення 

2016 рік 2017 рік +/- % 
Всього 3 420,5 6 250,5 2 830,0 182,7 

з них:     

Податок на доходи 

фізичних осіб 1 200,4 3 596,3 2 395,9 299,6 

Акцизний податок 522,1 426,8 -95,3 81,7 
Плата за землю 888,6 1 068,5 179,9 120,2 
Єдиний податок 606,0 862,4 256,4 142,3 

Податок на нерухоме 

майно 57,2 97,0 39,8 169,6 

 
У доходах бюджетів найбільшу питому вагу має податок на доходи 

фізичних осіб. А його зростання за 2017 рік у порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року склало 199,6%. 
Також значний потенціал містить у собі єдиний податок. Цей висновок 

робимо з того, що зростання показників його надходжень відбувається шостий 

рік поспіль. Тому в загальному можна вести мову про те, що єдиний податок 

може стати лідером серед інших місцевих податків і зборів за обсягами 

надходжень, потіснивши плату за землю. 
Частка єдиного податку у доходах місцевих бюджетів постійно 

збільшується, сягнувши у 2017 році майже 12%. Очевидно, що продовження 

тенденцій підтримки малих підприємців є запорукою економічного розвитку 

регіонів. 
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 

2017 рік найбільшу питому вагу займають ПДФО та ПДВ (табл. 5): 
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Таблиця 5 – Структура надходжень до бюджету Вінницької області за 

2017 рік 
№ Назва податку Сума, млн. грн. Частка, % 

1 Податок з доходів фізичних осіб 5401,9 49,3 

2 Податок на додану вартість (сальдо) 2007,9 18,3 

3 Єдиний податок 947,6 8,7 

4 Плата за землю 754,3 6,9 

5 Податок на прибуток 647,5 5,9 

6 Військовий збір 430,2 3,9 

7 Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання підакцизних товарів 173,2 1,6 

 
Бачимо, що єдиний податок є одним з найбільш значущих джерел 

надходжень до бюджету Вінницької області – його показник займає 3 позицію 

серед інших надходжень і складає 947,6 млн. грн., що становить 8,7% Зведеного 

бюджету Вінницької області.  
Отже, у Вінницькій області за останні роки відбулось помітне зростання 

доходів від єдиного податку. Порівняно із 2013 роком надходження єдиного 

податку до місцевого бюджету Вінницької області у 2017 році зросли у 4,5 

рази. Такий темп росту обумовлено законодавчими змінами, які розширили 

коло платників єдиного податку і спростили умови ведення бізнесу. 
В цілому, проведений аналіз структури надходжень місцевих податків і 

зборів в бюджетах органів місцевого самоврядування свідчить про те, що 

фінансова самостійність бюджетів органів місцевого самоврядування 

покращилась в порівнянні 2013 та 2017 років. Але місцеві податки і збори все 

рівно займають невелику частину у податкових надходженнях місцевих 

бюджетів. Тому слід використати зарубіжний досвід у формуванні власних 

надходжень місцевих бюджетів, де місцеві податки і збори відіграють основну 

роль у наповненні бюджетів органів місцевого самоврядування і є запорукою 

розвитку муніципалітетів. 
Висновки. Для забезпечення фінансової незалежності адміністративно-

територіальних одиниць в Україні необхідно посилити вплив місцевих податків 

і зборів в частині формування дохідної бази місцевих бюджетів, дозволити 

регулювати органам місцевої влади ставки місцевих податків і зборів. Втілення 

даних пропозицій буде сприяти збільшенню доходної частини місцевих 

бюджетів, що знайде своє відображення у розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 

Список використаної джерел: 
1. Бак Н. А. Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та 

відповідальність. Фінанси України. 2016. № 7. С. 64–81. 



600 
 

2. Гнидюк І.В. Фінансова стійкість бюджету Вінницької області. Вісник 

КНТЕУ, 2017. №3. С. 133-145. URL: 
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/12.pdf 

3. Гнидюк І.В. Шляхи вдосконалення механізму фінансового наповнення 

місцевого бюджету та реформування міжбюджетних відносин. Миколаївський 

національний університет ім. ВО Сухомлинського.2015. Вип.6. С. 676-680 

4. Дем'янишин В. Регіональна бюджетна політика теоретична 

концептуалізація та перспективи розвитку. Регіональна економіка. Серія: 

Економіка. 2016. Вип. 4. С. 91–99. 
5. Полинюк Н. Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку 

регіонів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Економічні науки». Херсон. 2016. Вип. 17. С. 146–150. 
 
 

А.О. Стебловський 
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
В статті вказані основні проблеми агрострахування в теперішній час. 

Наведені приклади найбільших учасників ринку на страхуванні 

сільськогосподарських ризиків. Вказані основні напрями страхового розвитку і 

виділено три основні способи страхового захисту.  
Ключові слова: страховий ринок,агрострахування, страхові послуги, 

сільськогосподарське виробництво, проблеми страхування. 
Постановка проблеми. Сільське господарство - одна з ключових й 

життєво важливих галузей суспільного виробництва і водночас одна з найбільш 

ризикових галузей економіки, оскільки відтворювальний процес пов'язаний з 

природно- кліматичними та біологічними чинниками. Одним із 

найефективніших способів управління сільськогосподарськими ризиками, 

виходячи з досвіду європейських країн, є аграрне страхування, основна мета 

якого - часткова чи повна компенсація суб'єкту господарювання втрат через 

несприятливі природні явища. 
Агрострахування є засобом збереження стабільності фінансового стану 

сільськогосподарських виробників. Однак, незважаючи на переваги 

агрострахування, страховий ринок АПК залишається найменш розвинутим, що 

й зумовлює актуальність нашого дослідження. Сучасний стан розвитку 

страхування сільськогосподарської продукції не відповідає своєму основному 

завданню - управляти ризиками в аграрному секторі з метою забезпечення 

стабільного розвитку агровиробників. Зокрема в сільському господарстві 

страхують близько 3% ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей 

показник сягає 70-80%. При цьому на території України втрати врожайності від 

несприятливих погодних умов в окремі роки можуть сягати 45-50%. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність та 

перспективність страхової діяльності завжди цікавили як фахівців зі 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1801837942771615183&btnI=1&hl=ru
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/12.pdf
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страхування, так і науковців, і знайшли належне відображення в наукових 

працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а саме: В. Д. 

Базилевича, В. А. Борисової, О. Д. Василика, В. І. Грушка, П. А. Лайка, М. Д. 

Лутака, С. С. Осадця, Л. І. Рейтмана, В. В. Шахова, І. В. Яковенка та ін. 

Водночас не всі аспекти страхування в аграрному секторі економіки всебічно 

досліджені відповідно до ринкових відносин. 
Постановка завдання. Наша мета - обґрунтування наукових положень 

щодо шляхів удосконалення страхування сільськогосподарського виробництва 

в Україні. 
Виклад основного матеріалу.Сільське господарство в усьому світі є 

стратегічною галуззю економіки, яка значною мірою забезпечує продовольчу 

безпеку країни та є складовою національної безпеки. Водночас кількість та 

якість первинної продукції сільського господарства дуже вразливі до погодних 

та інших природних ризиків. Таке поєднання важливості галузі та нестійкості 

агровиробництва до зовнішніх чинників і є підґрунтям розвитку 

агрострахування з активним залученням держави до цього процесу. 
Масштабність впливу катастрофічних подій на сільськогосподарське 

виробництво протягом останніх років коливається щорічно в межах від 3 до 7 

млрд грн, з них державний бюджет України компенсує лише десяту частину 

[1]. 
Починаючи з 2009 року державну підтримку для сільгоспвиробників 

через виділення коштів із державного бюджету для здешевлення вартості 

фактично сплачених сільгоспвиробниками страхових премій не передбачено. 

Водночас система аграрного страхування щороку здатна акумулювати в собі 

близько 3,5 млрд грн. Фактично це дорівнює видаткам на резервний фонд. 

Відмінність полягає в тому, що рівень покриття збитків через систему 

агрострахування становить 60-70% [2, с. 149]. 
Отож, система страхування сільськогосподарської продукції спроможна 

значно ефективніше забезпечувати відшкодування сільгоспвиробникам, ніж це 

робить держава своїми прямими виплатами з резервного фонду [3, с. 163]. 
Агрострахування розвивалося в усьому світі як основний інструмент 

управління ризиками з метою зменшення негативного впливу погоди та 

природних ризиків. Перевагами агрострахування є те, що воно: 
 спрямовує допомогу до сільгосптоваровиробників ефективніше, ніж 

альтернативні види державної підтримки на кшталт прямих виплат у разі 

настання катастрофічних подій; 
 за належного оформлення договірної бази не суперечить критеріям 

міжнародних торгових угод у частині державної підтримки; 
 сприяє довірі кредиторів, що дає змогу господарствам залучати більші 

кредитні ресурси й на вигідніших умовах. 
В Україні існує страховий сектор, який розвивається стабільно. Він 

представлений майже 470 страховими компаніями з валовим обсягом премій 18 

млрд грн. Водночас агрострахування в нашій державі поки що не можна 

вважати розвиненим. 
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Проблемними аспектами, що ускладнюють розвиток аграрного ринку та 

агрострахування, є: 
 недосконалість законодавства, що регулює діяльність зі 

страхування сільськогосподарської продукції; 
 концептуально невизначені та не повністю реалізовані завдання 

держави щодо управління ризиками в аграрному секторі через механізми 

державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції; 
 низький обсяг пропозиції страхових послуг, які відповідають 

потребам сільгоспвиробників; 
 недостатність інформації, необхідної для обчислення та управління 

ризиками, а також відсутність доступного й ефективного ринку 

перестрахування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції, що 

зумовлює високі тарифи страхування; 
 недостатній рівень стандартизації страхових продуктів, наявність 

яких дає змогу забезпечити додаткові можливості для захисту прав 

сільгоспвиробників, які мають невисокий рівень обізнаності у страхуванні; 
 низький рівень поінформованості сільгоспвиробників про 

страхування сільськогосподарської продукції 
 страхування сприймається сільгоспвиробниками як вимушений 

засіб для отримання банківського кредиту та/або державної дотації, що 

зумовлює їхній низький попит на страхування; 
 наявність взаємної недовіри у страховиків, які не мають достатньої 

інформації для розрахунку ризиків, та у виробників сільськогосподарської 

продукції, які не мають впевненості в отриманні страхового відшкодування; 
- висока вірогідність необхідності надання прямої державної 

допомогисільгоспвиробникам у разі настання для них надзвичайних подій [4, с. 

5]. 
Основними причинами, що стримують розвиток сільськогосподарського 

страхування, є недосконала законодавча база та відсутність необхідних 

суспільних інституцій. 
В останні два-три роки ситуація на ринку агрострахування поліпшується, 

в основному завдяки плідній праці Проекту Міжнародної фінансової корпорації 

«Розвиток агрострахування в Україні», який приділяє велику увагу 

інформаційній роботі, яку проводить у тісній співпраці з Міністерством 

аграрної політики України, з його обласними та районними управліннями. Крім 

того, сама погода підштовхує сільгоспвиробників шукати рішення, як 

убезпечити свій бізнес. Відомим є приклад, коли у Харківській області, за 

оцінками Асоціації фермерів та приватних землевласників України, загинуло 

близько 90% озимої пшениці. Це означає, що сільгоспвиробники, які не 

застрахували свої посіви, зазнали мільйонних збитків [5]. 
Проект Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в 

Україні» надав результати дослідження ринку агрострахування за періоди 

осінь-зима 2010/2011 та весна-літо 2011 року. З більш ніж чотирьохсот 

страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку, тільки 
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15 заявили про те, що надають послуги з агрострахування [5]. Це передусім 

пов'язано з відсутністю спеціального законодавства щодо регулювання 

агрострахування. 
За результатами страхування озимих зернових культур, восени 2016 року 

було укладено 716 договорів і застраховано 225,3 тис. гектарів. Страхування 

коштувало аграріям від 70 до 150 гривень за кожен гектар. 
Навесні 2017 року було підписано майже 2000 договорів страхування. Це 

перевищило показник попереднього року більше ніж удвічі. Сума зібраних 

премій протягом весни-літа склала 106,3 млн гривень. Загалом у цей час було 

застраховано 544,2 тис. гектарів [5]. 
Серед компаній, які уклали найбільше договорів з агрострахування 

навесні 2017 року, - «Провідна» (43,9%), «Українська аграрна страхова 

компанія» (23,8%), «Брокбізнес» (15,7%). Вони лідирують і за сумою зібраних 

премій - «Українська аграрна страхова компанія» (42,5%), «Брокбізнес» (14,1%) 

[5]. 
Аграрне страхування в Україні має розвиватися за такими напрямами: 

 удосконалення законодавства України, яке регулює надання 

страхових послуг аграрному ринку та надання сільськогосподарським 

виробникам державної підтримки зі страхування аграрних ризиків; 
 інституційна розбудова, спрямована на зростання спроможності 

держави здійснювати свої функції у цій системі; 
 стимулювання та сприяння розвитку й консолідації страхового 

сектору, спрямованого на підвищення його спроможності надавати 

кваліфіковані послуги аграрному сектору [6, с. 154]. 

Рисунок 1 -Способи страхового захисту 
Самострахування є найдавнішим методом створення страхового фонду, 

оскільки здійснюється на рівні одного підприємства і за рахунок власних 

фінансових ресурсів. 
З точки зору економії грошових коштів, самострахування має й низку 

недоліків. По-перше, у разі великих катастрофічних збитків власних засобів 

сільськогосподарського підприємства не вистачить для їх покриття, що може 

призвести до вимушеної його ліквідації. 
Слід зазначити, що всі способи страхового захисту є важливими і 

необхідними. Адже таке їх системне використання дасть змогу досягти 

оптимального рівня страхового захисту сільськогосподарського виробництва. 
Висновки. Отже, більшість виробників сільськогосподарської продукції, 

навіть усвідомлюючи ефективність агрострахування як способу управління 

Виділяють три основні способи страхового захисту (див. рис.1). 
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ризиками та стабілізації доходів свого господарства у часі, все ж таки часто 

відмовляються від його використання через певний негативний імідж 

страховиків. 
Тому варто зазначити, що страхування сільськогосподарських ризиків 

стає стратегічним напрямом діяльності для страхових компаній, які проводять 

велику роботу задля подолання недовіри, що склалася в попередні роки. 

Пріоритетним завданням для страховиків є завоювання й утримування гідної 

репутації та надання ефективних страхових послуг. 
Створення ефективної системи розподілу та управління ризиками 

сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом 

сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту 

економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме 

залученню інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, 

нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції. 
Зазначені заходи з розбудови системи аграрного страхування в Україні 

можливі за ефективного використання державних ресурсів і максимального 

задіяння можливостей аграрного та страхового ринку, що забезпечить 

стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищить рівень 

доходів сільського населення як необхідних передумов стабільного 

економічного зростання країни й добробуту її громадян. 
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У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності фінансового 

механізму страхового бізнесу. Критичний аналіз літературних джерел дав 

змогу сформувати тлумачення фінансового механізму страхового бізнесу в 

Україні та запропонувати основні підвалини його роботи. 

http://agroins.com.ua/
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Ключові слова: фінансовий механізм страхового бізнесу, страхова компанія, 

бюджет, фінансові ресурси, соціальні виплати 
Ринкові перетворення в Україні сьогодні диктують сучасні правила гри 

суб’єктів страхового ринку у соціально-економічному розвитку суспільства, а 

також окреслюють умови формування вітчизняного ринку страхових послуг. 

Якщо брати до уваги зміни у страховому секторі економіки України, то можемо 

стверджувати, що їх кругообіг настільки динамічний і потребує наукового 

обґрунтування і подальшого дослідження. Тому у національному страхуванні 

існують дискусійні питання теоретичного, методологічного та прикладного 

характеру і в рамках дослідження діяльності страхових організацій доцільно 

приділити увагу їх фінансовому механізму в сучасних умовах господарювання, 

оскільки, без цього важко забезпечити функціонування ефективного ринку 

страхових послуг. 
В економічній літературі сутність терміну «фінансовий механізм» досить 

широко зображено в роботах українських вчених, однак єдиної думки щодо 

його визначення та його складників не існує. Н. Савченко вважає, що 

фінансовий механізм – це важіль, який дає змогу виконувати тактично-
стратегічних завдання, що стосуються системи обов’язкового соціального 

страхування, з урахування економічних умов [1, с. 55].  
Слід наголосити на неповному трактуванні цього терміна, оскільки 

фінансовий механізм є набагато ширшим поняттям, крім цього, автор не 

виділяє його складників, основних характеристик та способу дії. Г. Кірейцев і 

С. Лондар трактують фінансовий механізм як комплекс методів реалізації 

інтересів економічного характеру за допомогою фінансового постійного впливу 

на соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими частинами 

описаного механізму є: фінансове забезпечення, регулювання, що містить 

систему фінансових індикаторів [2, с. 49]. Водночас автори наводять часткове 

визначення фінансового механізму, не виділяючи конкретних методів та 

складників системи фінансових індикаторів. Потребують розмежування 

поняття «фінансове забезпечення» та «регулювання».  
Складовими елементами фінансового механізму, на думку О. Романенка, є 

фінансове прогнозування, планування, управління фінансами та постійний 

фінансовий контроль, фінансові показники та нормативи, стимули й санкції, 

ліміти, норми, резерви, фінансове законодавство. Однак дослідник не 
систематизує складники в частині методів, незрозумілим залишається 

належність інших складових частин цього механізму, окремо виділено 

законодавче забезпечення [3, с. 62].  
Постановка завдання. Постає також необхідність у формуванні 

збалансованої та стабільної системи фінансових відносин, що врегульовується 

із застосуванням складових фінансового механізму, який слід розглядати як 

комплекс взаємоузгоджених засобів постійного впливу в частині акумулювання 

коштів з метою проведення стабільної страхової діяльності та управління 

соціальними ризиками. 
Необхідність дослідження поняття «фінансовий механізм» зумовлена 

неоднозначністю тлумачення цього терміну, певними розбіжностями його 
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вживання в науковій літературі. Більшість авторів, використовуючи поняття 

«фінансовий механізм», пов’язують його з елементом або складовою частиною 

організаційної структури фінансової системи у вигляді підсистеми, яка 

приводить у дію економічні закони управління народним господарством та 

розглядає цей термін як сукупність елементів фінансової системи: фінансових 

та економічних показників, індикаторів, інструментів, важелів, нормативно-
правового та інформаційного забезпечення. 

Під фінансовим механізмом слід розуміти систему фінансових форм і 

методів, яка включає фінансові, економічні показники, індикатори, інструменти 

та важелі та базується на нормативно-правовому й інформаційному 

забезпеченні. 
Особливості фінансового механізму страхової компанії обумовлені 

історично визначеними суспільними формами функціонування страхового 

фонду та фінансами страхової компанії. Фінансовий механізм діяльності 

страхової компанії умовно поділено на шість етапів. На першому етапі 

відбувається надходження страхових премій до страховика як безпосередньо 

від страхувальника, так і через прямих страхових посередників та 

перестрахувальників. Страховик за отримані страхові премії виплачує 

винагороду у вигляді комісії прямим страховим посередникам та здійснює 

тантьєму (комісію з прибутку) перестрахувальникам. 
На другому етапі відбувається перестрахування, яке здійснює страхова 

компанія, передаючи частину страхової відповідальності та страхових премій 

перестраховику. Страхові премії від утриманої страховиком на собі 

відповідальності оподатковуються за ставкою 3%. Зворотний зв’язок 

відображається у здійсненні страхових виплат, якщо має місце страховий 

випадок, і тантьємі. 
На третьому етапі страховик, який займається видами страхування іншими, 

ніж страхування життя, формує технічні резерви із страхових премій. Із технічних 

резервів утворюються два види резервів: резерви збитків та резерви незароблених 

премій. Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя та медичного 

страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження 

страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за 

цими видами страхування. Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких 

резервів із страхування життя: довгострокових зобов'язань; належних виплат 

страхових сум. 
На четвертому етапі відбуваються страхові виплати або виплати 

страхового відшкодування, які вираховуються з резервів збитків, що 

включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування 

за відомими вимогами страхувальників, за якими прийнято рішення з виплати 

страхової суми, здійснення страхової виплати або страхового відшкодування. 
На п’ятому етапі здійснюється розміщення сформованих технічних 

резервів (резерви незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених 

збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв катастроф; резерв 

коливань збитковості) згідно із Законом України «Про страхування» [5], 

правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 
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страхування іншими, ніж страхування життя. Здійснюючи фінансову 

діяльність, пов'язану з розміщенням коштів технічних резервів та їх 

управлінням, страховики повинні дотримуватись умов щодо безпечності, 

прибутковості, ліквідності та диверсифікованості. 
На шостому етапі з суми нерозподіленого прибутку формуються вільні 

резерви, які розміщуються з урахуванням прибутковості. Вільні резерви − це 
частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення його 

платоспроможності відповідно до прийнятої методики здійснення страхової 

діяльності. Прибуток, який страховик отримує від розміщення вільних резервів 

та резервів незароблених премій, становить нерозподілений прибуток страхової 

компанії. 
Отже, основне завдання фінансового механізму страхового бізнесу – 

формування та цільове, максимально ефективне витрачання фінансових 

ресурсів. Критичний аналіз літературних джерел дав змогу сформувати 

тлумачення фінансового механізму страхового бізнесу в Україні як сукупність 

фінансових методів, інструментів та відповідних важелів, властивих страхового 

бізнесу, що використовуються для мобілізації фінансових ресурсів та їх 

ефективного використання.  
На рис. 1 зображена узагальнена схема взаємодії елементів фінансового 

механізму соціального страхування в Україні. 
З огляду на властивості страхового бізнесу, пропонуємо виділити в частині 

фінансових важелів систему знижок (як складника фінансових стимулів) та 

надбавок до страхового тарифу (у частині фінансових санкцій), що залежать від 

певних умов. Страховий бізнес характеризується грошовими ресурсами, 

пропорціями розподілу між страховика та страхувальниками [3, с. 61].  
На ефективне фінансування страхового бізнесу впливає рівень 

економічного розвитку держави й доходи громадян, політична та демографічна 

ситуація України. Результати демографічного прогнозування, здійснені 

Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, засвідчують, 

що зменшення чисельності найбільш активного населення у віці від 20 до 64 

років здійснюється за умови зниження загальної чисельності населення. Це 

неминуче приводить до скорочення сукупної пропозиції робочої сили на ринку 

праці та зростання співвідношення непрацездатного й працездатного населення.  
Вагомими перешкодами в залученні необхідних фінансових ресурсів для 

страхового бізнесу виступає наявність тіньового сектору. Основними 

завданнями формування ефективно чинного фінансового механізму страхового 

бізнесу в Україні є:  
– мобілізація та нагромадження фінансових ресурсів;  
– контроль за раціональним та ефективним використанням фінансових 

ресурсів на всіх етапах. Глибока аргументація контрольних заходів і 

доказовість паритетності інтересів під час розподілу фінансових ресурсів та їх 

мобілізації в раціональному використанні можуть збільшити запит 

громадськості на виконання контрольних дій у сфері страхового бізнесу; 
 – оптимальний розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів у системі 

страхового бізнесу;  



608 
 

– модернізація фінансового механізму з урахуванням змін сучасності та 

норм економічного життя. 
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Рисунок 1 – Фінансовий механізм страхового бізнесу 

 Реалізація зазначених напрямів у системі страхового бізнесу повинна 

будуватися на принципах прозорості, відкритості й публічності, що має стати 

основою діяльності всіх сторін. Фахівці наголошують, що взаємна фінансова 

відповідальність суб’єктів страхових відносин, створення умов задля 

забезпечення фінансової збалансованості системи страхового бізнесу необхідна 

для розвитку фінансових відносин у цій сфері [1].  
Складові частини фінансового механізму страхового бізнесу повинні 

взаємодіяти між собою, враховуючи орієнтири, принципи, критерії соціальної 

та економічної ефективності, функції страхування. Діяти під впливом 

нормативно-правового поля, що стане гарантом стабільності та надійності в 

реалізації складових частин фінансового механізму страхового бізнесу.  
Функціонування фінансового механізму страхового бізнесу повинно 

спиратися на комплекс принципів (гарантованість, стабільність, 

передбачуваність, солідарність і паритетність), що має забезпечувати таку 

систему, яка буде постійно функціонувати й забезпечувати страховий захист 

певних категорій населення.  
Отже, страховий бізнес розглядають у формі перерозподільних відносин, 

фінансового потоку і фінансового інституту. Кошти, які акумульовані у фонді, 

проходячи фазу перерозподілу, набувають форму не грошову, а фінансового 

потоку, перерозподіленої частини первинних доходів підприємств і 

домогосподарств.  
Важливим завданням удосконалення фінансового механізму страхового 

бізнесу є стимуляція прояву ефекту та протидії росту тіньової заробітної плати. 

Висновки. Таким чином, удосконалення фінансового механізму страхового 

бізнесу повинно здійснюватися з метою матеріальної забезпеченості 

застрахованих осіб. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФIНАНСОВОЇ СИСТEМИ БАНКУ 
У статті проведено аналіз сучасного стану фінансової системи України. 
Ключові слова: банківська система, залучені кошти, комерційні банки, банк, 

Національний банк України. 
Пoстановка прoблеми. У сучасних умовaх господарювання одним з 

важливих чинників розвитку ринкової економіки є ефективна банківська 

система, основу якої складають комерційні банки. Вiд надiйності банківської 

системи залежить не тільки подальший ефективний розвиток екoноміки країни, 

а й добрoбут кожного клієнта банківської установи. Запропонована НБУ 

програма рефoрм фінансового оздорoвлення банкiвської систeми призвела до 

кардинaльних змін у функцioнуванні найбільш важливих системних банків,a 

також значного скорочення їхньої кількості. З огляду на вищезазначене, 

важливо провести аналіз сучасного стану банківської системи України для того, 

щоб виявити чинники, які негaтивно пoзначаються на її рoзвитку та гальмують 

впрoвадження рефoрм у вiтчизнянiй банкiвській системі. 
Мeта стaтті полягає у дослідженні сучасного стану фінансової системи 

України та визначення позитивних напрямів розвитку 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження 

проблем та особливостей функціонування вітчизняної банківської системи 

внесли такі вітчизняні вчені як В.Виноградня, К. О. Рилова, В. В. Коваленко, Л. 

О. Примостка. Роль НБУ у регулюванні всієї банківської системи висвітлено у 

працях М. В. Старинського та З. М. Васильченко. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фiнансова система – це 

сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок 

фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, 

розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.  

Розгляд фінансової системи за складом суб’єктів передбачає визначення 

підсистем такої діяльності. Тaкими пiдсистeмами є держaвні фінaнси, фiнанси 

нeдержавних пiдприємств і устaнов, фінaнси закoрдонних юридичних і 

фiзичних осiб, фінaнси спільних пiдприємств, та iн. В свoю чeргу, кoжен з 

нaведених елeментів охoплює пeвний кoмплекс фінaнсових оперaцій. Однaк, до 

склaду дeржавних фiнансів вхoдять дeржавний бюджeт, фiнанси дeржавних 

цільoвих фондiв, держaвний крeдит, фінaнси дeржавних пiдприємств і устанoв 

та iн. Складнiсть катeгорії "фінaнси" пeвною мірoю впливaють нa однoзначне 

визнaчення катeгорії "фiнансова систeма України". Інодi цю категoрію 

отoтожнюють із категoрією "фінанси країни".  
Фiнaнсову систeму мoжна рoзглянути у кiлькoх аспектaх: з oднієї стoрони 

як сукупнiсть фiнансових iнститутів (кожний з яких сприяє утвoренню та 

використaнню відповiдних централiзованих та децентралізoваних фoндів 

коштiв для здiйснення фінансoвої діяльностi держави) - тoбто діяльнoсті з 

привoду мoбілізації, рoзподілу та викoристання цeнтралізованих та 
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дeцентралізованих фoндів кoштів для викoнання завдань i функцiй дeржави та 

oрганів місцевoго самoврядування. З іншoго бoку (в oрганізаційному аспeкті), 

фiнансову систeму мoжна рoзглядати як сукупнiсть oрганів дeржавної влади та 

мiсцевого сaмоврядування, якi здiйснюють у мeжах своєї компетенції 

керівництво фінансовою діяльністю держави та підприємств, установ, 

організацій, що беруть у ній участь. Якщо характеризувати фінансову систему з 

боку економіки, то вона буде значно ширшою і включатиме державні фінанси 

(бюджет держави, державний кредит фонди цільового призначення, фінанси 

державних підприємств), фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні 

фінанси (фінансові інституції, валютний ринок, фінанси міжнародних 

організацій,) та фінансовий ринок (кредитний ринок, ринок грошей, ринок 

капіталів, а також ринок цінних паперів (фондовий ринок)). 
Видiляють наступнi спeцифічні функцiї бaнківської системи України: 
1) ствoрення грoшей і регулювання грoшової маси; 
2) трaнсформаційна функція; 
3) стaбілізаційна функція. 
Функцiя ствoрення грoшей i регулювaння грoшової мaси пoлягає в тому, 

щo банківська систeма оперaтивно змiнює мaсу грoшей в oбігу, збільшуючи або 

зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції 

беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), і вона 

стосується всіх напрямів банківської діяльності. 
Для банківської системи характерна трансформаційна функція, яка 

полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів 

господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати величину 

й строки грошових капіталів та фінансові ризики. 
Бaнківська систeма тaкож викoнує стабiлізаційну функцiю, тобтo 

функцiю зaбезпечення стaлості бaнківської дiяльності та грoшового ринку. Для 

бaнківської діяльнoсті хaрактерна висока ризикoваність і бaнки прaцюють на 
умoвах пoстійної і пiдвищеної загрoзи втрати грoшей та бaнкрутства, отже, 

бoротьба з ризикaми є вaжливим завдaнням не лишe окремих бaнків, а й усієї 

бaнківської систeми. 
Кaндидат наук Дaнило Гетмaнцев зaзначає, щo бaнківська систeма бeре 

учaсть у викoнанні оснoвних функцiй фiнансової систeми Укрaїни, зoкрема, 

шляхом: 
 забезпечення спoсобів переміщення фінансових ресурсів у часі, через 

кордони держав тa між окремими галузями тощо; 
 розробки та забезпeчення способів управління ризиками; 
 забезпечення механiзму об'єднання фінансових ресурсів та їх розподілу 

між окремими суб'єктами господарювання; 
 забезпечення безпeребійного функціонування платіжних систем, зокрема, 

шляхом удoсконалення способів клірингу та здійснення розрахунків, що 

сприяють тoргівлі; 
 забезпечення насичення ринку цiновою інфoрмацією, що дозволяє 

координувати децентралізований процес прийняття рiшень в окремих 

галузях економіки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Значний вплив на розвиток та сучасний стан фінансовoї систeми має 

рівень функціонування банківської системи України. Розглянемо oсновні 

суттєві негативні тенденції банківської системи країни, які значно вплинули на 

сучасний стан вітчизняної фінансової системи. 
1. Різке зростання долі проблемних активів на балансах банків, зокрeма 

частка проблемних (токсичних) кредитів наприкінці I кварталу 2018 рoку 

зросла із 13,6% до 3157%. 
2. Суттєвий відтік депозитних ресурсів: частка від’ємного відcотку 

депозитів у іноземній валюті за 2017 рік – I квартал 2018 становила 35,7%, a у 

за гривневими депозитами – 18,8%. 
3. Введення жорстких адміністративних заходів (в т.ч. щодо зняття 

депозитів, валюто-обмінних операцій), що були запроваджені у зв’язку із 

розгортанням військового конфлікту та економічною кризою. 
4. Висока доларизація кредитів та депозитів 53,6% та 52,1% відповіднo 

станом на кінець I кварталу 2018 р. 
5. Незбалансована база активів та пaсивів банків (співвідношення 

кредитів до депозитів сягало пікового значeння 237,8% у 2017 р. та склало 

165,8% на кінець І кварталу 2018 р.). 
6. З І кварталу 2017 року по II квартaл 2018 року 36 банків було 

оголошено неплатоспроможними. Таким чином, ми бачимо, що ті негативні 

зміни у банківській системі, які відбуваються сьогодні пов’язані з одними зі 

значущих складових банківської системи: банківськими активами, депозитами, 

курсом валют, неплатоспроможністю банків. Все це негативно впливає на стан 

та перспективи розвитку фінансової системи України. За допомогою 

фінансових показників, які представлено у Звіті про виконання Плану робoти 

Держaвної фiскальної служби Укрaїни на 2018 р. розглянемо сучасний стан 

фінансової системи України. 
Банки здійснюють кредитування за рахунoк зaлучених коштів – 

депозитних вкладів. У складних фінансових умовах, які склaлися в Україні, та 

при високому рівні конкурентності серед великої кількoсті прaцюючих 

банківських установ, основним фактором, який впливає на прийняття клієнтом 

позитивного рішення щодо розміщення банківського вкладу, залишається 

високий рівень процентної ставки за депозитом. Тобто банки змушені 

піднімати відсоткову ставку за вкладними операціями, додавши певний рівень 

маржі, яка містить певний рівень доходу банківської установи з урахуванням 

рівня інфляції та повинна покрити ризики неповернення кредиту визначеної 

частини позичальників, банки розраховують рівень прoцентної ставки за 

кредитними операціями. Основний дохід банки oтримують завдяки двом 

основним складовим: комісійного та процентного дoходів. Тaк як рівень 

процентного доходу зменшується завдяки зменшенню обсягу кредитування та 

збільшення кількості неплатоспроможних клієнтів, то частка простроченої 

заборгованості за крeдитами у зaгальній сумі кредитів зростає. 
«Бюджет 2017 року планувaвся з дефіцитом на рівні 2,6% ВВП, але 

реально він буде 3,5%. Тобто, на жaль, маємо фінансування бюджету за 

рахунок збільшення державного боргу – нa великий жаль. Так, міністерство 
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розміщувало облігації під 7,4% відсотків рiчних, тобто на таких умовах, як Ірак, 

Афганістан чи Білорусь, а то й дорожче. Але всередині України цей крок 

подавали як великий успіх. Позитивом є зменшення витрат на держзакупівлі. 

Але це – консолідований успіх Мінфіну та Мінекономрозвитку. Прогресом є 

також запуск адміністрування ПДВ. При цьому невдачі зазнали намагання 

верстати бюджет на 2018 рік за новими принципами. Але Мінфін багато в чому 

прив’язаний до подій у парламенті, тобто є дещо скутий у свободі маневру»,– 
визнає аналітик. 

Фінанси домогосподарств передбачають проведення операцій з 

фінансовими активами і зобов'язаннями, які здійснюються громадянами. Слід 

звернути увагу також на розвиток фінансів спільних підприємств. Фінанси 

спільних господарств – це фінанси підприємств, які створюються державними 

органами управління, юридичними та фізичними особами за участю іноземних 

учасників. На території України фінансові операції проводяться також 

зарубіжними юридичними і фізичними особами, які мають резиденцію в 

Україні (резиденти) або діють за межами України (нерезиденти). 
Взаємодія між елементами фінансової системи здійснюється з 

використанням різних інструментів, таких як податки, збори, відрахування, 

інвестиції, кредити, дотації, субвенції, ціни і тарифи, квоти, ліцензії, емісія 

грошових коштів, цінних паперів, продаж активів, формування і використання 

страхових фондів та ін. Така взаємодія відбувається в межах певного 

фінансово-кредитного механізму. Фінансово-кредитний механізм – це 

сукупність способів, форм та інструментів, які використовуються в процесі 

проведення фінансових операцій. 
Такий механізм передбачає використання певних форм і методів 

фінансової діяльності, які регламентуються законодавством та рішеннями 

державних органів управління. До них, зокрема, належать встановлені 

законодавством форми і способи підприємницької діяльності, емісії цінних 

паперів, прямого і непрямого оподаткування, форми проведення інвестиційної 

діяльності, умови та методи кредитування суб'єктів господарської діяльності та 

ін 
Фінансова система безпосередньо взаємозв’язана з відтворювальним 

процесом так як саме через неї відбувається забезпечення процесу виробництва 

ВВП, а також, розподіл і перерозподіл його вартості. Функціонування 

фінансової системи, що засновується на кругообігу фінансових ресурсів, 

спрямоване на створення сприятливих умов для суспільного виробництва. 

Основними завданнями, що вирішуються при цьому і що відображають 

сутність фінансів як забезпечувального суспільного інституту є: мобілізація та 

оптимальне розміщення достатніх для забезпечення виробництва певного 

обсягу ВВП фінансових ресурсів; формування страхових фондів з метою 

забезпечення відшкодування втрат фінансових ресурсів і доходів та 

встановлення максимальних передумов для використання коштів даних фондів 

у кругообігу ресурсів; досягнення найвищої ефективності використання 

наявних фінансових ресурсів на основі вибору раціональної структури форм 

фінансового забезпечення; установлення оптимальної пропорції розподілу та 
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перерозподілу виробленого ВВП з метою певного забезпечення потреб 

громадян, суб’єктів господарювання, держави. 
Проблема фінансової системи України полягає в тому, що, вона не 

відповідає усім вимогам економіки країни. Це проявляється в тому, що існуюча 

система не завжди дозволяє ефективно та повною мірою акумулювати 

фінансові ресурси, а в кінцевому результаті – перерозподілити їх між різними її 

сферами. В результаті гальмуються процеси припливу інвестицій, що так 

необхідні для економічного зростання, знижується конкурентоспроможність 

реального сектору економіки. 
Отже, для подолання проблем фінансової системи необхідно: провести 

ефективні реформи по вдосконаленню нинішньої фінансової системи банків, 

яка би стимулювала ціни. Але варто додати, що фінансова система України 

різко почала прогресувати, це проявляється: високий ступінь концентрації 

фінансових ресурсів як на макроекономічному рівні так і на мікроекономічному 

рівні; високий ступінь мобільності і взаємозв'язку фінансових ринків на базі 

новітніх інформаційних технологій, що знаменують перехід всієї економічної 

системи, у тому числі фінансової, до нової, постіндустріальної стадії свого 

розвитку; 
Висновки. Таким чином, фінансова сфера є однією з головних напрямів 

діяльності держави, яка дозволяє їй бути конкурентоспроможною у світовому 

просторі. Однак сучасний стан фінансової системи в Україні показав її 

негативні тенденції та виявив значний спектр проблем в цій галузі, які 

потребують негайного формування ефективних заходів щодо їх подолання. 

Наявність кризових явищ у фінансовій системі країни призвело до формування 

низького рівня фінансової безпеки України, що не дає їй можливості бути 

конкурентоспроможній на сучасному світовому ринку. Отже, проведений 

аналіз сучасного стану фінансової системи має практичну цінність щодо 

виявлення проблемних напрямків, які у подальших наукових дослідженнях 

можуть знайти методологічне вирішення. 
Тобто основними причинами зниження ліквідності банківської системи 

України протягом досліджуваного періоду є: масовий відтік депозитів, 

неефективні адміністративні рішення, зростання недовіри до банківської 

системи, девальвація національної грошової одиниці, зростання проблемних 

кредитів та неефективний менеджмент активів та пасивів окремих банківських 

установ. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УДОСКОНАЛЕННІ 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 
У статті досліджено досвід зарубіжних країн в удосконаленні фінансування 

загальної освіти та його впровадження в Україні. Розглянуто напрямки більш 

досконалих і ефективних моделей планування і здійснення освітніх реформ. 

Досліджено напрямки зміни механізму фінансування освіти в Україні  на 

підставі адаптації зарубіжного досвіду.  
Ключові слова: освіта, бюджет, культура, видатки бюджету, джерела 

фінансування, структура освіти. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Сьогодні конкретизується місце освіти в 

суспільному відтворенні. «Освіта-це суспільне явище, яке впливає на всі сфери 

економічного життя суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення 

високих темпів економічного зростання й добробуту суспільства. Вона являє 

собою специфіку знань та вмінь підростаючого покоління, його вихованням, 

підготовкою кадрів». 
В Україні та в більшості  країн загострюється потреба адекватного 

розвитку   та вдосконалення системи освіти, в першу чергу – цілей  і методів 

діяльності середніх і вищих шкіл . Наявні системи і в Україні, І в розвинених 

демократичних країнах сформувалися у першій половині ХХ століття чи й  

раніше. Вони орієнтувалися на підготовку кадрів для виробництва 

індустріального типу в умовах суперництва за світове панування блоків та 

окремих великих держав. Отож  їх не можна вважати  «сучасними» не лише в 

Україні чи Росії – і в розвинених країнах вони не відповідають ускладненим 

суспільним вимогам [1]. 
Логічним наслідком виниклої суперечності став  практично  безперервний 

процес реформування та  вдосконалення систем освіти в усіх країнах світу. 

Зросла потреба в удосконаленні засобів планування реформ та їх практичного 

втілення. 
Фoрмулювання цілей статті.  Мета статті є дослідження економічних та 
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фінансових засад фінансування навчальних загальноосвітніх закладів, які 

забезпечують нормальну їх життєдіяльність і розвиток в сучасних умовах та 

розробці основних напрямів удосконалення фінансування загальноосвітніх 

закладів. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. Питання освіти, 

джерела її фінансування і результативність завжди перебували у центрі 

науковців. Ці питання у різний час вивчали вітчизняні і зарубіжні вчені, 

зокрема Г.П. Бекер, Й. Бескид, К. Суботіна, С.Струміним, В Новіком та інші. 

Однак більшість розглядали фінансування вищої освіти, в той час як 

фінансування середньої освіти потребує глибокого вивчення і реформування. 
Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Підстави теорії і практики 

організації і діяльності систем освіти індустріальних суспільств визначалися не 

тільки їх політичним ладом, скільки потребами і вимогами притаманного для 

них  розподілу активного населення, більшість якого працювала у 

промисловості, меншість - у сільському господарстві і третинному секторі 

освіти, послуг, управління та інше. Це спричинило гіпертрофований розвиток 

науково – технічних та інженерних секторів вищої освіти й відносної кількісної 

переваги базової професійно – технічної підготовки молоді над загальною 

освітою, що виводила у заклади університетського рівня гумбольдтівської 

моделі, пристосованих для підготовки молодих науковців та  інженерів – 
конструкторів. Саме такою була система освіти в СРСР аж до його розпаду, як і 

в розвинених країнах у середині ХХ століття. 
Країни США, Канада, Великобританія та  інші розпочали модифікувати 

систему освіти   приблизно в  70 –х  роках ХХ століття, коли середня освіта 

стала обов’язковою, і сектор вищої освіти змушений був надавати освітні 

послуги все вищому відсотку молоді вікової групи 18 – 23 роки. Розширення 

вищої освіти  відбулося  за рахунок  соціально – економічних і гуманітарних 

профілів, а не природничо–математичних   та  інженерних.  
Підхід до планування значних змін та вдосконалення у загальній освіті  

залежав насамперед від політичного ладу певної  держави, точніше, від наявної 

системи  управління і розподілу повноважень.  Другим за значенням фактором 

став рівень розвитку педагогічних, економічних, соціальних і політичних наук. 

Низький рівень фаворитозування до рішення і  лінійне планування, високий – 
застосування прогресивних методів економічного планування. 

Класичний приклад - Радянський Союз у роки прискореної  

індустріалізації економіки. Жорстка тоталітарна й цілковито централізована 

система управління  зробила   єдино можливим вертикальний варіант лінійного 

планування реформ за схемою «згори - донизу». Як відомо, вона включала 

чотири стадії. 
1. За наказом вищого політичного керівництва підпорядковані  

державні адміністративні  структури проводили спрощену і прискорену 

діагностику стану системи освіти. Вони виявляли частину і передавали дані і 

попередні пропозиції «нагору». Вище керівництво ( невелика за чисельністю 

група осіб) формулювала всі головні напрями освітньої реформи на основі 

власних уявлень про стратегію країни, потреби економіки, оборони , всіх 
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секретів виробництва. Як правило, політики – організатори  публікували свої 

плани у  розрізі широкої політичної декларації. Її лейтмотивом  були обіцянки з 

боку прогресу  і швидкого розширення та вдосконалення системи освіти  
2. Стадія планування полягала у використанні найпростіших методів  

планування. Як відомо, існує три варіанти економічного планування розвитку 

системи освіти. Перший соціально – демографічний метод, який враховує лише 

демографічні показники й визначену законами  тривалість освіти, ігноруючи 

інші  чинники і впливи. Складнішим є  метод «витрати  – прибутки», що 

розглядає освіту як інвестицію, намагаючись обчислити співвідношення  витрат 

на її діяльність і зисків від підвищеного рівня освіти і професійної  

компетентності всього населення. Також застосовувався третій метод 

планування, що передбачав лише підготовку працівників для економіки країни 

без детальних підрахунків, відмін у вартості багатьох варіантів організації цієї 

підготовки також її впливу на еволюцію всієї економіки і зростання 

національного  продукту країни й рівня життя населення. За рішенням 

партійних керівників СРСР Держплан обчислював потреби видобувної,  

оборонної промисловості, сільського господарства, транспорту та  ін. На цій 

основі він формулював вимоги до Міністерства освіти -  характеристики всіх її 

рівнів, кількість закладів, програми підготовки визначених на багато років, 

контингентів  фахівців потрібних спеціальностей. 
3. Третій етап у СРСР, який постійно боровся з часом і «доганяв  і 

випереджав» капіталістичні країни, намагалися зробити мінімально коротким. 

Для цього створені плани передавалися виконавцям до неухильного виконання. 

Спроби внести зміни – навіть виправдані і доцільні – суворо  каралися. 
4. У нормальних умовах  заключною стадією лінійного планування і 

здійснення реформ освіти є поглиблене дослідження нового стану системи 

освіти державними органами. Для  цього використовуються різноманітні 

інспекції, контрольні вимірювання, тести, екзамени тощо. Мета -  визначити 

рівень досягнення  запланованих цілей, а  також виявити  найбільші вади для 

створення  нового плану реформування освіти. В СРСР цю стадію проводили 

рідко – доповіді  районних і обласних управлінь освіти про виконання наказів, 

отриманих на третій стадії, розглядалися як незаперечна ознака досягнення всіх  

цілей реформи освіти. Новий  цикл реформування розпочинався або внаслідок 

наростання негараздів у  діяльності навчальних закладів, або під впливом  

важливих освітніх реформ у   зарубіжних країнах. 
Узагальнюючи  радянський  і зарубіжний досвід реформування систем 

освіти в першій   і на початку 2-ї  половини ХХ ст., слід визнати великий вплив 

на її теорію і практику фундаментальних принципів індустріального 

суспільства – стандартизації, спеціалізації, синхронізації, концентрації, 

максимілізації  і централізації.  Разом з гіпотезою про особливу ефективність 

«наукової організації праці» вони привели до перетворення системи освіти у  

своєрідний продуктивний сектор, завданням якого було забезпечити  інші 

сектори економіки і  виробництва кадрами з потрібними спеціалізаціями і 

рівнями підготовки. Більшість розвинених країн мало чим поступалися СРСР 

жорстокістю централізації управління освітою -  споруджувалися надмірно 
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великі школи і професійно - технічні заклади і законодавчо  вводилися 

стандарти змісту і тривалості навчання [2]. 
Концепція і централізація школи була виправданою, (приклад – розвиток 

освіти в СРСР у період ліквідації  неписьменності), але загалом вона втрачала 

ефективність зі  зростанням рівня   демократії і свободи у конкретній країні. 
Приклад СРСР тимчасово використало керівництво відомих  міжнародних 

організацій, які займалися розвитком чи фінансуванням освіти в  країнах 

третього світу (йдеться насамперед про ЮНЕСКО і Світовий Банк). Програми 

допомоги передбачали організацію в  цих країнах служб планування, завданням 

яких найчастіше було перенесення досвіду СРСР і частини розвинених країн на 

терени Африки, Азії і  Латинської Америки. Керівництвом молодих держав 

надмірно часто покладалося на комуністичні ідеї і принципи  штучного 

прискорення  економічно – соціальних змін. Успіх цих програм виявився 

обмеженим; пізніше програми визнали невдалими саме в наслідок 

примітивного планування, яке не врахувало соціально – культурні умови 

кожної  країни й намагалося винайти універсальні засоби і методи. 
Наприкінці ХХ ст. фахівці одного з підрозділів ЮНЕСКО -  Всесвітнього 

освітнього бюро у Женеві -  виконали аналіз великої кількості освітніх реформ 

попередніх десятиріч. З 156 спроб реформ повністю невдалими виявилися аж 

75%, вдалими – лише 8%. Серед головних причин такого  високого відсотка 

невиконання планів реформування та вдосконаленню освіти аналітики 

вказують старі підходи і методи. Надмірне захоплення адмініструванням, і 

відмову від розширення соціальної бази реформ через залучення всіх освітян і 

широких мас населення. 
Брак коштів не завжди був однією з головних причин невдалих чи 

неповних реформ.  Захоплення поліпшенням суто  кількісних характеристик 

освіти  й нехтуванням усіма іншими аспектами спонукало керівників реформ 

користуватися лише економічними методами планування, вкладати 

якнайбільше матеріальних і Фірсових ресурсів [3]. Та практично кожного разу 

(так сталося у  США, Канаді, Данії. Швеції та Інших  країнах) подібне кількісне 

розширення системи освіти без змін змісту і методів навчання не забезпечувало  

досягнення тих цілей, які ставили перед освітою суспільство і економіка. 
80-і роки ХХ ст. -  період  розчарування у застосовності економічних 

методів в  освітньому  плануванні. Припинення економічного буму скоротило 
освітні бюджети багатьох розвинених країн і  змусило відмовитися від політики 

розширеного  фінансування ( Великобританія часів М. Тетчер, Швеція та Ін.) 

Нові економічні умови разом з явищем демократизації всього суспільного 

життя стимулювали вибір принципово нових підходів до освітнього планування 

та здійснення реформ. Користуючись термінологією А. Тоффлера. Можна 

сказати, що настав  час  реформ у стилі суспільства «третьої хвилі», оскільки 

багато розвинених країн розпочали побудову якоїсь з моделей  інформаційного 

суспільства. 
Аналіз попередніх підходів швидко виявив їх головний недолік -  неувага 

авторів проектів  та  їх  реалізаторів до суспільно – економічних реалій останніх 

десятиріч ХХ ст., концентрація на суто  технічних питаннях реформ, 
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ігнорування суто « людського фактора». Реформи виявилися приреченими  на 

часткову чи повну невдачу  через відмову від витрат часу на попередню стадію 

-  формування суспільного консенсусу щодо їх найвищих цілей і застосовних 

засобів. Керівники реформ - найчастіше міністри освіти - нехтували залученням  

до їх реалізації широкої громадськості, вчителів і викладачів, учнів і студентів,  

їхніх батьків, журналістів, представників об’єднань бізнесменів, професійних 

спілок тощо. 
Науковці і політики розпочали пошуки більш досконалих і ефективних 

моделей планування і здійснення освітніх реформ. Запропоновано велику групу 

варіантів, найбільш відомими і поширеними  серед яких стали відкрита, 

взаємодії (інтерактивна), трансакційна, діалектична, співучасті, політична, а в 

останні роки – синергетична моделі. 
Отже можна стверджувати, що організатори і  керівники «нових» освітніх 

реформ у розвинених  країнах поставили собі за мету забезпечити широку 

громадську підтримку реформ за рахунок залучення всього населення і 

представників бізнесових кіл до процесу вибору і формування головних цілей  

реформ  і бажаних методів їх реалізації. Це повністю змінює перебіг  реформ 

порівняно з тим алгоритмом, який так широко використовувався в  

індустріальну епоху. 
Перша стадія нових реформ  полягає у досить тривалих і широких 

дискусіях щодо  стану і якості освіти, порівняння її характеристик з аналогами 

в  інших розвинених країнах, урахуванні головних світових процесів 

(демократизація, інформатизація, інтеграція та ін.)  [4]. 
Другою стадією можна вважати створення проекту закону про реформу і 

подання його  до парламенту. Роль закону дуже важлива, оскільки в його тексті 

закладені загальні риси змін, розподіл відповідальності і повноважень, засоби   

моніторингу перебігу і результатів змін, а головне – фінансові і матеріальні  

ресурси для здійснення реформ. Найчастіше закон передбачає попереднє 

проведення експерименту обмеженого обсягу , результати  якого всі чекають 

для оцінювання і прийняття дальших рішень. 
Третя стадія сучасних реформ – виконання експерименту і детальний 

аналіз його результатів. На цьому етапі використовують нові методи 

педагогічних вимірювань, поліпшені варіанти фінансового аудиту й збір 

значної кількості статистичних даних. Група експертів здійснює узагальнення  

наслідків і пропонує шляхи розширення реформи. На цій основі створюється 

новий  закон, який затверджує парламент.  
Нові реформи принципово відрізняються від усіх попередніх варіантів 

повільністю і виваженістю.  Ключовими словами для них стали не вказані вище 

«індустріальні» визначники, а «децентралізація» та  «усуспільнення». Для 

кінцевого успіху реформи чи значного вдосконалення критично важливою 

виявилася  передача частини відповідальності міністерств освіти і урядів  

нижчим рівням системи управління, а також обов’язкове залучення широкої 

громадськості до втілення положень нових освітніх законів.  Саме за цим 

сценарієм відбувалися практично всі реформи  середньої і вищої освіти в 

розвинених країнах Європи після 1985 р. (в Іспанії, Нідерландах, Бельгії, 
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Франції, Фінляндії  та ін.). 
Досвід країн з розвиненою економікою переконує, що ринок є 

ефективнішою формою взаємозв’язку інтересів окремої людини та держави, 

народної освіти  й потреб суспільства порівняно із жорстоким механізмом 

функціонування планової економіки, виробництва та навчання . У таких умовах 

виправданою буде не просто загальна освіта, а реальний вибір школяра, 

зважаючи на його здібності та можливості, які будуть надані різними формами 

й ступенями здобуття освіти відповідно до диференційованого  замовлення 

споживачів : для ВНЗ – вищий ступінь (ліцей, гімназія) з одинадцятирічною 

освітою; для виробництва - школа з трудовим  ухилом та необхідною 

професіоналізацією тощо. 
У багатьох країнах світу визнано, що учасниками освітнього процесу є 

приватний сектор, громадські організації, органи місцевого самоврядування, 

держава, асоціації батьків та навчальні заклади. Ось приклади розподілу 

повноважень між учасниками освітнього процесу: 
1. Ірландія: держава фінансує освіту, а виборні органи на місцях 

здійснюють контроль і управління ресурсами.  
2. Австралія, Іспанія : місцеві громади, влада земель, муніципалітети 

фінансують освіту, а держава створює умови й захищає автономію шкіл. 
3. Нідерланди : розгалуженою є мережа недержавних закладів освіти, і 

вони фінансуються на рівних умовах із державними закладами через 

центральний і місцеві бюджети; держава сприяє розвитку приватного сектору в 

освіті, забезпеченню громадського контролю та залишає за собою роль 

спостерігача за виконанням іншими учасниками своїх зобов’язань.  
У закордонному експерименті є також досвід застосування при 

фінансування загальноосвітніх шкіл шкільних ваучерів. Суть системи шкільних  

ваучерів така: кожній дитині належить ваучер, який можна використати в будь-
якій школі. Ваучер відсилається до певної школи, і від держави надходить чек 

на фіксовану суму, школа лишає за собою право встановлювати чи не 

встановлювати додаткову оплату до основної суми ваучера. За цією 

пропозицією державні школи змушені конкурувати з приватними школами. За 

цією пропозицією державні школи змушені конкурувати з приватними 

школами. Вони могли б збільшувати надходження через заохочування учнів до 

відвідування, як це роблять приватні школи . Якби батьки схвалювали 

навчальні програми, пропоновані державними школами, то такі школи були б 

на належному рівні [5]. 
Досить важливим  напрямом зміни механізму фінансування освіти на 

сьогодні також  є підвищення самостійності освітніх установ в управлінні 

фінансовими ресурсами та підвищення ефективності використання цих 

ресурсів. 
В цілому покращити систему фінансування загальноосвітніх закладів та 

підвищити якість надання освітніх послуг, на нашу думку, допоможуть такі 

заходи : 
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- розширення автономії навчальних закладів у використанні бюджетних 

коштів на освіту, що додасть стимулів для заощаджень і ефективнішого 
використання ресурсів; 

- раціоналізація оплати праці вчителів на основі підвищення вимог до 

педагогічного персоналу і за рахунок створення умов для підвищення 

кваліфікації й атестації вчителів; 
- виділення більших ресурсів на шкільну і взагалі освітню інфраструктуру 

за рахунок програм інноваційного розвитку, розбудови комп’ютерної мережі, 

залучення приватних інвестицій у дослідження, підготовку кадрів і високі 

технології ; 
- держава повинна активніше заохочувати приватні інвестиції в освіту, щоб 

покривати частину витрат населення; 
- відновлення харчування учнів 1-3 класів за кошти бюджету; 
- надання працівникам освіти безвідсоткових кредитів на будівництво 

житла; 
- направлення більшої суми коштів на виконання Державних програм 

(«Шкільний автобус», «Розвиток сільської школи», «Діти України» тощо). 
Основними заходами держави, спрямованими на удосконалення 

економічної моделі освіти, мають стати : 
- поліпшення технології формування видатків державного та місцевих 

бюджетів на освіту, удосконалення системи кількісних та якісних показників 

для нормування зазначених видатків ; 
- розроблення диференційованих стандартів інфраструктурного 

забезпечення  середніх загальноосвітніх  навчальних закладів різних типів ; 
- розроблення та запровадження диференційованих нормативів витрат на 

здійснення діяльності навчальними  закладами ; 
- запровадження змішаного фінансування інноваційних проектів у галузі 

освіти ; 
- удосконалення правового підґрунтя для приватного  фінансування 

діяльності навчальних закладів ; 
- проведення органами управління освітою (державними та місцевими) 

моніторингу інвестування навчальних закладів ; 
- запровадження спільного державного та громадського контролю за 

формуванням і використанням бюджетів навчальних закладів ; 
- застосування енерго – і теплозберігаючих технологій, ощадливе 

використання  та  розподіл  ресурсів,  що  справляються  на  середню  освіту ; 
- модернізація мережі навчальних закладів ; 
- удосконалення процедури призначення керівників навчальних закладів, 

підвищення компетентності управлінців усіх рівнів ; 
- впровадження новітніх інформаційно – управлінських і комп’ютерних 

технологій. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 
Статтю присвячено розкриттю облікового механізму фінансових результатів 

установ державного сектору. Надано класифікацію доходів та 

характеристику рахунків для їх обліку. Визначено умови визнання доходів 

установами державного сектору. Розкрито елементи витрат установ 

державного сектору та здійснено їх класифікацію. Наведено особливості 

визначення фінансових результатів неприбутковими установами державного 

сектору та їх відображення у звітній формі №2-дс «Звіт про фінансові 

результати» 
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, облік, установа 

державного сектору 
Вступ. Розроблені національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку в державному секторі мають значні відмінності в методологічному 

забезпеченні порівняно із забезпеченням до набуття їх чинності з 1 січня 2017 

року. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 «Подання фінансової звітності» вводить у теорію та практику 

обліку неприбуткових установ державного сектору нове поняття, таке як 

фінансові результати. Що потребує відповідного дослідження з метою 

виявлення та вирішення можливих проблемних ситуацій, пов’язаних з їх 

обліком. Насамперед потребують дослідження питання щодо порядку 

формування фінансового результату установ державного сектору та 

відображення цього процесу на рахунках бухгалтерського обліку та у 

фінансовій звітності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемні питання методики 

обліку фінансових результатів діяльності бюджетних установ окреслено в 

роботах таких вітчизняних вчених, як, зокрема, П.Й. Атамас, Р.Т. Джога, С.В. 

Свірко, С. О. Левицька, С.Я. Зубілевич, А.І. Фаріон, І.О. Кондратюк, О. М. 

Откаленко та ін. Незважаючи на зростання інтересу до цього напряму 

досліджень як з боку науковців, так і з боку практиків, відсутня цілісна 
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концепція облікового механізму фінансових результатів діяльності 

неприбуткових установ державного сектору. В контексті переходу України на 

високі стандарти демократичного державотворення досвід світового провідника 

демократії в сфері публічного подання фінансової інформації про результати 

витрачання суспільних коштів є неоціненним, що і визначає актуальність 

роботи. 
Постановка завдання.Метою статті є виокремлення проблемних аспектів 

облікового механізму фінансових результатів та відображення їх у фінансовій 

звітності установи державного сектору. 
Виклад основного матеріалу дослідження. НП(С)БОДС 101 «Подання 

фінансової звітності» [1]надається визначення фінансових результатів. 

Фінансові результати установ державного сектору – це профіцит, або дефіцит 

бюджету.  
Фінансові результати установами державного сектору визначаються 

щокварталу. Для цього порівнюють отримані доходи із здійсненими видатками. 
Доходи – це суми  надходжень до бюджетної установи, одержаних із 

загального і спеціального фондів для виконання кошторису. 
У складі доходів установи державного сектору обліковують асигнування з 

бюджету на видатки установи та інші заходи, доходи за спеціальними коштами, 

іншими власними надходженнями, іншими коштами тощо. 
Згідно Бюджетного кодексу України[2] залежно від джерел утворення 

доходів їх поділяють на два види: 
1) доходи загального фонду; 
2) доходи спеціального фонду. 
Згідно НП(С)БОДС 124 [3]доходи бюджетних установ класифікуються в 

бухгалтерському обліку за такими групами: 
3) доходи від обмінних операцій; 
4) доходи від необмінних операцій. 
Асигнування капітального характеру обліковуються у складі цільового 

фінансування – рахунок 54 «Цільове фінансування». 
Рахунки класу 7 «Доходи» призначені для відображення інформації про 

доходи за обмінними та необмінними операціями за загальним та спеціальним 

фондами. 
У табл. 1 наведено характеристику субрахунку обліку доходів установ 

державного сектору. 
Дохід визнається у разі, якщо існує ймовірність надходження установі 

державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з 

обмінною операцією. 
В табл. 2 відображено умови визнання доходів від обмінних операцій. 
Не визнаються доходами від обмінних операцій такі надходження: 
1) суми непрямих податків, що підлягають перерахуванню до 

бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 
2) суми попередньої оплати (авансу) в рахунок оплати товарів, робіт, 

послуг;  
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3) сума завдатку під заставу або в погашення бюджетної позики; 
4) надходження, що належать іншим особам. 
Таблиця 1 – Характеристика субрахунків обліку доходів установ 

державного сектору 
Субрахунок  Характеристика субрахунків  
Код  Назва  

Доходи за обмінними операціями 
7011 Бюджетні 

асигнування  
Ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що 

отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання 

суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених 

законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які 

обліковуються у складі цільового фінансування). 
7111 Доходи від 

реалізації продукції 

(робіт, послуг) 

Ведеться облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) 

розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими 

фондами. 
7211 Дохід від реалізації 

активів 
Ведеться облік доходів від реалізації в установленому порядку 

майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються 

доходами відповідного бюджету). 
7311 Фінансові доходи 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Ведеться облік доходів від відсотків, роялті, дивідендів та 

коштів, що отримують розпорядники бюджетних коштів від 

розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних 

коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо їм законом 

надано відповідне право.  
Ведеться облік доходів за фінансовими інвестиціями, які 

оцінюються за амортизованою собівартістю, та відсотки за 

фінансовими інвестиціями. 
7411 Інші доходи за 

обмінними 

операціями  

Ведеться облік доходів за обмінними операціями, які не 

відображені на рахунках 70 - 73 цього класу, зокрема доходів 

від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки 

активів. 
Доходи за необмінними операціями 

7511 Доходи за 

необмінними 

операціями 

Ведеться облік доходів від безоплатно отриманих активів, 

послуг (робіт). Також на цьому субрахунку обліковуються суми 

штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін 

договору або відповідних державних органів, суду, що 

включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до 

законодавства, зобов'язання, що не підлягають погашенню 

(крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності 

якої минув), а також відображається отримання спонсорських, 

благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому 

числі надходження у натуральній формі) тощо. 
 
Такі надходження відображаються як збільшення активу (грошові кошти 

на реєстраційних рахунках) та збільшення зобов’язань або доходів майбутніх 

періодів.   
Дохід від необмінних операцій визнається одночасно отриманням активів, 

послуг (робіт). 
Ресурс, отриманий унаслідок необмінної операції (крім послуг в 

натуральній формі), визнається активом у разі, якщо: 



625 
 

1) існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з 

його використанням, та / або він має потенціал корисності; 
2) достовірно можна оцінити його вартість. 
Умови визнання доходів від необмінних операцій наведено у табл.3. 
Таблиця 2 – Умови  визнання доходів від обмінних операцій 

Види доходів Умови визнання доходів 

Бюджетні 

асигнування 

Визнаються доходом при визнанні понесених витрат, пов’язаних із 

виконанням бюджетною установою своїх повноважень, визначених 

законодавством, або отримані активу, послуг (робіт) на виконання таких 

заходів, не пов’язаних із основною діяльністю  

Доходи від 

надання послуг 

(виконання 

робіт) 

Дохідвизнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання 

послуг (виконання робіт) на дату балансу, якщо може бути достовірно 

оцінений результат цієї операції.Результат операції з надання послуг 

(виконання робіт) може бути достовірно оцінений за наявності всіх 

наведених нижче умов: 
а) можливості достовірної оцінки доходу; 
б) ймовірності надходження економічних вигід від надання послуг 

(виконання робіт); 
в) можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг 

(виконання робіт) на дату балансу; 
г) можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг 

(виконання робіт) та необхідних для їх завершення. 

Доходи від 

продажу 

активів 

Дохідвід продажу активіввизнається, якщозадовольняютьсятакіумови: 
а) суб'єкт державного сектору передав споживачевісуттєвіризики, 

пов'язані з контролем над активом; 
б)суб'єкт державного сектору не здійснюєнадаліуправління та контроль за 

проданим активом; 
в) суму доходу можнадостовірновизначити; 
г)існуєймовірністьнадходження до суб'єкта державного сектору 

економічнихвигідабопотенціалукорисності; 
ґ)витрати, пов'язані з продажем, можнадостовірновизначити. 

Фінансові 

доходи 

Дохід визнається, якщо: 
1) існує ймовірність надходження до суб'єкта державного  сектору 

економічних вигід або потенціалу корисності; 

 

2) сума доходу може бути достовірнооцінена. 

Відсотки 
визнаються у тому звітномуперіоді, до якого вони належать, 

виходячи з базиїхнарахування та строку 

користуваннявідповідними активами 

Роялті визнаються за принципом нарахуваннязгідно з 

економічнимзмістомвідповідної угоди 
Дивіденди визнаються у періодіприйняттярішення  про їхвиплату 

Інші доходи за 

обмінними 

операціями 

Включають доходи від курсових різниць, від реалізації необоротних 

активів (крім нерухомого майна), оборотних  активів, дооцінки активів в 

межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів. 

Доходи відкурсовихрізницьвизнаються доходом на дату балансу та на дату 

операції 
 
Облік доходів ведеться на пасивних рахунках класу 7. За кредитом 

рахунків  відображається отримання доходів, за дебетом – зменшення доходу 
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на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об’єктів основних 

засобів; списання з рахунків залишків коштів загального фонду, не витрачених 

у звітному році; закриття рахунків обліку на фінансовий результат виконання 

кошторису звітного періоду. 
Таблиця 3–Умови визнання доходів від необмінних операцій 

Види доходів Умови визнання доходів  
Безоплатно отримані товари в натуральній 

формі 
Можуть визнаватися доходом та активом 

звітного періоду, в якому вони фактично 

були отримані 
Суми зовнішньої безоплатної допомоги Визнаються активом та доходом на момент 

набуття чинності за договором 
Суми внутрішньої безоплатної допомоги  Визнаються активом та доходом того 

звітного періоду, коли вони були отримані 
Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за 

рішенням сторін договору або відповідних 

державних органів, суду  

Включаються до складу доходів звітного 

періоду за датою фактичного їх 

надходження 
Дохід від податкових надходжень  Визнається на дату настання податкової 

події  
 
Видатки є одним з найважливіших показників діяльності установ 

державного сектору. Вони є підставою визначення фінансових результатів 

діяльності установи та результатів виконання кошторису, його аналізу для 

виявлення резервів зниження видатків. У загальній системі бухгалтерського 

обліку установ державного сектору саме облік видатків є найскладнішим та 

найвідповідальнішим, потребує досконалого розроблення та удосконалення. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку державного 

сектору інформації про видатки визначає НП(С)БОДС 135 «Витрати»[3]. Даний 

нормативний документ замінює поняття «видатки» на «витрати». Витрати 

бюджетної установи – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу 

.(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власником). 
За НП(С)БО 135 витрати суб’єктів державного сектору класифікуються в 

бухгалтерському обліку за такими групами: витрати за обмінними операціями, 

витрати за необмінними операціями. 
Витрати за обмінними операціями включають такі елементи витрат: 
 оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення 

військовослужбовців); 
 відрахування на соціальні заходи; матеріальні витрати (використання 

предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо); 
  амортизація; 
 фінансові витрати (витрати суб’єкта державного сектору, пов’язані із 

запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами, 

премія, дисконт за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо); 
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  інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати, 

пов’язані з реалізацією активів, уцінка активів, втрати від зменшення 

корисності активів тощо). 
Витрати за необмінними операціями включають такі елементи витрат: 
 трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо); 
 інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов’язані з передачею 

активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, 

фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання 

цільових заходів, неповернення депозитів тощо). 
Оскільки кошторис установ складається із загального і спеціального 

фондів, то видатки поділяються на:  
1) видатки загального фонду 
2) видатки спеціального фонду.  
Крім цього, усі видатки, що здійснюють установи державного сектору, 

поділяються на касові та фактичні.  
Класифікація витрат (видатків) установ державного сектору наведена на 

рис. 1. 
Касові видатки – це всі суми, проведені органом казначейства або 

установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного 

рахунків як готівкою, так і через безготівкову оплату рахунків, за всіма 

операціями. 
Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю за 

цільовим витрачанням коштів бюджету згідно із затвердженим кошторисом 

установи. Однак за цими видатками неможливо визначити фактичне 

використання коштів, так як окремі суми можуть бути нараховані, але не 

виплачені. Касові видатки показують суму асигнувань, які отримала і витратила 

установа державного сектору за окремими кодами економічної класифікації 

видатків (КЕКВ), що дає змогу мати інформацію про касове виконання 

кошторису та про залишки невикористаних асигнувань на певну дату. Касові 

видатки установ державного сектору, які фінансуються через органи 

Казначейства, обліковуються двічі: один раз в органі Казначейства (під час 

списання коштів з реєстраційних рахунків установи) і другий раз – в самій 

установі (під час отримання виписки органу Казначейства з реєстраційних 

рахунків). 
Фактичні видатки – це дійсні витрати коштів установи державного 

сектору, оформленні первинними документами і здійснені за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів бюджету, а також нараховані або проведені, 

але не сплачені. До них належать видатки за неоплаченими рахунками 

кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною платою і 

стипендіями. Їхній облік дає змогу контролюватихід виконання кошторису 

установою загалом та дотримання встановлених норм видатків за окремими 

КЕКВ. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених 

кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, 
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тому під час виконання планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам 

асигнувань за кошторисом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Класифікація витрат (видатків) установ державного 

сектору 
 
Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні у сумі. 

Касові та фактичні видатки установи державного сектору є окремими етапами 

руху бюджетних коштів та об’єктами бухгалтерського обліку. Суми видатків 

відображаються за кожним із рахунків бухгалтерського обліку один раз, а за 

КЕКВ – двічі (за фактичними та касовими видатками). Це необхідно для 

організації аналітичного обліку касових і фактичних видатків. 
Бухгалтерський облік касових видатків ведеться на відповідних 

субрахунках 2311 «Поточні рахунки в банках», 2313 «Реєстраційні рахунки», 

2211 «Готівка у національній валюті». За кредитом цих субрахунків 

відображаються касові видатки установи, тобто суми, отримані з рахунків у 

казначействі чи банку готівкою або перераховані у безготівковому порядку. 

Одночасно роблять запис у дебет інших субрахунків залежно від напряму 

видатків. 
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Для обліку фактичних видатків установ державного сектору Планом 

рахунків передбачено клас 8 «Витрати». Використання витратних рахунків є 

доволі широким. Зокрема, їх використовують і в обліку операцій з грошовими 

коштами, і в обліку операцій з руху запасів, і в обліку розрахунків із заробітної 

плати та операцій з погашення заборгованості із заробітної плати, обліку 

операцій під час виробництва продукції (надання послуг), обліку операцій з 

капітального будівництва тощо. 
У кінці звітного періоду (кварталу) здійснені фактичні видатки списується 

на фінансовий результат. 
В економічній класифікації видатків приведене чітке розмежування 

видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх 

предметними ознаками. Така класифікація дає змогу однаково обраховувати 

доходи і витрати бюджету, складати звітність про виконання бюджету, 

здійснювати контроль і аналіз за кожним видом доходів і витрат, кодувати 

показники бюджетів під час їх автоматичної обробки. 
Для того, щоб визначити фінансовий результат за звітний період, потрібно 

закрити (списати) доходи і витрати за цей період на фінансовий результат 

звітного періоду. 
Оскільки рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображаються 

фінансові результати розпорядників бюджетних коштів, є активно-пасивними, 

сальдо субрахунків 5511 «Фінансові результати звітного періоду» та 5512 

«Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)» може 

бути як дебетовим, так і кредитовим. 
УЗвіті про фінансові результати ф. № 2-дс розпорядники бюджетних 

коштів наводять інформацію про доходи, витрати і фінансові результати за 

звітний період. Ця форма складається з 4 розділів, а саме:  
1) фінансовий результат діяльності; 
2) витрати бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією витрат 

і кредитування бюджету;  
3) виконання бюджету (кошторису);  
4) елементи витрат за обмінними операціями.  
Розглянемо особливості заповнення цієї форми (табл. 4). 
Інформація щодо фінансових результатів виконання кошторису 

розпорядників бюджетних коштів відображається у фінансовій звітності 

бюджетних установ, а саме у ф. № 1-дс «Баланс» та ф. № 2-дс «Звіт про 

фінансовірезультати».  
Висновки. В результаті проведення дослідження виявлено, що питання 

облікового відображення формування фінансових результатів неприбуткових 

установ державного сектору залишається малодослідженим з наукового 

погляду. У статті було розглянуто порядок формування фінансових результатів 

установи державного сектору та його відображення у звітності. Також розкрито 

методику обліку доходів, витрат та фінансових результатів неприбуткових 

установ державного сектору. 
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Таблиця 4 – Особливості заповнення форми №2-дс «Звіт про фінансові 

результати» 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

ДОХОДИ    
Доходи від обмінних операцій    
Бюджетні асигнування  2010 рах. 70 
Доходи від надання послуг (виконання 

робіт) 
2020 рах. 71 

Доходи від продажу активів 2030 рах. 72 
Фінансові доходи 2040 рах. 73 
Інші доходи від обмінних операцій 2050 рах. 74 
Усього доходів від обмінних операцій  2080 р. 2010 + р. 2020 + р. 2030 + р. 2040 + р. 

2050 
Доходи від необмінних операцій    
Податкові надходження 2090 - 
Неподаткові надходження  2100 - 
Трансферти  2110 субрах. 7512 
Надходження до державних цільових 

фондів  
2120 - 

Інші доходи від необмінних операцій 2130 субрах. 7511 
Усього доходів від необмінних операцій 2170 р. 2010 + р. 2130 
Усього доходів 2200 р. 2080 + р. 2170 
ВИТРАТИ    
Витрати за обмінними операціями     
Витрати на виконання бюджетних 

програм 
2210 рах. 80 

Витрати на виготовлення продукції 

(надання послуг, виконання робіт) 
2220 рах. 81 

Витрати з продажу активів 2230 рах. 82 
Фінансові витрати 2240 рах. 83 
Інші витрати за обмінними операціями 2250 рах. 84 
Усього витрат за обмінними операціями 2290 р. 2210 + р. 2220 + р. 2230 + р. 2240 + р. 

2250 
Витрати за необмінними операціями    
Трансферти 2300 рах. 85 
Інші витрати за необмінними операціями 2310 рах. 85 
Усього витрати за необмінними 

операціями 
2340 р. 2300 + р. 2310 

Усього витрат 2380 р. 2290 + р. 2340 
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 р. 2200 – р. 2380 
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AНAЛIЗ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
В роботі досліджено доходи та видатки місцевих бюджетів протягом 2014-
2017 рр. Наведено, що основною проблемою функціонування місцевих 

бюджетів є невідповідність видатків доходам та запропоновано напрями 

усунення  окресленої проблематики. 
Ключові слова: бюджет, місцеві бюджети, бюджетна система,доходи, 

видатки. 
В умовах бюджетної трансформації необхідно забезпечити ефективне 

виконання місцевих бюджетів з метою подальшої бюджетної децентралізації, 

що впливає на врегулювання відносин у сфері управління державою. У 

сучасних умовах бюджетного реформування в Україні особливо актуальним є 

підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів за допомогою 

результативної діяльності місцевих фінансових органів та органів місцевого 

самоврядування, що здійснюють певну сукупність дій задля виконання цілей і 

завдань бюджетної політики.  
Розробка ефективного використання місцевих бюджетів передбачає 

досягнення кінцевої мети в рамках підвищення розвитку економічного 

потенціалу регіону та країни в цілому. Перш за все, увагу слід приділити 

оптимальному розподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної системи, 

а також збалансованості бюджетів.  
Метою статті є розкриття особливостей, динаміки виконання місцевих 

бюджетів у сучасних умовах бюджетного реформування в Україні та 

визначення напрямів підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів.  
Проблеми виконання місцевих бюджетів розглянуто у працях вітчизняних 

учених, які приділяють особливу увагу питанням ефективного управління 

місцевими фінансами, фінансово-економічному забезпеченню функціонування 

місцевого самоврядування, оцінці факторів, що впливають на стан рівноваги 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/z0089-11
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/z0903-12
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витрат і доходів місцевих бюджетів. Зокрема, це праці таких вчених, як Г. 

Сукрушева, М. Латинін, І. Лютий, Ю. Радіонов, Н. Позняковська, О. Бабінова, І. 

Запатріна, Т. Мигович. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних учених, 

що розкривають сутність дії бюджетного процесу, моделювання попиту та 

пропозиції на ринку суспільних благ, а також розробки ринкового соціалізму та 

економіки добробуту, можна виділити праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Дж. М. 

Кейнса, П. Самуельсона.  
Однак у сучасних умовах фінансової децентралізації більш ґрунтовного 

дослідження потребує проблема виконання місцевих бюджетів та пошук шляхів 

підвищення їх ефективності з елементами прогнозування показників 

фінансового стану місцевого бюджету.  
Сьогодні процес виконання бюджетів є основою бюджетної політики 

держави та показником вмілого управління бюджетними ресурсами. Ефективне 

використання важелів бюджетної політики забезпечує соціально-економічний 

розвиток окремих територіально-адміністративних одиниць та держави в 

цілому. Пріоритетними шляхами здійснення бюджетної політики є досягнення 

збалансованості державного бюджету в середньостроковій перспективі, 

послідовність здійснення напрямів впливу державних органів влади та 

місцевого самоврядування на бюджетні відносини та заздалегідь обумовлений 

план розподілу фінансових ресурсів [1, с. 32].  
Місцеві бюджети є важливим елементом бюджетної системи держави. 

Однією з найважливіших проблем організації бюджетних відносин на 

місцевому рівні є невідповідність видатків дохідним надходженням.  
Недостатність власних стабільних доходів місцевих бюджетів, яка не 

сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, зумовлена такими 

обставинами [2]:  
– низьким рівнем обґрунтованості та прогнозованості дохідної частини 

місцевих бюджетів;  
– концентрацією фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що 

знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих питань 

регіонів;  
– високим рівнем централізації бюджетних ресурсів;  
– невирішеністю питання подолання заборгованості між бюджетами різних 

рівнів за взаємними розрахунками;  
– тенденцією здійснення видатків з місцевих бюджетів без відповідного 

підкріплення дохідними джерелами, що приводить до дотаційності місцевих 

бюджетів. 
Всі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням за 

ними відповідних джерел доходів бюджету, що наведено в табл. 1 [4; 5]. 
Доходи місцевих бюджетів становили 231 млрд. 702,0 млн. грн., або 95,2% 

обсягів, затверджених місцевими радами (243 млрд. 454,2 млн. грн.), і 91,6% 

плану (253 млрд. 6,8 млн. грн.) у 2014 році, та зросли, порівняно з 2013 роком, 

на 10 млрд. 682,6 млн. грн., або 4,8%. Планові показники не виконані на 21 

млрд. 304,8 млн. грн., або 8,4 %. У 2015 році доходи складали суму 294 млрд. 

460 млн. грн.,(на 62 млрд. 756 млн. грн. більше, порівняно з 2014 роком), 366 
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млрд. 143млн. грн. ‒ у 2016 році(зросли на 71 млрд. 683 млн. грн. з 2015 року) 

та 502 млрд. 098 млн. грн. ‒ у 2017 році( більше на 135 млрд. 955 млн. грн. з 

минулого року). Таке інтенсивне зростання досягнуте внаслідок збільшення 

обсягу імпорту і підвищення цін. 
Таблиця 1 – Доходи місцевих бюджетів України 

Області 2014 р. 
Всього 

доходів 

2015 р. 
Всього 

доходів 

2016 р. 
Всього 

доходів 

2017 р. 
Всього 

доходів 
АР Крим 1 926 530,6 — — — 
Вінницька обл. 8 551 828,7 11 268 739,9 14 304 447,0 20 615 135,6 
Волинська обл. 6 290 007,7 7 945 390,6 9 523 168,3 13 628 024,1 
Дніпропетровська обл. 17 876 454,6 26 372 768,6 32 471 157,5 43 419 213,6 
Донецька обл. 18 092 056,1 16 590 186,3 17 990 655,0 25 823 686,2 
Житомирська обл. 7 122 589,8 8 928 463,5 11 219 503,4 15 634 155,3 
Закарпатська обл. 6 668 883,6 8 433 086,7 10 122 170,4 14 011 340,8 
Запорізька обл. 9 049 287 12 702 593,4 16 715 365,4 22 271 286,6 
Івано-Франківська обл. 7 558 551,8 9 785 281,5 12 314 596,3 16 992 889,5 
Київська обл. 9 703 175,8 13 610 158,8 17 448 017,1 26 078 589,8 
Кіровоградська обл. 5 393 132,6 7 039 871,2 8 810 661,4 12 125 792,9 
Луганська обл. 7 639 487,2 5 427 644,3 6 353 750,5 8 033 438,6 
Львівська обл. 13 150 583,9 18 454 053,0 23 347 626,1 32 088 418,9 
Миколаївська обл. 6 120 582,5 8 082 669,4 9 932 410,1 13 348 163,9 
Одеська обл. 12 452 090,5 16 507 605,0 20 780 003,5 29 215 574,5 
Полтавська обл. 7 685 279,1 11 077 354,3 14 699 629,1 20 214 967,3 
Рівненська обл. 6 877 594,5 8 577 949,2 10 439 509,1 14 868 309,7 
Сумська обл. 5 800 635,1 7 863 655,0 10 372 438,8 13 956 630,2 
Тернопільська обл. 5 562 202,6 7 227 258,9 9 347 220,8 12 632 201,5 
Харківська обл. 14 123 784 18 452 284,9 22 913 812,5 31 162 059,8 
Херсонська обл. 5 602 710,3 7 018 684,7 8 563 967,3 11 672 050,0 
Хмельницька обл. 7 122 869,1 9 248 117,8 11 527 955,3 16 168 335,8 
Черкаська обл. 6 762 527,7 8 899 023,8 11 497 898,0 16 044 527,1 
Чернівецька обл. 4 767 152,7 6 098 939,1 7 625 646,5 10 228 252,6 
Чернігівська обл. 5 637 463,7 7 194 486,4 9 134 345,6 13 100 156,9 
м. Київ 23 794 969,9 31 653 961,9 38 687 164,4 48 765 105,9 
м. Севастополь 369 580,2 — — — 

 
Всі місцеві бюджети є самостійними та забезпечуються правом місцевих 

органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно 

до законодавства України, правом відповідних місцевих рад самостійно і 

незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві 

бюджети (табл. 2) [4; 5]. 
Видатки місцевих бюджетів становили 225 млрд. 626,8 млн. грн., або 

86,3% обсягів, затверджених місцевими радами, і 84,5% плану, що більше, ніж 

у 2013 році, на 5 млрд. 781,5 млн. грн., або 2,6%.У 2014 році планові показники 

не виконані на 41 млрд. 300,9 млн. грн., або 15,5%. Частка видатків місцевих 

бюджетів у видатках зведеного бюджету зменшилася на 0,4% пункту – до 

42,7%. 
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Таблиця 2 – Видатки місцевих бюджетів України 
Області 2014 р. 

Всього 

видатків 

2015 р. 
Всього 

видатків 

2016 р. 
Всього 

видатків 

2017 р. 
Всього 

видатків 
АР Крим 1 858 474,7 — — — 
Вінницька обл. 8 526 773,9 11 082 112,60 13 830 267,6 20 084 172,1 
Волинська обл. 6 166 576,4 7 673 483,1 9 438 399,8 13 139 968,0 
Дніпропетровська обл. 17 592 391,2 25 081 811,5 32 124 034,7 43 050 809,1 
Донецька обл. 16 297 034,5 13 901 507,0 16 142 468,0 25 136 156,7 
Житомирська обл. 7 092 838,9 8 784 446,1 11 126 166,5 15 283 241,2 
Закарпатська обл. 6 482 016,8 8 487 712,9 10 044 467,2 13 530 586,5 
Запорізька обл. 8 966 451 12 119 047,2 15 869 613,9 22 198 921,7 
Івано-Франківська обл. 7 505 354,5 9 721 645,4 12 161 979,4 16 621 011,5 
Київська обл. 9 290 027,3 13 008 128,9 16 327 713,7 24 345 423,9 
Кіровоградська обл. 5 313 330,8 6 970 062,0 8 531 784,1 11 919 446,3 
Луганська обл. 6 444 386,4 4 484 857,1 6 142 332,6 8 923 731,7 
Львівська обл. 12 945 293,3 18 049 794,4 22 821 546,8 31 212 628,6 
Миколаївська обл. 5 976 919,1 7 769 585,8 9 575 734,7 13 005 460,7 
Одеська обл. 12 145 836,1 15 952 186,5 19 912 552,2 29 629 440,8 
Полтавська обл. 7 577 574,9 10 646 402,7 14 173 609,7 20 259 757,0 
Рівненська обл. 6 838 095,4 8 452 582,6 10 186 593,5 14 381 061,7 
Сумська обл. 5 779 591,3 7 764 398,9 10 025 528,8 13 750 883,9 
Тернопільська обл. 5 533 531,7 7 039 192,5 9 258 172,0 12 336 139,9 
Харківська обл. 14 251 846 17 448 982,6 22 291 497,1 31 331 377,2 
Херсонська обл. 5 568 388,2 6 848 729,4 8 317 984,6 11 371 082,9 
Хмельницька обл. 6 995 460,6 9 089 540,6 11 294 558,7 15 884 396,6 
Черкаська обл. 6 680 380,5 8 723 321,3 11 251 928,6 15 860 319,2 
Чернівецька обл. 4 711 998,1 5 883 968,2 7 355 604,1 10 206 313,4 
Чернігівська обл. 5 566 203,2 7 095 439,4 8 743 266,5 12 987 973,7 
м. Київ 23 230 994 28 005 097,1 33 567 373,8 49 512 771,5 
м. Севастополь 289 076,2 — — — 

 
Крім того, у 2016 році збільшилися надходження до місцевих бюджетів з 

[8]:  
- податку на майно – на 8 млрд. 978,2 млн. грн.; 
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – на 3 млрд. 943,6 млн. грн.; 
- екологічного податку – на 1 млрд. 782,6 млн. грн. 
У 2017 році, порівняно з попереднім роком, збільшилися на 32,4% видатки 

державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту 

окремих категорій громадян, що насамперед зумовлено необхідністю 

збільшення впродовж року обсягу субвенції на оплату нарахованих пільг і 

житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. На 

виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг, субсидій 

і допомоги з державного бюджету перераховані чотири субвенції у сумі 124 

млрд. 675 млн. грн. 
Протягом 2014-2017 років, основними напрямами фінансування 

залишаються видатки на: 
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‒ соціальний захист на соціальне забезпечення(57 446 441,6 грн. у 2014 

році(або 27%); 72 638 903,5 грн. у 2015 році(або 27%); 106 364 664,2 грн. у 2016 

році(або 42%); 141 282 848,6 грн. у 2017 році(або 38%)); 
‒ освіту(71 431 665,5 грн. у 2014 році(або 61%); 84 007 794,4 грн. у 2015 

році(або 32%); 94 611 227,3 грн. у 2016 році(або 28%); 136 618 451,1 грн. у 2017 

році(або 27%)); 
‒ охорону здоров’я(46 569 264 грн. у 2014 році(або 25%); 59 550 703,7 грн. 

у 2015 році(або 20%); 63 038 824,2 грн. у 2016 році(або 20%); 85 663 045,6 грн. 

у 2017 році(або 18%)).  
Зі значним відривом від зазначених статей видатків, відбувається 

фінансування економічної діяльності(9 226 848,7 млн. грн. в середньому 

протягом 2014-2017рр.), яке простежується у зв’язку з втратою довіри 

інвесторів до економічної діяльності в Україні [8]. 
За підсумками 2018 року власні доходи місцевих бюджетів України склали 

234 млрд грн, що на 22% (+42 млрд грн) перевищує надходження за 2017 рік. 

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 138,2 млрд грн, що більше 

від надходжень минулого року на +28 млрд грн. Найвищі темпи приросту 

ПДФО мають Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%), Волинська 

(27,2%) області. 
Плати за землю надійшло 27,3 млрд грн, що майже на 1 млрд грн більше 

від минулого року. Найвищі темпи приросту забезпечили Луганська (16,1%) та 

Кіровоградська (15,5%) області. 
Фактичні надходження єдиного податку склали 29,5 млрд грн (зросли на 

6,2 млрд грн, або на 26,5%). 
Фактичні надходження акцизного податку з палива становлять 7,9 млрд 

грн (зросли на 0,8 млрд грн, або на 10,6%). 
Для збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів, зменшення 

залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, 

підвищення ефективності управління місцевими фінансами необхідно [3, с. 

107]:  
1) чітко закріпити бюджетні повноваження і відповідальність органів 

влади різних рівнів під час формування доходів;  
2) зменшити вертикальний і горизонтальний фіскальні дисбаланси шляхом 

передання до місцевих бюджетів достатніх джерел доходів, адекватних 

видатковим потребам місцевого самоврядування;  
3) вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання. 

Перерозподіл доходів між бюджетами одного рівня необхідно здійснювати 

завдяки визначенню обґрунтованого нормативу бюджетної забезпеченості 

кожної території з урахуванням її економічного, соціального, природного й 

екологічного стану. Обчислення згаданих показників дасть змогу визначити 

об’єктивний розмір фінансових ресурсів для задоволення соціально-
економічних потреб регіону;  

4) здійснювати послідовну і виважену державну регіональну політику, 

спрямовану на зменшення значних відмінностей в економічному розвитку 

територій;  
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5) підвищити превентивні заходи та посилити контроль стосовно 

порушення бюджетного законодавства у сфері мобілізації доходів до місцевих 

бюджетів.  
З метою запобігання негативним наслідкам виконання доходів місцевих 

бюджетів доцільно [6, с. 176]:  
– по-перше, здійснювати їх моніторинг на всіх стадіях бюджетного 

процесу із застосуванням аналізу, аудиту і проведення постійного контролю за 

справлянням податків, зборів і обов’язкових платежів та мобілізацією доходів 

бюджету відповідно до визначених планових показників на бюджетній рік;  
– по-друге, виявлені негативні наслідки у виконанні доходів бюджету в 

процесі моніторингу зумовлюють внесення необхідних змін до чинного 

законодавства з метою запобігання їх розвитку у поточному та наступних 

роках;  
– по-третє, своєчасно отримувати інформацію про стан виконання дохідної 

частини місцевих бюджетів у поточному році, що сприятиме підготовці 

ефективної ґрунтовної бази для планування бюджетних показників на 

наступний рік.  
Ефективне виконання місцевих бюджетів за доходами сприятиме 

формуванню необхідних передумов для їх результативного використання, що 

дасть змогу забезпечити належний рівень соціально-економічного розвитку 

регіонів та підвищити якість, доступність та результативність надання 

суспільних послуг.  
Тому важливо забезпечити дієвий механізм ефективного витрачання 

коштів місцевих бюджетів та залучення додаткових коштів для фінансування 

соціальної сфери на рівні державних соціальних стандартів. Для цього варто 

здійснити такі заходи [1, с. 32]:  
1) розробити критерії відбору державних цільових програм і бюджетних 

програм, які би враховували ступінь відповідності мети програми суспільним 

пріоритетам, соціальний ефект від упровадження програми, значний рівень 

інвестиційного та інноваційного складника у загальному обсязі запланованих 

витрат;  
2) запровадити методику розподілу програм на: а) пріоритетні, тобто такі 

програми, які підлягають фінансуванню у повному обсязі; б) доцільні, 

фінансування котрих може бути зменшене через недостатність бюджетних 

коштів; в) неактуальні – програми, що втратили важливість унаслідок зміни 

соціальних пріоритетів. Водночас упродовж бюджетного періоду варто 

систематично переглядати програми, встановлювати проміжні результати їх 

реалізації і можливості бюджетного фінансування;  
3) враховувати місцеву специфіку під час розроблення методології 

визначення нормативів соціальних видатків, а також встановлювати розмір 

соціальних стандартів та соціальних гарантій відповідно до умов економічного 

середовища;  
4) розширити доступ органів місцевого самоврядування на ринок 

внутрішніх та зовнішніх запозичень, чітко визначити терміни, гарантії та умови 

повернення запозичень;  
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5) посилити інвестиційний складник місцевих бюджетів шляхом 

розширення переліку дохідних джерел бюджету розвитку;  
6) проводити кількісну та якісну оцінку виконання місцевого бюджету на 

всіх стадіях його реалізації. Ефективність використання бюджетних коштів 

варто визначати системою показників, яка дає змогу здійснити рейтинговий 

аналіз між окремими місцевими бюджетами. За допомогою такого аналізу 

можна зробити порівняння між окремими територіями (зокрема, виявити ті, які, 

маючи одинакові ресурсні можливості, відрізняються за показниками 

ефективності). Це сприятиме виявленню причин відставання деяких територій 

та врахуванню їх під час планування розвитку на майбутні періоди;  
7) використовувати різноманітні способи залучення громадськості до 

розроблення пропозицій стосовно покращення виконання місцевих бюджетів. 
Реформи щодо бюджетної децентралізації в Україні знаходяться на етапі 

впровадження. У зв’язку з цим відзначимо основні напрями забезпечення 

бюджетної децентралізації та зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів у 

вітчизняній практиці, а саме необхідно [7, с. 314]:  
– провести науково обґрунтовану адміністративно-територіальну реформу 

для укрупнення територіальних громад з урахуванням рівнів їх фіскальної 

спроможності;  
– здійснити чіткий розподіл видаткових повноважень з одночасним 

розподілом сфер відповідальностей за їх здійснення;  
– збільшити обсяг власних надходжень бюджетів місцевого 

самоврядування, зокрема, шляхом зарахування екологічного податку в повному 

обсязі до бюджету відповідного рівня, оптимізації механізмів оподаткування 

нерухомого майна та трудових ресурсів з низькоеластичним попитом;  
– забезпечити високий рівень прозорості фінансових потоків під час 

формування та використання коштів місцевих бюджетів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИМИ 

КОМПАНІЯМИ 
Обґрунтовано принципи формування системи податкової політики 

СК «ПРОВІДНА». Розглянуто напрями вдосконалення податкової політики 

страхових організацій. Досліджено, що реалізація запропонованих завдань в 

короткостроковій перспективі допоможе вирішити низку проблем 

економічного розвитку страхових компаній. 
Ключoвi слoвa: оподaткувaння, страхова компанія, податки, податкова 

політика, податкова система. 
Майбутнє України як держави з визначним вектором інтеграції в 

європейську спільноту потребує вироблення відповідних підходів до 

вдосконалення податкової системи країни. На сьогодні в Україні відсутні 

механізми адаптації фінансової системи держави до технологій, притаманних 

високорозвиненим ринковим суспільно-економічним відносинам. Труднощі 

податкового реформування пов'язані з моральною застарілістю самої концепції 

забезпечення ефективного оподаткування підприємств, недостатнім 

урахуванням сучасних особливостей організації економіки і фінансів 

підприємств. 
Питання оподаткування страховиків України були та досліджуються 

такими вченими, як: Є. М. Асатурян, О. В. Бондаренко, Л. В. Боровська, Д. В. 

Гаманков, О. О. Гаманкова, В. С. Лень, Т. Лісіца, Р. Е. Островерха, Л. М. 

Очеретько, Д. Ю. Шаршонь, Л. В. Шірінян, І. В. Шкута та ін.  
Метою роботи є обґрунтування удосконалення механізму сплати податків 

та зборів страховими компаніями. 
Основна увага в податковій політиці повинна бути приділена 

еволюційному шляху її реформування внаслідок удосконалення складу і 

структури податкової системи, механізму обчислення і сплати податків, 

бухгалтерського обліку фінансових результатів господарської діяльності, 

послідовного поліпшення бюджетно-податкових інститутів і процедур. 

Враховуючи наведене, пропонуються такі заходи [1]: 
1. Стосовно складу податкової системи [2] – в основному зберегти наявний 

склад податків, що відбиває особливості ролі держави в Україні і господарства. 

Не треба розраховувати на спрощення податкової системи в результаті 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
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винаходу якого-небудь одного ідеального податку, що забезпечить 

надходження необхідних коштів до державного бюджету і задовольнить вимоги 

всіх зацікавлених сторін, але потрібно використовувати різноманітні об'єкти 

оподаткування, але тільки за умови дотримання принципу розумної достатності 

– чим менше буде обов'язкових платежів і простіше податкова система – тим 

краще. 
2. Стосовно структури податкової системи [5, с. 143] – скорочення бази і 

послаблення ролі прямого оподаткування прибутку підприємств, в тому числі й 

страхових компаній за рахунок удосконалення механізму бухгалтерського 

обліку фінансових результатів; зростання видатків на оплату праці в 

собівартості продукції і послуг; надання пільг, призначених створювати 

сприятливі умови виробничим процесам і науково-технічному розвитку. 
3. Стосовно механізму обчислення і сплати окремих податків [6] – 

визначення податкових зобов'язань підприємств з податку на прибуток, 

спираючись на загальновизнані методологічні принципи бухгалтерського 

обліку і вітчизняні традиції виміру, обробки і передачі фінансової інформації; 

використання єдиних правил обчислення фінансових результатів незалежно від 

того, зобов'язання з якого податку розраховуються; треба домагатися 

спрощення техніки розрахунку зобов'язань і, з цієї причини, уникати 

множинності ставок податків. 
Проведення реформування системи податків і зборів (стосовно страхових 

організацій) шляхом:  
1) податок на прибуток підприємств [8]: 
 усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між нормами 

Податкового кодексу з метою створення умов для складення декларації про 

прибуток за даними бухгалтерського обліку;  
 реформування системи оподаткування прибутку підприємств 

фінансового сектору економіки;  
 звільнення емісійного доходу від оподаткування при здійсненні 

емітентом первинного розміщення цінних паперів;  
 поетапного зниження ставки податку до 16 %;  
 забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновленні 

основних фондів шляхом застосування принципу «прискорена амортизація» до 

пріоритетних інноваційних технологій;  
 запровадження інвестиційного податкового кредиту з податку на 

прибуток підприємств для суб'єктів господарювання, які реалізують на 

територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного 

розвитку інвестиційні проекти;  
 стимулювання інвестиційної діяльності шляхом запровадження 

інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток 

підприємств для всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють кваліфіковане 

інвестування інноваційного спрямування (зменшення податкових зобов'язань з 

податку на прибуток в обсязі, еквівалентному частці витрат поточного 
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податкового періоду, що були спрямовані на фінансування інноваційних та 

інвестиційних проектів);  
2) плата за землю[6]: 
− запровадження ставок плати за землю з урахуванням виключно 

грошової оцінки землі;  
− вирівнювання податкового навантаження на суб'єктів 

господарювання різних напрямів економічної діяльності шляхом скасування 

пільгових ставок плати за землю та звільнення окремих платників від її сплати;  
− розширення бази оподаткування за рахунок залучення земель, 

зайнятих болотами, чагарниками, ярами тощо; намивних територій; земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, щодо 

яких проведено грошову оцінку;  
3) податкові пільги[1]: 
 визначення на законодавчому рівні змісту терміна «податкова 

пільга»;  
 запровадження порядку, за яким кошти, що залишаються у суб'єктів 

господарювання у зв'язку з одержанням податкових пільг, визначаються 

бюджетними коштами, які надаватимуться на певний строк і за умови їх 

використання на визначені державою потреби, або на поворотній основі;  
 збереження соціальних пільг, зокрема незахищеним верствам 

населення, інвалідам та громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам 

та організаціям;  
 запровадження обліку податкових пільг у спеціальному фонді 

державного бюджету (для визначення їх як «податкові видатки»). 
Отже, реалізація вказаних вище завдань поряд з оптимальним вибором 

об’єкта оподаткування вже в короткостроковій перспективі може вирішити 

низку проблем економічного розвитку страхових компаній, насамперед, 

легалізації бізнесу та скорочення обсягів «мінімізації» податкових зобов’язань, 

що має стати наслідком запровадження відповідних законодавчих ініціатив у 

практику фіскального механізму. 
Незважаючи на постійне та стрімке зростання страхового сектору 

економіки України як за розмірами, так і за складністю, відповідно до 

міжнародних стандартів він ще слабко розвинений. Це зумовлено низкою 

чинників (недостатній рівень кваліфікації кадрів, недокапіталізація страховиків, 

недосконалість нормативно-правової бази, галузевий монополізм, порушення 

чинного законодавства, надмірна кількість видів обов’язкового страхування 

тощо), більшість з яких пов’язана з чинною на сьогодні в Україні системою 

державного регулювання, що дає змогу зробити висновок про її недостатню 

неефективність та необхідність удосконалення. 
У всіх розвинених національних економіках акумульовані через 

страхування кошти слугують джерелом значних інвестицій [5, с. 144], а світова 

практика засвідчує постійне зростання інвестиційних фондів страхових 

компаній. Незважаючи на те, що інвестиційні можливості вітчизняних 

страхових компаній значно розширились, аналіз їхньої інвестиційної діяльності 
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виявив відсутність на ринку привабливих для страховиків інвестиційних 

інструментів, а також стимулів та гарантій вкладень сформованих ними 

страхових резервів, що не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в 

Україні.  
Складність податкового обліку страхової діяльності СК «ПРОВІДНА» 

зумовила застосування в Україні особливої (пільгової) системи оподаткування 

страховиків (3% оподаткування валових доходів), що призвело до використання 

страхування в «тіньових» схемах ухилення від оподаткування. Податкова 

політика у сфері страхової діяльності потребує подальшого реформування, яке 

полягає у переході від оподаткування валових премій до оподаткування 

прибутку страхових компаній. 
Проблема мінімізації податкових платежів в значній мірі 

розв'язується за допомогою формування ефективної податкової політики СК 

«ПРОВІДНА». Податкова політика СК «ПРОВІДНА» являє собою вибір 

найбільшефективного варіанту сплати податкових платежів при 

альтернативних напрямах його господарської діяльності. В окремих випадках 

розроблена податкова політика сама може бути критерієм коректування 

напрямівгосподарської діяльностіпідприємства. 
СК «ПРОВІДНА» не має чітко визначеної податкової політики, яка 

проводиться в рамках її страхової діяльності, але формування ефективної 

податкової політики повинно базуватися на наступних основних принципах 

(рис. 1): 
1. Суворе дотримання чинного податкового законодавства. Реалізація 

цього принципу обумовлює виключення можливостей ухилення від податків, 

які повинні бути сплачені відповідно до реальних результатів страхової 

діяльності СК «ПРОВІДНА». Жодна з форм ухилення від сплати податків 

(приховування реального прибутку, підтасовування бухгалтерської звітності, 

задержка платежів та ін.) не може бути використана компанією, яке піклується 

про свою високу репутацію. 
2. Пошук і використовування найефективніших господарських рішень, які 

забезпечують мінімізацію бази оподаткування. У процесі реалізації загальної 

стратегії свого економічного розвитку СК «ПРОВІДНА» в своїх тактичних 

господарських рішеннях повинна широко використовувати можливості 

мінімізації податкової бази відповідно до діючої податкової системи у першу 

чергу, встановлену систему прямих і непрямих податкових пільг і преференцій. 
3. Цілеспрямована дія на різні елементи, бази оподаткування в залежності 

від груп податків за джерелами їх сплати. Це визначає необхідність 

диференційованого підходу до управління сплатою податків за рахунок ціни 

страхової продукції, страхових платежів і прибутку компанії. 
4. Оперативний облік змін в діючій податковій системі. Розроблена СК 

«ПРОВІДНА» податкова політика не виявляється незмінною та повинна 

оперативно коректуватися з урахуванням всіх змін в діючій системі 

оподаткування (появою нових видів податків, зборів, мит; зміною ставок 

оподаткування; наданням підприємствам нових податкових пільг і відміною 

діючих і т. п.). В цьому випадку повинна коректуватися не тільки податкова 
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політика, але і види господарських операцій, а в окремих випадках і напрями 

страхової діяльності компанії СК «ПРОВІДНА». 

Рисунок 1 – Основні принципи формування ефективної податкової 

політики СК «ПРОВІДНА» 
 

5. Планове визначення сум майбутніх податкових платежів. В основу 

такого планування повинна бути встановлена сума прибутку, що залишається у 

розпорядженні СК «ПРОВІДНА», а також передбачений об'єм його страхової 

діяльності. 
Розробка ефективної податкової політики компанії вимагає високої 

кваліфікації виконавців і комплексної участі різних служб фірми [1] – планової, 

фінансової, юридичної, бухгалтерії і т.п. 
Податкова політика СК «ПРОВІДНА» здійснюється за такими етапами 

[3; 4]. 
1. Визначення напрямів господарської діяльності компанії, що дозволяють 

мінімізувати податкові платежі за рахунок різнихставок і об'єктів 

оподаткування. 
Валовий дохід від страхової діяльності СК «ПРОВІДНА» стягується 

податком по ставці 3%. 
2. Виявлення можливостей зменшення бази оподаткуванні підприємства за 

рахунок прямих податкових пільг. 
Податкові пільги надаються звичайно в наступних основних формах: а) 

зменшення розміру ставок оподаткування (пряме чи у відсотках до середньої 

ставки); б) надання податкового кредиту; в) повне звільнення від сплати 

окремих податків. 
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При використовуванні страховою компанією прямих податкових пільг слід 

врахувати, що всі вони носять цільовий характер. При формуванні податкової 

політики СК «ПРОВІДНА» можливо використовувати податкові пільги, що 

надаються по окремих видах господарських операцій. До їх складу, відносяться 

пільги, пов'язані з реалізацією інноваційного продукту. 
3. Облік непрямих податкових пільг при формуванні податковоїполітики 

фірми. 
Склад непрямих податкових пільг визначається всіма можливостями 

зменшення бази оподаткування в розрізі окремих груп податків. По групі 

податків, які відносять на валові витрати СК «ПРОВІДНА», такі можливості 

досягаються перш за все за рахунок зменшення фонду споживання (фонду 

оплати праці). 
4. Планування суми податкових платежів в майбутньому періоді, виходячи 

з суми чистого прибутку. 
При плануванні суми податкових платежів, виходячи з суми чистого 

прибутку, заздалегідь розраховуються наступні показники: а) валовий дохід від 

страхової діяльності; б) фонд оплати праці. 
Планові розрахунки СК «ПРОВІДНА» загальної суми податкових платежів 

виконуються за такими основними видами податків і зборів: 
а) податок на прибуток; 
б) збір до державного фонду соціального страхування; 
в) збір до Пенсійного фонду; 
5. Оцінка ефективності  розробленої податкової політики. 
Розроблена податкова політика вимагає оцінки її ефективності. Така оцінка 

здійснюється за допомогою системи відповідних показників, основним з яких є 

коефіцієнт ефективності оподаткування. Він дозволяє отримати найбільш 

узагальнену характеристику ефективності вибраної податкової політики, 

показуючи як співвідносяться між собою показники чистого прибутку і 

загальної суми податкових платежів. 
За допомогою вищенаведених показників оцінюються альтернативні 

варіанти податкової політики фірми, порівняння яких дозволяє вибрати для 

реалізації найбільш ефективний її варіант. 
Різний рівень оподаткування є передумовою для запровадження 

фінансових схем за участі страхових організацій з метою мінімізації податків. 
Отже, досвід країн, що пережили досить важкий економічний стан, 

аналогічний тому, в якому сьогодні опинилася Україна, свідчить про те, що  

суспільство може вирішити цілу низку економічних, соціальних та політичних 

проблем за допомогою збільшення кількості об’єктів недержавного 

страхування,  розширення спектру страхових послуг, що відповідно сприятиме 

вирішенню проблем оподаткування страхової діяльності.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОРУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
 У статті досліджено проблеми та перспективи розвитку української 

зовнішньої торгівлі. Оцінено можливі перспективи  нарощування обсягів 

експорту українських товарів і послуг, особливо тих, що мають відносно вищу 

частку доданої вартості в ціні їх продажу; проведення ефективної політики 

імпортозаміщення з метою поліпшення торговельного балансу й забезпечення 

національної безпеки України. 
Ключові слова: зовнішня торгівля, міжнародна діяльність, 

зовнішньоекономічна діяльність, , імпорт, експорт, організаційна структура. 
Етимологічно слово «стратегія» походить з давньогрецької мови: stratos - 

армія, agos - я управляю. Спочатку воно означало мистецтво або науку бути 

полководцем. Ще в древньому Китаї в період між 480 і 221 рр. до н.е. була 

написана книга «Мистецтво війни». Ця древня праця свідчить про те, що вже 

тоді стратегія була невід'ємним елементом світогляду людей. Довгий час 

вважалося, що розробка стратегії – це мистецтво талановитих осіб. Проте 

використання стратегії як одного з найважливіших інструментів стратегічного 

управління зумовило необхідність конкретизації її суті, а також певних правил 

розробки. 

http://www.rusnauka.eom/6%20PNI%202012/Economics/7%20102386.doc.htm
http://www.rusnauka.eom/6%20PNI%202012/Economics/7%20102386.doc.htm
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Зрушення в міжнародній торгівлі можуть справляти вплив на розвиток 

української зовнішньої торгівлі за кількома напрямами. Насамперед це – 
безпосередній вплив протекціоністських заходів тих чи тих держав щодо 

українських товарів через розгортання глобальної війни (якщо таке станеться) у 

сфері міжнародної торгівлі. По-друге, це – зміни кон’юнктури міжнародних 

ринків самі по собі, тобто зміни попиту, пропозиції та цін на товари, що мають 

свою власну логіку розвитку. Причому в цьому випадку ситуація може істотно 

різнитися залежно від конкретних товарних і географічних ринків. По-третє, 

поширення обмежувальних заходів у міжнародній торгівлі, до яких може 

вдаватися дедалі більше держав, у свою чергу, може викликати певні зміни у 

функціонуванні механізмів Світової організації торгівлі. Зміна ж цих 

механізмів безпосередньо впливатиме на умови й динаміку української 

зовнішньої торгівлі. 
І, нарешті, найближчими роками на розвиток української зовнішньої 

торгівлі впливатимуть механізми гібридної війни з боку Росії. Причому не 

лише ті механізми, що не підпадають під оскарження й заборону в рамках СОТ, 

як, наприклад, будівництво газопроводів «Турецький потік» і «Північний потік-
2», а й деякі заходи, неприйнятні в рамках СОТ. Принаймні протягом 

найближчих п’яти-шести років (тобто на період нинішнього президентства В. 

Путіна) Росія, шантажуючи світ своєю ядерною зброєю, і надалі зможе 

порушувати якісь правила міжнародних відносин або ж конкретні угоди. Це, у 

свою чергу, певним чином впливатиме на розвиток української зовнішньої 

торгівлі. На практиці ж дія перелічених вище факторів впливу на розвиток 

української зовнішньої торгівлі може відбуватися як кожного окремо, так і в 

різних комбінаціях по різних групах товарів експортно-імпортних операцій та 

на різних географічних ринках. Тому в контексті зробленого вище аналізу 

коротко зупинимося на можливих перспективах розвитку української 

зовнішньої торгівлі. 
Зокрема, деякі ЗМІ звертають увагу, що у квітневому консенсус-прогнозі 

Міністерства економічного розвитку й торгівлі (МЕРТ) серед ключових 

зовнішніх ризиків для української економіки на 2018–2021 рр. експерти 

відзначають посилення гібридних загроз національній безпеці, дефіцит 

зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу України до 

міжнародних ринків капіталу, повільне відновлення світової економіки, 

збереження низьких цін на світових сировинних ринках і, особливо, звуження 

зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію. Причому загроза звуження 

зовнішніх ринків збуту для вітчизняних підприємств через високу конкуренцію 

у 2019 р., порівняно з 2018 р., істотно зростає, тоді як загроза інших зовнішніх 

ризиків до 2021 р. поступово зменшується або ж у випадку повільного 

відновлення світової економіки та збереження низьких цін на світових 

сировинних ринках до 2021 р. залишається незмінною. 
Обмежувальні заходи найпотужніших держав – суб’єктів світової 

економіки, і з цим погоджується основна маса експертів, спричинять ланцюгову 

реакцію в міжнародній торгівлі, що різнитиметься за своєю потужністю на 

конкретних товарних та географічних ринках. Причому для розвитку 
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українського експорту найбільше значення матиме ситуація на міжнародних 

ринках сільськогосподарської продукції та продовольства, чорних металів, 

залізно-марганцевих руд та продукції деяких галузей машинобудування, на які 

у 2017 р. припадало понад 80 % від загального обсягу експорту українських 

товарів. 
Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією та багатьма 

видами продовольства, на відміну від міжнародної торгівлі суто промисловими 

товарами, багато в чому залежить від коливання погодних умов. Це 

відповідним чином впливає на ефективність застосування тарифних (митних) і 

нетарифних (квотних) обмежень у цій торгівлі. До того ж географія 

міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією та багатьма видами 

продовольства вельми інерційна та значною мірою залежить від географії 

сільськогосподарських угідь і населення. Хоча при цьому на світовому ринку 

панує доволі сильна конкуренція між постачальниками багатьох видів 

сільськогосподарської продукції. 
Тому в світі виділяють групи країн нето-експортерів і країн нето-

імпортерів сільськогосподарської продукції (продовольства). Україна належить 

до першої категорії держав. Найбільшими нето-імпортерами 

сільськогосподарської продукції є Європейський Союз, Японія, Китай, Росія, 

Південна Корея, Саудівська Аравія, Алжир, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 

та Венесуела. Водночас унаслідок міжнародного поділу праці ряд великих 

експортерів одних видів сільськогосподарської продукції водночас є великими 

імпортерами інших видів сільськогосподарської продукції. До таких держав 

належать, наприклад, Індонезія, Малайзія, Мексика. 
Зазначена специфіка міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією та продовольством у цілому доволі сприятлива для української 

зовнішньої торгівлі. У результаті Україна останніми роками, наприклад, 

збільшує обсяги експорту своєї сільськогосподарської продукції та 

продовольства до ЄС. Так, за інформацією Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, експорт української аграрної продукції до країн 

Євросоюзу за січень – грудень 2017 р. становив 5,8 млрд дол. і збільшився на 

37,1 % порівняно з аналогічним періодом 2016 р. Зростання українського 

експорту в країни ЄС у міністерстві пояснили збільшенням поставок нішевих 

перероблених і готових харчових продуктів. Зокрема, експорт м’яса птиці у 

2017 р., порівняно з 2016 р., зріс на 64,9 млн дол. – до 133,7 млн дол.; продуктів 

з борошна й крупи – на 32,4 млн дол., до 96,1 млн дол.; соків – на 28,3 млн дол., 

до 70,7 млн дол.; меду – на 25,5 млн дол., до 98,8 млн дол.; кондитерських 

виробів – на 15,4 млн дол., до 38,2 млн дол. Що ж стосується національних 

ринків країн, які є членами ЄС, то великими торговими партнерами України у 

ЄС є Нідерланди з часткою 18 % від українського аграрного експорту до ЄС, 

Іспанія – 14,3 %, Польща – 13,2 %, Італія – 12 % і Німеччина – 10,5 %. При 

цьому варто пам’ятати, що, за словами заступника міністра аграрної політики і 

продовольства з питань європейської інтеграції О. Трофімцевої, застосування 

тимчасових додаткових торговельних преференцій ЄС для деяких видів 
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української аграрної продукції здійснюватиметься, починаючи з 2018 р., 

протягом трьох років. 
ЗМІ повідомляли також, що уряд Туреччини, наприклад, восени минулого 

року ухвалив рішення про збільшення квот і зменшення ввізного мита для 

аграрної продукції з України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. Серед них рішення щодо імпорту в рамках 

тарифної квоти продукції тваринництва у відповідних обсягах із 

застосовуванням нульових ставок. Так, уряд Туреччини знизив митні ставки на 

окремі імпортовані з України товари агропромислового комплексу. Зокрема, до 

26 % зменшено мито на імпорт худоби, до 40 % – на імпорт туш великої рогатої 

худоби. Крім того, встановлено зниження митних ставок для деяких видів 

імпорту пшениці та ячменю з країн ЄС й інших країн до 35–45%, а мито на 

імпорт кукурудзи зменшилося із 130 до 25 %. Обсяги експорту українських 

товарів до Туреччини продовжували зростати і цього року. Між Україною й 

Туреччиною тривають переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. 

Її укладання сприятиме подальшому зростанню обсягів українського 

експорту, у тому числі й продовольчого, до цієї держави. 
Водночас не виключено, що саме у сфері експорту сільськогосподарської 

продукції, а можливо й деяких видів продовольства українські підприємства 

навіть зможуть безпосередньо отримати певний зиск від американсько-
китайського торговельного конфлікту, зокрема від заборони Китаю на імпорт 

агропромислової продукції із США. Так, ще минулого року деякі ЗМІ звертали 

увагу на надзвичайно високі темпи зростання експорту української аграрної 

продукції до Китаю, які істотно випереджали аналогічні показники по інших 

товарних групах. Зокрема, обсяги цього експорту збільшилися з 87 млн дол. 

США у 2012 р. до більше ніж 1 млрд дол. у 2016 р. Але навіть за такого 

значного зростання частка України в аграрному імпорті Китаю залишалася 

мізерною – трохи більше 1 %. Причому Китай купує в України головним чином 

сировину, а не готові продукти харчування. 
Щоправда, останнім часом ситуація з асортиментом українського 

експорту, схоже, покращується. Так, 24 січня цього року працівники 

Посольства України в Китаї провели зустріч з керівником департаменту 

імпорту китайської мережі супермаркетів Wumart Stores, Inc. М. Джуліаном. Ця 

мережа є однією з найбільших ритейлингових компаній у Китаї. У її власності 

близько 430 продуктових магазинів, з яких половину становлять супермаркети, 

100 – гіпермаркети. Під час зустрічі представники Wumart Stores, inc. заявили 

про її високу зацікавленість у ввезенні екологічно чистої і якісної продукції з 

України, зокрема кукурудзяної та соняшникової олій, зернових, кондитерських 

виробів, молока (тривалого зберігання Tetra Pak), алкоголю тощо. При 

досягненні домовленості з українськими виробниками на постачання продукції 

представники китайської мережі не виключають можливості здійснення 

ознайомчих візитів до України (відвідування потужностей для виробництва 

відповідної продукції). 
Тому на підставі зазначеного цілком логічно припустити, що навіть у разі 

розгортання міжнародної торгової війни, спровокованої запроваджуваними 



648 
 

США обмеженнями в міжнародній торгівлі, такі події не надто сильно 

вплинуть на сукупні обсяги експорту саме сільськогосподарської продукції та 

продовольства з України. Навіть у випадку такого песимістичного сценарію 

розвитку міжнародної торгівлі на найближчу перспективу українські 

підприємства загалом зможуть зберегти свої позиції в міжнародній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та продовольством завдяки перерозподілу 

своїх товарних потоків між різними географічними (національними) ринками 

світу. 
Протекціоністські заходи з боку США впливатимуть на експорт продукції 

української металургії як у цю країну, так і на інші географічні ринки світу. Як 

зазначав у березні нинішнього року старший аналітик компанії «Альпарі» В. 

Іосуб, «експорт української сталі в США торік оцінюється в 166 млн дол. США. 

Він складався з листового прокату (35 млн дол.), сортового прокату (55 млн 

дол.) і труб (76 млн дол.). Основні українські експортери сталі, чиї інтереси 

можуть постраждати, – “АрселорМіттал Кривий Рігˮ, “Метінвестˮ та 

“Інтерпайпˮ. Якщо плани Трампа втіляться в життя, це означатиме скорочення 

глобального експорту сталі в США. Недопоставлені за океан обсяги мають 

перерозподілитися по решті світу, пропозиція зростатиме, а попит 

скорочуватиметься. Це, у свою чергу, може призвести до зниження світових цін 

на металургійну продукцію, за нашими оцінками, на 10 % і до відповідного 

зниження виручки українських експортерів металопродукції, які є також 

найбільшими платниками податків. Факт малоприємний, але для економіки 

країни й валютного ринку не смертельний, оскільки нові американські мита не 

поширюються на чавун, якого торік Україна поставила в США на понад 400 

млн дол. 
Однак запровадження цих мит рано вважати невідворотним фактом. Уже 

заявлено про початок переговорів США з питань мит принаймні з тими, кого 

вони вважають союзниками, – Євросоюзом і Японією. Результатом таких 

переговорів цілком може стати відмова США від протекціоністської політики в 

обмін на зниження мит на американські товари в інших країнах. Іншими 

словами, згадані мита можуть виявитися не інструментом захисту 

американського ринку, а лише переговірною позицією для агресивного 

просування інших американських товарів на світові ринки. На наш погляд, з 

підписанням Трампом рішення про мита крапку в питанні ще не поставлено» 

(Дзеркало тижня. 2018. № 10. С. 8). 
При цьому варто згадати, що міністр торгівлі США У. Росс у середині 

березня пропонував запровадити широкомасштабні протекціоністські мита на 

поставки алюмінію та сталі з 14 країн, щоб захистити «національну безпеку 

США». У. Росс запропонував три різні варіанти: збільшити ввізне мито в 

розмірі не менше 24 % для всіх країн; підвищити тариф щонайменше до 53 % 

на імпорт з 12 країн – РФ, Китаю, Бразилії, Коста-Ріки, Єгипту, Індії, Малайзії, 

Південної Кореї, ПАР, Таїланду, Туреччини та В’єтнаму. Як третій варіант 

пропонувалося запровадження «квоти на всі продукти з усіх країн, що дорівнює 

63 % їх експорту в 2017 р.». Таким чином, в України є певні шанси для 

уникнення або ж хоча б істотного послаблення впливу на вітчизняну 
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металургію американських протекціоністських мит. І тому перспективи 

експорту українського металу до США багато в чому залежать від належної 

координації дій української влади та українського бізнесу, спрямованих на 

досягнення зазначеної мети. 
Водночас цілком імовірно, що обмежувальні заходи США з доступу 

іноземних металургійних компаній на свій національний ринок опосередковано 

певним чином вплинуть на перспективи експорту продукції української 

металургії на інші географічні ринки світу через загострення конкуренції між 

постачальниками металургійної продукції на ці ринки. Тому головна небезпека 

для України в тому, що через збільшення конкуренції вона може втратити 

позиції на ринках ЄС і Туреччини, куди постачає майже половину 

металургійної продукції, вважає президент об’єднання підприємств 

«Укрметалургпром» О. Каленков. На його думку, від нових мит і ситуації на 

ринку постраждають такі компанії, як ArcelorMittal та «Метінвест» – через 

зменшення постачання прокату на американський ринок; «Інтерпайп» – через 

скорочення експорту труб. «ArcelorMittal, звичайно, може більше виробляти на 

своїх підприємствах у країнах, які не підпадуть під дію нових мит. Це означає, 

що менше продукції вироблятиметься в Україні», – додає він. 
Як свідчать дані української державної статистики, основні експортні 

потоки продукції української металургії спрямовуються до країн Європи, Азії 

та меншою мірою Африки. За прогнозом Worldsteel, у 2018–2019 рр. темпи 

зростання споживання сталевої продукції на двох останніх географічних ринках 

(за виключенням Китаю) будуть вищими, ніж у світі загалом. Та й у ЄС темпи 

зростання споживання сталевої продукції будуть на загальносвітовому рівні. 

Щоправда, аналітик «Укрпромзовнішекспертизи»  
О. Гнітецький очікує на зниження цін на металургійну продукцію внаслідок 

перерозподілу світових ринків і зазначає, що пом’якшувальним фактором для 

українських підприємств може бути ситуація на ринку чавуну в США. 
До того ж останнім часом заяви та дії президента США і його 

адміністрації свідчать, що американська сторона готова, а можливо й прагне 

певних компромісів у питанні запровадження імпортних мит на сталь і 

алюміній. Це послаблює загрозу торгової війни на цих міжнародних ринках. 

Крім того, як повідомило BBC News Ukrainian, посилаючись на слова 

заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового представника 

України Н. Микольської, до керівництва США уряд направив лист прем’єр-
міністра В. Гройсмана, а до торгового представника США  
Р. Лайтхайзера – лист від віце-прем’єра С. Кубіва щодо виключення України з-
під дії нових мит. Тому є доволі вагомі підстави вважати, що у 2018– 
2019 рр. умови експорту продукції української металургії навряд чи відчутно 

погіршуватимуться. Не виключено, що загалом можливості експорту цієї 

продукції будуть приблизно такі, як і у 2017 р. Хіба що може відбутися деякий 

перерозподіл потоків експорту продукції української металургії між різними 

географічними ринками світу. 
Як зазначалося на початку цієї праці, третє місце серед великих груп 

товарів українського експорту, за даними державної статистики, посідає 
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продукція машинобудування. Утім, гібридна агресія Росії проти України 

призвела до дуже сильного абсолютного і відносного скорочення показників 

вітчизняного машинобудівного експорту. Адже одна частина українських 

машинобудівних підприємств, опинившись на окупованих Росією українських 

територіях у Криму і на Донбасі, фактично є поза українською юрисдикцією. У 

результаті експорт навіть так чи інакше працюючих українських 

машинобудівних підприємств у цих регіонах не обліковується українською 

державною статистикою. Що ж стосується вагомої частини інших українських 

машинобудівних підприємств, то вони або припинили експорт своєї продукції 

до Росії через необхідність дотримуватися вимог національної безпеки, 

наприклад у сфері оборонно-промислового комплексу, або ж російська сторона 

створила неприйнятні умови для експорту їхньої продукції, причому не лише 

до Росії, а й до інших держав ЄврАзЕС, як, наприклад, у сфері залізничного 

машинобудування. 
Загалом ми бачимо певне зростання оптимістичних настроїв керівників 

українських підприємств щодо збільшення обсягів їхнього експорту в 

найближчому майбутньому. Причому дуже важливо, що очікування щодо 

збільшення обсягів експорту поліпшилися в переробній промисловості, 

сільському господарстві та оптовій торгівлі. Щоправда, деяке зниження рівня 

оптимізму керівників середніх за розміром підприємств може сигналізувати про 

певне ускладнення експорту вітчизняних товарів з відносно більшою часткою 

доданої вартості в ціні їх продажу (тобто товарів з вищим ступенем переробки). 

Також треба визнати, що такі очікування суб’єктів підприємництва можуть 

бути певною мірою помилковими. Але, оскільки результати опитувань 

базуються на практичному досвіді конкретних експортерів, є доволі вагомі 

підстави вважати, що зазначені очікування в основному відображають 

тенденції розвитку української зовнішньої торгівлі на найближчу перспективу. 
Як короткий підсумок проведеного вище аналізу зазначимо таке. 

Російська гібридна агресія проти України вплинула на зміни обсягів, товарної 

й, особливо, географічної структури української зовнішньої торгівлі. Причому 

частина цих структурних трансформацій, насамперед тих, що стосуються 

торгових відносин з Росією, мабуть, мають незворотний характер, якщо 

оцінювати їхню перспективу принаймні на 10–15 наступних років. Однак нині 

на порядку денному української зовнішньої торгівлі, поряд з відбиттям 

російської торговельної агресії, стоїть проблема адекватної і своєчасної реакції 

на велику міжнародну торговельну війну, якщо така все-таки розпочнеться. За 

таких обставин особливо актуальним видається: 
–                   прискорене нарощування обсягів експорту українських товарів і 

послуг, особливо тих, що мають відносно вищу частку доданої вартості в ціні їх 

продажу; 
–                   проведення ефективної політики імпортозаміщення з метою 

поліпшення торговельного балансу й забезпечення національної безпеки 

України; 
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–                   державне сприяння оптимізації структури та обсягів імпорту 

товарів і послуг для покращення збалансованості української зовнішньої 

торгівлі; 
–                   формувати державні фінансові резерви для підтримки українського 

експорту, насамперед високотехнологічного. 
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МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: 

КРАЩИЙ ДОСВІД 
У статті досліджено кращий зарубіжний досвіт у сфері страхування майна 

на основі розвинутих країн світу. Визначено основні особливості роботи 

зарубіжних ринків страхування майна. Представлено приклади досвіду 

майнового страхування у відомих зарубіжних компаніях, а також 

охарактеризовано використання інновацій в страховій сфері. На основі 

статистичних даних проаналізовано основні показників у галузі страхування 

майна в США, Німеччині, Франції, Великобританії та Японії, а також 

визначенні головні напрямки розвитку даних ринків. 
Ключові слова: страхування, страхування майна, страхування "non-life", валові 

страхові премії, валові страхові виплати. 
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В наш час страхування майна являється  обов'язковою складовою 

частиноюмайже кожної соціальної та економічної системи соціуму.В 

розвинених країнах  страхування майна займає доволі важливу 

позицію,оскільки воно дає певні гарантії відновлення інтересів майнового 

характеру, які були порушенні,  у випадку непередбачуваних техногенних, 

природних та других стихійних явищ. На превеликий жаль в нашій державі 

ринок страхування майна перебуває тільки на початковому етапі розвитку. 

Вдалий розвиток майнового страхування в нашій країні більшою мірою 

залежить від покращення законодавства, використання певних інновацій, 

збільшення конкурентоздатності, конкурентоспроможності та ділової 

активності страхових компаній та наступних  інтегративних процесів нашої 

держави у структури, які мають міжнародне визнання. 
Зважаючи на окреслену проблематику, в наш час, актуальним являється  

проведення детального дослідження кращого досвіду страхування майна в 

розвинених країнах світу з ціллювизначення особливостей його розвитку та 

перспектив  його реалізації в нашій країні. 
Досить велика кількість досліджень присвячена теоретико-методологічним 

засадам майнового страхування. Так можна виділити дослідження наступних 

вчених:  А. Манеса, А. Поддєрьогіна,  В. Базилевича,  Д. Бланда,  Д. Фарніа,  

Дж. Діксона, Н. Внукова, О. Барановського, О. Вовчак,  С. Осадець. 
Детальним вивченням  ринків страхування держав Японії та Східної 

Європи присвячені праці  таких  вітчизняних дослідників , як В. Фурман та М. 

Мних. Незважаючи на велику кількість праць присвячених визначеній 

проблематиці досі не має проведеного комплексного дослідження  ринків 

страхових країн, що беззаперечно є лідерами міжнародної страхової справи. 

Саме тому існує  потреба загального розглядуособливостей  роботи страхових 

ринків Великобританії, США, Франції,Німеччини та проаналізувати їхдосвід та 

досягнення. 
Метою є визначення особливостей майнового страхування в розвинених 

країн. 
В наш час страхування майна можна віднести до таких  сфер бізнесу, що 

розвиваються доволі швидко  та активно. В наш час зростає значення та роль  

майнового страхування як одного з найголовніших елементів захисту інтересів 

майнового характеру населення та підприємств в загальному. Загальні об’єми  

операцій страхового характеру на ринку фінансів  з року в рік збільшуються. 

Надаючи послуги пов’язані зі страхуванням, страхові компанії здійснюють рух 

коштів на ринку капіталу. Премії страхового характеру, які  були одержанні від 

страхувальників, являються основним джерелом надходження потоку коштів. 

Страхування майна здійснює дві головні функції. Так з однієї сторони, воно 

забезпечує звільнення бюджету від видатків пов’язаних  з відшкодування 

збитків при настанні страхових випадків, а з іншої сторони   є одним з найбільш 

постійних джерел інвестицій, які є довгостроковими. 
Досить  значного рівня розвитку страхування "non-life" досягло в 

Німеччині, Великобританії, США, Франції та Японії. Проведемо аналіз 

особливостей роботи страхових ринків даних  держав [5, c. 234]. 
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Страховий бізнес в США  різниться від інших досить великим  розмахом 

та впевнено займає лідируючі позиції на міжнародному страховому ринку за 

усіма показниками, які тільки можливі. У США налічується більше 10000 тис. 

компаній страхування майна, в той час як в ЄС їх приблизно  5000 тис., і 

близько 2500 тис. компаній, що здійснюють страхування здоров'я та життя. 
Індустрія страхування в США являється єдиною, що не потрапляє під 

антимонопольні закони держави. У США існують два види страхових 

компаній: товариства взаємного страхування та акціонерні товариства. У 

державному підпорядкуванні страхових фірм немає. Певною характерною 

особливістю системи страхування США є участь під час страхування 

відповідних  посередників. Поліс страхування надається не безпосередньо, а 

агентом зі страхування або брокером. Здійсненням брокерських послуг 

займаються як окремі особи, так і великі фірми, які на цьому спеціалізуються. 
Самою найбільшою компанією з майнового страхування на ринку 

страхування  США являється компанія "State Farm Insurance". Відповідно за 

отриманими страховими преміями компанія посідає першу позицію не лише в 

США, але і у всьому світі. Так у 2018 році дана компанія отримала страхові 

премії на суму 59,3 млрд дол. На другому місці  знаходиться компанія Allstate із 

загальним об’ємом страхових премії 30,1 млрд дол. Третє місце посідає 

компанія Berkshire Hathaway із загальним об’ємом  страхових премій 29,9 млрд 

дол. станом на кінець 2018 року [11]. 
Страхові компанії в США досить широко запроваджують інновації різного 

роду в майновому страхуванні. Так, для прикладу, страховики створюють низку 

мобільних додатків, що дають можливість спростити процедуру майнового 

страхування, здійснюючи  страхування з мобільного телефону, не виходячи з 

дому. Такими популярними мобільними додатками в США є CoverPocket 

(персональний страховий консультант), Cover, Insurify  (автомобільне інтернет-
страхування). Необхідно відзначити, що дані  послуги є доступними не тільки 

для простих громадян, але і для широкого загалу фірм. Страховою компанією 

Next Insurance було розроблено старт-ап, що дає змогу малому бізнесу 

здійснювати купівлю, оновлювати та керувати страховими полісами 

використовуючи для цього спеціальний розроблений веб-сайт. Дана компанія 

надає такі послуги у 50-ти штатах США. 
Необхідно також відзначити компанію "State Farm Insu-rance", що досить 

активно використовує найновіші  інноваційні рішення на ринку страхування 

авто. Страхова компанія провела дослідження, під час якого було встановлено,  

що кожна п'ята аварія автомобіля пов’язана з  розсіяністю водія. Для того, щоб 

уникнути цього, "State Farm Insurance" запропонувала застосовувати спеціальні 

камери, що здійснюватимуть аналіз поведінки водія, та сповіщатиму у тому 

випадку, коли водій відволікається [6]. 
Далі проведемо аналіз майнового страхування у Великобританії. 

Страховий бізнес Великобританії знаходиться в основному у Лондоні як 

міжнародному фінансовому центрі. Самий найбільший Лондонський 

міжнародний страховий ринок займається обслуговуванням потоків 

фінансового характеру  великої кількості компаній та країн. Особливістю,  
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Лондонського міжнародного страхового ринку є значний кадровий потенціал, 

професіональні фахівці ринку страхування, досить високо розвинена ринкова 

інфраструктура, а також знаходження тут досить  відомої страхової корпорації 

Ллойд. У самому Лондоні знаходяться  головні центральні офіси самих 

найбільших міжнародних страхових та перестрахових брокерів. 

Великобританські страхові компанії не мають права здійснювати будь-яку іншу 

діяльність, крім надання страхових послуг. Вони платять податки на прибуток 

від діяльності в страхуванні, а також податок на майно [5]. 
На ринку страхування Великобританії станом на кінець 2018 року діє 903 

страхових компанії "non-life", з яких 340 зареєстровані в Великобританії, а 

штаб-квартири інших 563 страхових компаній розташовані в інших державах 

ЄС. До самих найбільших страхових компаній Великобританії в страховій 
галузі "non-life" можна віднести AIG Europe (страхові премії складають £ 5648 

млн), Aviva Insurance (£ 4875 млн) та Royal&Sun Alliance Insurance (£ 4222 млн). 
Проводячи аналіз  розвитку ринку страхування, необхідно відмітити , що з 

26,7 мільйонів домогосподарств Великобританії автостраховий поліс мають 

21,1 млн, а поліс страхування нерухомості – 17 млн. Кожного року громадянин  

Великобританії затрачає в середньому 200 фунтів стерлінгів на проведення 

страхування нерухомості та 700 фунтів стерлінгів на страхування автомобілів. 

Станом на кінець 2018 року страхові компанії кожного дня здійснюють виплати 

зі страхування майна в розмірі £ 12.9 млн, зокрема £ 8,2 млн фізичним особам 

та £ 4.7 млн юридичним особам. До досить  розповсюджених видів ризиків, від 

котрих здійснюють страхування домогосподарства відносяться: погодні умови 

– 25%, затоплення – 21%, вогонь – 13%, крадіжки – 13%, випадкове 

пошкодження – 10% [7]. 
У Франції, так само як і у  США, страхування «non-life» за своїм обсягом 

валових премій страхового характеру великою мірою поступається 

страхуванню життя. Незважаючи на це величина страхувальників пов’язана зі  

страхуванням життя є набагато меншою. Починаючи з 1982 року у Франції 

було прийнято Закон про страхування майна від наслідків стихійних лих, який 

визначає, що держава має відпрацьовувати особливі «плани ризику», в котрих 

будь-яка територія належить до певної зони небезпеки за схильністю до тих або 

других лих стихійного характеру. Однак забезпечення відшкодування витрат, 

які було завдано стихійним лихом, не виконується тих районах, що визначенні 

"зонами ризику", непридатними для побудови житла та іншої діяльності через 

високу небезпеку [3]. 
Для ринку страхових послуг Німеччини характерні певний активний та 

динамічний розвиток. Кожного року приріст обсягу надходження страхових 

платежів складає 10%. Страхування майна в загальній структурі національного 

страхового ринку Німеччини складає близько 51%. Загальні валові премії 

страхування майна у 2018 році склали 24224 млн євро. Здійснення  

обслуговування фізичних осіб перевищує юридичних. Так, станом на кінець 

2018 рік премії страхування від фізичних осіб складали  53,3% від сукупного 

обсягу, а премії від юридичних осіб – 46,7%. Проводячи аналіз каналів 

реалізації послуг страхування, то тут досить велика питома вага припадає на 
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агентів по страхуванню. Страховики в Німеччині, так само як і у  

Великобританії, не мають права займатися будь-якою іншою діяльністю, крім 

страхування. 
Усі працюючі в Німеччині іноземні та національні страхові компанії 

належать  обов'язковому нагляду з боку державного  Федерального відомства 

нагляду за діяльністю страхових компаній. Майже всі іноземні страхові 

компанії, що хочуть здійснювати діяльність пов’язану з наданням  страхових 

послуг в Німеччині, мають отримати ліцензії. Разом з тим необхідно відмітити, 

що споживачі послуг страхування не виявляють великої довіри до компаній з 

інших країн та більше напрямлені, переважно, на підтримку страховиків у своїй 

країні. Саме тому потрапляння  на ринок страхування за допомогою нових 

каналів продажу є значно проблемним [5]. 
Основними лідерами на ринку страхування в Німеччині є основні страхові 

компанії світу. Саме такою є компанія "Allianz", яка є лідером  серед страхових 

компаній та діє не лише в Німеччині, але й в усьому світі, і надає послуги зі 

страхування, асистансу, консалтингу та управління активами. 
"ERGO Insurance Group" є однією з найкращих та найбільших страхових 

компаній в Німеччині. "Generali Deutschland" це найбільший страховий холдинг 

в Німеччині [9]. 
Страхові компанії в Німеччині надають послуги зі страхування, які є  

доступними кожному громадянину. Компанія Allianz було реалізовано 

інноваційний проект пов'язаний з мікрострахуванням, що спрямований на 

надання страхових послуг родинам з досить низьким доходом. В таких регіонах 

як Азія, Африка та Латинська Америка більше 50 млн людей покриті захистом 

мікрострахування від страхової компанії Allianz. Досить часто Allianz веде 

співпрацю з підприємствами роздрібної торгівлі, телекомунікаційними 

компаніями та споживчими компаніями, для того щоб  зробити 

мікрострахування доступним для більшої кількості споживачів страхових 

послуг. 
Для ринку страхування Японії досить характерним є досить жорстка 

регламентація діяльності страхових компаній з боку держави. Така особливість 

сприяє тому, що більшість страхових компаній, зазвичай, національні, та  

працюють на національному ринку. Якщо не має погодження з боку  

міністерства фінансів не можуть проводитись зміни ставок страхових премій. В 

Японії загальна система страхування поділяється на велику кількість відділень і 

агентів. Кількість страхових агентів у великих корпораціях становить кілька 

десятків тисяч чоловік. Необхідно відмітити, що галузь страхування майна 

звичайно не така велика  за розмірами, ніж страхування життя. В країні існує  

близько 600 тисяч страхових агентів. Саме на їх частку припадає головний 

продаж послуг страхування, а саме 90 % по ризикових видах. В Японії робота 

брокерів була дозволена тільки в 1996 р., саме через це на їх частку припадає 

менше 1% продажів. 
Для країн, які нами були дослідженні проведемо аналіз динаміки валових 

страхових премій "non-life" (рис. 1). 
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Рисунок 1 -Динаміка валових страхових премій «non-life» за період 2014—

2018 рр., млн дол. США Джерело: побудовано автором на основі даних [8]. 
 
Проводячи аналіз рисунку 1 можна стверджувати, що лідером по величині 

валових страхових премій страхування "non-life" є США з відповідним 

показником 1647,4 млрд дол. і які мають тенденцію до збільшення. Так, з 2014 

до 2018 років, загальні премії зі страхування збільшилися в 1,28 рази. На 

другому  місці –  Німеччина. Так в 2018 році загальні валові страхові премії 

Німеччини були 193,4 млрд дол. 
У Франції показник валових страхових премій дещо нижчий, і становить 

90,0 млрд дол. Необхідно відмітити, що незначний спад відбувся і у 2015 році. 

Стосовно Великобританії, то обсяг премій у 2018 році склав 85,2 млрд дол., що 

також свідчить про зменшення у порівняні з попереднім роком на 7,4 млрд дол. 
Досить негативна тенденція спостерігається і у Японії, де починаючи з 

2016 року загальні валові страхові премії "non-life" мають тенденцію до 

зниження. У результаті чого за даним показником Японія поступається США, 

Великобританії, Франції та Німеччині. 
Далі проведемо аналіз динаміки валових страхових виплат "non-life" для 

досліджуваних  держав (рис. 2). 
Проводячи аналіз валових страхових виплат за страхуванням "non-life" 

необхідно відмітити, що головне лідируюче місце належить США. У 2018 році 

виплати складали 1077,3 млрд дол. Загальний рівень виплат склав 65,4%. На 

другому місці знаходиться Німеччина (86138 млн дол.) з рівнем виплат 44,5%. 

Загальні валові страхові виплати Німеччини почали зменшуватись 

розпочинаючи з 2016 року. 
У Франції валові страхові виплати "non-life" становили у 2018 році 69,9 

млрд дол., що на 12 млрд дол. менше, ніж в попередньому році. Однак рівень 

виплат у Франції є найвищим із проаналізованих країн, і становить 77,8%. В 

Японії спостерігається спадаюча тенденція страхових виплат У 2018 році цей 

показник становив 48,8 млрд дол., а рівень виплат 59,1%. Найнижча величина 

валових страхових виплат "non-life" у Великобританії і становила 47,2 млрд 

дол. У 2018 році рівень виплат у країні був 52,4%. 
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Рисунок 2 -Динаміка валових страхових виплат "non-life" за період 2014 – 

2018 рр., млн дол. США[8] 
 
Проведемо дослідження загальної структури "non-life" страхування в 

досліджуваних країнах. За розміром валових страхових премій автострахування 

займає найбільшу частку в Японії, і становить 56,2%. У США та Німеччині 

значну частку займає страхування від нещасних випадків, що становить 

відповідно 54,9% та 41,4%. Страхування майна у структурі валових страхових 

премій "non-life" переважає у Великобританії та Франції. 
На рисунку 3 представимо динаміку загальних валових страхових премій 

страхування майна у досліджуваних країнах. Бачимо, що за цим показником 

США займає перше місце. Станом на 2018 рік обсяг страхових премій становив 

192 643 млн дол. США. Однак частка майнового страхування є не досить 

великою, і становить лише 11,7%. В Німеччині цей відсоток є дещо більшим, і 

становить 12,0%. 
На другому місці за обсягами премій зі страхування майна знаходиться 

Великобританія з показником 32 329 млн дол. США. Частка страхування в 

загальних страхових преміях "non-life" є найбільшою серед досліджуваних 

країн, і становить 35,9%. Франція займає третю сходинку з обсягами премій 24 

464 млн дол. США, і часткою 27,2%. В Японії обсяги премій становлять 19 273 

млн дол. США, а частка 23,3%. 
А аналізованих державах страхування майна займає доволі високу частку в 

загальній структурі страхування "non-life". 
Отже, з проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що 

найбільш розвинутими ринками страхування майна є ринки США, 

Великобританії та Німеччини. Такому стану сприяли певні фактори, серед яких 

ми можемо виділити наступні:  
 досконала законодавча база;  
 багаторічний досвід;  
 існування стійких, незалежних фінансово та конкурентоспроможних 

страхових компаній, що є беззаперечними лідерами в світі; 
 високий рівень професіоналізму страховиків.  
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Все це сприяє їх успішному функціонуванню як на національному, так і на 

світовому страхових ринках. 
 

 
Рисунок 3 -Динаміка валових страхових премій страхування майна станом 

на 2018 рік [10] 
 
Страховий ринок нашої держави, на відміну від ринків розвинутих країн, 

перебуває ще на стадії створення. Загальні функції страхування в нашій державі 

реалізуються ще не  повністю, що зумовлено такими факторами, як невеликий  

рівень платоспроможного попиту на послуги страхування, існування нечесних 

страховиків, недостатньо розвинена система державного регулювання 

національних страхових ринків та відсутність дієвих економічних стимулів 

розвитку діяльності в галузі страхування [5, с. 233]. 
Отже, нашій державі потрібно розвивати такий напрям діяльності 

страхових компаній, як залучення іноземного капіталу. Доступ зарубіжних 

страхових компаній на національний ринок забезпечить приплив капіталу з 

розвинутих країн в інші галузі, оскільки іноземні компанії займаються 

страхуванням різноманітних ризиків. Поява страховиків з інших країн стає 

певним  сигналом для других інвесторів, що вказує на досить сприятливий 

економічний клімат у державі. В загальному, залучення іноземного капіталу 

стимулює конкуренцію, що забезпечує зниження тарифів на послуги в галузі 

страхування, доступність послуг страхування та сприяє прихильності  

юридичних та фізичних осіб до здійснення страхування. 
Враховуючи те, що однією з головних тенденцій міжнародного ринку 

страхування є запровадження та застосування новітніх інформаційних 

технологій, особливо Інтернет-продаж. Українським страховим компаніям 

можна також запропонувати застосовувати подібні технології у власній роботі. 

Запровадження таких ноу-хау забезпечить збільшенню об’ємів  надання послуг 

за рахунок зручності страхового процесу та значно менших цін у порівнянні з 

продажами у звичайному режимі. Сприянню досить високих темпів розвитку 

галузі страхування в нашій державі сприятимуть, збільшення культури 
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страхування, потреба забезпечення надійного захисту майнових інтересів 

юридичних та фізичних осіб, існування великої кількості незастрахованих 

об'єктів, збільшення кредитів на споживання, іпотечне кредитування, 

покращення культури управління у вітчизняних страхових компаніях. 
Отже, у результаті здійсненого аналізу вдалося проаналізувати рівень 

розвитку страхування майна в розвинутих державах світу. Нами було 

встановлено, що незважаючи на лідерство в страхуванні майна, практика 

роботи ринків страхування даних країн має істотні відмінності, що 

безпосередньо пов'язані з існуючими тенденціями розвитку відповідної країни 

та питомою вагою об’єму отриманих страхових премій та виплат. В наш час 

ринки страхування досліджуваних країн швидко розвиваються, 

використовуючи різноманітні інноваційні рішення. Стосовно нашої держави, то 

створення розвинутого ринку послуг страхування потрібно виконувати з 

врахуванням особливостей та  тенденцій розвитку ринків страхування 

розвинених країн. Це забезпечить відповідні  умови для ринкових перетворень, 

підвищенню відповідного рівня конкурентоспроможності українських 

страхових компаній та більш стабільному розвитку національної економіки та 

відносин міжнародного характеру. Зростання дієвості в сфері надання 

страхових послуг можливе тільки шляхом здійснення ефективної політики з 

боку держави, спрямованої на проведення регулювання ринку страхування. 
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Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
У статті проаналізовано особливості розвитку страхування майна в умовах 

перетворень в економічній сфері. Досліджено нинішній стан ринку 

страхування майна в нашій державі, страхові виплати та платежі за даним 

видом страхування, їх структуру. Проведено аналіз структури ринку 

страхування в розрізі страхових компаній. Надано оцінку ефективності 

майнового страхування. Крім того було виявлені наявні проблеми на 

страховому ринку України та запропоновано комплекс заходів, які напрямленні 

на їх подолання. 
Ключові слова: майнове страхування, ризики, страхові платежі, страхові 

компанії, розвиток страхування, страхова премія. 
Сфера страхування є важливою складовою системи фінансових послуг. 

Зокрема зі зростанням недержавного сектору економіки, збільшується попит на 

різні види страхування, з метою убезпечення від можливих ризиків. У цьому 

плані страхування майна посідає одне з провідних місць. Це пояснюється тим, 

що вартість майнових об'єктів досить висока і в разі пошкодження або 

знищення майна, власнику дуже важко, а іноді навіть неможливо, відновити 

його за рахунок власних коштів. 
Крім того, потрібно розробити ефективну систему андерайтингу при 

страхуванні майна з метою визначення оптимального страхового тарифу, який 

забезпечував би інтереси як страховика, так і страхувальника. Адже більшість 

майнових комплексів нашій країні залишились ще з радянських часів і їх 

технічний стан потребує кардинального удосконалення. 
В Україні страхування є тією сферою, що розвивається доволі швидко. 

Загальні об’єми операцій на ринку страхових послуг швидкими темпами  

збільшуються. Але впродовж усіх років змін в економічній сфері, на жаль,  не 

вдалося в повній мірі створити стійкий, такий, що відповідає нинішнім вимогам 

соціуму ринок послуг в сфері страхування. Сучасний етап розвитку страхових 

послуг в нашій державі потребує уточнення його важливості у вирішенні 

економічних та соціальних завдань нашої країни, а також вирішення та 

знаходження проблем, які виникають. 
Досить велика кількість досліджень присвячена теоретико-методологічним 

засадам майнового страхування. Та можна виділити дослідження наступних 

вчених:  В. Базилевича, В. Райхера, О. Вовчака, В. Гаврийського, О. Бойко,  Н. 

Адамчука , С.Рубан, К. Воблий, О. Пращак, Н. Лисенко та інші.  
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Метою є визначення особливостей рoзвитку стрaхувaння мaйнa в умoвaх 

перетвoрень в екoнoмiчнiй сферi.  
З самого початку категорію страхування пов’язували зі словом “страх”. 

Тому досі вираз “страхування” вживається у значенні “підтримка”, “гарантія 

успіху” тощо. 
В сучасних умовах цей термін найчастіше використовується в якості 

інструмента захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, як 

елемент відшкодування матеріальних nвтрат при настанні страхового випадку. 
Термін “страхування”, на думку західних філологів, має латинське 

походження. В основі його – слова “seеcеrus” і “sine сura”, які означають 

“безтурботний” [7, c. 13]. Таким чином, страхування передбачає поняття захисту від 

небезпеки. 
Слово “страхування” в тлумачному словнику української мови зазначається як 

“уберігати кого-, що- небудь від чогось небажаного, неприємного” [11, c. 387]. 
На даний момент існує велике розмаїття визначень поняття “страхування” в 

економічній літературі. В наукових та літературних джерелах існує безліч 

визначень економічної категорії “страхування”, аналіз її розвитку в різних 

економічних суспільствах. Так, наприклад, на початку ХХ ст. німецький вчений А. 

Манес представляв страхування як вид економічної передбачуваності, та, водночас, 

як організацію, що ґрунтується на самодопомозі [6, c. 11]. Російський академік, 

дослідник напрямку страхування, К.Г. Воблий, ще за радянських часів розглядає 

страхування, як вид господарської діяльності на основі солідарності та 

передбачуваності, які мають на меті покриття майбутнього нестатку, який 

викликаний настанням страхового випадку [3, c. 20]. 
А. Вагнер під страхуванням розуміє господарську організацію, яка ліквідовує 

чи зменшує шкідливі наслідки окремих непередбачуваних подій, що впливають на 

стан майна окремої особи шляхом розподілу їх на ряд випадків, котрим загрожує 

однорідна небезпека, причому в дійсності не наступила [14]. 
Для Шофтона страхування є відшкодуванням дії випадку на майно людини 

через взаємність, організовану згідно законів статистики [3, c. 32]. Однак на нашу 

думку таке визначення страхування є доволі вузьким та однобічним, адже на 

практиці існують та успішно розвиваються на практиці такі види страхування як 

страхування від крадіжок чи страхування вікон, що не спираються на законах 

статистики. Французький вчений Емар наполягає на тому, що “страхування 

являється операцією, в силу якої одна сторона – страхувальник – за заплачену ним 

винагороду – премію – виговорює на свою користь чи третьої особи на випадок 

здійснення відомого риску виплату від другої сторони – страховика, – який, 

приймаючи на себе сукупність ризиків, зрівноважує їх згідно законів статистики” 

[12]. 
Сучасні вітчизняні вчені В. Базилевич, К. Базилевич [1, c. 11] розглядають 

зміст страхування з позицій природних інтересів, економічної зумовленості 

необхідності створення зазначеного різновиду людської діяльності, у соціальному 

плані, в юридичному аспекті, міжнародному аспекті. Проте, визначення терміну 

страхування не наводять. 
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Західна наукова думка не приділяє значної уваги пошукам визначення 

категорії “страхування”. Наприклад, відомі Пол А. Самуельсон та Д. Нордхауз в 

“Економікс” відмічають, що ринок управляє ризиками за допомогою їх розподілу, а 

розповсюдженою формою розподілу ризиків є страхування [13, c. 53]. Тобто, 

страхування представляється як спосіб захисту від ризиків. При цьому наукова 

думка заходу приділяє більше уваги страховій математиці, як “локомотиву” 

страхової діяльності. 
Страхування майна є галуззю комплексного характеру, в котрій за великою 

кількістю ознак класифікації визначають різні види. Види страхування майна 

відрізняться відповідно до  страхувальників. 
Розрізняють страхування майна для юридичних осіб та для фізичних.  
З проведеного аналізу вітчизняної та зарубіжної страхової практики, 

можна зробити висновок, що доволі популярним видом є страхування майна 

підприємств промислового сектору України від вогню.  
Послуги, які стосуються страхування майна є досить важливою складовою 

частиною  фінансових послуг. 
Загальним предметом страхування майна являються майнові інтереси 

фізичних осіб та суб'єктів господарювання стосовно забезпечення його 

збереження та зменшенням загальних збитків у процесі його пошкодження або 

втрати. Об'єктами страхування майна є ризики, що приймаються на 

страхування. Серед усіх ризиків страхування майна необхідно визначити 

наступні:  
• природні ризики;  
• технічні ризики;  
• ризики, пов'язані з людським чинником;  
• ризики, пов'язані з економічною діяльністю [4, с. 104]. 
Під час майнового страхування страхова сума не може бути більшої 

дійсної вартості майна на час укладання договору. Дійсна вартість майна являє 

собою відновлювальну або балансову  вартість. Укладаються договори 

страхування майна на один рік та на невизначений термін зі щорічним 

перерахунком майнової вартості та загальної суми платежів за рік. Договір, що  

укладається на строк, що є невизначним продовжується на слідуючий рік за 

умови внесення до кінця поточного року певної частини (20 – 25 % ) страхових 

платежів, розрахованих на наступний рік [9, с. 831]. 
В Україні досить часто фізичні особи страхують транспортні засоби, 

будівлі, квартири (на випадок ремонту), домашнє майно, тварин та ін. Велика 

кількість вітчизняних науковців, основною проблемою, яка перешкоджає 

підвищенню валових страхових премій вважає саме недовіру переважної 

більшості населення країни до страхових компаній.  
В наш час на українському ринку послуг страхування значно збільшується 

попит у клієнтів, які є фізичними  особами, на страхування майна за 

відповідними експрес-програмами завдяки швидкості заключення договору, 

невеликій вартості поліса страхування та доволі нескладній  процедурі виплати 

коштів. Серед корпоративних клієнтів досить поширеними являються програми 
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комплексного страхування з найбільш широким покриттям, з урахуванням  

індивідуальної та галузевої специфіки ведення бізнесу. 
Досить перспективним напрямом у корпоративному страхуванні 

являються відповідні програми, які мають комплексний характер та 

забезпечують повний захист відповідного суб'єкт господарювання від 

можливих збитків. Даний підхід дає змогу страховикам зробити відповідну 

структуру свого страхового портфелю оптимальною, за рахунок зменшення 

витрат на ведення справи, збільшити довіру клієнтів. Разом з тим на 

сьогоднішній день досить складною залишається процедура створення та 

обліку відповідного договору. Під час страхування різних ризиків  та об’єктів в 

договорі обов’язково необхідно врахувати умови по кожному з них, наприклад 

перелік ризиків, тарифи, франшизи, опис процедури відшкодування збитку 

тощо. Проводячи облік стосовно страхові платежів по таких договорах 

необхідно досить ретельно дивитися за їх правильним рознесенням та за 

відповідними ліцензіями [8, с. 256 ]. 
Головна частина надходжень страхових платежів відповідно до  договорів 

страхування майна припадає на юридичних осіб, коли від фізичних осіб цей 

показник знаходиться в межах 12% від загальної суми надходжень. Загальна 

частка платежів від юридичних осіб становить від 48,56% до 79,21%.  
Дана тенденція спричинена тим, що страховики з ціллю здійснення  

оптимізації витрат на ведення справи, зосереджують відповідні канали збуту 

своїх продуктів в більшості випадків  у великих містах. Отже, населення, що  

перебуває  в регіонах, не завжди має змогу отримати досить  якісний страховий 

захист. 
Можна зробити висновок, що юридичні особи являються більш активними 

учасниками ринку страхування в Україні. Для відповідного забезпечення своєї 

роботи  та розвитку час від часу їм необхідно брати кредити в банках під 

заставу власного майна. На даному етапі банки здійснюють відповідну роль 

прискорювача, що вимагають страхування застави. На думку багатьох 

експертів, в нашій державі дана форма роботи досить часто стає  

псевдострахуванням, яке супроводжується ще й досить активними 

рекомендаціями здійснювати страхування в компанії, на яку вказує  банківська 

установа, а саме у певній кептивній фірмі, створеній на основі капіталу банку.  
Вся власність юридичних осіб є їх ресурсом виробничого характеру, без 

котрого  вони не мають функціонувати в майбутньому. Саме тому досить часто 

виникає потреба в забезпеченні резервного фонду для обставин, що є 

непередбачуваними, для того убезпечити себе від зупинки виробництва в разі 

непередбачуваних обставин. 
В даному разі страхування є незамінним  інструментарієм, оскільки дає 

змогу забезпечити відповідне відшкодування можливих збитків без вилучення 

значної суми коштів з обороту. Саме це дає змогу направляти кошти на 

розвиток та виконувати відповідну  модернізацію виробничих потужностей [2]. 
Досить низьку активність населення під час  страхування власного майна 

можна пояснити їх низькою платоспроможністю, низькою грамотністю в сфері 

страхування та  повною недовірою до страхових компаній. Недовіра до 
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страхових компаній викликана самими страховиками. Компанії здійснюючи 

непродумана страхову політику в напрямі оцінки ризику, виплачуючи досить  

високі комісійні винагороди, занижаючи суму виплаченого відшкодування вони 

зробили собі репутацію аферистів. В наш час доволі важко повернути довіру 

суспільства до інституту страхування в Україні. 
Більша частина платежів від юридичних осіб, зумовлена значним 

зменшенням платіжної спроможності населення в нашій державі, оскільки як 

відомо, договір страхування для людей не є першою необхідністю. Саме тому 

страховим компаніям більше уваги слід приділяти можливості підвищення 

страхової грамотності населення та поводити розвиток нових канали продажу 

страхових договорів. Доволі вдалим у даному напрямі є Інтернет-страхування, 

що дає змогу здійснювати продаж договорів без наявності офісу страховика в 

певному регіоні. 
Але при використані визначеного підходу страховикам необхідно буде 

повністю забезпечувати також якісне врегулювання відповідних збитків, що 

зумовлює потребу об’єднання їх прагнень для створення відповідної розвиненої 

мережі професійних аварійних комісарів.  В наш час ринок страхових послуг є 

найбільш капіталізованим серед других небанківських фінансових ринків. До 

його складу входять два типи страхування: 
• СК "Lіfe"  
• СК "nоnLіfe".  
СК "Lіfe" це такі  страхові компанії, які займаються страхуванням життя, а 

СК "nоnLіfe" здійснюють страхування інших видів страхування. За 

статистикою загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2018 р. 

становила 291, у тому числі СК "Lіfe" — 31 компанія, СК "nоn-Lіfe" — 260 
компаній (табл. 1) [5]. 

В таблиці 1, представимо кількість страхових компаній в Україні. 
 
Таблиця 1 - Кількість страхових компаній 
Кількість 

страхових 

компаній 

Станом на: 

 
 

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 30.09.16 30.09.17 30.09.18 

Загальна 

кількість 
414 407 382 361 310 300 291 

у т.ч. СК 

«Life» 
62 62 57 49 39 36 31 

ут.ч. СК 
«non-Life» 

352 345 325 312 271 264 260 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 
 
Проводячи аналіз даних таблиці 1 можна зробити висновок, що за 9 

місяців 2018 р. порівняно з аналогічним періодом 2017 р. загальна кількість 

страхових компаній зменшилася на 9 одиниць. На нашу думку це є  позитивним 

явищем, оскільки переважна більшість компаній на страховому ринку України 
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не мають відповідних розмірів активів та фондів гарантійного страхування. 

Дані  компанії не здатні проводити  якісне виконання власних обов’язків перед 

страхувальниками. Визначений фактор підвищує  недовіру населення до 

страхових компаній в цілому. Зменшуючи кількість страхових компаній 

регулятор здійснює захист ринку від компаній, що є неплатоспроможними. 
Незважаючи на зменшення загальної кількості компаній, страховим 

послугам відведене головне місце на ринку фінансових послуг небанківського 

характеру. В таблиці 2 представимо частку окремих фінансових послуг у 

валовому внутрішньому продукті України за 2013 – 2018 роки .  
Таблиця 2 - Частка окремих фінансових послуг у валовому 

внутрішньому продукті України за 2013 – 2018 роки, % 
 

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1. Частка страхових 

премій у ВВП 
1,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5 

2. Частка страхових 

премій зі страхування 

майна у ВВП 

0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

3. Частка банківських 

кредитів у ВВП 
57,9 62,6 65,1 49,6 41,9 34,1 

4. Частка банківських 

депозитів у ВВП 
40,6 46,0 43,1 36,2 33,3 30,1 

5. Частка внесків у 

недержавні пенсійні 

фонди у ВВП 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6. Частка вартості 

лізингових угод, 

укладених лізинговими 

компаніями, у ВВП 

3,0 4,6 3,7 1,3 1,0 0,8 

7. Частка фінансових 

кредитів під заставу, 

наданих фінансовими 
компаніями, у ВПП 

0,63 0,58 0,54 0,63 0,70 0,55 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 
 
Проводячи, аналіз таблиці 2, можемо зробити висновок, переважаючими 

фінансовими послугами на українському ринку фінансів є банківські послуги. 
Протягом 2016 – 2018 років на друге  місце за часткою наданих послуг у 

валовому внутрішньому продукті вийшли страхові послуги, вагомою 

складовою яких є послуги з майнового страхування [5]. 
Протягом 2015 – 2018 років проглядається тенденція до збільшення 

розміру чистих та валових страхових премій з майнового страхування в нашій 

державі (таблиця 3). 
Приведені дані засвідчують про досить ретельну та якісну роботу 

страхових компаній в нашій країні та їх можливості досить швидко та 

правильно реагувати на ринкові потреби. Так було змінено тарифну політику, 

збільшено вимоги до ризикової оцінки, підвищено загальну кількість крос-
продажів. Аналізуючи структуру валових страхових премій, необхідно 

відзначити, що за договорами майнового страхування перевагу мають платежі 

від юридичних осіб. Звичайно це зумовлено потребою для організацій 
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забезпечити безперебійність власної діяльності через убезпечення від 

непередбачуваних обставин. 
Таблиця 3 - Страхові премії, страхові виплати та рівень страхових 

виплатз майнового страхування в Україні за 2013—2018 роки 
Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Валові страхові премії зі 
страхування майна, млн 
грн 

21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 35170,3 43431,8 

Частка валових 

страхових 
премій зі страхування 

майна у 
загальному обсязі 

зібраних 
валових страхових 

преміях, % 

22,1 22,9 20,6 18,4 19,0 20,0 

Чисті страхові премії зі 
страхування майна, млн 

грн 

20277,5 21551,4 18592,8 22354,9 26463,8 28494,4 

Частка чистих страхових 
премій зі страхування 
майна у 
загальному обсязі 

зібраних 
чистих страхових 

преміях, % 

21,9 19,2 17,7 15,6 16,7 14,6 

Валові страхові виплати 

зі 
страхування майна, млн 

грн 

5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 

Частка валових 

страхових 
виплат зі страхування 

майна у 
загальному обсязі 
валових 
страхових виплат, % 

10,7 4,5 7,3 6,7 2,6 4,1 

Рівень валових 

страхових виплат 
зі страхування майна, % 

2,6 0,7 1,4 1,8 0,7 1,0 

Чисті страхові виплати зі 4970,0 4566,6 4893,0 7602,8 8561,0 10256,6 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 
 
Під час проведеного аналізу було визначено, що  протягом 2015 – 2018 

років також було збільшення частки валових страхових премій зі страхування 

майна у загальному обсязі зібраних страхових премій в Україні. 
Разом з тим  протягом аналізованого періоду мала місце загальна тенденція 

збільшення  чистих та валових виплат з майнового страхування. 
Досить актуальним та важливим стимулом для майнового ринку 

страхування є збільшення зацікавленості власників, а також розпорядників 

майна в його збереженні, що безпосередньо пов'язано з загальною 

приватизацією в нашій країні і поступовим подоланням стереотипу про те, що 

держава відшкодує завданий збиток. 
Важливу роль відіграє покращення інвестиційного клімату і збільшення  

товарного обігу між Україною та другими країнами. Досить часто вимога 
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страхування є необхідною умовою інвесторів, що вимагають набути 

кваліфікованого страхового покриття, щоб захистити власні  капітальні 

вкладення. 
Для стрaхувaння мaйнa в нашій країні характерним є  ряд прoблем, вiд 

вирішення котрих зaлежить не тiльки йoгo cтaбiльнicть , a й в загальному 

icнувaння зaвтрa. Мiжнaцioнaльнi кoнфлiкти, стихiйнi лихa є неминучими та 

призвoдять дo значних втрaт мaйнa, oтримaння кaлiцтвa, зaгибелi. В державах з 

досить рoзвиненoю культурoю страхування зaвдaнi збитки в таких випaдкaх 

вiдшкoдoвуютьcя cтрaхoвими кoмпaнiями, щo мaє наступні перевaги:  
• виплaти cпiвcтaвнi iз зaпoдiяним збиткoм;  
• держaвa мoже нaдaти дoдaткoву дoпoмoгу.  
Дo нaйбiльш cерйoзних прoблем мaйнoвoгo cтрaхувaння вiднocитьcя тaкoж 

введення oбoв'язкoвих видiв cтрaхувaння. В результaтi oбoв'язкoве cтрaхувaння 

cтaє певним cпocoбoм вiдрaхувaння i перерoзпoдiлу фiнaнcoвих реcурciв нa 

кoриcть oкремих вiдoмcтв та міністерств. Cеред основних прoблем мaйнoвoгo 

cтрaхувaння можна виокремити невелику неoбхiднicть, щo є причинoю досить 

низькoгo рiвня дoхoдiв та фiнaнcoвoї грaмoтнocтi нacелення. Визначенні 

прoблеми необхідно  вирiшувaти за допомогою  рoзвитку cпецiaльних 

cтрaхoвих пocлуг, які будуть безпосередньо напрямленні  нa cпoживaчiв з не 

дуже виcoкими дoхoдaми та якi будуть мати змогу зaбезпечувaти застосування 

зaгaльних принципiв нaдaння відповідних cтрaхoвих пocлуг, cпрoщений 

пoрядoк уклaдення дoгoвoрiв, в тoму чиcлi врегулювaння збиткiв [2].  
Майбутнє рoзвитку cтрaхувaння мaйнa в Укрaїнi безпocередньo зaлежaть 

вiд мoжливocтi бiльш aктивнoї учacтi держaви у функцioнувaннi cтрaхoвoї 

гaлузi, нaприклaд, щoдo викoриcтaння мехaнiзмiв cубcидiювaння 

мaлoзaбезпечених грoмaдян нa придбaння cтрaхoвoгo зaхиcту мaйнa та 

рoзрoбки регioнaльних прoгрaм щодо cтрaхувaння з урaхувaнням пoтреб, 

ocoбливocтей i cпецифiки екoнoмiчнoї пoлiтики, щo прoвoдитьcя нa мicцях. 
Такий пiдхiд дo регулювaння прoцеciв в страхуванні, звичайно, мaтиме 

пoзитивний вплив нa збільшення пoтреб людей в дoбрoвiльних видaх 

мaйнового страхування.  
З iншого боку, необхідно забезпечити cтимулювання грoмaдян та cуб'єктів 

дo уклaдення дoгoвoрiв cтрaхувaння мaйнa як oднoгo з важливих  iнcтрументiв 

зaхиcту cвoїх мaйнoвих iнтереciв. Тaкoж пoтрiбнo пiдвищувaти рiвень 

iнфoрмoвaнocтi нacелення прo cтрaхoвi пocлуги, якi нaдaютьcя cтрaхoвикaми. 

Для цьoгo cлiд зaкoнoдaвчo зaкрiпити oбoв'язoк cтрaхoвикiв iнфoрмувaти 

cпoживaчiв cтрaхoвих пocлуг прo умoви cтрaхувaння, cтрaхoвi тaрифи, 

рoз'яcнювaти cтрaхувaльнику умoви дoгoвoру cтрaхувaння, який з ним 

уклaдaєтьcя, рoзкривaти iнфoрмaцiї cтocoвнo cвoєї дiяльнocтi. Такa мiрa буде не 

тiльки cпрямoвaнa нa пoпуляризaцiю cтрaхувaння, aле i дoзвoлить бiльш 

ретельнo oцiнити cтрaхoвi прoдукти. Нa cьoгoднi нaйбiльш пoiнфoрмoвaне прo 

cтрaхoвi прoдукти нacелення cередньoгo вiку.  Тoму неoбхiднo пiдвищувaти 

iнтереc дo рiзних прoдуктiв cтрaхувaння cеред молодих людей, як пoтенцiйних 

cтрaхувaльникiв. Мoжнa вважати юридичнi oсoби бiльш aктивними учaсникaми 

ринку стрaхувaння в Укрaїнi. 
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Пiдвищення дocтупнocтi cтрaхoвих пocлуг тaкoж мaє cприяти 

зaбезпечення мoжливocтi диcтaнцiйнoї реaлiзaцiї cтрaхoвих прoдуктiв зa 

дoпoмoгoю iнфoрмaцiйнoтелекoмунiкaцiйних мереж i зaключення дoгoвoру 

cтрaхувaння в електрoннoму виглядi, a тaкoж видaчa електрoнних cтрaхoвих 

пoлiciв клiєнтaм нa флешцi. 
Отже, з проведеного дослідження можна зробити такі висновки, що 

останніми роками спостерігається тенденція до скорочення кількості страхових 

компаній, що зумовлено підвищенням вимог до структури резервів страховиків, 

значної концентрації страхових. З однієї сторони, це знижує кон- куренцію між 

срахувальниками, робить послугу менш доступною для регіонів.  
Але, з іншої сторони, це дозволяє вивсети з ринку недобросовісних 

страховиків, які підривають і так низьку репутацію галузі.Незважаючи на 

скорочення кількості страхових компаній, розмір страхових платежів із року в 

рік зростає. Це свідчить про динамічність розвитку галузі, її перспективність. 

Крім того, в останні роки на збільшення надходжень вплинуло падіння курсу 

гривні, внаслідок чого зросла вартість автомобілів, які становлять основу 

страхових портфелів вітчизняних страховиків. Збільшення вартості автомобілів 

збільшило страхову суму, від якої рахується платіж. Водночас зросли розміри 

страхових виплат, оскільки для ремонту деталі закупляються в основному в 

іноземній валюті. Проте страховики оперативно відреагували на дану 

тенденцію, відкоригувавши свою тарифну політику і оптимізувавши страхові 

портфелі. 
На рoзвитoк цьoгo cегменту значнo впливають екoнoмiчнi фактoри. Так, 

упoвiльнення темпiв зрocтання cтрахування майна в ocнoвнoму зумoвленo 

зниженням oбcягiв iпoтечнoгo кредитування. Дoдаткoвo зрocла кoнкуренцiя, 

яка cпocтерiгаєтьcя небезпечними для ринку, cтрахoвикiв i cтрахувальникiв 

прoявами демпiнгу. 
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Л.P.Цинкoбуp  
Здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «Мaгicтp» 

Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнcтитут КНТEУ 
CТPAТEГIЯ COЦIAЛЬНO-EКOНOМIЧНOГO POЗВИТКУ 

PEГIOНIВ УКPAЇНИ 
У cтaттi дocлiджeнo тa poзглянутo ocнoви фopмувaння cтpaтeгiї  
coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioн,  визнaчeнo тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi 

пiдхoди дo фopмувaння cтpaтeгiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку  
peгioну, oбґpунтoвaнo cиcтeму i мeхaнiзм фopмувaння функцiй, 

iнcтpумeнтapiю тa eтaпiв poзpoбки i peaлiзaцiї cтpaтeгiї poзвитку  
peгioну, визнaчeнo poль cтpaтeгiчнoгo плaнувaння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

poзвитку peгioну.  
Ключoвi cлoвa: coцiaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк peгioну, cтpaтeгiя, 

фopмувaння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну, poзpoбкa тa peaлiзaцiя 

cтpaтeгiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну, фiнaнcувaння 

peгioнaльнoгo poзвитку. 
Пocтaнoвкa пpoблeми:Мeтoю poбoти є вивчeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчних ocнoв фopмувaння cтpaтeгiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку 

peгioну. 
Ocнoвними цiлями cтaттi є aнaлiз coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку 

peгioну, який являє coбoю oб’єктивний пpoцec, щo вiдбувaєтьcя пiд впливoм 

icтopичних, гeoгpaфiчних,  pecуpcних, дeмoгpaфiчних тa iнших фaктopiв. Paзoм 

з тим, нa poзвитoк peгioну чинять вплив упpaвлiнcькi зaхoди – з бoку як 

peгioнaльних, тaк i дepжaвних opгaнiв влaди. 
Упpaвлiння poзвиткoм peгioну включaє в ceбe тaкi кoмпoнeнти:  

cтвopeння eкoнoмiчних, культуpних i пoлiтичних умoв, нeoбхiдних  
для здiйcнeння cтpуктуpнoї й iнcтитуцioнaльнoї тpaнcфopмaцiї cуcпiльcтвa;  
дiї, cпpямoвaнi нa пoлiпшeння життєвoгo piвня нaceлeння  
шляхoм впpoвaджeння дocягнeнь  нaукoвo-тeхнiчнoгo пpoгpecу;  
кoopдинaцiя пpoцeciв пpийняття piшeнь щoдo тpaнcфopмaцiї eкoнoмiки 

peгioнiв. 

https://is.gd/J6v8iX
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У нoвих умoвaх гocпoдapювaння видiляють тaкi ключoвi мoмeнти 

пiдвищeння eфeктивнocтi eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну: iнcтитуцioнaльнi 

пepeтвopeння; peгioнaльнa cтpуктуpнa пoлiтикa;  
зaлучeння вiтчизнянoгo й iнoзeмнoгo кaпiтaлу; pecтpуктуpизaцiя пiдпpиємcтв; 

aктивiзaцiя гeнepувaння i cпpиймaння нoвoввeдeнь нaceлeнням. 
З oгляду нa цe, вce вaжливiшoї poлi в пpoцeci coцiaльнo- 

eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну нaбувaє poзpoбкa i peaлiзaцiя cтpaтeгiї poзвитку 

peгioну. 
Peaлiзaцiя cтpaтeгiї – цe кoмбiнувaння плaнoвих тa eкcтpeних 

упpaвлiнcьких piшeнь з aдaптувaння opгaнiзaцiї, гaлузi, peгioну,  
кpaїни дo нoвoї cитуaцiї, якa мoжe cтвopити пepeвaги aбo зaгpoзи пocлaблeння 

кoнкуpeнтних пoзицiй цих cуб’єктiв гocпoдapювaння. Poзшиpюючи  
дaний пiдхiд, cтpaтeгiю cлiд poзглядaти як мoдeль, щo iнтeгpує ocнoвнi  
цiлi, пoлiтику тa дiї peгioну в єдинe цiлe. Нaукoвo oбґpунтoвaнa cтpaтeгiя 

poзвитку peгioну дoзвoляє викopиcтaти oбмeжeнi pecуpcи нaйбiльш 

eфeктивним cпocoбoм з уpaхувaнням змiн зoвнiшньoгo тa внутpiшньoгo 

cepeдoвищa. 
Пocтiйнa змiнювaнicть кoнкуpeнтних пepeвaг пoтpeбує змiн cиcтeми 

упpaвлiння, нacaмпepeд, зa дoпoмoгoю впpoвaджeння cтpaтeгiчних пiдхoдiв                  

дo peгулювaння poзвитку peгioнiв. Пoглиблeння пpoцeciв pинкoвих                

пepeтвopeнь в Укpaїнi пocилює зaлeжнicть їх peзультaтивнocтi вiд визнaчeння 

пepcпeктивних цiлeй, cтpaтeгiї дocягнeння тa пocлiдoвнocтi втiлeння,                

пpoпopцiй poзпoдiлу pecуpciв в eкoнoмiцi peгioнiв, динaмiки їх дoвгoтpивaлoї 

piвнoвaги. 
Пocилaння нa дocлiджeння тa публiкaцiї. Тeopeтичнi тa пpиклaднi 

acпeкти кoмплeкcнoї пpoблeми poзpoбки i peaлiзaцiї cтpaтeгiї coцiaльнo-
eкoнoмiчнoгo poзвитку дocлiджeнo у  нaукoвих пpaцях вiтчизняних тa 

зapубiжних учeних-eкoнoмicтiв, зoкpeмa  O.I. Aмoшi, Я.Б. Бaзилюк, C.I. 

Бaндуpa, М.П. Буткa, O.C. Вiхaнcькoгo,  A.C. Гaльчинcькoгo, В.М. Гeєця, 

З.В. Гepacимчук, Б.М. Дaнилишинa, C.I. Дopoгунцoвa, М.I. Дoлiшньoгo, 

В.i. зaхapчeнкa, Т.М. Кaчaли, В.I. Куцeнкo, A.C. Лиceцькoгo, A.Г. Мaзуpa,  
Л.O. мapмуль, I.P. Михacюкa, В.I. Пили,  P.A. Фaтхутдiнoвa, М.I. Фaщeвcькoгo, 

Л.Г. Чepнюк, Ю.П. Шapoвa, Х. Вicceмa, П. дpукepa, P. Кoхa, Г. Мiнцбepгa, 

М. Пopтepa, A. Cтpiклeндa, A. Тoмпcoнa,  Д. Тpaутa, П. Удeнбepгa тa iн. 
Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлу дocлiджeння: Cтpaтeгiя coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну являє coбoю cукупнicть нaмiчeних для 

пocлiдoвнoгo викoнaння пpiopитeтiв  coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну 

тa упpaвлiнcьких дiй, oпepaцiй i пpoцeдуp, здiйcнeння яких пoкликaнe 

зaбeзпeчити дocягнeння  пocтaвлeних цiлeй. Вoнa пoвиннa poзpoблятиcя пiд 

бeзпocepeднiм  кepiвництвoм викoнaвчих i пpeдcтaвницьких opгaнiв тepитopiї, a 

її peaлiзaцiя пepeдбaчaє учacть peгioнaльних i мicцeвих opгaнiв упpaвлiння вciх  
piвнiв. Cтpaтeгiчний плaн peгioну пoвинeн бути, з oднoгo бoку,  
цiлicним, з дpугoгo – дoпуcкaти кopeкцiю вiдпoвiднo дo змiн  
внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo cepeдoвищa функцioнувaння peгioнaльнoгo 

cпiвтoвapиcтвa. 
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Cтpaтeгiчнe плaнувaння є aдaптивним пpoцecoм, зa дoпoмoгoю якoгo 

здiйcнюютьcя peгуляpнa poзpoбкa тa кopeкцiя cиcтeми дocить фopмaлiзoвaних 

плaнiв, пepeгляд змicту зaхoдiв щoдo їх викoнaння нa ocнoвi бeзпepepвнoгo 

кoнтpoлю тa oцiнки змiн, щo вiдбувaютьcя зoвнi тa вcepeдинi cиcтeми. Вoнo 

oхoплює cиcтeму дoвгo-, cepeдньo- тa кopoткocтpoкoвих плaнiв, пpoeктiв i 

пpoгpaм. Oднaк гoлoвний змicтoвний aкцeнт пpи цьoму poбитьcя нa 

дoвгocтpoкoвi цiлi тa cтpaтeгiї їх дocягнeння. 
Нaукoвo oбґpунтoвaний вибip cтpaтeгiї дaє змoгу cкoнцeнтpувaти  

зуcилля i pecуpcи нa peaлiзaцiї пoтeнцiaлу eкoнoмiчнoгo poзвитку i тим  
caмим зaбeзпeчити eфeктивний poзвитoк peгioну в pинкoвих умoвaх. У хoдi 

poзpoбки cтpaтeгiї виявляютьcя мicцe, poль i функцiї peгioну в нoвих  
умoвaх гocпoдapювaння, визнaчaютьcя cтpaтeгiчнi пpiopитeти poзвитку  
peгioну в eкoнoмiцi, щo тpaнcфopмуєтьcя, oбґpунтoвуютьcя eкoнoмiчнi, 

фiнaнcoвi й opгaнiзaцiйнi мeхaнiзми peaлiзaцiї cтpaтeгiї в  
нoвoму iнcтитуцioнaльнoму cepeдoвищi. Пpи цьoму cтpaтeгiя  
poзвитку oкpeмoгo peгioну пoвиннa впиcувaтиcя в cтpaтeгiю poзвитку  
кpaїни[1, с.123-125]. 

Нa eтaпi фopмувaння coцiaльнo opiєнтoвaнoгo pинкoвoгo гocпoдapcтвa 

poзвитoк pинкoвoї iнфpacтpуктуpи в peгioнi cтaє oдним з ocнoвних  
фaктopiв тpaнcфopмaцiї гocпoдapcтвa peгioну в цiлoму: coцiaльнo- 
eкoнoмiчнa тpaнcфopмaцiя зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки eфeктивнo 

функцioнують i poзвивaютьcя в peгioнi iнcтитути фiнaнcoвo- 
кpeдитнoї, iнвecтицiйнoї тa cтpaхoвoї cфep дiяльнocтi. Тoму гoлoвнoю  
мeтoю poзвитку peгioну, вiдпoвiднo дo пpинципiв coцiaльнoї  
opiєнтaцiї cтpaтeгiї, є зaбeзпeчeння виcoкoї якocтi життя нaceлeння,  
фopмувaння cпpиятливoгo cepeдoвищa життєдiяльнocтi для нинiшнiх i 

мaйбутнiх пoкoлiнь нaceлeння, cтвopeння бaзoвих iннoвaцiйних  
cтpуктуp, якi вжe в нaйближчoму мaйбутньoму cтaнуть фaктopoм  
poзвитку. 

Вeликe знaчeння мaє aнaлiз тa oцiнкa coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo  
пoтeнцiaлу peгioну, щo вpaхoвує cукупнicть мaтepiaльних фaктopiв 

життєдiяльнocтi – pecуpcнe зaбeзпeчeння, пpиpoднo-гeoгpaфiчнe  
пoлoжeння, виpoбничo-iннoвaцiйнi мoжливocтi, тpудoвий пoтeнцiaл тoщo, тa є 

бaзиcoм для peaлiзaцiї зaгaльних пpинципiв вибopу шляхiв cтaбiлiзaцiї 

eкoнoмiки peгioну[2, с.90-91]. Cучacнe poзумiння cтpaтeгiї poзвитку peгioнiв 

пepeдбaчaє удocкoнaлювaння peгioнaльнoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми нa 

ocнoвi oбґpунтувaння cутo cпeцифiчних для кoжнoгo peгioну (типу peгioнiв) 

пepcпeктив poзвитку з викopиcтaнням мeтoдoлoгiї cтpaтeгiчнoгo плaнувaння й 

oтpимує cвoє лoгiчнe пpoдoвжeння в пiдгoтoвцi cиcтeмнo cтpуктуpoвaнoї 

cукупнocтi гeнepaльних цiлeй, зaдaч, нaпpямiв coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

poзвитку. 
Нa pиcунку зoбpaжeний пiдхiд дo oбґpунтувaння cтpaтeгiї poзвитку 

peгioну, щo являє coбoю нaбip пpинципiв cтiйкoгo впливу нa peгioнaльнe 

coцiaльнo-eкoнoмiчнe cepeдoвищe, щo пepeвoдить їх у cиcтeму нeoбхiдних 

влacтивocтeй i пpiopитeтiв peгioнaльнoї eкoнoмiки, нa cцeнapiї i мeхaнiзми 
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peaлiзaцiї цих пpiopитeтiв. Вкaзaнi пpинципи є дocтaтньo зaгaльними, 

включaють як ocнoвi вимoги, тaк i функцiї, тoму зaпpoпoнoвaнo влacний пiдхiд 

дo бaчeння cиcтeми i мeхaнiзму фopмувaння, poзpoбки тa peaлiзaцiї cтpaтeгiї 

(pиcунoк 1)[3, с.20-25]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиcунoк 1 - Cиcтeмa тa мeхaнiзм фopмувaння, poзpoбки тa peaлiзaцiї 

cтpaтeгiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну 
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Щo cтocуєтьcя кoмплeкcнoї oцiнки coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo  
poзвитку peгioну, тo вoнa бaзуєтьcя нa тaких ocнoвних пpинципaх: 

кoмплeкcнicть тa cиcтeмнicть; зaбeзпeчeння мaкcимaльнoї peпpeзeнтaтивнocтi 

пoкaзникiв для oцiнювaння piзних acпeктiв coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo  
poзвитку peгioнiв; дocтoвipнicть вихiдних дaних пpи вибopi бaзoвих  
пoкaзникiв peгioнaльнoгo poзвитку; нaйпoвнiшa aдaптaцiя cиcтeми 

викopиcтoвувaних пoкaзникiв тa iндикaтopiв дo мoжливocтeй  
icнуючoї cтaтиcтичнoї звiтнocтi; вiдпoвiднicть cиcтeми iндикaтopiв  
зaдaчaм щopiчнoгo мoнiтopингу i пpoгнoзувaння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

poзвитку peгioнiв; дocягнeння мaкcимaльнoї iнфopмaтивнocтi  
peзультaтiв oцiнки piвня poзвитку peгioнiв з пoзицiй пpийняття  
aдeквaтних piшeнь нa peгioнaльнoму i тepитopiaльнoму piвнях  
дepжaвнoгo упpaвлiння; cпoлучeння зaгaльнoeкoнoмiчних iндикaтopiв з 

пoкaзникaми, щo вiдoбpaжaють peзультaтивнicть дiяльнocтi opгaнiв  
влaди peгioнiв Укpaїни щoдo виpiшeння нaйвaжливiших eкoнoмiчних i 

coцiaльних пpoблeм; знaчущicть для poзвитку тepитopiї; пpoзopicть i пpocтoтa 

poзpaхунку; єдинa фopмa вимipу. 
В ocнoву мeтoдики aнaлiзу пoтoчнoгo piвня i пepcпeктив poзвитку 

peгioнaльнoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми пoклaдeнo poзpoблeний aвтopoм 

aлгopитм визнaчeння кoмплeкcу cтpaтeгiчних кoмпeтeнцiй у peгioнaльнoму 

poзвитку[5, с.200-202]. 
Пiдвищeнню якicнoї cклaдoвoї oцiнки piвня peгioнaльнoгo coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну, нa думку aвтopa, cпpияє зacтocувaння 

iнтeгpaльних пoкaзникiв, якi є дocить чутливими дo змiн peгioнaльнoї 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cитуaцiї в чaci й у пpocтopi i пpaктичнo зacтocoвнi в 

peaльнiй peгioнaльнiй мнoжинi тepитopiaльних cуcпiльних cиcтeм. Poзpoбкa 

гpупи чутливих дo змiн, зpoзумiлих i нecклaдних для poзpaхунку iнтeгpaльних 

пoкaзникiв piвня peгioнaльнoгo poзвитку дaє змoгу oдepжaти iнcтpумeнт для 

oцiнки нaпpямкiв, пepcпeктив, мeтoдiв peaлiзaцiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

poзвитку peгioну. 
Виcнoвки. У cтaттi poзглянутo ocнoви фopмувaння cтpaтeгiї coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioн,  визнaчeнo тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo 

фopмувaння cтpaтeгiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну, oбґpунтoвaнo 

cиcтeму i мeхaнiзм фopмувaння функцiй, iнcтpумeнтapiю тa eтaпiв poзpoбки i 

peaлiзaцiї cтpaтeгiї poзвитку peгioну, визнaчeнo poль cтpaтeгiчнoгo плaнувaння 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У статті встановлено суть, роль та принципи побудови інвестиційної 

політики підприємства, а також її формування через складові (облікову, 

кредитну, дивідендну політику та політику управління грошовими засобами). 

Інвестиційна політика проводиться на всіх рівнях об’єкта фінансового 

управління. 
Ключові слова: фінанси, політика, інвестиційна політика, фінансовий 

менеджмент, облікова політика, дивідендна політика, кредитна політика. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання відбуваються 

докорінні зміни в галузі інвестиційних відносин і апарат управління фінансами 

підприємства перетворюється на важливу, навіть визначальну складову 

керівного складу господарюючого суб’єкта. Сучасний рівень ринкових 

відносин призводить до ускладнення підприємств, тому роль управління не 

просто зростає, а відбуваються якісні зміни в його структурі та методах. 
Основою ефективної державної інвестиційної політики є спрямована у 

правильному напрямі інвестиційна політика підприємства. У сучасних умовах, 

коли підприємство самостійно здійснює управління фінансами, доцільно 

розробляти інвестиційну політику, яка б регламентувала: період планування; 

вимоги до методів розрахунку планових показників; процедуру складання 

фінансового плану та внутрішнього фінансового контролю; механізм взаємодії 

структурних підрозділів у складанні плану та встановлення взаємин із 

контрагентами. 
Варто зазначити, що інвестиційну політику в теперішніх умовах 

пов’язують не лише з державною сферою, а також з населенням, 

підприємницькою структурою та деякими напрямами економіки країни, 

залежно від складності завдань, які є метою фінансової політики. 
 Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий вклад в особливості 

формування теоретичних та практичних основ застосування, визначення 

поняття та напрямів розвитку інвестиційної політики підприємства на різних 

рівнях зробили і вітчизняні, і зарубіжні вчені, такі як П. І. Юхименко, І. О. 

Петровська, В. І. Оспіщева, О. П. Близнюк, Д. В. Клиновий, А. Сміт, Д. Рікардо, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF
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Ф. Нітті, Дж. Кейнс, Р. Кемпбелл, Л. Брю, В. К. Сенчагов, Л. А. Дробозіна, С. І. 

Юрій, С. Я. Огородник, В. І. Оспіщев, А. Н. Поддєрьогін, О. Р. Романенко, В. Д. 

Базилевич, М. Д. Білик, В. М. Геєць Г. А. Крамаренко, І. А. Бланк, О. А. 

Терещенко, В. Н. Суторміна. Незважаючи на те, що така значна кількість 

вчених досліджувала це питання, все одно не було досягнуто єдиного рішення 

щодо точного визначення поняття інвестиційна політика, що свідчить про 

актуальність теми статті. 
Мета статті полягає в дослідженні формування інвестиційної політики 

підприємства через її складові (облікову, кредитну, дивідендну політику та 

політику управління грошовими засобами, витратами тощо). 
Виклад основного матеріалу. Поняття інвестиційна політика поєднує в собі 

дві категорії «інвестиції» та «політика». Якщо говорити про політику взагалі, то 

це загальний напрямок, характер діяльності, напрям діяльності, лінія поведінки 

в чому-небудь, певне ставлення до кого, чого-небудь [2, с.1035].  
Слово «політика» - це слово іншомовного походження й в перекладі з 

грецької означає «мистецтво управляти державою». Словник іншомовних слів 

поняття «політика» трактує як «методи і засоби досягнення цілей і завдань, а 

також діяльність органів державної влади і державного управління» [2, с. 536]. 

Термін «політика» стали використовувати не тільки стосовно ставлення до 

управління державою, а й при характеристиці економічної діяльності. Так, 

часто використовують в словосполученнях «економічна політика», 

«маркетингова політика», «цінова політика», «інвестиційна політика», 

«облікова політика» тощо. Але у всіх словосполученнях слово «політика» 

вживають у значенні засобів, способів і методів досягнення певної мети. 
Фінанси економічна теорія та теорія фінансів сьогодні трактує переважно 

як систему економічних, грошових, виробничих відносин [2, с. 1537]. Фінанси 

представляють собою систему економічних відносин, які виражають утворення 

та використання грошових засобів з метою забезпечення розширеного 

відтворення виробництва.  
Отже, в поняття фінансів підприємства включаються грошові 

відносини,процес утворення та розподілу грошових нагромаджень та інших 

доходів [1, с. 196].  Не зважаючи на чималу історію поняття фінансової 

політики остаточно не з’ясовані. В останні роки проблемі визначення 

фінансової політики приділяється велика увага, присвячується значна кількість 

публікацій, але єдиної думки не існує. Якщо на рівні держави це питання є 

більш розвинуте як з теоретичної, так і практичної точки зору, то на рівні 

підприємства спостерігається недостатність науково обґрунтованої теоретичної 

бази та нехтування керівництвом підприємств на практиці.  
 У найбільш загальному вигляді під фінансовою політикою розуміють 

спосіб організації та використання фінансових відносин. «Під фінансовою 

політикою підприємства слід розуміти сукупність заходів з організації та 

використання фінансів для здійснення конкретних цілей і завдань» [1, с. 5]. 
Інакше кажучи, інвестиційна політика - це сукупність заходів з 

накопичення та використання грошових коштів для здійснення конкретних 

цілей та завдань. Основну мету фінансової політики підприємства можна 
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сформулювати як забезпечення здійснення поточної фінансово-господарської 

діяльності підприємства, виконання тактичних цілей та завдань і забезпечення 

досягнення стратегічної мети в майбутньому через формування оптимального 

грошового потоку, ефективного використання фінансових ресурсів та успішної 

реалізації фінансового менеджменту.  
Об’єктом інвестиційної політики є господарська система підприємства, а 

також будь-які види і напрями господарської діяльності в їх взаємозв’язку з 

фінансовим станом підприємства та фінансовими результатами. Об’єкт 

інвестиційної політики представляє всю сукупність, на яку впливає 

інвестиційна політика[1, с. 55]. 
Складові елементи об’єкта інвестиційної політики, з якими вона взаємодіє, 

утворюють предмет фінансової політики. Предметом інвестиційної політики є 

внутрішньофірмові й міжгосподарські фінансові процеси, відносини та 

операції, включаючи виробничі процеси, що утворюють фінансові потоки та 

визначають фінансовий стан і фінансові результати, розрахункові відносини, 

інвестиції, питання придбання та ви  пуску цінних паперів. 
Інвестиційна політика має бути: 
- оптимальною для впровадження на підприємстві; 
- раціональною для використання; 
- ефективною за результатами. 
Призначення інвестиційної політики підприємства полягає в: 

упорядкуванні фінансових відносин підприємства; наданні фінансам 

планомірності та послідовності; удосконаленні управління грошовими 

потоками підприємства; підвищенні ефективності фінансових відносин 

підприємства; забезпеченні виконання завдань визначених керівництвом 

підприємства; оптимізації грошових потоків за джерелами поступлення, 

напрямками використання відповідно до визначених управлінням цілей; 

прискоренні грошового обороту на підприємстві; оптимізації складу та 

використання фінансових інструментів підприємства; ефективному 

використанні фінансових ресурсів; забезпеченні реалізації фінансового 

менеджменту[6, с. 247]. 
Інвестиційна політика підприємства, як реалізація фінансового 

менеджменту на практиці, передбачає формування наступних її складових: 
- облікової політики; 
- кредитної політики; 
- політики управління грошовими засобами; 
- дивідендної політики тощо.  
Взагалі внутрішньогосподарська політика підприємства включає в себе 

політику капітальних вкладень, політику цін, виробничу, технічну, 

інформаційну, управлінську, фінансову, облікову політику підприємства. 

Інвестиційна політика буде обумовлювати облікову, виробничу, технічну, 

інформаційну тощо політику підприємства, які, в свою чергу, впливають на 

фінансову. «Оскільки на виробничу діяльність великий вплив справляє 

фінансова діяльність, а фінансова діяльність, у свою чергу, залежить від 
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виробничої, потрібно розглядати ці дві сторони діяльності в їх взаємовпливі та 

взаємообумовленості»[1, с. 196]. 
Інвестиційна політика має враховувати специфіку діяльності кожного 

підприємства й формуватись відповідно до умов його діяльності, кваліфікації 

персоналу, наявності комп’ютерної техніки тощо. 
Досліджуючи проблеми облікової політики підприємства, вчені прийшли 

до висновку про взаємозв’язок та взаємозалежність між обліковою та 

фінансовою політикою підприємства. Так «різні способи оцінки і, відповідно, 

різні схеми бухгалтерського обліку, з одного боку, можливі до застосування 

тільки при наявності певних умов чи обставин, з іншого – вони, в свою чергу, 

мають вплив на фінансове становище підприємства, на структуру балансу та 

фінансові результати підприємства й відповідно на його фінансову політику» 

[7, с. 5]. В силу того, що способи, методи, процедури, правила та схеми обліку 

мають вплив на фінансові результати діяльності підприємства, при прийнятті 

рішень про елементи облікової політики необхідно враховувати визначену 

інвестиційну політику підприємства.  
Основними елементами облікової політики підприємства, що найбільше 

визначатимуть та обумовлюють фінансову політику підприємства є: визнання 

активів, доходів та витрат; організація документального оформлення процесів 

постачання, виробництва та збуту; оцінка засобів підприємства та джерел їх 

утворення; організація синтетичного та аналітичного обліку й застосування 

субрахунків; форми та терміни розрахунків за дебіторською та кредиторською 

заборгованістю; методи погашення вартості необоротних активів через 

нарахування амортизації; система внутрішньогосподарського обліку та 

звітності; організація стратегічного обліку [3, с. 230]. 
Реалізація концепції облікової та інвестиційної політики підприємства 

забезпечує простір та незалежність підприємства.  
Кредитна політика підприємства передбачає визначення дій щодо 

оптимального співвідношення власного та залученого капіталу підприємства. В 

рамках кредитної політики вирішуються питання про забезпечення 

підприємства власним оборотним капіталом та необхідність позикового 

капіталу; визначається потреба в довгострокових кредитах та позиках; 

визначаються кредитні фінансові установи та умови кредитування тощо. 

Ефективність кредитної політики підприємства визначається стабільною 

фінансовою стійкістю підприємства.  
Політику управління грошовими потоками називають ще політикою 

управління доходами підприємства вона передбачає забезпечення діяльності 

підприємства необхідною сумою коштів через розрахунок мінімальних та 

оптимальних залишків грошей готівкою в касі та безготівкових – на рахунках у 

банках; оптимізації грошового обороту через вибір способів та схем 

розрахунків. Ефективність політики управління грошовими потоками 

визначається прискоренням обороту грошових коштів та забезпечення їх 

наявності в залишках для здійснення поточної господарської діяльності. 
Дивідендна політика передбачає формування взаємовідносин між 

власником (власниками) і керівництвом підприємства та інвесторами з питань 
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нарахування та виплати дивідендів відповідно до теорії агентських відносин та 

структури капіталу. В ринкових умовах господарювання керівник і власник – 
це дві різні особи і взаємовідносини між ними мають бути партнерськими.  

Основне завдання полягає у виборі способів та форм взаємовідносин між ними 

з метою уникнення конфлікту інтересів для задоволення інтересів власника. В 

рамках фінансової політики необхідно вибрати варіант розрахунку та виплати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
дивідендів [5, с. 259].                

Ефективність дивідендної політики визначається зростанням ціни акцій, а, 

відповідно, й ціни підприємства. 
Доречним вважаємо документальне оформлення фінансової політики 

підприємства здійснювати у вигляді Положення про фінансову політику 

підприємства. Положення про фінансову політику буде одним із нормативних 

документів підприємства, що представляє собою сукупність заходів, правил, 

законів, тверджень та думок з організації й використання фінансів підприємства 

для досягнення визначених управлінням цілей та завдань. 
Для визначення інвестиційної політики деякі автори пропонують на 

підприємстві організовувати самостійний відділ або в складі бухгалтерії 

виділити групу фінансових розрахунків [1, с. 199]. 
 Реалізація інвестиційної політики на підприємстві має здійснюватись 

через формування ефективної системи управління фінансами, тобто створення 

відповідної служби підприємства. Враховуючи комплекс визначених заходів, їх 

обсяги і складність та досвід фінансових працівників, фінансова служба може 

бути у вигляді фінансових управлінь – на великих підприємствах, фінансових 

відділів – на середніх, та посадових осіб (фінансових працівників або, на 

крайній випадок – головний бухгалтер або фінансовий директор) – на малих 

підприємствах. 
Основою формування інвестиційної політики підприємства має стати 

стратегічний облік. «Стратегічний облік являє собою програму й методику дій 

для забезпечення успіху фірми» [1,с.195]. Стратегічний облік за ділянками має 

бути організований так, щоб прогноз, плани по затратах та фінансові 

результати від реалізації фінансової політики підприємства було видно до 

впровадження. 
Інвестиційну політику підприємства визначають виходячи з: 
- стратегічної мети підприємства; 
- найближчих цілей та завдань; 
- структури підприємства; 
- величини обороту; 
- досвіду роботи працівників економічних служб; 
- культури управління та інших факторів [7, с. 5]. 
Тому для кожного підприємства визначають свій набір заходів для 

впровадження та фінансових показників – для моніторингу. 
Для правильного формування інвестиційної політики підприємства 

необхідно визначити її зміст та принципи побудови. У результаті опрацювання 

теоретичних засад та практики формування фінансової політики підприємства 

вважаємо необхідним додержання таких принципів:  
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- законності – сукупність обраних підприємством заходів з накопичення та 

використання грошових коштів не повинні суперечити чинному законодавству 

та нормативним документам; 
- науковості та обґрунтованості – підбір заходів повинен здійснюватись 

аргументовано та на науковій основі; 
- ефективності – заходи, здійснювані підприємством з накопичення та 

використання грошових коштів мають сприяти покращенню фінансового стану 

підприємства; 
- раціональності – відбір заходів має здійснюватись на підставі порівняння 

результатів таких заходів з витратами на їх здійснення; 
- оптимальності – заходи з удосконалення грошового обороту та 

покращення фінансового стану підприємства мають бути найкращими, 

найвигіднішими для даного підприємства без негативних наслідків в інших 

сферах його діяльності; 
- планомірності та динамізму – інвестиційна політика має формуватись 

планомірно на значну та найближчу перспективу, з внесенням змін та 

коригувань щорічно; 
- адекватності – інвестиційна політика підприємства має відповідати 

особливостям умов його діяльності; 
- безперервності – інвестиційна політика підприємства визначається 

постійно, виходячи з того, що діяльність підприємства буде тривати 

необмежено довго; 
- сумісності особистих, регіональних і державних інтересів – інвестиційна 

політика підприємства має задовольняти інтереси власника, колективу 

підприємства та відповідати інтересам регіону та держави в цілому;  
- комплексності – підбір заходів має здійснюватися в комплексі всіх 

заходів покращення фінансового стану підприємства та стратегії розвитку [4, с. 

90]. 
Висновки. Інвестиційна політика, як і будь-яка політика, має стратегічний 

характер і включає певний ризик. Інвестиційна політика проводиться на всіх 

рівнях об’єкта фінансового управління. Вона є базою, на якій будуються 

висновки фінансової науки. Незважаючи на те, що інвестиційна політика 

виражає інтереси роботодавців і слугує досягненню їхніх цілей, 

найважливішою умовою успішної реалізації фінансової політики є необхідність 

максимального досягнення єдності структури цілей і роботодавців, і виконавців 

через розв’язання суперечностей між ними. Під час формування фінансової 

політики підприємець має чітко уявити поставлені засоби, цілі, інструменти, 

прийоми, способи, можливості та механізми для її досягнення. 
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ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
У статті досліджені особливості інвестиційної політики України на 

сучасному етапі розвитку. Наведені пріоритети державної інвестиційної 

політики. Запропоновані шляхи вдосконалення державної інвестиційної 

політики. 
Ключові слова: інструменти, інвестиції, підприємництво, малий бізнес, 

інвестиційний клімат. 
Динамічний розвиток підприємництва є чинником формування 

конкурентного середовища, прискорення науково-технічного 

прогресу,зростання рівня зайнятості, формування середнього класу. Це 

досягається шляхом оперативного реагування у відповідь на зміни у зовнішньому 

середовищі, внаслідок чогозростає національна конкурентоспроможність. Як 

свідчить досвід розвинених країн, досягнення цієї мети в умовах економічної 

нестабільності та рецесії можливе лише завдяки здійсненню зваженої державної 

фінансової політики підтримки бізнесу. З огляду на зазначене, доцільними є 

підвищення рівня ефективності державних та регіональних програм підтримки, 

обґрунтування пріоритетності підтримки підприємств за видами економічної 

діяльності та оптимізація застосовуваних державою фінансових інструментів. 
Серед вагомих досліджень зарубіжних вчених у сфері державної 

інвестиційної політики підтримки підприємництва слід назвати дослідження: 

С.Бартєнєва, Р. Гільфердінга, В. Горфінкеля, Е. Долана, П. Друкера, Є.Жанса, 

С. Золотарьова, Р. Кантильона, Дж. М. Кейнса, А. Лаптєвої, А. Лаффера, 
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А.Маршала, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Ж.-Б. Сея, С. Сісмонді, Дж. 

Стігліца, Ф. Хаєка, Й. Шумпетера.  
Незважаючи на значні теоретичні та практичні напрацювання у цій галузі, 

важливим є поглиблення досліджень державної фінансової політики підтримки 

розвитку підприємництва. 
Метою роботи є розкриття теоретичних засад та удосконалення 

методичних положень державної інвестиційної політики підтримки розвитку 

підприємництва в умовах економічних трансформацій. 
Розвиток підприємництва відіграє важливу роль у підвищенні 

конкурентоспроможності економіки та відновлення її зростання. Серед 

основних чинників можна виділити як загальні, що притаманні вітчизняному 

бізнес-середовищу, так і специфічні, що пов’язані із досліджуваним сектором 

підприємницької діяльності. До загальних варто віднести наступні чинники: 
- економічна рецесія – за даними Державної служби статистики України 

у 2014 році відбулося падіння реального  ВВП на 6,8% та подальше падіння ще 

на 10% у 2015 році [1]; 
- висока інфляція - індекс споживчих цін за підсумками 2015 року склав 

143,3% відповідно до даних Державної служби статистики; 
- банкрутство банків – на кінець 2016 року Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб  здійснювалась ліквідація 72 банків [4];  
- достатньо високий рівень корумпованості – за даними опитування 

серед підприємців проведеного в рамках Дослідження ділового середовища та 

ефективності підприємств (BEEPS V) за підсумками 2014 року корупція була 

визнана підприємцями як друге за силою впливу обмеження після політичної 

нестабільності [2];  
- низький рівень інновації та конкуренції – питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі промислової становила 2,5% за підсумками 

2016 року, для порівняння на початку 2000-тих років цей показник досягав 

9,4% [7];  
- суперечливість оподаткування – висновки звіту Міжнародного 

валютного фонду «Зменшення внесків у фонди соціального забезпечення і 

удосконалення системи оподаткування корпорацій та малих підприємств» 
свідчать про недоцільність існування одночасно двох режимів оподаткування 

та  непостійність податкового законодавства в Україні. 
На сучасному етапі розвитку в Україні проголошено курс на структурні 

реформи в економіці. Важливою є їх орієнтація на довгострокову перспективу 

та включення  політики розвитку підприємництва до програм реформ. Варто 

зазначити, що з 2014 року було здійснено ряд нормативно-законодавчих змін, 

що в перспективі сприятимуть сталому розвитку економіки та малого 

підприємництва як її невід’ємної складової. Переваги для розвитку 

підприємництва створюють: 
- прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» із виділенням  у 

межах вектору розвитку необхідності дерегуляції та розвитку підприємництва, 

затвердження програми розвитку малого та середнього бізнесу, податкової 

реформи, програми розвитку українського експорту та інших, що прямо чи 
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опосередковано стосуються сектора малого підприємництва; 
- створення в Україні бізнес-омбудсмена, який призначений для захисту 

інтересів бізнесу перед органами публічної влади та виступає інструментом 

вирішення конфліктів та суперечок між владою і бізнесом, медіатором між 

державою та бізнес-середовищем [8, c. 12]. 
- усунення значної частини торговельних технічних бар’єрів за рахунок 

прийняття  відповідних законодавчих актів (Закон України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII, Закон 

України «Про стандартизацію» від 05 червня 2014 року № 1315-VII, Закон 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014  року 

№ 1314-VII) та програм Євросоюзу, зокрема програми галузевої підтримки 

бюджету України. В перспективі дані досягнення сприятимуть послабленню 

обтяжливого контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на основі 

введення ризикоорієнтованої системи державного контролю, гармонізації 

національних стандартів із міжнародними, що передбачає прийняття 1500 

національних стандартів, адаптації до міжнародних ринків на основі 

забезпечення розробки систем управління якістю за безпечністю харчових 

продуктів на основі принципів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Points); 
- участь у програмі «Горизонт-2020», що пов’язана з розвитком 

інноваційності та конкурентоспроможності за рахунок фінансування розробки 

нових технологій і матеріалів та їх впровадження у малий та середній бізнес; 
- участь у програмі «Європейська мережа підприємств», що орієнтована 

на посилення інвестиційних та торговельних можливостей підприємств за 

рахунок пошуку партнерів та інвесторів для міжнародної торгівлі чи створення 

спільних підприємств; 
- введення з 01 січня 2016 року в дію Угоди про поглиблену та 

всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як 

частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що допоможе стимулювати 

експортну діяльність та прямі іноземні інвестиції; 
- позитивні результати у сфері державних закупівель, що пов’язані із 

прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року 

№ 922-VIII, ключовими напрямками якого є запровадження мережі 

електронних закупівель у системі Прозорро, що належить міжнародній 

організації з питань боротьби з корупцією Transparency International та яку в 

подальшому планується передати у власність держави, а також спрощення 

участі у системі закупівель для бізнесу та розвиток зовнішнього моніторингу за 

учасниками та перебігом торгів. Варто зазначити, що за підсумками 2015 року 

обсяг державних закупівель складав більше 152 млрд грн. Таким чином, 

державні закупівлі можуть виявитись вагомим джерелом державної фінансової 

підтримки за умови забезпечення доступу до них сектора малого 

підприємництва. Для суб’єктів малого бізнесу цікавими можуть виявитися 

допорогові закупівлі, тобто із вартістю до 200 тис. грн. на товари, та до 1,2 млн 

грн на роботи та послуги; 
- досягнення у сфері ділового середовища: запровадження електронного 

http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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урядування, спеціалізованого програмного забезпечення для формування та 

подання звітності «Єдине вікно» [8, с. 168], скорочення кількості ліцензованих 

видів діяльності та спрощення ліцензійних процедур (Закон України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-
VIII), державна реформа пов’язана з дерегуляцією та розвитком 

підприємництва, включаючи запровадження механізму належного 

регуляторного впливу, що передбачає його включення до проектів 

законодавчих актів, щоб убезпечити законодавство від надмірної 

зарегульованості (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 

лютого 2015 року № 191-VIII); 
- введення в дію Податкового кодексу та часткове зниження податкового 

навантаження, що разом із позитивними змінами у започаткуванні бізнесу та 

реєстрації власності дозволило Україні досягти 83 місця в рейтингу Doing 

Business [10]. 
Підсумовуючи вищенаведені стримуючі чинники розвитку малого 

підприємництва та виявлені переваги, виділимо пріоритети перспективного 

розвитку  системи державної фінансової політики підтримки малого 

підприємництва: 
1) інституційна модернізація із використанням зарубіжного досвіду для 

формування сучасних фінансових інститутів, що сприятимуть розвитку малого 

підприємництва;  
2) посилення фінансової інклюзивності у системі державної підтримки 

малого підприємництва, що пов’язана із забезпеченням доступу до адекватного 

діапазону безпечних, зручних та прозорих фінансових послуг для вразливих 

груп, під якими варто вважати суб’єктів підприємницької діяльності, що 

потребують державної фінансової підтримки; 
3) пошук джерел фінансування державної фінансової підтримки в 

складних економічних умовах. 
Пріоритети повинні виступати складовими комплексної стратегії 

планування державної фінансової політики підтримки. Адже планування та 

програмування реалізації державної фінансової політики підтримки малого 

підприємництва є первинним елементом, що в результаті визначає її 

ефективність. Це доводить і практика розвинених країн.  
В країнах Європейського Союзу система державного прогнозування, 

програмування та коротко- і середньострокового планування є важливим 

елементом державної регуляторної політики [9, с. 28]. Японія, яка відрізняється 

відносинами співробітництва між підприємництвом та державою ввела у 

практику довгострокове планування індикативного характеру. Механізм 

планування державної фінансової політики підтримки малого підприємництва 

включає комплекс стратегічних напрямів дій в межах програмування 

національної економіки задля створення ефективних умов для розвитку малого 

підприємництва. Так, коригуючи ринкові процеси, спрямовуючи діяльність 

суб’єктів у пріоритетні сфери діяльності, антимонопольних, податкових, 

інвестиційних інструментів державна політика визначає  напрями сприяння 
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розвитку і малого підприємництва зокрема. 
Короткострокові пріоритети визначають найближчі цілі, враховуючи 

перспективи довгострокового розвитку. У короткостроковій перспективі 

реформування системи державної політики підтримки особливого значення 

набуває її інституційна структура. Адже на конкурентоспроможність бізнесу 

впливає зокрема і наявність та якість установ, що забезпечують надання 

фінансових послуг.  
За дослідженням Всесвітнього економічного форуму, що публікує Індекс 

глобальної конкурентоспроможності, рейтинг України знизився із  79 місця у 
2015 році до 85 у 2016 році із  144 країн, низькі бали отримано за якість 

державних установ, що пов’язано з недостатньою ефективністю здійснення 

бюджетних видатків. 
Попередній досвід реалізації державної фінансової політики підтримки 

підприємництва в Україні, що пов’язаний зі створенням неефективних 

комітетів, служб і фондів, та перспективний курс на дерегуляцію 

підприємництва вимагає нових підходів до функціонування інститутів 

підтримки малого підприємництва.  Розглянемо такі підходи, об’єднавши 

досвід зарубіжних країн (табл. 1).  
Вважаємо, що найоптимальнішою варто вважати структуру, яка поєднує 

перші два підходи, зазначені у табл. 1, оскільки складно досягнути 

горизонтального партнерства без організації зі спеціальними повноваженнями, 

відповідальної за координацію такої співпраці в межах єдиної політики. 
Таблиця 1 - Підходи до формування інституційної структури 

державної фінансової політики підтримки малого бізнесу  
Підхід Країни Характеристика 

1.Надвідомче агентство 

зі спеціальними 

повноваженнями 

Тайвань, США, 

Великобританія 
Основним з питань фінансової підтримки 

малого бізнесу є державний орган, що 

підпорядковується безпосередньо уряду та 

впливає на урядові департаменти з питань, 

що знаходяться у його компетенції. 
2.Горизонтальна 

структура 
Нідерланди, 

Фінляндія, 

Іспанія 

Проявляється у  міжміністерському 

партнерстві стосовно єдиної політики 

розвитку малого бізнесу, вимагає тісної 

співпраці та вміння досягати консенсусу 
3.Вертикальна структура Австралія, 

Канада, Швеція 
Відповідальність за розвиток 

підприємництва розподілена між окремими 

департаментами, кожен з яких 

відповідальний за  власний сектор, регіон 

чи завдання, співпраця між такими 

департаментами є мінімальною 
4.  Незалежне агентство 

із представників 

приватного та 

державного сектору 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

Незалежний орган підтримки 

підприємництва, створений на паритетних 

засадах із представників бізнесу та 

державної влади   
 
На сучасному етапі варто відмітити розпорошеність повноважень між 

різними вітчизняними інститутами державної фінансової підтримки малого 
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підприємництва.  Таким чином, необхідно забезпечити створення агентства зі 

спеціальними повноваженнями у складі Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі. На даний час у складі Міністерства функціонує Департамент розвитку 

підприємництва та регуляторної політики, який і повинен стати базою для 

формування спеціалізованого уповноваженого органу, відповідального за 

реалізацію підтримки щодо малого підприємництва. Ефективність 

функціонування даного Департаменту у якості центрального органу підтримки 

малого підприємництва залежатиме від достатнього обсягу повноважень для 

координації різних міністерств та відомств, ефективної структури управління та 

фінансової стабільності. 
На регіональному рівні для забезпечення державно-приватного 

партнерства та максимального наближення  наявних механізмів фінансової 

підтримки до її безпосередніх та потенційних користувачів необхідно створити 

місцеві центри підтримки бізнесу, що підпорядковуватимуться спеціально 

уповноваженому органу та співпрацюватимуть із регіональними фондами 

підтримки підприємництва. 
Нагальною проблемою для малого підприємництва виступає  також 

обмежений доступ до фінансування. Інститути державної підтримки малого 

підприємництва забезпечують такий доступ через наявні фінансові 

інструменти.  В даному аспекті важливим є забезпечення фінансової 

інклюзивності. Мазаракі А.А. та Волосович С.В. зазначають, що фінансова 

інклюзивність включає потребу домогосподарств та суб’єктів господарювання 

у фінансових послугах, можливість задоволення цієї потреби, наявність 

відповідних фінансових послуг та їх якість [1].  
Розглянемо зарубіжний досвід державного фінансування малого 

підприємництва  із використанням цільових фондів залежно від виду 

фінансових послуг, що вони надають (табл. 2). 
Таблиця 2 - Типи цільових фондів фінансової підтримки бізнесу 
Тип цільового фонду Характеристика фінансової послуги, що надається 

малому підприємництву 

Фонди мікрокредитування 

Бюджетні кредити на започаткування власної справи чи 

на поповнення оборотного капіталу 
Бюджетні кредити для пріоритетних видів діяльності: 

інноваційна, сільськогосподарська, туристична  і т. д. 
Бюджетні кредити для вразливих груп населення, таких 

як молодь, жінки, пенсіонери 

Фонди гарантування кредитів Гарантії фінансовим установам на кредитування малих 

суб’єктів господарювання  

Фонди кредитування зростання 

обсягів реалізації  

Незабезпечені позики підприємствам, що спроможні 

показати зростання продажів та прибутковості або 

мають потенціал до зростання (в основному експортний) 

Фонди венчурного капіталу, 

бізнес-ангели 

Пільги в рамках схеми податкового кредиту, що 

стимулюють об'єднання приватних фінансів у венчурні 

інвестиції задля фінансування молодих компаній.  

Страхові фонди Державне страхування фінансових ризиків малого 

бізнесу чи пріоритетних видів його діяльності.  
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Фонди мікрокредитування, хоч і є найпоширенішими в Україні, за 

відсутності державного фінансування виявилися неефективними.  Актуальним 

для України є створення фондів гарантування кредитів, де держава виступає в 

ролі гаранта певної частини кредиту, а кредитування здійснюється банками. Їх 

діяльність повинна базуватися на принципах єдності із економічними 

програмами розвитку, системності у  підході до управління фінансовими 

ресурсами та моніторингу досягнення цілей.  
Основними характеристиками «типових» фондів гарантування кредитів у 

країнах Європи є: 
- створення відповідно до законодавства у формі корпорацій, що 

знаходяться у державній власності, та які підлягають оподаткуванню; 
- некомерційний характер їх діяльності, підґрунтям якого є їх 

самоокупність; 
- регулювання їх діяльності центральними банками країн чи державою, 

відсутність банківської ліцензії; 
- створення для полегшення доступу МП до кредитування за відсутності 

застави, кредитної історії, незначного обсягу реалізації; 
- гарантування здійснюється як нових, так і існуючих кредитів, 

інвестиційного та оборотного капіталу; 
- надання гарантії здійснюється на платній основі заздалегідь; 
- розмір покриття гарантії становить 50-100% основної суми кредиту, що 

надаються на 5 років. 
Висновки. Сучасною тенденцією у сфері державного гарантування є 

поєднання фінансової підтримки та консультування стосовно видачі та 

отримання кредиту. Таким чином, існує доцільність запровадження схеми 

попереднього звернення суб’єкта підприємництва за гарантією, її 

підтвердження та подальшого запиту на отримання позики.   
Фінансова нестабільність та відсутність вільних державних коштів для 

підтримки економічного розвитку та розвитку малого підприємництва зокрема, 

змушують шукати інші джерела фінансування проектів підтримки розвитку 

малого підприємництва. На даному етапі економіко-політична увага до України 

сприяє залученню коштів від міжнародних організацій та іноземних фінансових 

інститутів, які залишаються єдиним стабільним джерелом фінансової 

підтримки малого бізнесу в Україні. Так, в Україні успішно реалізовуються 

німецький проект «Підтримка малих та середніх підприємств», проект 

Світового банку «Кредитування малих та середніх підприємств за програмою 

APEX», Програма підтримки малого бізнесу Європейського банку 

реконструкції та розвитку. 
Підписання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом  та введення в 

дію Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом створюють можливості участі у  програмах ЄС із 

розвитку бізнесу та сприяння виходу українського бізнесу на європейський 

ринок.  
Наразі особливу увагу варто звернути на програму EU SURE (EU Support 

to Ukraine to Re-launch the Economy), яка орієнтована на 2016-2020 роки із 
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прогнозованим бюджетом у 95 млн євро. Дана програма спрямована на 

підтримку малого та середнього бізнесу у регіонах країни за рахунок технічної 

допомоги та консультацій стосовно дерегуляції бізнесу та вдосконалення 

програм національного та регіонального розвитку бізнесу, створення 

регіональних центрів  підтримки бізнесу, що сприятиме економічному 

зростанню та зайнятості, створення експортоорієнтованої економіки. 

Передбачається також розвиток інструменту гарантування кредитів, що 

видаватимуться комерційними банками. 
Також Україна приєдналась до програми COSME – програма підвищення 

конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу із 

загальним бюджетом 2,3 млрд євро та розрахована на 2014-2020 роки Україна 

братиме участь у тих частинах програми, що пов’язані із покращенням умов 

доступу на ринки, умов функціонування малих підприємств та формування 

культури ведення бізнесу. Ефективне використання коштів передбачених 

Європейським Союзом може стати важливим фактором для забезпечення 

відповідності європейським стандартам продукції. 
Необхідно забезпечити гармонізацію законодавства України та 

Європейського Союзу та імплементацію Україною Акту Малого Бізнесу для 

Європи. Також важливо забезпечити інформування бізнесу стосовно 

можливостей, що виникають адже в Україні відсутній єдиний веб-портал, що 

дає характеристику можливостям та перевагам, що виникають перед малими 

суб’єктами господарювання та як пристосуватись до сучасних умов ведення 

бізнесу. 
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Р.О.Чайка  
здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстp» 

Вiнницький тopгoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНІ 

ПІДХОДИ 
В даній публікаціїі зроблено спробу розробки методичного підходу до оцінки 

стану місцевого розвитку шляхом визначення однорідності (чи неоднорідності) 

територій, які знаходяться поряд одна з одною. 
Ключoвi слoвa:мiсцевий poзвитoк, громада, міжбюджетні трансферти, 

доходи, суспільні блага.  
Пoстaнoвкa пpoблеми.Пpaктикa opгaнiзaцiї тa здiйснення мiсцевoгo 

сaмoвpядувaння в Укpaїнi тa зapубiжних кpaїнaх пеpекoнливo дoвoдить, щo 

кoжен нoвий етaп деpжaвнoгo будiвництвa супpoвoджується децентpaлiзaцiєю 

фiнaнсoвoї системи з метoю зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку. Paзoм з тим, 

незвaжaючи нa всi вжитi деpжaвoю зусилля, ще зaлишaються oкpемi пpoблеми 

щoдo викopистaння iнстpументiв пoдaткoвo-бюджетнoї пoлiтики у дiяльнoстi 

opгaнiв мiсцевoгo сaмoвpядувaння, якi, нa жaль, oстaтoчнo не виpiшенi в пoвнiй 

мipi нa тепеpiшнiй чaс. 
Нapaзi нa пеpше мiсце винoсяться питaння пiдвищення екoнoмiчнoгo 

дoбpoбуту тa якoстi життя, стимулювaння мiсцевoгo poзвитку тa poзпoдiлу 

oбoв'язкiв мiж центpaльними тa мiсцевими opгaнaми влaди, фiнaнсувaння 

мiсцевих суспiльних блaг.  
Цiллю стaттi є визнaчення методологічних підходів до оцінки сучасного 

стану місцевого розвитку. 
Вивченням закордонного досвіду економічного розвитку територіальних 

громад та питаннями його використання на пострадянському просторі 

займалися такі науковці, як С. Вобленко, І. Володін, В. Єршов, І. Козюра, О. 

Лебединська, Є. Морозова, Л. Парфьонова, І. Соколова, І. Соскін, А. Ткачук, І. 

Черник, В. Чиркін, О. Яцунська та ін. 
Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження.Аналіз останніх досліджень, що 

стосуються оцінки місцевого розвитку в умовах децентралізації, показав, що 

більшість публікацій акцентує увагу на адміністративних чинниках розвитку 

територіальних громад та визначенні ефективності системи управління на 

місцевому рівні, кадрового наповнення представницьких структур місцевого 

самоврядування [1; 4]. Економічні, технологічні та політичні чинники 

місцевого розвитку оцінюються за допомогою  опитування [6]; та проведення 

SWOT аналізу [7]. 
Окремою групою визначено методичні підходи, що використовуються при 

оцінці забезпечення органів місцевого самоврядування коштами для соціально-
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економічного розвитку відповідної території. В основному пропонується 

оцінювати фінансовий стан регіонів в процесі бюджетного регулювання за 

допомогою чинників, що характеризують доходи (у тому числі власні, 

закріплені та регулюючі) та видатки місцевих бюджетів, а також ступінь їх 

залежності від Державного бюджету України. Серед них основними є такі: 
1) обсяг власних доходів місцевих бюджетів в абсолютному значенні. 

Власні доходи формуються на території відповідного регіону та включають 

місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами 

влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить 

місцевим органам влади; 
2) обсяг міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів; 
3) частка власних доходів в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів; 
4) відношення власних доходів до загальних видатків місцевих 

бюджетів[3, с.8-11]. 
Існує багато публікацій, що присвячені питанням оцінки фінансової 

стійкості місцевих бюджетів в забезпеченні соціально-економічного розвитку 

територій, проте їхні дослідження до практичної реалізації, тобто розрахунків,  

не доведені. Також є дослідження, що мають результати апробації моделей 

оцінки фінансової спроможності місцевого бюджету. 
Проте, як правило, такі розрахунки стосуються окремо взятих терито-рій. 

Із застосуванням обраного методичного підходу щодо оцінки ефективності 

податково-бюджетної політики місцевого розвитку, аналізується певна 

кількість показників та робляться висновки щодо фінансової самостійності тієї 

чи іншої території України. Повну картину того, як розвиваються території 

України, чи є вони однорідними за показниками місцевого розвитку, які 

прогалини є більш значущими, скласти вкрай складно. 
В даній публікаціїі зроблено спробу розробки методичного підходу до 

оцінки стану місцевого розвитку шляхом визначення однорідності (чи 

неоднорідності) територій, які знаходяться поряд одна з одною. 
Основними критеріями для такого аналізу було обрано чинники, що 

безпосередньо впливають на місцевий розвиток: ресурсний, соціальний та 

управлінський та чинник місця знаходження. 
Детальний аналіз показників соціально-економічного стану територій 

України [8] показав, що їх можна згрупувати за ознаками вищенаведених 

чинників. 
Так, наприклад для аналізу місцевого розвитку за ресурсним чинником 

було обрано показники: 
обсягу інвестицій у основний капітал;  
житлового фонду; 
капітальні інвестиції у житлове будівництво;  
прийняття в експлуатацію житла; 
капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів; 
доходи місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів. 

Показник наявності основних фондів було виключено через те, що вінне 
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показує реальної картини стану основних фондів, що є у розпорядженні 

громади, адже визначити якісні характеристики через вартісний показник 

складно. Тому цей показник було замінено на «обсяг інвестицій у основний 

капітал», який більш чітко показує теперішній стан основного фонду в 

областях, їх оновленості та можливостей оновлення в майбутньому. 
Показник житлового фонду говорить про ступінь забезпеченості житлом 

членів громади, а обсяг капітальних інвестицій у житлове будівництво та 

прийняття в експлуатацію житла показують спроможність територій до 

поповнення житлового фонду новими об’єктами. 
Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів вказують на те, чи додержується та чи інша територія принципів 

«зеленої» політики, ступінь ефективного та раціонального використання 

ресурсів території. 
Важливим показником забезпечення ресурсами для місцевого розвитку 

виступає обсяг доходів місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних 

трансфертів, тобто обсяг власних коштів, що формуються на певній території. 
Формування власних місцевих ресурсів відбувається через інструменти 

податково-бюджетної політики, тому доцільним вважається зазначити 

важливість застосування показника податкового потенціалу регіону в цій групі 

показників, оскільки він визначає величину доходів місцевого бюджету і 

необхідність фінансової підтримки за рахунок коштів інших бюджетів, та 

надати для нього більш детальну характеристику. 
Податковий потенціал може служити одним з критеріїв при оцінці 

господарського розвитку, а також застосовуватися при оцінці його ролі в 

національній економіці. На його величину істотний вплив чинять податкове 

законодавство, рівень розвитку економіки регіону, галузева структура регіону, 

зміна цін, обсяг імпорту та експорту, стан податкової політики, величина пільг, 

що діють на території регіону. Також великий вплив на значення податкового 

потенціалу здійснює рівень «тіньового» обороту. 
Розрізняють такі методичні підходи до реалізації податково-бюджетної 

політики місцевого розвитку в умовах децентралізації на основі визначення 

податкового потенціалу [2, c. 156, 182; 5, с. 73]: 
- перерахунку показників базового року. Як вимір податкового потенціалу 

регіонів використовується показник платежів, фактично зібраних в базовому 

році з коригуванням на наступні зміни в законодавстві; 
- розрахунку сукупних оподатковуваних ресурсів. Цей метод є 

альтернативою ВРП, він більш достовірний, оскільки враховує вплив податків і 

трансфертів з державного бюджету на податковий потенціал. Для визначення 

сукупних оподатковуваних ресурсів необхідно, по-перше, з ВРП відняти деякі 

державні податки, оскільки для місцевих бюджетів вони не є доходом. По-
друге, показник ВРП потрібно збільшити на суму прямих трансфертів з 

державного бюджету підприємствам і фізичним особам, також підсумувати 

виплати допомоги по безробіттю і виплати з пенсійного фонду. Величина 

фактичного обсягу податкових ресурсів, отримана цим методом, є найбільш 

точною. Однак виникає необхідність досить великої бази даних; 



691 
 

- репрезентативної податкової системи. Податковий потенціал у даному 

випадку визначається сумою можливих бюджетних надходжень при 

середньому рівні податкових зусиль, однаковому складі податків і їх ставок у 

всіх регіонах. При наявності відомостей про фактично зібрані податки та збори, 

їх податкові бази, можна розрахувати обсяг фактичних надходжень за регіоном. 

Ця величина й приймається за показник податкового потенціалу регіону. Але 

для цього необхідно створити єдину класифікацію статей доходів для різних 

регіонів, визначити статті доходу місцевого бюджету та стандартну 

(нормативну) податкову базу, розрахувати репрезентативну (середню) ставку 

оподаткування, розрахувати податковий потенціал регіону. Даний метод 

широковикористовується в Канаді, Німеччині та Швейцарії у зв'язку з його 

достовірністю й об'єктивністю, але він є достатньо трудомістким у зв’язку з  

використанням для аналізу великої кількості даних. 
Для аналізу місцевого розвитку за соціальним чинником було обрано 

показники: 
кількості економічно активного населення; 
кількості зайнятого населення; 
безробіття; 
доходів населення; 
кількості учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів; 

кількості студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації; 

забезпеченості населення лікарями усіх спеціальностей; 
кількості пенсіонерів; 
кількості суб'єктів малого та середнього бізнесу; 
кількості інноваційно активних підприємств за напрямами інноваційної 
діяльності; 
витрати місцевих бюджетів на соціальну сферу. 
Обрані показники можуть вказувати на те, як використовується соціальний 

капітал (кількість економічно активного населення; кількість зайнятого 

населення; безробіття). Здатність членів громади отримувати нові знання, 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища можна оцінити за показниками 

кількості учнів та студентів, кількості суб'єктів малого та середнього бізнесу, 

кількості інноваційно активних підприємств за напрямами інноваційної 

діяльності. Якість соціального капіталу непрямо можна проаналізувати за 

показником доходів населення, споживання продуктів харчування,  

забезпеченості населення лікарями усіх спеціальностей, кількості пенсіонерів, 

кількість бібліотек, спортивних майданчиків тощо.Ступінь місцевого розвитку 

також залежить від якості наданих суспільних послуг, основними споживачами 

яких є члени громади, тому доцільним вважається аналіз показника витрат 

місцевих бюджетів за функціональ-ною ознакою. 
Для аналізу місцевого розвитку за управлінським чинником було обрано 

показник обсягу міжбюджетних трансфертів, які вирівнюють фінансовий стан 

територій та фінансують певні функції місцевого самоврядування. Зростання 

обсягу міжбюджетних трансфертів негативним чином впливає на місцевий 

розвиток, зменшує мотивацію органів місцевого самоврядування до пошуку 
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нових напрямів з укріплення фінансової самостійності територій. 
Нажаль,  інших кількісних показників оцінки взаємодії місцевих органів 

самоврядування з органами вищої ланки влади, їхньої взаємодії з членами 

громади та бізнесом у вітчизняній статистиці ще немає. Тому розрахунки 

потрібно виконувати тільки за показником обсягу міжбюджетних трансфертів. 
Для аналізу місцевого розвитку за чинником місця розташування громади 

можуть слугувати показники кількості туристів, обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності та площі земель заповідників та національних 

природних парків. Непрямо можуть вказувати на вплив чинника місця 

знаходження рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, витрати 

на транспортування готової продукції, кількість висококваліфікованих 

спеціалістів та рівень медичних послуг, проте ці показники вимагають чіткої 

аргументації та деталізації, що не є можливим через відсутність даних. 
Аналіз відкритих для широкого загалу статистичних даних показав, що 

провести детальний та повний аналіз показників місцевого розвитку на рівні 

сіл, селищ, районів, міст або територіальних громад не можливо через відсу-
тність доступу до інформації: дані є точковими та розрізненими, а статистич-ні 

дані в розрізі територіальних громад зовсім відсутні. Проте такий аналіз є 

можливим для виконання фахівцями органів місцевого самоврядування, які 

мають доступ до такої інформації на місцях. 
Тому подальшим кроком для вирішення питання оцінки показників 

місцевого розвитку став аналіз показників соціально-економічного стану 

областей України, що є у вільному доступі. 
Для оцінки однорідності регіонів за показниками соціально-економічного 

розвитку було використано статистичний метод – розрахунок показників 

варіації параметрів: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, 

середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації: 
1. Розмах варіації як різниця між максимальною та мінімальною подат-

ковими ставками за певний період: 

   (1) 
де Хmax– максимальна ставка податку, Хmin– мінімальна ставка податку 
2. Середнє лінійне відхилення як характеристика розмірів варіації ознаки у 

сукупності: 

    (2) 
де xi – податкова ставка в країні і, �̅� – середнє значення податкових ставок 

по країнах, n – кількість країн 
3. Дисперсія, яка показує розмір відхилення значень певної величини від 

центру розподілу: 

    (3) 
4. Середнє квадратичне відхилення, що показує відхилення варіантів 

значення ознаки від середньої величини: 
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    (4) 
5. Коефіцієнт варіації, що показує рівень однорідності значень показника 

    (5) 
Обрані показники соціально-економічного розвитку територій згруповано 

за ознаками чинників забезпечення місцевого розвитку. Аналіз показав 

наявність складнощів у пошуку даних за окремими показниками через зміни у 

методиці статистичних досліджень: відсутність значень показників, 

неспівставність тощо. За попередніми розрахунками показників варіації із 

переліку показників соціально-економічного місцевого розвитку було 

виключено ті, коефіцієнт варіації яких за територіями становив більше 100%. 
Тому для було обрано найбільш характерні показники, що можуть надати 

відомості про вплив того чи іншого чинника на місцевий розвиток. 
В цілому, можна визначити, що методичний підхід до оцінки місцевого 

розвитку, який оснований на виборі показників, що відображають вплив 

певного ресурсного, соціального управлінського чинника та рівня якості життя 

як узагальнюючої характеристики отримання суспільних благ, та розрахунку 

параметрів їхньої варіації між територіями може бути дієвим інструментом при 

розробці як напрямів розвитку територіальної громади на короткострокову 

перспективу, так і при визначенні стратегічних планів щодо місцевого 

розвитку регіонів України. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
АНАЛІЗ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПІДХОДИ ДО 

ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ 
У статті визначено поняття дефіциту, здійснено аналіз та оцінку дохідної та 

видаткової частини державного бюджету країни. Акцентованого увагу на 

причинах виникнення бюджетного дефіциту та запропоновані заходи до його 

мінімізації. 
Ключові слова: державний бюджет, дефіцит, доходи, видатки, ВВП. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки України 

загострюються проблеми дефіциту бюджету. Бюджетний дефіцит є одним із 

явищ, які негативно впливають на економіку будь-якої країни, Україна 

відноситься до країн, в яких дефіцит бюджету набув хронічного характеру. 

Збільшення бюджетного дефіциту погіршує соціально-економічний розвиток 

країни, створює кризове становище фінансів держави, грошової системи, а 

також посилює інфляційні процеси у державі. Щороку обсяг дефіциту бюджету 

України зростає, що в період загального економічного спаду потребує від уряду 

системних рішень, спрямованих на вирішення даної проблеми. Необхідність 

ґрунтовного аналізу вказаної проблематики та пошуку шляхів зниження обсягів 

бюджетного дефіциту України і визначає актуальність даного дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика бюджетного 

дефіциту була і залишається предметом наукового інтересу багатьох 

вітчизняних економістів, зокрема: Л.В. Гладченко, Л.М. Гордєєва, 

О.М.Куніцин, С.В. Мочерний, І.В. Невінчаний, В.І. Оспіщева, Н.І. Рєдіна, 

К.В.Самсонова, В.М. Федосова, С.І.Юрій. Проте з огляду на те, що методи 

подолання бюджетного дефіциту, які використовуються, не є успішними, 

виникає потреба у постійному дослідженні даної проблеми і пошуку шляхів її 

вдосконалення. 
Метою дослідження є визначення теоретичної основи  бюджетного 

дефіциту, дослідження його основних причин, аналіз дефіциту бюджету за 

допомогою дохідної та видаткової частини, а також знаходження ефективних 

підходів до зменшення показника дефіциту в Україні.  
Виклад основного матеріалу. Бюджетний кодекс України  у ст.2 п.21 

зазначає, що дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його 

доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та 

поверненням кредитів до бюджету). Дефіцит бюджету не можна однозначно 

розглядати як позитивне або негативне явище, адже це залежить від багатьох 

факторів(походження дефіциту, спробу його фінансування, загальний стан 

економіки країни і т.д.). Але це складне явище, яке з позиції держави завжди 
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небажане та негативне. Від’ємне бюджетне сальдо не слід завжди пов’язувати 

саме з економічною кризою. Дефіцит може виникати також внаслідок окремих 

заходів державного регулювання економіки. Наприклад, у результаті значних 

урядових інвестицій в розвиток різних соціально-економічних галузей. Проте 

найчастіше дефіцит є результатом економічної кризи, порушення економічних 

зв'язків, неефективності податкової системи і інших негативних явищ. 
 Бюджетний дефіцит – це явище досить часто трапляється в економіці 

різних країн. Він є однією із головних причин інфляції, дефіцит викликаний 

скороченням доходів бюджету і збільшенням видатків із бюджету. Першим 

кроком для визначення дефіциту державного бюджету є аналіз доходів та 

видатків за певний проміжок часу (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Аналіз доходів та видатків бюджету держави за 2008-2018 

роки 
*Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності [5] 
Аналіз даних рис. 1 вказують, що видатки кожного року весь час 

перевищують доходи, тому вже доцільно стверджувати, що на протязі 10 років, 

постійно був в наявності дефіцит бюджету держави. Найбільш активного 

зростання доходів та видатків державного бюджету доцільно помітити у 2016-
2018 роках. Доходи державного бюджету складають с податкових та 

неподаткових надходжень. У 2016 році податкові надходження становили 598 
285 млн. грн, а неподаткові - 103 635 млн. грн., у 2017 році державний бюджет 

отримав 747 214 млн. грн податкових надходжень та 128 402 млн. грн 

неподаткових надходжень. Надходження від сплати податків до державного 

бюджету в 2018 році мали суму 881 821 млн. грн, що на 134 607 млн. грн 

більше, ніж у минулому році, і в свою чергу неподаткові надходження були 

171 387 млн. грн, на 42 985 млн. грн більше від 2017 року. 
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Наступним кроком до визначення вже конкретної суми дефіциту є процес 

віднімання видатків від доходів з державного бюджету, детальні результати 

вказані на рисунку 2. Кожна країна у своїй національній бюджетній практиці 

застосовує різні показники бюджетної розбалансованості й самостійно визначає 

методологічні аспекти їх розрахунку.  
 

 
Рисунок 2 – Дефіцит бюджету держави 2008-2018 років 

*Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності [ 5 ] 
  
 Розглянувши рисунок видно, що найбільший дефіцит Україна мала в 2014 

році - 78052,8 млн. грн, найменший дефіцит був у 2008 році – 12500,7 млн. гн. 

Протягом 10 років не відбулося конкретного збільшення чи зменшення 

дефіциту, це показник був нестабільний кожного року. 
 Причини дефіциту бюджету можуть бути різними. Виникнення і 

зростання дефіциту бюджету може бути зумовлене економічними кризами, 

мілітаризацією економіки, веденням війн, економічною нестабільністю, 

зростанням заборгованості місцевих бюджетів, безконтрольним зростанням 

інших витрат з бюджету і т.д.Один із дослідників бюджетного дефіциту – 
Оспіщев В.І. виділяє такі основні причини його виникнення [1]:  

 зменшення приросту національного доходу внаслідок економічної кризи 

і спаду виробництва;  
 збільшення державних видатків на фінансування неекономічних сфер 

діяльності, особливо на державне управління й економічно необґрунтовані 

соціальні програми;  
 падіння доходів в умовах кризового стану економіки та зменшення 

надходжень до держбюджету;  
 циклічні спади в економіці, особливо якщо вони глибокі й тривалі;  
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 неефективний механізм оподаткування суб'єктів господарювання, коли 

завищений податковий тиск зумовлює поступове зниження ділової активності 

та тінізацію економіки;  
 не правильно визначені орієнтири та непослідовність 

фінансовоекономічної політики;  
 слабкий фінансовий контроль із боку держави за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів;  
 збереження ситуації, за якої найприбутковішими є вкладення капіталу у 

сфери нематеріального виробництва (торговельно-посередницьку та фінансово-
кредитну);  

 зростання внутрішнього й зовнішнього державного боргу;  
 у короткостроковій перспективі — зменшення податків з метою 

підвищення ділової активності та стимулювання економіки (без відповідного 

коригування бюджетних витрат). 
 Зазвичай дефіцит бюджету оцінюється у відсотках від ВВП, величина 

якого у світі коливається від 3 до 15%. Роглянемо цей показник в Україні більш 

детально (Рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Дефіцит державного бюджету у відсотках від ВВП за 2008-

2018 роки 
Дослідивши окремо фінансові показники дохідної та видаткової частини 

бюджету, визначивши суму дефіциту державного бюджету за 10 років та 

розрахувавши дефіцит у відсотках від рівня ВВП, доцільним буде створити 

таблицю в якій буде вказала всі показники разом, і яка допоможе зрозуміти 

повноцінну ситуацію, яка була в Україні за 2008-2018 роки. (табл.1). 
До програми заходів скорочення витрат держбюджету і, як наслідок, його 

дефіциту необхідно впровадити заходи, які б сприяли наповненню бюджету 

коштами та скороченню видатків:  
- перерозподіл інвестування бюджетних коштів в галузях економіки;  
- впровадження ефективної фіскальної політики;  
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Таблиця 1 – Аналіз фінансових показників державного бюджету за 

2008-2018 роки 
 
 
Рік 

 
 

Доходи 

 
 

Видатки 

 
 

Кредитування 

Сальдо 
Дефіцит 

бюджету 
 

%ВВП 
2008 231686,3 241454,5 2732,5 -12500,7 -1,32% 
2009 209700,3 242437,2 2780,3 -35517,2 -3,89% 
2010 240615,2 303588,7 1292,0 -64265,5 -5,94% 
2011 314616,9 333459,5 4715,0 -23557,6 -1,79% 
2012 346054,0 395681,5 3817,7 -53445,2 -3,79% 
2013 339180,3 403403,2 484,7 -64707,6 -4,45% 
2014 357084,2 430217,8 4919,3 -78052,8 -4,98% 
2015 534694,8 576911,4 2950,5 -45167,5 -2,28% 
2016 616274,8 684743,4 1661,6 -70130,2 -2,94% 
2017 793265,0 839243,7 1870,9 -47849,6 -1,60% 
2018 928108,3 985842,0 1514,3 -59247,9 1,66% 

* Джерело: побудовано автором 
 
- більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які стимулюють 

зростання суспільного виробництва;  
- скорочення сфери державної економіки і державного фінансування;  
- боротьба з корупцією, тіньовою економікою та монополією на 

виробництво.  
- скорочення військових витрат;  
- відмова у кредитах державним структурам; 
- створення умов для залучення іноземних інвестицій. 
- проведення судової реформи;  
- проведення приватизації, в тому числі із залученням іноземного 

капіталу, яка би дозволила підприємствам набути господаря й розпочати, 

нарешті, системний бізнес;  
- відповідна зміна законодавчо-нормативного забезпечення [4]. 
Висновки. Отже, дослідивши питання дефіциту бюджету, було визначно, 

що в Україні ця проблемамає досить кризове становище. На сучасному етапі 

розвитку економіки нашої країни, така проблема бюджетного дефіциту є 

першочерговою для вирішення. Необхідно стимулювати внутрішній попит і 

зміцнювати стійкість банківських установ за рахунок нарощування статутних 

капіталів, різними підходами зацікавлювати іноземних інвесторів в український 

бізнес. Ідеального методу покриття бюджетного дефіциту не існує, так як 

кожен шлях має певні негативні наслідки. Однак для вирішення проблеми 

зростаючого дефіциту бюджету в Україні слід реалізувати системні реформи, 

спрямовані на вирішення цієї проблеми. 
Список використаних джерел: 
1. Оспіщев В.І. Курс для фінансистів: Навч. посіб. 2015. 567 с. 
2. Сайт міністерства фінансів. Офіційна статистика. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/ 



699 
 

3. Офіційний сайт Національного банку України. URL:  
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=578 96 

4. Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в 

Україні: монографія. Київ. 2016. 342 с. 
5. Ціна держави: офіційна статистика. URL: http://cost.ua/budget/ 

expenditure/ 
 
 

І. В.Чорна  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ УСТАНОВ, ЙОГО 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ 

У даній статті розглядається теоретичний аспект кошторисних фінансувань 

бюджетних установ. Виділяються плюси та мінуси 

кошторисногофінансування бюджетних установ за умови їхньої щонайменшої 

фінансової автономії. Здійснюється інтерпретація значення кошторисного 

фінансування. Виявляється залежність установи використання фінансових 

ресурсів державних установ від сутності кошторисного фінансування, який 

затверджений порядком і принципом фінансування бюджетних установ, а ще 

масштабів прав розпорядників бюджетних коштів. 
Ключові слова: кошторис, бюджетна установа, кошторисне фінансування, 

бюджетні кошти.  
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.Рівень соціального та економічного розвитку України 

безпосередньо залежить від якості роботи бюджетних установ, через які 

держава виконує свої функції. Бюджетні установи створюються органами 

державної влади чи місцевих органів і, відповідно, фінансуються коштами 

державного чи місцевого бюджетів. 
Проблема фінансування діяльності бюджетних установ існувала завжди, 

проте в останні роки особливо загострилася. Із кожним наступним бюджетним 

періодом обсяг фінансування установ, як правило, зростає, проте ефективність 

їх використання викликає багато питань. 
Кошторисний порядок фінансування, тобто бюджетне фінансування – це 

грошове забезпечення, надане організаціям і установам від імені держави на 

основі безповоротного характеру, тобто це асигнування коштів з державного, 

також місцевого бюджету на фінансування державних програм і зміст 

організацій, які є державними. Так, наприклад, за рахунок коштів державного 

та місцевого бюджетів міститься державний апарат, органи управління, армії, 

міліції, суди, а також, установ науки, культури, освіти, охорони здоров'я, 

оборони, саме кошторисне фінансування установ зумовлює актуальність теми 

статті. 
Цілі статті: 

http://cost.ua/budget/%20expenditure/
http://cost.ua/budget/%20expenditure/
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 розглянути специфіку кошторисного фінансування; 
 проаналізувати кошторисне фінансування бюджетних установ; 
 описати сутність бюджетного фінансування; 
 виявити особливості реалізації кошторисних фінансувань бюджетних 

установ на новітній стадії. 
Аналітичний огляд публікацій, які стосуються кошторисного 

фінансування, вказує на неоднозначну інтерпретацію його сутності через 

розгляд науковцями бюджетного фінансування у широком (Опарін В. М. та 

Родіонова В. М.) та вузькому (Атамас П. Й., Василик О. Д., Загородній А. Г., 

Карлін М. І. Матвєєва В., Мочерний С. В., Романенко О. Р., Ткачук Н. М.) 

контекстах. 
Особливості діяльності бюджетних установ  визначають доцільність 

продовження розвитку теорії та практики ведення бухгалтерського обліку у 
бюджетній сфері на основі врахування облікових та контрольних вимог до 

процесу кошторисного фінансування бюджетних установ. 
Виклад основного матеріалу дослідження.Світова практика пропонує три 

моделі державного (бюджетного) фінансування: кошторисне фінансування, 

нормативне фінансування і бюджетне фінансування, засноване на грантовій 

підтримці. 
Нормативне (нормативно-подушне) фінансування передбачає 

фінансування наданої послуги, а не установи, тому в основі нормативного 

фінансування лежить норматив - мінімальна вартість послуги, що надається в 

розрахунку на одного одержувача послуги або роботи (учня, вихованця, 

пацієнта і т.д.). 
Нормативні витрати використовуються органами влади при розрахунку 

обсягів фінансування державного завдання автономних і бюджетних установ. 
Для розрахунку нормативних витрат на надання i-й послуги слід 

виходити з: 
• суми складових витрат, необхідних для надання послуги, безпосередньо 

пов'язаної з її наданням; 
• витрат на загальногосподарські потреби, до яких відносяться витрати на 

оплату праці основного і допоміжного персоналу, витрати на оплату послуг 

зв'язку і транспорту, комунальні послуги тощо [2, c. 51]. 
Використання нормативного підходу дозволяє забезпечити однакову 

нормативну вартість таких послуг для однотипних установ. А галузева і 

регіональна специфіка, відмінності в матеріально-технічному і кадровому 

забезпеченні установ можуть бути враховані за допомогою застосування до 

встановлених нормативів коригувальних коефіцієнтів. Крім того, нормативний 

підхід фінансування гарантує надання населенню послуг встановленої якості 

незалежно від місця їх отримання. 
Другим способом державного фінансування галузей соціальної сфери є 

грантова підтримка. Грант - безоплатна субсидія підприємствам, організаціям і 

фізичним особам в грошовій або натуральній формі на проведення наукових 
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або інших досліджень, дослідно-конструкторських робіт, на навчання, 

лікування та інші цілі з подальшим звітом про їх використання. 
Під кошторисним фінансуванням розуміється надання коштів з бюджетів 

різних рівнів (бюджетних асигнувань) для покриття витрат державних 

(муніципальних) установ відповідно до затвердженого кошторису. Кошторис 

установи - це вид фінансового плану, основа для визначення величини витрат, 

що фінансуються з бюджету. Передбачені в кошторисі асигнування вважаються 

граничними і витрачання понад цих сум не дозволяється. Використання 

бюджетних коштів на цілі, не передбачені кошторисом, не дозволяється. 
Кошторисний спосіб фінансування, в провідному, застосовується при 

фінансуванні сфери освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, 

фізіологічної культури, спорту і соціального забезпечення. При кошторисному 

фінансуванні розмір витрат орієнтується методом зв'язку кошторисів, які 

розробляються відповідно до будь-якої бюджетної установи. Кошториси, в 

свою чергу, розробляються на базі схвалених і загальновизнаних витрат одну 

лічильну одиницю, яка орієнтується у випадку будь-якої бюджетної установи, 

залежно від основного виду його характерної діяльності. Кошторис, складений 

на базі бюджетних норм витрат, вважається 
фінансовим планом установ соціально-культурної сфери. У кошторисі немає 

прибуткової частини, що і підтверджує необхідність фінансування витрат, які в 

ній затверджені. 
Кошторисні фінансування здійснюються в тотожній відповідності з 

цільовими призначеннями розходів і норм розходів, які, в свою чергу, 

встановлюються органом, який здійснює фінансування з урахуванням профілів 

та особливостей функціонування бюджетних установ. Витрати можна поділити 

на групи відповідно до бюджетних класифікацій, які визначають цільову 

направленість асигнувань за кожними кошторисами. Потреба в коштах 

обґрунтовується відповідним розрахунком по кожному виду витрат. Не 

допускаються витрати, не передбачені кошторисом або такі, що перевищують 

кошторисні асигнування, а також збільшення витрат за рахунок будь-яких 

інших джерел. 
Аналіз діяльності бюджетної установи розпочинається з огляду її 

звітності. 
Основною формою звітності кожної організації є баланс. Баланс 

бюджетної установи (ф.№1) – це звіт про стан засобів установи, що відображає 

її активи, капітал та зобов'язання у синтезованому вигляді на певну дату. Його 

мета  це розкриття інформацій про фінансові стани установ, в свою чергу, 

баланс має на меті розкриття забезпечень контролю та аналізу 

використовування розходів загальних та спеціальних фондів [1, с.64]. Тому 

джерелом аналізу фінансових станів бюджетних установ є кошторис. 
Кошторис – це фінансовий та плановий акт, який характеризує обсяги, 

цільові напрямки і поквартальні розподіли асигнувань, які забезпечують 

функціонування бюджетних установ і організацій. Він є планом фінансування 

установ і витрат бюджетних коштів. Кошторис діє в плині фінансового року – з 

1 січня по 31 грудня. 
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У бюджетних установ не має доходів, у них є тільки деякі витрати, які 

здійснюють фінансування за кошти державного бюджету та позабюджетного 

фонду органів державної влади або локального самоуправління. Але бувають 

ситуації, коли бюджетна установа має значні доходи. 
За своїм призначенням кошторисний метод фінансування забезпечує 

комплексний підхід до процесу планування необхідних фінансових ресурсів і 

легкість здійснення контролю за цільовим використанням отриманих коштів. 
У дохідній частині кошторису відображаються джерела фінансових 

ресурсів з основного і спеціального фондів відповідно до затверджених лімітів 

бюджетних асигнувань. У видатковій частині кошторису формуються статті 

планованих витрат на бюджетний період, відповідно до єдиної економічної 

класифікації видатків бюджету, на підставі фактичних показників роботи 

установи, а також затверджених нормативів кадрового та матеріального 

забезпечення. 
Невід’ємною частиною кошторису установ є узгоджені і затверджені 

територіальними органами управління різних галузей розрахунки, які 

обґрунтовують показники кожної статті запланованих витрат. 
Кошторисно-бюджетне фінансування  це система науково-економічно 

обґрунтованих заходів для визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів 

використання фінансових ресурсів [3]. Серед переваг даного методу 

планування фінансового забезпечення для установ варто відзначити 

нормативність, обґрунтованість, уніфікованість, контрольованість, 

узгодженість, комплексність. Цей метод планування також забезпечує 

виконання функції державного регулювання в сфері розподілених бюджетних 

коштів. 
При характеристиці недоліків застосування кошторисного методу 

планування фінансового забезпечення для установ в Україні важливо 

відзначити, що вони скоріше обумовлені не самим методом, а інструментами 

планування, які в даний час використовуються різними установами. 
Перш за все – це недосконалість нормативної бази. Нормування витрат 

являється одним з основних інструментів кошторисно-бюджетного 

фінансування, який гарантує об'єктивність й економічність в процесі 

планування необхідних фінансових ресурсів. У той же час більшість нормативів 

ресурсного забезпечення установ в Україні є застарілими і потребують 

додаткового перегляду для приведення їх у відповідність з нинішніми умовами 

роботи і завданнями. 
Також варто відзначити, що в даний час фінансування установ в Україні, 

в умовах обмеженості бюджетних коштів, здійснюється в межах фінансування 

попереднього періоду з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Наслідком такого 

підходу є стримування прогресивного розвитку установ, а також відсутність 

мотивів, які б стимулювали керівників різних установ до економії бюджетних 

коштів. 
Висновки. Таким чином, кошторисний метод планування фінансового 

забезпечення для державних установ України є ефективним механізмом 

фінансування їх основної діяльності за рахунок державного і місцевого 
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бюджетів, за умови застосування сучасної, науково-обґрунтованої бази 

нормативів ресурсного забезпечення державних установ України. Але 

відсутність гнучкого механізму перерозподілу коштів, обмеженість 

повноважень керівників установ в питаннях управління фінансовими ресурсами 

є суттєвими недоліками кошторисного методу планування фінансового 

забезпечення для установ в Україні, що стримує пошук можливих альтернатив 

більш ефективного використання грошових коштів для поліпшення 

матеріально-технічної бази різних установ. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 
У статті досліджено особливості фінансового забезпечення діяльності 

бюджетних установ в Україні. З’ясовано основні фактори, що негативно 

впливають на діяльність бюджетних установ, одним з яких є жорстке 

кошторисне фінансування, здебільшого неспрямоване на оцінку результату, а 

лише на покриття поточних витрат. Визначено основні джерела фінансування 

діяльності бюджетних установ. Досліджені та проаналізовані підходи до 

визначення поняття «бюджетне фінансування» у вітчизняній науковій 

літературі. Встановлено принципи на яких воно здійснюється.  
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Ключові слова: кошторис установи, удосконалення бюджетного 

фінансування, фінансова автономія бюджетних установ. загальний фонд 

бюджету, спеціальний фонд бюджету, бюджетна установа. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Зміна економічної і політичної моделі розвитку 

України передбачає докорінну структурну перебудову національної економіки, 

трансформацію механізмів забезпечення виробничого процесу, факторів і 

джерел, що забезпечують процеси відтворення. Отже, необхідно забезпечити 

прискорені темпи розвитку всіх суб'єктів господарювання, створити умови для 

ефективного використання наявних ресурсів. 
Механізми і чинники, що впливають на фінансове забезпечення 

діяльності бюджетних установ, докорінно відрізняються для таких установ 

відповідно в умовах планової та ринкової економік. В сучасних умовах 

обмеженості фінансових ресурсів потрібне проведення глибокого і всебічного 

аналізу закордонного досвіду, результатом якого повинно стати визначення 

додаткових джерел фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ в 

Україні на даному етапі, що дозволить домогтися якісного економічного 

зростання, найбільш адекватного використання наявних ресурсів держави та 

суспільства. У світлі дискусії про необхідність зниження податкового 

навантаження, визначення оптимальних механізмів і обсягів фінансування на 

утримання бюджетних установ та виконання покладених на них функцій, може 

забезпечити значну економію бюджетних коштів. 
Цілі статті: є виявлення економічної сутності та напрямів вдосконалення 

механізму фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ. 
Бюджетне фінансування у вузькому розумінні розглядається: з боку 

держави (Атамас П. Й., Василик О. Д., Загородній А. Г., Мочерний С. В., 
Ткачук Н. М.) як форма бюджетного механізму [3, с. 50; 4, с. 137; 5, с. 47; 6, с. 

127; 7, с. 69; 8, с. 105];з боку учасників господарських відносин (Карлін М. І., 

Матвєєва В., Романенко О. Р.) як форма фінансового забезпечення [9, с. 55; 10; 

11, с. 170-171]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи теоретичні 

аспекти кошторисного фінансування бюджетних установ у системі 

обслуговування бюджету за допомогою діалектичного методу, а також методів 

порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу, насамперед виокремимо 

два підходи до інтерпретації сутності бюджетного фінансування. Широке 

трактування цього поняття зустрічаємо в Опаріна В. М. та Родіонової В. М., що 

дає змогу визначити його місце та роль у регулюванні соціально-економічних 

процесів держави [1, с. 122; 2, с. 140].  
Спроби синтезу підходів до визначення поняття «бюджетне 

фінансування» спостерігаються у працях Дем’янишина В. та Матросової В. М., 

які рекомендують враховувати особливості бюджетного фінансування: 
– з боку держави – формою бюджетного механізму; 
– з боку суб’єктів господарювання – однією з форм фінансового 

забезпечення; 
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– його зміст втілюється у безповоротному наданні бюджетних коштів 

юридичним і фізичним особам; 
– надання цих коштів здійснюється на проведення заходів, передбачених 

бюджетом; 
– перелік цих заходів відповідає функціям держави [12, с. 36]. 
Перелічені особливості бюджетного фінансування дозволяють розглядати 

його як об’єктивну економічну категорію та вартісну її інтерпретацію водночас. 

Таким чином, бюджетне фінансування, на нашу думку, доцільно розуміти як 

процес виділення через мережу органів Державної казначейської служби 

України грошових коштів на видатки діяльності бюджетних установ для 

досягнення суспільно-корисних цілей. 
Зауважимо, що бюджетне фінансування здійснюється у кількох формах. 

Так Карлін М. І. пропагує бюджетне фінансування за системою «нетто-
бюджет» і «брутто-бюджет», під якими відповідно розуміє надання бюджетних 

ресурсів на доволі обмежений перелік витрат, затверджених у бюджеті, та 

фінансування, що застосовується для підприємств і установ, які повністю 

фінансуються з бюджету [9,с. 55].Три форми бюджетного фінансування 

(кошторисне фінансування, бюджетне інвестування, державні трансферти) 

виділяють Дем’янишин В. та Матросова В. О. Якщо Василик О. Д. виділяє такі 

форми бюджетного фінансування, як кошторисне фінансування, державне 

фінансування інвестицій, надання дотацій, надання субвенцій і субсидій [4, с. 

139], то Загорський В. розуміє під ними інші за змістом (проектне 

фінансування, бюджетні кредити, кошторисне фінансування, бюджетні 

трансферти). Також по чотири форми бюджетного фінансування визначають 

Опарін В. М. та Федосов В.(бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; 

кошторисне фінансування; державні трансферти) [1, с. 122]. 
Цікавий підхід до обґрунтування форм бюджетного фінансування 

зустрічається у дослідженнях Романенко О. Р., де можливо здійснити вибір між 

вісьмома формами фінансування бюджетних установ, ут. ч. кошторисного 

фінансування (кошторисне фінансування бюджетних програм – закладів, 

установ і організацій бюджетної сфери; трансферти населенню; бюджетні 

кредити юридичним особам (у т. ч. податкові кредити на сплату податків); 

субвенції і субсидії фізичним і юридичним особам; бюджетні інвестиції у 

статутні капітали наявних або новостворюваних юридичних осіб; бюджетні 

позики державним позабюджетним фондам; міжбюджетні трансферти (дотації 

вирівнювання, субвенції, інші дотації); кредити іноземним державам) [11, с. 

172]. 
Майже за всіма підходами згадується кошторисне фінансування, яке 

безпосередньо стосується процесу фінансування бюджетних установ. 

Інтерпретуючи сутність кошторисного фінансування бюджетних установ, 

спостерігаємо відсутність єдності поглядів у визначенні цього поняття. Загалом 

виділяються два підходи до тлумачення кошторисного фінансування. Зокрема 

Булгакова С. О., Юрій С. І., Єпіфанов А. О. трактують цю форму бюджетного 

фінансування як виділення бюджетних коштів та їхнього надання установам і 

організаціям, які провадять суспільно-корисну діяльність та перебувають на 



706 
 

бюджетному фінансуванні. Водночас поширений підхід до тлумачення 

кошторисного фінансування з акцентом на кошторис як підставу здійснення 

такого фінансування (Загородній А. Г., Опарін В. М., Ткачук Н. М.). 
Процес кошторисного фінансування бюджетних установ тісно 

переплетений із самим бюджетним процесом. Так фінансовий підрозділ 

бюджетної установи подає економічні розрахунки для проекту кошторису, 

тобто враховуються потреби бюджетної установи та норми видатків для її 

утримання. Фінансування бюджетних установ здійснюється лише на підставі 

затвердженого в установленому бюджетним законодавством порядку 

кошторису. Кошторис доходів і видатків – це основний документ, відповідно до 

якого визначається загальний обсяг, цільове надходження, використання коштів 

бюджетних установ, а також визначаються обсяг та напрямки використання 

бюджетних коштів для виконання функцій та досягнення суспільно-корисних 

цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. 
Таблиця 1 - Моделі фінансової автономії установ з бюджетним 

фінансуванням у відповідності до зарубіжної практики[14, с. 100] 
Модель 

фінансової 
автономії 

Характеристика моделі 

Мінімальна 
автономія 

Установа в повній мірі забезпечується фінансовими коштами, 

ресурсами та майном за рахунок державного та місцевих 

бюджетів. Право на ініціативу щодо можливостей одержання та 

використання додаткових коштів з інших джерел, значно 

обмежене або взагалі відсутнє. 
Часткова 
автономія 

Установа фінансується за рахунок коштів бюджетів різних рівнів 

(державного та місцевих)частково. Бюджетна установа має право 

на власну ініціативу щодо одержання та використання 

додаткових коштів самостійно, без додаткового погодження. 
Повна 

автономія 
Організаційна та правова підпорядкованість відсутня, 

фінансування діяльності може відбуватись шляхом використання 

власних, залучених чи запозичених коштів та 
використовуватись самостійно, без попереднього погодження. 

 
Водночас кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення 

бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування має 

як переваги, так і недоліки. Серед переваг кошторисного фінансування 

бюджетних установ зазначимо забезпечення відповідності доходної та 

видаткової частини кошторису бюджетних установ, тобто фінансування 

планових витрат бюджетної установи відбувається в повному обсязі. Окрім 

того, кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає жорсткий та 

постійний контроль за використанням фінансових ресурсів бюджетних установ. 

Проте воно не позбавлене недоліків, пов’язаних з відсутністю достатніх 

стимулів для раціонального і ефективного функціонування та взаємозв’язку 

між рівнем кошторисного фінансування бюджетної установи та результатами її 
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діяльності. Тобто де-факто здійснюється фінансове забезпечення лише мережі 

бюджетних установ, а не наданих ними послуг для задоволення суспільних 

потреб. Окрім того, Бюджетним кодексом України закріплено зв'язок джерел 

надходження коштів спеціального фонду з напрямками їх використання, тому 

бюджетна установа не може на власний розсуд розпоряджатися коштами від 

надання платних (договірних) послуг, тобто де-юре регламентовано обмежену 

фінансову автономію бюджетних установ. 
Подолати дану проблему можливо шляхом врахування зарубіжного 

досвіду щодо введення автономії бюджетним установам. Взагалі у світі 

виокремлюють мінімальну, часткову та повну автономію установ з бюджетним 

фінансуванням. У таблиці наведено основні характеристики даних моделей, у 

відповідності до можливостей самостійного фінансового забезпечення 

бюджетних установ. 
На нашу думку, задля підвищення рівня ефективності та продуктивності 

діяльності бюджетних установ, у вітчизняній практиці доцільним є поступове 

введення елементів моделі часткової автономії, з урахуванням специфіки 

реалізації вітчизняної бюджетної політики. Такі зміни дадуть можливість не 

лише збільшувати обсяги власних коштів, але й дозволять використовувати їх 

за власними потребами, що безперечно вплине на зростання стимулів до праці 

та навіть може призвести до посилення конкуренції при реалізації власної 

продукції, чи послуг на ринку. 
Висновки. Таким чином, ефективність використання фінансових ресурсів 

бюджетних установ можлива лише за умови налагодження фінансового 

механізму системи обслуговування бюджету. Результати проведеного 

дослідження свідчать про відображення фінансовим механізмом бюджетних 

установ залежності організації використання фінансових ресурсів останніх від 

специфіки кошторисного фінансування, затвердженого порядку та принципів 

фінансування бюджетних установ, а також обсягів повноважень розпорядників 

бюджетних коштів. 
Для оптимізації бюджетного механізму фінансування, , серед іншого, 

необхідно: 
– удосконалити систему нормативних методів планування бюджетних 

видатків, що дасть змогу об’єктивно та справедливо перерозподілити бюджетні 

ресурси з урахуванням соціально-економічного розвитку територій, 

демографічної ситуації, рівня доходів громадян та інших факторів; 
– удосконалити політику міжбюджетних відносин, особливо в аспекті 

перегляду чинних законодавчо-нормативних актів та їх гармонізації; 
– побудувати адресну систему соціальної допомоги; 
– посилити регіональний фінансовий контроль із застосуванням, зокрема, 

програмно-цільового підходу, який здатен підвищити відповідальність 

розпорядників бюджетних коштів за результати реалізації бюджетних програм 

тощо. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА 
У даній статті визначено фінансову надійність як одну з характеристик 

фінансового стану страховика. Вказано значення фінансової стійкості 

страхових компаній, що в свою чергу зумовлене розвитком сектору 
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страхування в системі фінансових відносин і сприяє стабілізації економічних 

відносин.  
Ключові слова:страхування, страховий ринок, перестрахування, фінансова 

надійність,страхова послуга, страховий портфель. 
Постановка проблеми. Страхування  виникло і розвивається задля 

задоволення потреб людини за допомогою системи страхового захисту від 

різноманітних випадкових небезпек. Перестрахування в даному випадку, це 

необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та надійності страхових 

операцій і нормальної діяльності страхових компаній. У сучасних розвинених 

країнах перестрахування є важливим фінансовим та економічним  чинником, 

який повною мірою забезпечує відшкодування збитків. Тому розгляд ролі і 

перспективи механізму перестрахування у забезпеченні фінансової надійності 

страховика є актуальним питанням на сьогоднішній день і потребує 

подальшого розгляду та аналізу. 
Метою статті є дослідження ролі перестрахування в підвищенні 

фінансової надійності страховика. 
Досліджували та вивчали дане питання такі вчені: Александрова М. М., 

Базилевич В. Д., Гаманкова О. О., Журавка Ф. О.,  Іванюк І. С., Левченко В. П., 

Маруженко Д. С., Ромащенко О. В. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови розвитку 

ринкових відносин, насамперед передбачають необхідність забезпечення 

фінансової надійності страхової компанії. Так як платоспроможність і 

надійність певної страхової компанії безпосередньо пов’язана з її фінансовою 

стійкістю. 
Фінансова надійність страховика – це здатність страхової компанії 

виконати страхові зобов’язання, прийняті за договором страхування та 

перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. Таким чином 

стійка фінансова надійність страхових операцій дає змогу страховикові 

виконати усі зобов’язання за будь-яких умов. 
Важливе значення фінансової стійкості страхових компаній для 

економіки загалом спричинене низкою причин: 
 розвиток сектору страхування в системі фінансових відносин як на 

мікро так і на макрорівні, що сприяє врівноваженню економічних відносин і 

забезпечує соціальну стійкість суспільства; 
 зміцнення фінансової стійкості страховиків сприятливо впливає на 

ринкові відносини міжнародного рівня загалом; 
 страхові компанії суттєво впливають на ринок інвестицій, адже є 

надійним джерелом формування фінансового капіталу [2, c 9-11]. 
Ринок страхових послуг на сьогоднішній день є найбільш капіталізований 

серед усіх інших небанківських фінансових установ України. Для забезпечення 

стабільності і правильного прогнозування  фінансових результатів діяльності 

страховиків використовують такий фінансовий інструмент як перестрахування. 

Так як у сутності страхування і перестрахування є спільні риси, то при 

здійсненні перестрахових операцій спираються на такі ж принципи, що й при 
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страхуванні, до таких можна віднести: принцип страхового інтересу, принцип 

відшкодування збитків та принцип найвищої сумлінності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Функції перестрахування 

Перестрахування для страхових компаній є необхідною умовою, яка 

забезпечує платоспроможність страховика та допомагає створити 

збалансований страховий портфель. Також перестрахування створює умови та 

гарантує фінансову стабільність компаній, які співпрацюють між собою навіть 

при несприятливих умовах, наприклад, при коливанні курсу чи значних обсягах 

страхових виплат. 
За допомогою вторинного розподілу ризику здійснюється кількісне і 

якісне вирівнювання страхового портфеля. Так як Закон України «Про 

страхування» зобов’язує страховиків здійснювати перестрахування чи 

співстрахування в тому випадку, якщо розмір угоди страхування перевищує 

можливості для її виконання за рахунок власних коштів та страхових резервів. 

Таким чином досягається захист страхового фонду на користь усіх клієнтів 

страхової компанії [1, c 22-29]. 
Перестрахування має певну особливість з правової точки зору. 

Відповідальність за страховим ризиком повною мірою покладається на 

страховика, не дивлячись на договір перестрахування. Страхувальник, може 

навіть не знати про перестрахування. Таким чином відносини з 
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перестрахування – це виключно внутрішня справа страхових компаній, яка не 

стосується первинних ризиків [3]. 
Перестраховий ринок постійно розвивається, а страхові компанії України 

співпрацюють у сфері перестрахування, але практика свідчить про те, що в 

Україні ризики перестрахування удвічі менші, ніж за кордом. Питання 

перестрахування ризиків для України у провідних перестраховиків світу є 

досить актуальними та важливими по таким причинам: 
 малий розмір страхових резервів національного ринку страхування; 
  поширення дії певних договорів страхування на території інших 

держав, через те вітчизняні страховики здійснюють перестрахування у таких 

країнах; 
 відповідно до вимог норм міжнародного права передбачена 

обов’язковість укладання договорів перестрахування суб’єктами 

підприємницької діяльності цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобі, авіаційних, морських та інших ризиків; 
 невизнання українських полісів іноземними суб’єктами 

підприємницької діяльності та їх вимоги щодо перестрахування у міжнародних 

пере страховиків [5, c 11-13]. 
Тож можна сказати, що перестрахування ризиків у іноземних 

перестраховиків є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості та 

нормальної діяльності страховика на вітчизняному страховому ринку, яка 

сприяє розширенню його страхової діяльності. 
Згідно даних Нацкомфінпослуг, за договорами перестрахування ризиків 

за 2018 рік українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили 

часток страхових премій 17 940,7 млн. грн. (за 2017 рік – 18 333,6 млн. грн.), з 

яких: 
 перестраховикам-нерезидентам – 2 997,5 млн. грн., що на 11,7% 

менше порівняно з 2017 роком (за 2017 рік – 3 396,2 млн. грн.); 
 перестраховикам-резидентам – 14 943,2 млн. грн., що на 0,04% 

більше порівняно з відповідним показником 2017 року (за 2017 рік – 14 937,4 
млн. грн.). 

Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих 

перестраховиками, становила 2 459,0 млн. грн. (за 2017 рік – 1 208,2 млн. грн.), 

в тому числі компенсовано: 
 перестраховиками-нерезидентами – 2 028,2 млн. грн., що на 118,5% 

більше порівняно з 2017 роком (за 2017 рік – 2 028,2 млн. грн.); 
 перестраховиками-резидентами – 430,8 млн. грн., що на 53,9% 

більше порівняно з відповідним показником 2017 року (за 2017 рік – 280,0 млн. 

грн.). 
У структурі вихідного перестрахування на 31.12.2018 найбільше сплачено 

часток страхових премій за такими видами страхування: 
 страхування майна – 3 771,3 млн. грн. (або 21,0%) (на 31.12.2017 –  

3 172,9 млн. грн. (або 17,3%));  
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 страхування фінансових ризиків – 3 617,2 млн. грн. (або 20,2%) (на 

31.12.2017 – 3 954,9 млн. грн. (або 21,6%)); 
 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ –         

2 772,3 млн. грн. (або 15,5%) (на 31.12.2017 – 2 280,1 млн. грн. (або 12,4%));  
 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) – 1 538,8 млн. грн. 

(або 8,6%) (на 31.12.2017 – 3 887,5 млн. грн. (або 21,2%)); 
 страхування наземного транспорту (КАСКО) – 1 273,8 млн. грн. 

(або 7,1%) (на 31.12.2017 – 904,1 млн. грн. (або 4,9%));  
 страхування відповідальності перед третіми особами – 1 221,9 млн. 

грн. (або 6,8%) (на 31.12.2017 – 1 634,8 млн. грн. (або 8,9%)); 
 авіаційне страхування – 694,7 млн. грн. (або 3,9%) (станом на 

31.12.2017 – 519,6 млн. грн. (або 2,8%)). 
Співвідношення вихідного перестрахування до валових страхових премій 

на 31.12.2018 становило 36,3%, що на 5,9 % менше аналогічного показника 

минулого року та на 0,3 % більше показника 2016 року (станом на 31.12.2017– 
42,2%, станом на 31.12.2016 – 36,0%) [4, c. 22-23]. 

Страхові компанії ведучи свою діяльність, зокрема, заключаючи договори 

з перестрахування, повинні мати не лише статутний фонд, а й значний обсяг 

власних коштів, вільних від зобов’язань. Такими коштами являються 

гарантійний фонд і вільні резерви. 
Створення гарантійного фонду відбувається виключно із чистого 

прибутку. До такого належать кошти із спеціального та резервного фондів і 

сума нерозподіленого прибутку. Вільними резервами у свою чергу виступає 

частина власних коштів страховика, яка створюється для забезпечення 

фінансової надійності. 
Висновки. Провівши дане дослідження можна зробити висновки, що 

страхові компанії повинні враховувати більше чинників впливу на свою 

діяльність, як внутрішніх так і зовнішніх, з метою покращення рівня свого 

фінансового стану. При правильній оцінці своєї фінансової стійкості 

страховики можуть ефективно управляти фінансовими ресурсами, мати 

належний рівень конкурентоспроможності, зможуть забезпечити у повному 

обсязі виконання зобов’язань і функціонування страхової компанії при 

утворенні значних збитків протягом тривалого періоду. 
Також можна сказати, що перестрахування є досить важливим сегментом 

як вітчизняного так і міжнародного ринків. Як система перерозподілу 

страхових ризиків і збитків перестрахування виникло у зв’язку з розвитком 

світового господарства та виникненням нових об’єктів страхування. 

Перестрахування за своєю природою забезпечує фінансову стійкість  і 

надійність страхових операцій. Тож передача ризиків на перестрахування 

підвищує роль відповідальності страховика і страхових брокерів, а також 

зміцнює імідж і ділову репутацію страхової компанії загалом. 
 
 
 



713 
 

Список використаних джерел: 
1. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими 

ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української 

академії банківської справи. - 2018. - № 8. - C. 22-29 
2. Іванюк І.С. Теоретичні підходи до визначення категорії «фінансова 

стійкість страхової компанії» / І.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України. 

- 2016. - № 11. - C. 9-11. 
3. Литвин, П. В. Аналіз проблем розвитку страхового ринку України 

[Електронний ресурс] / П. В. Литвин // Наукові розвідки з державного та 

муніципального управління. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrzd/2011_1/40.pdf 
4. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nfp.gov.ua. 
5. Селівьорстов О.А. Оцінка фінансового стану страховиків / О.А. 

Селівьорстов // Український науково-практичний журнал «Страхова справа». - 
2017. - № 4. - C. 11-13. 

 
 

І.В. Шевчук 
 здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЛІЗИНГУ ЯК НОВОГО НАПРЯМУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИРОБНИЦТВІ 
Досліджені особливості результативності лізингової діяльності. 

Розглянутi основні форми економічних вигод для учасників лізингу в цілому та 

для держави. Висвітлено основні форми економічної вигоди та 

результативності лізингової діяльності для постачальника об'єкта лізингу. 
Ключові слова: лізингодавець, лізингоодержувач, лізингові операції, потенційні 

покупці, лізингове кредитування, лізингова компанія, лізингові схеми 

фінансування. 
Постановка проблеми.Масштабність та складність трансформаційних  

процесів в економіці України  обумовлюють необхідність активізації 

підприємницької діяльності у всіх її сферах, формування та посилання 

активності існуючих і нових форм її організації. До них відноситься і лізинг, як 

одна з ефективних форм економічних відносин, що активно стимулює 

інвестиційну й інноваційну діяльність. У рамках розвитку орендних відносин 

лізинг має багатовікову історію, але найбільше його зростання припадає на 

другу половину ХХ - го століття. Зі збереженням позитивних тенденцій, 

розвиток та обсяг лізингових угод на світовому ринку збільшився. В Україні за 

останній рік цей показник збільшився вдвічі. Це зумовлено, насамперед, 

великою різноманітністю його проявів, що надає підприємцям широкий вибір 

можливостей і умов для активізації лізингової діяльності в провідних галузях 

економіки, особливо в агропродовольчому комплексі (АПК). Завдяки 

http://www.nfp.gov.ua/
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широкому набору технічних, інформаційних і організаційних послуг, лізинг 

стимулює міжнародну торгівлю, у тому числі трансфер технологій. 
Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних засад та 

практичних рекомендацій організації лізингової діяльності, покликаної 

забезпечувати залучення інвестицій в інноваційну сферу агропромислового 

комплексу України.  
Аналіз попередніх досліджень. Високі темпирозвитку  лізингу,  його  

переваги  порівняно  з іншими   інструментами інвестицій, а також підвищена 

методо-практична складність лізингової діяльності, привернули значну увагу 

дослідників. Серед них вагомий внесок у дослідження лізингу внесли 

М.П. Бутко., Н.М. Внукова, В.А. Гайдук, В.М. Геєць, М.В. Гладій, С.С. Кисіль, 

М.Ф. Кропивко, Б.А. Малицький, В.І. Міщенко, Н.А. Ольховиков, 

В.М. Парнюк, Т.В. Пепа, О.А. Переможко, М.М. Руденко, П.Т. Саблук, 

В.М. Сахарчук, Д.А. Січко, В.П. Соловйов, О.В. Трофімова, Я.Б. Усенко, 

С.А. Харченко, Г.О. Холодний, Л.Г. Чернюк, В.Г. Чирков, Ю.М. Шевчук, 

С.М. Шкарлет та інші. 
Із  зарубіжних учених, праці яких набули широкого визнання в рамках 

дослідження проблем лізингу, виокремлюються Ю.М. Бригхем, В.Д. Газман, 

В.А. Горемикін, Л.А. Гехт, В.М. Джуха, А.О. Левкович, Л.Н. Прилуцький, 

Ю.С. Харитонова, А. Тальє, Е.І. Чекмарьова, Е.О. Човусян, Х.Й Шпиттлер та 

інші. 
Виклад основного матеріалу.У лізингу, як єдиному комплексі 

інноваційного спрямування, є загальний (колективний) інтерес у всіх  його  

учасників, причому прямий або опосередкований. Лізинг укладається, з надією 

на високий (нехай достатній, прийнятий) ефект того або іншого результату 

інвестицій коштів. Це не суперечить   тому, що у кожного учасника може бути 

акцент на той або інший критерій   ефективності: наприклад, на розмір 

прибутку,  на строк окупності,  на рентабельність, або на надійність одержання 

цих показників. Рівень ефективності в учасників може бути неоднаковий: у 

лізингодавця він може бути вищим, ніж у лізингоодержувача, і навпаки. 
Доречно послатися на відомий принцип оптимуму Парето. Вважається, 

що ресурси використовуються неефективно, якщо можна, застосовуючи їх  

іншим  способом, поліпшити положення хоча б одного господарського суб'єкта, 

не погіршивши при цьому положення інших.  
Є й такий фактор, як виявлена ініціатива при формуванні колективу 

лізингу. Її може виявити кожен із трьох основних учасників лізингу 

(постачальник, лізингодавець, лізингоодержувач), знайшовши та вибравши 

двох інших партнерів. Кожна  сторона  підписує  лізингову  угоду, 

сподіваючись на певний інтерес. Залежно від причини підписання лізингової 

угоди, можна виділити: а) навмисне рішення підписати угоду; б) вимушене 

рішення її підписувати (у разі гострої необхідності). 
У кожному разі є можливість виконати лізингову угоду та одержати   

бажаний економічний результат. У кожного з учасників лізингу є свої 

можливості у здійснені лізингових операцій. 
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Помітну роль у здійсненні лізингових операцій  АПК відіграють 

комерційні банки, що беруть участь у посередницькій діяльності. Банки не 

тільки кредитують учасників лізингу, але й забезпечують формування складу 

постачальників лізингових об'єктів – насамперед із своїх постійних клієнтів. 

Американський економіст Х.Хеймел,  писав: «Лізингова компанія діє як рука 

банку, що не може або не хоче брати участь у прямому лізинговому 

кредитуванні. Банки вважають, що, маючи справу із дружніми компаніями, 

вони      можуть забезпечити бажаний контроль над лізинговими  операціями. 

Одержувачі лізингового кредиту зазвичай вибираються банками, і якщо в 

цьому беруть участь лізингові компанії, то вони звичайно керуються вимогами 

банку» [1 с.44]. 
Відмінністю лізингової схеми фінансування від прямого кредитування є 

наявність фінансового посередника між банком і орендарем, разом з тим 

загальноприйнята  методика кредитування в цьому випадку зберігається. 

Безпосередній банківський позичальник в особі лізингової компанії виступає як 

фінансовий посередник. Реальним же позичальником залишається орендар 

(лізингоодержувач), що використовує активи у виробничих цілях. Отримані 

ним  кошти  направляються для погашення лізинговою компанією її боргу 

перед банком. Зрозуміло, що банку доводиться цікавитися та аналізувати стан  

справ  як  у  лізинговій компанії, так і у орендаря. 
Результативність лізингової діяльності, основних  форми економічних 

вигод для всіх учасників лізингу в цілому та для держави можна виразити 

наступним: 
1. Переорієнтація кредитної діяльності на реальний сектор економіки. 
2. Залучення у виробництво високих технологій,  зокрема в АПК, що 

підвищують конкурентоспроможність агропромислової  продукції, 

підприємства та країни в цілому. 
3. Підвищення загального рівня капітальних вкладень у провідні (базові) 

сфери діяльності, галузі господарства. 
4. Розширення виробництва та створення нових робочих місць, 

підвищення зайнятості населення. 
5. Придбання активів за допомогою лізингу дотримує «золоте правило 

фінансування», відповідно до якого фінансування повинно здійснюватися 

протягом усього строку використання активу. 
6. Лізинг  сприяє  клієнтам банку здійснювати реорганізацію 

виробництва, не відтягуючи при цьому більше грошей з оборотних коштів. 
7. Передача в лізинг устаткування, виготовленого за кордоном. 
8. Лізинг забезпечує найбільш прості схеми виконання зобов'язань, тому  

що  майно, передане  в лізинг, одночасно  є заставою.  
9. Лізинг може бути єдиним джерелом коштів для підприємства, фірми,  

які ще не мають ділової історії та достатніх активів для застави.  
10. Залучення приватних інвестицій в економіку країни.  
11. Збільшення податкових надходжень у державний бюджет у результаті 

активізації підприємництва.  
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12. Лізинг, як правило, знижує адміністративні витрати за рахунок 

вилучення операцій з придбання, утримування та продажу майна. 
13. Оскільки лізинг уже порівняно довгий час служить засобом реалізації 

продукції сільськогосподарській і промислових галузей, то державна політика в 

Україні спрямована  (повинна  бути  спрямована) на заохочення та розширення 

лізингової діяльності. 
14. Лізинг здатний направляти фінансові ресурси безпосередньо на        

придбання матеріальних активів і тим самим усувати проблему нецільового        

використання кредитних коштів. 
15. Лізинг зменшує негативні коливання кон'юнктури ринку за рахунок 

стабільності лізингових платежів. 
16. Інвестиції у формі майна, на відміну від грошового кредиту,        

знижують ризик неповернення коштів, тому що лізингодавець зберігає право 

власності на передане в лізинг майно. 
17. Узгодженість грошових потоків - видатки та доходи від інвестицій 

ідуть паралельно, що створює умови для розширеного відтворення лізингового 

бізнесу. 
18. Забезпечення розвитку ринкової інфраструктури. 
19. Перевага лізингу для країни орендаря: сума лізингових угод 

невраховується в підрахунку національної заборгованості; тим самим 

з'являється можливість (за необхідності) перевищити ліміти кредиторської 

заборгованості, установлені Міжнародним валютним фондом в окремих  
Основними формами економічної вигоди та результативності лізингової 

діяльності для постачальника об'єкта лізингу є: 
1. Підтримка та розширення платоспроможного попиту на техніку та 

обладнання. 
2. Розвиток і диверсифікованість ринку засобів виробництва. 
3. Залучення нових об'єктів у сферу лізингу. 
4. Вивільнення «зв'язаного» капіталу: частково відшкодовується 

вкладений капітал, що в іншому випадку був би повністю заморожений в 

умовах надвиробництва певного продукту. 
5. Одержання доходу від частково невикористаного технологічного 

устаткування, що передається в лізинг на певний строк з наступним 

поверненням його постачальникові. 
6. Постачальник одержує додаткові можливості збуту своєї продукції. 
7. Прискорення темпів відновлення продукції, що випускається. 

Формування зміни моделей і типажу та на цій основі завоювання нових ринків. 
8. Підвищення  попиту  на  допоміжне устаткування. Експлуатація     

основного об'єкта може вимагати різних аксесуарів: приладів, оснащення,   

спеціального налагоджувального інструмента, що в умовах лізингу може     

продаватися постачальником разом з основним об'єктом. 
9. Відносини  з  користувачем устаткування постачальник передає     

лізингодавцеві, що регулює можливі претензії при поломці устаткування. 
10. Установлення зворотного зв'язку між постачальником і споживачем. 
11. Кошти ефективної реклами. 
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12. Угода з реалізації майна (устаткування) для постачальника виглядає 

менш ризикованою, тому що лізингодавець бере на себе ризик 

поверненнявартості майна через лізингові платежі. 
Щодо форми економічної вигоди та результативності лізингу для 

лізингоодержувача, зокрема в системі АПК, то можна визначити наступне : 
1. Можливе використання лізингоодержувачем нової, дорогої техніки, 

високих  технологій без значних одноразових витрат, оскільки в системі лізингу 

виробниче устаткування передається в користування без попереднього викупу.  
Тим  самим  з'являється можливість налагодити виробництво при обмежених 

фінансових коштах (при міжнародному лізингу – валютних). 
2. Розширення економічної свободи підприємця. Лізинг надає можливість 

вибору: викупити об'єкт лізингу, продовжити договір або залучити нове 

сучасне обладнання. 
3. Однаковий стартовий капітал дозволяє при лізингу задіяти більше   

виробничих потужностей, ніж при покупці в кредит з відсотками. З'являється 

можливість відразу розпочати експлуатацію устаткування до його повної 

оплати. 
4. Зниження  потреби  у власному стартовому капіталі. 
5. Чітка  регламентація  лізингових  платежів. І як результат, 

полегшується бізнес-планування на весь термін дії лізингового договору, 

забезпечується визначеність грошових надходжень. 
6. Джерелом  лізингових  платежів  може бути прибуток від продажу  

лізингоодержувачем  продукції,  виготовленої за допомогою використання 

орендованого устаткування, тобто устаткування само себе окупає. 
7. Лізингові платежі можуть здійснюватися не в грошовій, а в товарній 

формі, зокрема в системі АПК.  
8. Гнучкість платежів, які за лізинговим договором можна побудувати 

відповідно до очікуваних (прогнозованих, планованих) грошових потоків 

лізингоодержувача. 
9. Велике значення має фактор часу. Строк лізингу може бути значно 

більшим від строку кредиту. Забезпечується нерівноцінність різночасних 

витрат і надходжень коштів. 
10. Економія лізингоодержувача на відрахуваннях при сплаті податку на 

майно, оподатковуваною базою для якого при прискореній амортизації стає 

швидко зменшувана залишкова вартість орендованого майна. 
11. Істотною перевагою лізингу є можливість 

придбатилізингоодержувачем у власність орендоване устаткування за 

залишковою вартістю після закінчення угоди по лізингу. 
12. Лізинг не збільшує борг у балансі лізингодавця та не стосується 

співвідношень власних і позикових коштів. Таким чином, для 

лізингоодержувача можливість одержання додаткових (нових) позик не 

знижується.  
13. Лізинг передбачає 100-відсоткове фінансування та не вимагає 

швидкого повернення всієї суми боргу, що особливо вигідно дрібним 

позичальникам. 
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14. Менша величина заставного забезпечення при лізингу істотно знижує 

вимоги до активів лізингоодержувача. 
15. Лізингова угода може бути розроблена з урахуванням специфіки   

лізингоодержувача, зокрема, його платоспроможності.  
16. Ризик  морального  та  фізичного  зношування  переноситься на      

лізингодавця. У користувача є можливість взяти в оренду інше майно, 
повернувши взяте майно в того ж лізингодавця. 

17. Менші ризики обумовлені також тим, що отримані              

лізингоодержувачем кошти, покликані використовуватися за цільовим 

призначенням.  
18. Переговори з виробниками та постачальниками, оформлення 

договорів купівлі-продажу та реєстрацію майна виконує лізингодавець, що 

скорочує час і витрати лізингоодержувача. 
Лізингодавець надає лізингоодержувачу устаткування в користування і 

робить різні послуги. За це лізингоодержувач платить гроші – в розстрочку. 

Одна з форм ринкових взаємин: продавець, природно, бажає продати дорожче, 

а покупець, теж природно – купити дешевше. Все це прямо стосується 

лізингових платежів. Але оскільки розстрочка здійснюється протягом певного 

періоду, то з'являється потреба враховувати фактор часу, а саме: 
Варіант перший. Лізингоодержувач оплатив, а лізингодавець одержав 

майже всю суму грошей на початку періоду, установленого договором між 

ними. Цю суму грошей лізингодавець використовує в справі або кладе в банк 

під відсоток і тим самим протягом усього періоду буде одержувати додатковий 

прибуток (додатковий по відношенню до розміру лізингового платежу). У   

цьому випадку лізингоодержувач такого доходу, природно, не одержить. 
Варіант другий. Майже вся сума грошей була переказана наприкінці   

періоду. Лізингоодержувач, почекавши з виплатою, одержав можливість гроші, 

відкладені ним (якщо вони в нього до цього були) для лізингових платежів,   

вигідно використати, наприклад, вклавши під відсотки в банк. Лізингодавець 

такого роду прибуток, зрозуміло, не одержить. 
Варіант третій (консенсус). Оплата одноразово відбудеться в середині 

періоду, або буде розподілена рівномірно за роками періоду. У цьому випадку 

позиції обох сторін однакова: кожна сторона буде мати половину того, що     

могла б мати при нерівномірних платежах. 
Механізм зведення витрат і результатів до розрахункового року 

(дисконтування) був освоєний десятки років тому і показаний в одній з 

методик. Оскільки витрати здійснює лізингоодержувач, як представник сфери 

виробництва та інноваційної діяльності, то лізингові платежі варто не множити, 

а ділити на коефіцієнт зведення, що можна розглядати як одну з форм захисту 

інтересів лізингоодержувача. 
В.А.Горемикін, відмічає стосовно лізингу наступне:  
«Звичайно, як і будь-яке економічне явище, лізинг може мати також    

негативні наслідки для учасників угоди, а саме: 
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- вартість  лізингу  може  бути  більшою, ніж відповідна позичка,      

оскільки ризик старіння устаткування лежить на лізингодавцеві, що вимагає   

підвищення комісійних для компенсації; 
- у лізинг може бути залучена тільки частина майна, яку немає 

можливості або доцільності купувати на весь нормативний строк експлуатації; 
- для здійснення лізингової діяльності лізингодавець повинен мати у 

своєму розпорядженні достатню кількість власних вільних коштів або мати    

доступ до «дешевих» грошей; 
- лізинг із відносно коротким строком оренди може виявитися економічно 

невиправданим для лізингоодержувача; 
- лізингові угоди характеризуються складністю – як з документального 

оформлення, так і з підготовки договору; 
- устаткування, здане в лізинг, не може бути використане в іншому     

технологічному процесі; 
- лізингоодержувач обмежений у розпорядженні орендованим майном, 

оскільки він не є власником; 
- неможливість в окремих випадках припинення виплат лізингових 

платежів користувачем майна навіть при поломці устаткування з вини 

лізингодавця у зв'язку з тим, що лізингодавець при одержанні кредиту 

переуступає        кредиторові право на одержання частини лізингових платежів 

у рахунок сплати кредиту; 
- після закінчення строку лізингової угоди ринкова ціна устаткування 

може виявитися нижчою залишкової вартості, зафіксованої в договорі» 

[2 с.101-102].  
У цьому питанні В.А.Горемикіну вторить інший відомий учений 

В.Д.Газман: «Незважаючи на наявність великої кількості переваг, лізинг має 

також деякі недоліки порівняно з кредитом: 
по-перше, лізинг відрізняється підвищеною складністю організації    

угоди, що обумовлено необхідністю узгодження інтересів великої кількості її 

учасників; 
по-друге,  тривалість  договору  не  завжди може бути узгоджена з  

періодом морального старіння устаткування, використовуваного, наприклад, у 

галузях високих технологій; 
по-третє,  одержуючи  майно в лізинг, підприємство набуває право 

розпоряджатися ним, тільки виконавши всі зобов'язання за договором лізингу 

та ставши власником активу» [3 с.201-202]. 
При бажанні список недоліків лізингу можна поповнити. Наприклад: 
1) при  фінансовому  лізингу  орендні  платежі не припиняються до   кінця 

контракту, навіть якщо науково-технічний прогрес робить лізингове    

устаткування застарілим; 
2) лізингоодержувач не виграє на підвищенні залишкової вартості: 
3) поворотний міжнародний лізинг, побудований на податковій основі, 

обертається збитками для країни лізингодавця; 
4) при міжнародних мультивалютних операціях відсутні повні гарантії від 

валютних ризиків (проблема переноситься з одного учасника на іншого). 
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Вартими уваги є співставлення та критична оцінка переваг і недоліків 

лізингу. Так  В.А.Горемикін  справедливо резюмує: «Конкретна оцінка переваг  

лізингу може бути зроблена з урахуванням індивідуальних особливостей  

кожного проекту окремо. З огляду на те, що лізингові відносини мають як 

позитивні сторони, так і негативні моменти, у кожному конкретному випадку 

лізингової угоди необхідно враховувати всі переваги та недоліки, а також їхні 

наслідки для всіх сторін і  після докладного фінансового аналізу приймати    

рішення: укладати договір або вдатися до інших форм фінансування для       

придбання нового обладнання» [2 с.102]. 
Стосовно цього аналогічної думки притримується також В.Д.Газман: 

«Кожна лізингова компанія проводить різноманітні розрахунки длявизначення  

переваг  лізингу  порівняно  із  кредитом. На практиці використовується низка 

методик. Такі розрахунки необхідні для того, щоб економічно    зацікавити і 

переконати клієнтів в пропонованих послугах... Оскільки грошовий потік і у 

випадку покупки, і у випадках лізингу є для підприємства витратою коштів, то 

перевага надається варіанту, що мінімізує загальну величину видатків» [3 с.203-
204]. 

Висновки.Багаторічним світовим досвідом підтверджена ефективність 

лізингу, що висуває його в ряди провідних напрямків інвестиційної діяльності. 

Рішення про здійснення конкретним суб'єктом лізингу певних дій приймається, 

виходячи з реальних умов і обставин – позитивних і негативних.При ухваленні 

лізингового рішення в першу чергу беруться до уваги інтереси суб'єктів 

лізингової угоди, яка укладається. Обґрунтування управлінського (лізингового) 

рішення базується на обраній базі порівняння та на певних критеріях 

економічної ефективності з врахуванням акцентів, які зумовлюють  інтереси 

суб'єкта угоди,  конкретних обставинах та прийнятних умовах її здійснення.  
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ПІДПРИЄМСТВА 
 Визначено основні напрямки диверсифікації діяльності  підприємства, 
обґрунтовано формування визначеної стратегії, обґрунтовано принципи 
самого стратегічного підходу в управлінні, досліджено перспективи 
фінансової стратегії на підприємствах торгівлі. 
Ключові слова: фінансова стратегія, види диверсифікації, розгалуження, 

товарна стратегія, розвиток стратегії, фактори впливу. 
В умовах ринкових відносин, самостійності підприємств, а також 

відповідальності за результати своєї діяльності існує необхідність визначення 

тенденцій фінансового стану, орієнтації у фінансових можливостях та 

перспективах, оцінці фінансового стану інших суб’єктів господарювання. 

Розв’язання зазначеного кола питань забезпечує фінансова стратегія 

підприємства. 
Грамотно побудована фінансова стратегія дозволяє не тільки забезпечити 

підприємство фінансовими ресурсами та оптимізувати ризики, але і визначити 

пакет стратегічних цілей для подальшого ефективного розвитку підприємства. 
Питанням формування та реалізації стратегії на підприємствах 

присвячено багато публікацій у спеціалізованій літературі, а також досліджень 

зарубіжних науковців, таких як Майкл Е., Ансофф І., ТомпсонА.А., , а також 

таких учених країн СНД, як Уткін Е. Хомініч І. П. та інших. 
У більшості наукових праць учених питання фінансової стратегії 

підприємства розглядається в контексті стратегічного управління або 

фінансового менеджменту і носить загальний характер.  
Варіативність визначень поняття стратегії залежить від розуміння суті та 

форм стратегічного підходу в управлінні. 
У літературі немає чіткого та єдиного підходу також і до визначення 

поняття фінансової стратегії. В цілому фінансова стратегія розглядається 

науковцями з двох точок зору: 
− як одна із функціональних стратегій; 
− як ключова стратегія в контексті розвитку підприємства. 
В якості функціональної стратегії фінансова стратегія має 

підпорядкований характер відносно загальної корпоративної стратегії 

підприємства, тому основною її метою є забезпечення конкурентних позиційна 

ринку. 
У цьому аспекті фінансову стратегію часто розглядають у взаємозв’язку 

із інвестиційною стратегією. 
Сукупність різних видів стратегій являє собою «стратегічний набір» 

підприємства. Місце фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємства 

ілюструє рисунок 1.3 [17, с.221]. 
Характеризуючи другий підхід до трактування сутності фінансової 
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стратегії підприємства, слід відзначити, що в якості складової загальної 

концепції розвитку підприємства фінансова стратегія є ключовою, і забезпечує 

(через використання фінансових інструментів, методів фінансового 

менеджменту тощо) реалізацію будь-якої іншої базової стратегії. 
Ключова роль пояснюється координуючою роллю фінансів в системі 

управління підприємством, а також особливим значенням фінансових ресурсів 

серед інших видів ресурсів. Фінансові ресурси мають першочергове значення, 

оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, який трансформується 

безпосередньо і з мінімальним часовим лагом у будь-який інший вид ресурсів. 

Метою фінансової стратегії в цьому аспекті є ефективне використання 

фінансових ресурсів і управління ними. Фінансова стратегія як частина 

загальної концепції розвитку підприємства має наступні характеристики: 
− забезпечує охоплення усіх основних напрямків розвитку фінансової 

діяльності і фінансових відносин підприємства; 
− формує специфічні фінансові цілі довгострокового розвитку 

підприємства; 
− забезпечує вибір найбільш ефективних напрямків досягнення 

фінансових цілей підприємства; 
− враховує та адекватно реагує на зміни зовнішніх умов фінансової 

діяльності підприємства; 
− забезпечує адаптацію до змін умов зовнішнього середовища шляхом 

коректування напрямків формування і використання фінансових ресурсів 

підприємства [2]. 
Важливу роль у парадигмі стратегічного управління відіграє також 

диференціація видів стратегій розвитку підприємства за їх рівнями. В системі 

цього управління виділяють три основні види стратегій – корпоративну 

стратегію, функціональні стратегії та стратегії окремих господарських одиниць 

(табл. 1.2).Необхідність розробки фінансової стратегії зумовлена в першу чергу 

створенням загальної стратегії підприємства і виявляє її зв'язок та  

взаємозалежність із загальними стратегічними цілями підприємства. 

Корпоративна стратегія визначає перспективи розвитку підприємства в цілому. 

Вона спрямована на виконання місії підприємства і найбільш комплексно 

забезпечує реалізацію головної мети функціонування підприємства – 
максимізацію добробуту його власників. 

Функціональні стратегії підприємства формуються, як правило, за 

основними видами його діяльності в розрізі найважливіших функціональних 

підрозділів підприємства. До числа основних стратегій цього рівня відносяться: 

маркетингова, виробнича, фінансова, персоналу, інноваційна [1]. 
Стратегії господарських одиниць (бізнес-стратегії) підприємства 

направлені зазвичай на вирішення двох основних цілей – забезпечення 

конкурентних переваг конкретного виду бізнесу і підвищення його 

прибутковості. 
При постановці загальних стратегічних цілей необхідно враховувати їх 

фінансові складові, але при цьому необхідно враховувати, що фінансові цілі 
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можуть накласти корективи на процес формування загальної стратегії 

підприємства. 
З таблиці можна зробити висновок, що фінансові стратегічні цілі 

формуються на основі поставлених загальних стратегічних цілей підприємства, 

вони пов’язані один з одним безпосередньо. 
При формуванні фінансової стратегії аналізується вплив факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на фінансову складову 

його діяльності. Економічна сутність фінансової стратегії обумовлена 

фінансовими відносинами підприємства з економічними суб’єктами і 

державними органами, взаємодією з ними в процесі реалізації ділових відносин 

в області фінансів. В практичному аспекті мова йде про розробку базової 

фінансової концепції, пов’язаної з ефективним управлінням грошовим 

оборотом підприємства, формуванням грошових коштів у певних пропорціях, 

розробкою дивідендної та податкової політики, оптимізацією майнового 

потенціалу, використанням фінансових ресурсів за цільовим призначенням. 
У відповідності до обсягу задач, які вирішуються у сфері фінансів 

виділяють наступні види фінансової стратегії: 
− генеральна фінансова стратегія; 
− оперативна фінансова стратегія; 
− стратегія виконання окремих стратегічних задач. 
Генеральною фінансовою стратегією називають фінансову стратегію, яка 

визначає діяльність підприємства. Наприклад, взаємовідносини з бюджетами 

усіх рівнів, формування та використання доходу підприємства, потреба у 

фінансових ресурсах та джерела їх формування на рік. 
Що стосується оперативної фінансової стратегії, то вона полягає в 

поточному управлінні і маневруванні фінансовими ресурсами, тобто це 

стратегія контролю за витрачанням коштів і мобілізацією внутрішніх резервів, 

що особливо актуально в сучасних умовах економічної нестабільності. 

Оперативна фінансова стратегія розробляється в рамках генеральної фінансової 

стратегії, деталізує її на конкретний проміжку часу – квартал, місяць. Зміст 

стратегії досягнення окремих задач полягає в умілому виконанні фінансових 

операцій, направлених на забезпечення реалізації головної стратегічної мети 

[3]. До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства 

відносять: 
1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. 
Цей період залежить від ряду умов. Головною умовою його визначення є 

довгота періоду, який прийнятий для формування загальної стратегії розвитку 

підприємства – так як фінансова стратегія носить по відношенню до неї 

підлеглий характер, вона не може виходити за межу цього періоду. 
Важливим елементом визначення періоду формування фінансової 

стратегії підприємства є передбачення розвитку економіки в цілому та 

кон’юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана майбутня 

фінансова діяльність підприємства, в умовах нинішнього нестабільного 

розвитку економіки країни цей період не може бути більше трьох років. 
2. Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та 
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кон’юнктури фінансового ринку. 
Для такого дослідження необхідно вивчити економіко-правові умови 

фінансової діяльності підприємства і можливі їх зміни в наступному періоді. 

Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізуються 

кон’юнктура фінансового ринку та фактори, які її визначають, а також 

розробляється прогноз кон’юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, 

пов’язаних з наступною фінансовою діяльністю підприємства. 
3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності. 
Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту 

підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна 

мета потребує конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного 

фінансового розвитку підприємства. 
Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування 

достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високорентабельне 

використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і капіталу, що 

використовується; прийнятного рівня фінансових ризиків в процесі здійснення 

наступної господарської діяльності та ін. Систему стратегічних цілей 

фінансового розвитку слід формулювати чітко і коротко, відображаючи кожну 

мету в конкретних показниках – цільових стратегічних нормативах. В якості 

таких цільових стратегічних нормативів по окремих аспектах фінансової 

діяльності підприємства можуть бути встановлені: 
- середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які 

сформовані із власних джерел; 
- мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі 

використаного капіталу підприємства; 
- коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства; 
- співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства; 
- мінімальний рівень грошових активів, який забезпечує поточну 

платоспроможність підприємства; 
- мінімальний рівень самофінансування інвестицій; 
- граничний рівень фінансових ризиків в розрізі основних напрямів 

господарської діяльності підприємства. 
4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її 

реалізації. 
В процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представлення 

системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, а також їх 

зовнішня і внутрішня синхронізація за часом. 
Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначається 

рядом умов. Найважливішою з таких умов є інтенсивність зміни факторів 

зовнішнього фінансового середовища. Висока динаміка основних 

макроекономічних показників, пов’язаних з фінансовою діяльністю 

підприємств, темпи технологічного прогресу, часті коливання кон’юнктури 

товарного та фінансового ринків, непостійність державної економічної 

політики і форм регулювання фінансової діяльності не дозволяє ефективно 

управляти фінансами підприємств на основі лише раніше накопиченого досвіду 
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і традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах відсутність 

розробленої фінансової стратегії, адаптованої до можливих змін факторів 

зовнішнього середовища, може привести до того, що фінансові рішення будуть 

викликати протиріччя і зниження ефективності діяльності підприємства. 

Другою умовою, яка визначає актуальність розробки фінансової стратегії 

підприємства, є рух підприємства по стадіях його життєвого циклу. Відповідно 

до теорії життєвого циклу кожне підприємство розвивається по певному циклу, 

проходячи при цьому декілька стадій. На кожній стадії розвитку підприємство 

має певні параметри, які характеризують умови його функціонування: 

поточний стан та перспективи. Тому кожній зі стадій властиві характерні їй 

рівень інвестиційної активності, напрями та форми фінансової діяльності, 

особливості формування і розподілу фінансових ресурсів. Розроблена 

фінансова стратегія дозволяє завчасно адаптувати діяльність підприємства до 

наступних кардинальних змін можливостей його економічного розвитку. Крім 

того, важливою умовою, що визначає актуальність розробки фінансової 

стратегії, є кардинальна зміна напрямків виробничої діяльності підприємства, 

пов’язане з новими комерційними можливостями. Реалізація таких цілей 

потребує зміни виробничого асортименту, запровадження нових технологій, 

освоєння нових ринків збуту продукції тощо. У цих умовах суттєве зростання 

інвестиційної активності підприємства і диверсифікація форм його фінансової 

діяльності повинні бути прогнозовані, що забезпечується розробкою чітко 

сформульованої фінансової стратегії. 
Отже, розробка фінансової стратегії відіграє важливу роль у забезпеченні 

ефективного розвитку підприємства. Ця роль полягає у наступному [1]: 
а) забезпечення механізму реалізації довгострокових загальних і 

фінансових цілей розвитку підприємства в цілому та окремих його структурних 

одиниць; 
б) дозволяє реально оцінити фінансові можливості підприємства, 

забезпечити максимальне використання його внутрішнього фінансового 

потенціалу та можливість активного маневрування фінансовими ресурсами; 
в) забезпечення можливості швидкої реалізації нових перспективних 

інвестиційних можливостей; 
г) можливість зниження негативного впливу факторів зовнішнього 

середовища на результати діяльності підприємства; 
д) виявлення переваг та недоліків підприємства у фінансовій діяльності 

порівняно з конкурентами; 
е) наявність фінансової стратегії забезпечує чіткий взаємозв’язок 

стратегічного, поточного та оперативного управління фінансовою діяльністю 

підприємства; 
ж) в системі фінансової стратегії формуються значення основних 

критерій оцінок вибору важливих фінансових управлінських рішень. 
Таким чином, фінансова стратегія є однією з функціональних складових 

загальної стратегії розвитку підприємства. У той же час, їй відводиться 

ключова роль при формуванні загальної концепції розвитку підприємства. 

Розрізняють декілька видів фінансової стратегії: генеральну, оперативну і 
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стратегію виконання окремих задач. Реалізація даних стратегій дозволяє 

ефективно планувати та використовувати фінансові ресурси підприємства. 

Загалом на сьогоднішній день питання розробки фінансової стратегії є 

актуальним для більшості підприємств, що пов’язано із поглибленням 

ринкових реформ, розвитком інтеграційних процесів і зростанням мінливості 

чинників зовнішнього фінансового середовища. 
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А. В. Щур  
Здобувач освітнього ступеня "Магістр" 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ  

У статті розглянуто системи показників визначення інвестиційного 

потенціалу, проаналізовано опитування керівників найбільших міжнародних та 

українських компаній стосовно розвитку інвестиційного клімату в Україні, 

досліджено основні проблеми залучення інвестицій та запропоновано шляхи 

покращення інвестиційної привабливості країни. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна політика 

держави, конкурентоспроможність, іноземний капітал, цифрова економіка.  
З часів здобуття Україною незалежності, потенційну здатність перебудови 

економіки країни тісно пов'язували з активізацією інвестиційної та інноваційної 

діяльності як за участі внутрішнього інвестора, так і за стабільної фінансової 

підтримки з-за кордону. Визначальним чинником, що сприяє реалізації цього 

завдання, є наявність сприятливого інвестиційного клімату, що забезпечує 

довіру та впевненість потенційного інвестора в доцільності та безпечності 

вкладення фінансових ресурсів у потенційно привабливі об'єкти. 
Водночас стабільно напруженою залишається ситуація на Сході країни. 

Військові дії суттєво гальмують активність іноземних інвесторів щодо 

здійснення капіталовкладень в економіку України, таким чином забезпечуючи 

можливість закордонному інвестору обирати будь-які інші альтернативні 

інвестиційні проекти у різних регіонах світу з мінімальними ризиками втрати 

бізнесу. В протилежній ситуації знаходяться внутрішні інвестори, особливо 

представники малого та середнього бізнесу, які, не маючи широкого вибору, 

вкладають кошти в наявні проекти в межах країни, перебираючи всі ризики 

інвестування на себе. В таких умовах формування сприятливого інвестиційного 

клімату для стимулювання ділової активності зовнішніх та внутрішніх 

інвесторів є стратегічно важливим завданням. 
Проблеми інвестування економіки обумовлені тим, що інвестиції 

торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи 

процес економічного росту загалом. Дослідженням проблем інвестування 

економіки займались Т.В. Майорова, М.І. Диба, О.Г. Мітал, Л.А. Шило,      Н.П. 

Воробйова, О.В.Гаврилюк та інші вчені, які зробили вагомий внесок у розвиток 

теоретичних основ оцінювання інвестиційної привабливості регіонів загалом, 

визначили вплив низки факторів на формування інвестиційного потенціалу 

регіону.На сьогодні досить багато досліджень присвячено розвиткові 

інвестиційного клімату, його проблемам і шляхам подолання, однак економічна 

сфера все ще потребує детального розгляду, розвитку і напрацювань. Країни, в 

яких рівень інвестиційної привабливості перебуває на високому рівні, мають 

високі якісні показники економічного розвитку і входять до топ рейтингів з 

розвитку, а саме такі гіганти, як США, Китай, Ірландія, Нідерланди, Швейцарія, 

Сінгапур. 
Мета дослідження полягає в ознайомленні з теоретичними аспектами 

формування інвестиційної привабливості території; вивченні системи 
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показників визначення інвестиційного потенціалу; оцінці впливу факторів 

економічного, соціального, правового характеру на рівень привабливості країни  

для іноземного інвестора. 
Виклад основного матеріалу. Головним аспектом формування позитивного 

інвестиційного середовища виступає імідж країни, оскільки чим менше його 

рівень відповідає очікуванням інвестора, тим нижче оцінюється інвестиційний 

клімат і тим на більші поступки та пільги повинна йти держава для залучення 

капіталів [1]. Інвестиційною політикою держави називають механізм впливу на 

функціонування економіки, зокрема на підприємництво. Вона складається з 

великої кількості взаємопов’язаних методів впливу, ефективне використання 

яких призводить до очікуваного результату.  
Інвестиції є одним із важливих критеріїв забезпечення умов виходу з того 

стану, в якому перебуває країна в даний момент, а саме недостатня кількість 

робочих міст, нерозвинена інфраструктура, немає належних коштів для 

розвитку належним чином банківської системи, а також малого і середнього 

бізнесу.Основне завдання держави, у сфері інвестиційної політики, є 

гармонійне поєднання інвестиційних потенціалів всіх регіонів з метою 

формування загальнодержавного ділового клімату. Тому регіональна 

інвестиційна політика є невід’ємною складовою державної. 
Існує близько сорока найбільш відомих глобальних індексів, що надають 

об'єктивну оцінку розвитку економік тих чи інших країн. Однак досить часто 

позиція України в цих рейтингах має не досить привабливу оцінку. Ця 

обставина дає підстави деяким фахівцям стверджувати про необ'єктивність та 

несвоєчасність таких оцінок. 
Діагностуючи проблеми, які зумовлюють відносно невисокий рівень 

інвестиційної привабливості нашої країни, потрібно здійснити огляд позиції 

України в ключових міжнародних рейтингах економічного характеру, які дають 

чіткий сигнал іноземним інвесторам щодо можливих інвестицій. До них варто 

віднести такі авторитетні в економічній сфері рейтинги. 
1) “DoingBusiness”, який складається за результатами щорічного 

дослідження групи Світового банку, що оцінює в 190 країнах простоту 

здійснення підприємницької діяльності на основі 10 індикаторів (легкість 

ведення бізнесу; реєстрація підприємства; отримання дозволів на будівництво; 

підключення до системи електропостачання; реєстрація власності; отримання 

кредитів; захист міноритарних інвесторів; оподаткування; міжнародна торгівля; 

забезпечення виконання контрактів; вирішення неплатоспроможності). 

Інформація від Світового банку, опублікована на офіційному сайті рейтингу, 

свідчить про те, що Україна піднялась на чотири позиції в рейтингу легкості 

ведення бізнесу “DoingBusiness 2018”. Таким чином, Україна опинилась на 76 

місці зі 190 країн. Варто зазначити, що, згідно з оцінками експертів, один пункт 

в рейтингу – це можливість залучити близько 600 млн. доларів інвестицій [4].  
2) У 2017 році рейтингове агентство “Moody’sInvestorsService” підвищило 

кредитний рейтинг України на один щабель. Також “Moody’s” змінило прогноз 

зі «стабільного» на «позитивний», головними факторами підвищення рейтингу 

стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть допомогти 
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уряду впоратися з борговим навантаженням, та поліпшення позиції країни на 

зовнішніх ринках [3].  
Місця, які посідає Україна у рейтингах міжнародних організацій, 

переконливо свідчать про її низьку міжнародну конкурентоспроможність, 

значне відставання від розвинених країн світу за сукупною продуктивністю всіх 

факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту населення. 
Аналіз структури залучення інвестицій в Україну за країнами світу 

показав, що найбільше інвестицій надійшло з Кіпру – 506 млн. дол. США;  з 

Нідерландів –395,95 млн. дол. США; Росії – 262,5млн. дол. США; Великої 

Британії – 211,7 млн. дол. США; Німеччини – 119,3 млн. дол. США. Серед 

інших країн, що традиційно інвестують в Україну є Польща, Румунія, 

Угорщина, Австрія, Франція (рис 1) [2].В Україні питання інвестиційної 

привабливості досліджує Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що була 

заснована в 1999 р. за підтримки Європейської Комісії в Україні. Індекс 

інвестиційної привабливості ЄБА визначається на підставі експертних оцінок 

перших осіб компаній-членів Асоціації та розраховується декілька разів на рік. 

ЄБС об’єднує понад 900 європейських, міжнародних i вітчизняних компаній, 

які працюють в Україні.  [10].У другому півріччі 2018 року Європейська Бізнес 

Асоціація провела опитування серед 115 керівників найбільших міжнародних 

та українських компаній – членів ЄБА, які традиційно поділилися власними 

враженнями та прогнозами розвитку інвестиційного клімату в Україні. Індекс 

інвестиційної привабливості у цей період становив 3,1 з 5 можливих балів, що 
означає позитивні зрушення. 

 
 
Рисунок 1 -Структура прямих інвестицій в економіку України в 2018 р. 
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На думку більшості інвесторів, вагомих змін інвестиційний клімат так і не 

зазнав. Серед топ-пріоритетних проблем, які потребують особливої уваги з 

боку влади, бізнес назвав три незмінні позиції: боротьба з корупцією, судова 

реформа і земельна реформа. 
Також під час опитування було додатково винесено найбільш дискусійну 

тему, яка обговорюється у бізнес-спільноті – питання  впровадження податку на 

виведений капітал. Так 32% підтримують ідею впровадження податку на 

виведений капітал, ще 18% підтримують, але  із зауваженнями, при цьому 35% 

не змогли визначитися, а 10% висловилися проти.  
Топ-менеджери провідних компаній відповіли на питання, що повинно 

змінитися для якісного зрушення на краще. Так, більшість інвесторів чекають 

на реальний прогрес у запровадженні верховенства права та боротьбі з 

корупцією, якісну судову реформу, політичну стабільність, боротьбу з 

контрабандою та тіньовою економікою, вільний ринок землі, прозору 

приватизацію, покращення інфраструктури та забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності. 
Ключовою проблемою, що чинить негативний вплив на інвестиційну 

привабливість України вже протягом багатьох років, є високий рівень корупції, 

який, незважаючи на численні заходи організаційного характеру, законодавчі 

новації, все ж таки не вдається суттєво знизити. Згідно дослідження 

міжнародної антикорупційної організації “TransparencyInternational”, Україна 

здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні «Індекс сприйняття корупції» 

(CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн), що на 1 бал більше та на 1 

позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 країн).  
Серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, 

слід назвати такі:  
 антикорупційні органи (САП/НАБУ) розгорнули свою слідчу роботу та 

спрямували до суду справи щодо підозр у топ-корупції;  
 реєстр електронних декларацій продовжив своє функціонування;  
 система державних закупівель «Прозоро»; 
 відбулась реформа ринку газу;  
 Україна здійснила деякі позитивні кроки з дерегуляції. 
Враховуючи вищезазначені положення, у напрямі підвищення 

інвестиційної привабливості країни пріоритетними вважаємо діяльність 

відповідних органів у сферах ефективної протидії корупції, забезпечення 

сталості та якості законодавства, активне запровадження та широке 

використання електронних сервісів, державної підтримки інноваційних 

проектів.  
Пріоритетним для України є розвиток цифрової економіки, що може стати 

як точкою зростання, так і стимулом залучення інвесторів та ІТ-компаній 

світового рівня, з їхнім досвідом й інноваційними технологіями. Цифровізація 

економіки дасть можливість створити сотні тисяч робочих місць, суттєво 

скоротити трудову міграцію, особливо кваліфікованої робочої сили, позитивно 

вплинути на бізнес, суспільство та життєдіяльність країни в цілому [6]. Сфери 
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життєдіяльності, зокрема освіта, медицина, транспорт, що модернізуються 

завдяки цифровим технологіям, стають набагато ефективніші та створюють 

нову цінність та якість для громадян. 
 «Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–

2020 рр.» є першим кроком до стимулювання внутрішніх ринків споживання, 

впровадження та виробництва цифрових технологій, визначає першочергові 

кроки щодо створення умов для цифровізації в реальному секторі економіки, 

суспільстві, освіті, медицині, екології тощо, виклики та інструменти розвитку 

цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також 

визначає критичні сфери та проекти цифровізації країни. 
Державна підтримка цифровізації економіки дозволить суттєво збільшити 

прямі іноземні інвестиції та підвищити міжнародну конкурентоспроможність 

економіки України. 
Зауважимо, що Україна має значний інвестиційний потенціал, адже 

володіє багатими природними ресурсами, має вигідне географічне положення, 

родючі ґрунти, сприятливий клімат, також має високий рівень науково-
дослідних розробок у багатьох галузях науки і техніки, добре розвинену 

інфраструктуру. Крім того, привабливість української економіки для іноземних 

інвесторів ґрунтується на наявності відносно дешевої кваліфікованої робочої 

сили. Але, попри ці переваги, стан інвестиційної привабливості України 

сьогодні залишається незадовільним, а інвестиційний клімат – ризикованим. 
Висновки. Стратегічний розвиток України має бути направлений на 

продовження проведення ефективних реформ щодо зміцнення вітчизняної 

економіки та підвищення її міжнародного іміджу. Зокрема Україні слід 

зосередити значну увагу на зміцненні фінансових ринків, вдосконалення 

судової системи, вирішенні конфліктів з країною-агресором, подоланні 

корупції та бюрократії. Як вже було сказано, найгострішою проблемою для 

іноземних інвесторів залишається захист своїх прав  та можливість (легкість) 

ведення бізнесу. Тому зусилля держави слід також спрямувати на вирішення 

проблем в комерційній сфері та, тим самим, формуваннясприятливогобізнес-
середивища. В цій сфері реформи мають бути направлені на створення 

максимальної прозорості використання інвестиційних ресурсів, вибір 

ефективних інструментів податкового навантаження на бізнес з іноземним 

капіталом, розвиток інвестиційно-привабливих сфер (агробізнес та 

інформаційні технології), проведення прозорої та чесної приватизації в 

привабливих для іноземних інвесторів хімічній та енергетичній галузях. 
Маючи значний потенціал для залучення інвестицій, Україна його 

недостатньо використовує. Її інвестиційна привабливість зазначає дії багатьох 

несприятливих факторів, здебільшого суб’єктивного характеру, зокрема 

повільний хід структурних реформ внаслідок низької політичної волі 

відповідних чиновників, високий рівень корупції та низьку ефективність 

протидії цьому негативному явищу. Якщо на об’єктивні фактори важко 

вплинути, то дію суб’єктивних чинників реально мінімізувати або взагалі 

нейтралізувати. Тому цілком реально значно покращити інвестиційну 
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привабливість України у короткостроковій перспективі за умови вжиття 

адекватних заходів суб’єктивного характеру.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ДОХІДНІЙ ЧАСТИНІ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
У статті досліджено особливості непрямих податків в Україні. Розглянуто 

та проаналізовано вплив непрямих податків на формування державного 

бюджету. Висвітлено чинники, які спричиняють зростання дохідної частини 

державного бюджету України та проблеми формування доходів державного 

бюджету України від непрямих податків. Запропоновано шляхи усунення даних 

проблем. 
Ключові слова: податок, непряміподатки, державний бюджет, Податковий 

кодекс України, податок на додану вартість, акцизний податок, мито. 
Постановка проблеми.На сьогодні уподатковійсистеміУкраїниважливе 

місцезаймаютьнепряміподатки. Вони є ключовимджереломнаповнення 

державного бюджету таінструментомвпливу на суспільневиробництво. 

Наповненість бюджету країнизалежитьвідтого, наскільки ефективною є 

фіскальнаполітика, їїпростота та прозорість. На даний момент на суб’єктів 
господарювання відчутний вплив здійснюють будь-які зміни чи реформи у 

http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102597
http://www.me.gov.ua/
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цьому напрямі у зв’язку з тим, що в Україні існує економічна нестабільність та 

дефіцит бюджету. Цілком ймовірним є те, що різні шляхи покращення 

податкової системи та підвищення рівня ефективності фіскальної політики 

призведуть до позитивних зрушень в економіці країни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженнямролінепрямих 

податків у формуваннідоходів державного бюджету Українизаймались 

чималовчених. Головними є праці вітчизняних та закордонних науковців і 

практиків, а також нормативно-правові акти України, що регулюють відносини 

у податковій системі.Особливості непрямих податків у дохідній частині 

державного бюджету досліджували такі науковці, якО. Бандурка, В. Понікаров, 
Л. Сідельникова, Т. Сідельникова, Н. Костіна, Ю.Хлібок та ін. 

Ціллю статтіє визначення місця та проведення аналізу непрямих податків 

вдержавному бюджеті Україні, а також виявлення проблем у цій сфері та 

розроблення пропозицій щодо шляхів збільшення податкових надходжень 

державного бюджету України.  
Виклад основного матеріалу. Податки є одним із найдавніших джерел 

доходів не лише в Україні, а й усіх державах світу. Саме завдяки ним 

формується найбільша частка доходів державного бюджету України, 

перерозподіляються суспільні доходи між різними категоріями населення та 

галузями економіки, є змога державою виконувати покладені на неї функції. 

Для економіки нашої країни переважною є частка непрямих податків в доходах 

бюджету. Це пояснюється здатністю непрямих податків виконувати фіскальну 

функцію, впливати на ключові макроекономічні показники, знижувати 

майбутні інвестиції та обсяги споживання. За останній час їх частка коливалась 

у межах 65,8–71,9%. 
Непрямі податки – це податки на товари і послуги, щовстановлюються у 

вигляді надбавки до ціниабо тарифу, оплачуютьсяпокупцямипід час 

купівлітоварів та отриманняпослуг, а в бюджет 

вносятьсяпродавцямичирідшевиробникамицихтоварів та послуг. У 

світііснуютьтаківидинепрямихподатків, як акцизи, фіскальнамонополія і мито. 

Систему непрямогооподаткування в Україніформуютьтакі три податки, як: 

податок на доданувартість (далі – ПДВ), порядок 

справлянняякогорегламентуєтьсяРозділом V Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ) [1]; акцизнийподаток, порядок 

справлянняякогорегламентуєтьсяРозділом VІ ПКУ [1];мито, порядок 

справлянняякогорегламентується ПКУ [1] та Митним кодексом України (далі – 
МКУ) [2]. 

Головною особливістю непрямих податків є те, що їх сплачує не той, хто 

фігурує в юридичних актах держави. Платники, зазвичай, тільки сплачують 

державі ті кошти, які отримали від споживачів товарів (робіт, послуг), що є 

можливим через механізм справляння непрямих податків, яким передбачається 

включення їх у вигляді надбавки до ціни. Даний вид податків може 

використовуватись в ролі регулятора цін. Держава впливає на реальні доходи 

споживачів через рівень цін. Також завдяки непрямим податкам є змога 

здійснювати регулювання платоспроможного попиту як невід’ємної складової 
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ринкової рівноваги.Частка непрямих податків у структурі доходів державного 

бюджету України з кожним роком збільшується. Дані наведені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Структура надходжень непрямих податків до державного 

бюджету України 2016-2018рр. 
Провівши аналіз динаміки непрямих податків у дохідній частині 

державного бюджету України,можна зробити висновок, що найбільшу часткуу 

2018 році займає ПДВ та становить 374 млн. грн., що порівняно з 2016 роком 

більше на 135 млн. грн.. Акцизний податок протягом 2016-2018 років також 

показав тенденцію до збільшення. У 2016 році даний податок склав 90,1 млн. 

грн., у 2018 та 2019 роках він збільшився до 108,3 млн. грн. та 118,9 млн. грн. 

відповідно. Дохід до державного бюджету України від мита протягом 

досліджуваного періоду також зростав, хоч і не суттєво. У 2018 він дорівнював 

26,6 млн. грн., що на 2,7 млн. грн. більше, ніж у 2017 році,  та на 6,3 млн. грн. – 
ніж у 2016 році. Для українських реалій такий стан є виправданим, адже під час 

економічного спаду підвищується роль непрямих податків, що дає змогу 

стабілізувати базу оподаткування.Домінантним бюджетоутворюючим непрямим 

податком в Україні є податок на додану вартість. Необхідність його 

застосування в Україні пояснюється прагненням доінтеграції у ЄС, де однією з 

умов членства є наявність даного податку. Крім того, не менш важливим 

чинником виступає відсутність дієвих альтернатив для покриття втрат 

бюджетувід скасування цього непрямого податку. Варто зазначити, що основні 

находження від ПДВ забезпечуються за рахунок податку, який справляється під 

час ввезення товарів на митну територію України. Традиційно його частка 

переважає над надходженням від реалізаціїна митній території держави. 
Зростання надходжень від акцизів за останні три роки обумовлене тим, що 

держава прагне забезпечувати додаткові доходи від податку за рахунок того, що 

будуть збільшуватись ставки акцизного податку. Це і спостерігається протягом 

аналізованого періоду. Цьому сприяв ріст ставок податку за 
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найбільшимиспоживчими групами товарів, а саме: 1) алкогольних напоїв; 2) 

тютюнових виробів. 
Основними чинниками, які позитивно впливали на збільшеннянадходжень 

до бюджету від мита, є: посилення контролю над ввезенням товарів на митну 

територіюкраїни; поліпшення адміністрування мита і легалізація імпорту; 

підвищення рівня як дисципліни митних органів, так i їх кваліфікації(що дає 

змогу виявляти правопорушення підчас переміщення товарів i послуг через 

митнийкордон України). Пріоритетними напрямками для майбутнього 

удосконалення процесу адміністрування мита залишаються розроблення 

системиконтролю оцінки митної вартості товарів, їхправильної класифікації та 

визначення країнипоходження товарів, законодавче врегулюванняпитання щодо 

авто з іноземними номерами, яківвезені на територію України в режимі 

тимчасового ввезення[5]. 
Розглянемо динаміку надходжень непрямих податків до державного 

бюджету України за 2016-2018 роки. Дані наведені у таблиці 2. 
Таблиця 2 –Динаміка надходженьнепрямихподатківдо державного 

бюджету України у розрізі структури протягом 2016-2018 років, млн грн. 

Показник 
Абсолютний приріст, млн. грн.  Темп приросту, % 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
ПДВ 78 60 33,05 19,11 

Акцизний 

податок 18,2 10,6 20,19 9,79 

Мито 3,6 2,7 17,73 11,30 
Разом 99,8 73,3 70,9 40,2 
 

Проаналізувавшиданітаблиці 2, 

можнапростежитидинамікунадходженьнепрямих податків, а саме: податку на 

додану вартість, акцизного податку та мита до 

державногобюджетуУкраїнипротягом 2016-2018років. 

Протягоманалізованихроківнадходженнямализростаючий характер. Загалом, у 

2017роціприрістсклав 99,8 млн. грн., що на 70,9% більше,  ніж у 2016році. 

Далізновувідбулося зростання надходжень на 40,2%, і у 2018році вони зросли 

щена 73,3 млн. грн. У формуванні дохідної частини бюджету суттєва частка 

належить непрямим податкам. Це є негативним явищем, адже в умовах 

кризового стану країни, спричиняє посиленню фіскальної функції податків, що 

в свою чергу веде до зростання податкового навантаження на споживання. 
Варто звернути увагу на те, що сьогодні непрямі податки (податок на 

додану вартість, акцизний податок та мито), є ефективним інструментом 

впливу на суспільне виробництво. Тому що ухилення від сплати податків є 

відповіддю суспільства на неефективну податкову систему.  
Податок на додану вартість має багато невирішених недоліків. Зокрема, 

це високий рівень ставки податку, так як вона не стимулює, а стримує 

економіку. В Україні на сьогодні ставка ПДВ – 20% (7% - на ліки); 

існуваннязначної кількості пільг із ПДВ, які є непрозорими, а їх процес 

контролю – складним; ведення податкового та бухгалтерського обліку на 
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підприємствах; в мінімізації сплати податків підприємства використовують 

незаконні дії, і це спричиняє ухилення від сплати податків [3]. Перераховані 

проблеми говорять про те, що механізм стягнення ПДВ є недосконалим і 

потребує реформування, враховуючи досвід країн Європи. Для цього потрібно 

виконатинаступні кроки:  
 надалі вдосконалювати законодавство у сфері ПДВ та адаптувати 

його до вимог ЄС. Цей напрям трансформації вітчизняної системи ПДВ 

повинен стати вирішальним і охоплювати діяльність влади на усунення 

неякісних властивостей чинного законодавства, забезпечивши стабільність 

правового поля та його систематизацію в єдиному законодавчому акті [4];  
 ліквідувати неефективні пільги із ПДВ. Даний крок полягає у тому, 

щоб понизити ставки ПДВ з одночасним скороченням більшості пільг. Це 

спростовує процедуру адміністрування податку і відновлює принцип його 

справедливості;  
 забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ і створити умови для 

недопущення нових боргів. Створення Урядом спеціального фонду, кошти 

якого враховувались би під час складання бюджету.  
Реалізація запропонованих заходів під час податкової реформи, звісно, 

призведе до зниження надходжень ПДВ до бюджету в перші роки її здійснення, 

але компенсуючим фактором стане легалізація товарних потоків, збільшення 

обсягів споживання, що в підсумку розширить базу оподаткування [4]. 
Також в Україні спостерігається порушення регулюючої ролі 

оподаткування акцизним податком, тому що підвищене оподаткування окремих 

видів товарів призвело до зростання тіньового сектору, ухилення від 

оподаткування, появ великої кількості неякісної продукції. Наявність усіх 

розглянутих проблем акцизного податку в Україні зумовлює об’єктивну 

необхідність його реформування. Основними напрямами вдосконалення 

акцизного оподаткування в Україні є: поширення щорічної індексації ставок 

акцизного податку і рівня мінімального податкового зобов’язання щодо сплати 

податку до бюджету на всі підакцизні товари; підвищення рівня адаптації 

вітчизняного законодавства у сфері акцизного податку до законодавства ЄС, 

зокрема забезпечення виконання угод ГАТТ/СОТ щодо єдиних підходів в 

оподаткуванні ввезених і вироблених в Україні підакцизних товарів; посилення 

надалі екологічної спрямованості акцизного оподаткування відповідно до ЄС за 

рахунок уведення акцизного податку на транспортні засоби із розрахунку 

обсягу використаного ними палива. 
На сьогодні у митному оподаткуванні так само існує декілька значних 

проблем. Зокрема, можна віднести встановлення специфічних та комбінованих 

ставок ввізного мита без урахування специфіки поставок; наявність значної 

кількості пільг зі сплати ввізного мита; значне різноманіття розмірів ставок 

ввізного мита на однорідні товари. Одним із напрямів удосконалення 

непрямого оподаткування є митне регулювання, а саме: захист українських 

виробників від негативного впливу імпортованої продукції внаслідок 

застосування різних видів мита та покращення роботи митних органів; 
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встановлення межі митної вартості для нарахування митних платежів з окремих 

видів товарів; наближення митного законодавства України відповідно до вимог 

СОТ з урахуванням економічних інтересів держави [6]. 
Висновки. Отже, проаналізувавши систему непрямого оподаткування 

України, можна спостерігати, що одну з головний ролей в економіці країни 

відіграють непрямі податки. Вони є як важливим джерелом наповнення 

державного бюджету України, так і ефективним інструментом фіскальної 

політики держави. У даний час систему непрямого оподаткування потрібно 

розвивати, удосконалювати та реформувати, беручи до уваги досвід країн 

Європи. Основними напрямками для підвищення ефективності механізму 

справляння ПДВ є: подальше вдосконалення податкового законодавства та його 

адаптація до вимог ЄС; ліквідація неефективних пільг; запровадження 

диференційованих ставок; забезпечення своєчасного відшкодування; 

вдосконалення процесів адміністрування ПДВ. У сфері акцизного 

оподаткування основними напрямами вдосконалення вважаємо: підвищення 

рівня адаптації законодавства до вимог ЄС; розширення переліку підакцизних 

товарів, об’єктів та бази оподаткування; посилення екологічної спрямованості 

акцизного оподаткування; підвищення дії фіскальної і регулятивної функцій 

акцизу. Подальшоговдосконаленняпотребує ймитнеоподаткування. Основними 

заходами є:вдосконаленняподаткового та митногозаконодавства в 

частинісправляннямита; уніфікація порядку справляннямита та 

іншихсупутніхплатежів; посилення контролю над митницею; 

створеннячіткогомеханізмузастосуванняспрощеного порядку проведення 

процедур митногооформлення. Впровадженнявсіхзазначенихзаходів у 

сферінепрямогооподаткуваннядастьзмогустимулюватиекономічнийрозвитоккра

їни та сприятистворенню умов для залученняінвестицій, розвиткубізнесу, 

зниженнюподатковоготягаря, отриманнюсталихдоходів до ДБУ тощо. 
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СЕКЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ 
 

В.Ю.Береза  
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПрАТ СК «ПРОВІДНА» 

У статті автором здійснено аналіз фінансової стійкості страхової компанії. 

Розраховано та проаналізовано коефіцієнти платоспроможності страховика. 

Визначено, що страховик дотримався визначених законодавством нормативів 

фінансової стійкості.  
Ключові слова:фінансова стійкість, платоспроможність, статутний 

капітал, страхова діяльність, ліквідність компанії. 
Постановка проблеми.В умовах нестабільності фінансового простору, 

перманентної зацікавленості власників страхових компаній в отриманні 

прибутку, страхові організації повинні бути постійно орієнтовані на ефективне 

ведення своєї діяльності, що забезпечує виконання ними страхових зобов’язань 

перед юридичними та фізичними особами.Забезпечення ефективності страхової 

компанії – основна мета діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. 

Основою забезпечення ефективності є якісний розвиток страховика, який має 

свої оціночні параметри. Тому застосування організаційно-економічного 

механізму забезпечення ефективності страхової компанії є вкрай необхідним 

для успішного розвитку не лише окремих страховиків та галузей, а й 

національного страхового ринку України. Саме ці обставини визначають 

актуальність вибраної тематики дослідження. 
Метою статті є здійснення аналізу фінансової стійкості ПрАТ СК 

«Провідна». 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Розвитку страхової діяльності 

та страхового ринку присвячено праці В. Базилевича, О. Гаманкової, Ю. 

Дьячкової, О. Козьменко, С. Осадця. Фінансовий аспект ефективності 

діяльності страхових компаній з огляду на їх фінансову безпеку розглянуто в 

працях Є. В. Нужнова; ефективності розвитку присвячено монографічне 

дослідження Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко; соціальний 

ефект страхової діяльності розвинуто у публікаціях Л. В. Нечипорук.  
Виклад основного матеріалу дослідження.Ефективність діяльності 

страхової компанії визначається багатьма показниками, проте насамперед, 

фінансовою стійкістю та рентабельністю здійснення господарських операцій, в 

першу чергу страхових, оскільки основне завдання страхової компанії - 
забезпечення здійснення страхових виплат при настанні страхових випадків в 

учасників формування страхового фонду. Досліджуване ПрАТ СК «Провідна» 

надає широкий перелік страхових продуктів, то, слід зауважити, першою є 

умова про наявність мінімального розміру статутного фонду або гарантійного 

депозиту в сумі, відповідно до частини другої статті 30 в редакції Закону 

України “Про страхування” від 07.07.2005 р. № 2774-IV [7]. 
У табл. 1 наведені дані стосовно дотримання вимог до статутного фонду 

ПрАТ СК «Провідна» за 2013-2017 роки. 
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Таблиця 1 – Обсяг статутного фонду ПрАТ СК «Провідна» у 2013-
2017рр. (тис. грн.)  

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 Відношення 2017/2013 
Статутний фонд 71,5 79,5 79,5 79,5 281,3 +209,8 
Курс валюти 11,0 19,2 26,2 29,03 28,1 +17,1 
Еквівалент розміру 

статутного фонду в 

євро 
754,4 1529,8 2085,8 2309,4 7904,5 +7150,1 

 
Тобто з даних у таблиці видно, що протягом досліджуваного періоду, 

незважаючи на успішність функціонування, ПрАТ СК «Провідна» виконала 

умову стосовно забезпечення платоспроможності протягом всього 

досліджуваного періоду, хоча це було важко в умовах несприятливого 

політичного становища та погіршення економічної ситуації в країні внаслідок 

чого була спричинена інфляція національної валюти.  
Виявом перспективної платоспроможності страхової компанії є її 

фінансова стійкість, що означає здатність страховика виконати узяті фінансові 

зобов’язання під впливом несприятливих чинників зміни економічної 

кон’юнктури. Для визначення платоспроможності страховика слід 

використовувати і низку додаткових показників, що характеризують фінансову 

стійкість і ліквідність компанії. Такими показниками, зокрема, є: коефіцієнти 

поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності тощо (табл. 

2). Розрахуємо та проаналізуємо показники платоспроможності ПрАТ СК 

«Провідна». 
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) – показує, скільки гривень 

поточних активів приходиться на 1 грн. поточних зобов’язань, і розраховується 

як відношення оборотних активів (ОА) до поточних зобов’язань (ПЗ) [6, с. 2]: 
К

OA
ПЗ

пл                                                  (1) 
Якщо поточні активи більші за поточні зобов’язання, страхова компанія 

може розглядатися як успішно функціонуюча. 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  (Кшл) – характеризує здатність 

страховика погашати свої поточні зобов’язання за рахунок активних 

розрахунків та грошових коштів і розраховується відношенням різниці 

оборотних активів (ОА) і запасів (З) до поточних зобов’язань (ПЗ) [6, с. 3]: 
ОА З ДЗ ПФІ ГК

З
К

П ПЗ
шл                                   (2) 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – характеризує здатність 

страхової компанії погашати свої поточні зобов’язання за рахунок грошових 

коштів, і розраховується відношенням суми поточних фінансових інвестицій 

(ПФІ) і грошових коштів (ГК) до поточних зобов’язань (ПЗ) [5, с. 52]: 

ал

ПФІ

З
К

ГК

П                                                    (3) 
4. Чистий оборотний капітал(Чоб) – найважливіший показник діяльності 

страховика, необхідний для визначення його фінансової стійкості. Оптимальна 
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сума якогозалежить від потреб кожної страхової компанії і масштабів 

діяльності, а також від періоду оборотності дебіторської заборгованості, 

запасів, умов отримання кредитів і позик, і розраховується як різниця 

оборотних активів (ОА) і поточних зобов’язань (ПЗ) [5, с. 52]: 
Чоб= ОА-ПЗ                                                 (4) 

Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнтів ліквідності ПАТ»СК Провідна» за 

період 2013-2017 рр.  

Показник Формула 

розрахунку 
Нормативне  

значення 
Роки 

Відхи-
лення 

2017 до 

2013, % 
2013 2014 2015 2016 2017  

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 
ОА / ПЗ Більше 1 740 751/249 

788 =3,0 
519 486/22
4 897 =2,3 

441 348/12
4 746 =3,5 

679 909/
261 470 

=2,6 

555 975/ 
42 879= 

13,0 
333,3 

Коефіцієнт 
швидкої 

ліквідності 
ОА-З /ПЗ 0,6 740 751/ 

249 788=3,0 

519 486/ 
224 897 

=2,3 

441 348/12
4 746 =3,5 

679 909-
1 494/ 

261 
470=2,6 

555 975-
1 557/ 
42 879 
=12,9 

330 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  

ПФІ+ГК / 

ПЗ 
0,1-0,2, 

збільшення 

(178 510+ 
480 062) 
/249 788 

=2,6 

394 587/ 
224 897 

=1,8 

346 816/ 
124 746 

=2,8 

(72000+ 
489 174)/
261 470 

=2,1 

(40000+ 
384 034)/42 

879 
=9,9 

280,8 

Чистий 

оборотний 

капітал, 

тис. грн.  

ПА – ПП Більше 0, 

збільшення 

740 751-
249788=490 

963 

519 486-
224897=29

4 589 

441 348-
124746=31

6 602 

679 909-
261470=
418 439 

555 975-
42 879= 
513 096 

4,5 

 
Згідно з вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки, що 

проблем із погашенням короткострокової та довгострокової заборгованості у 

ПрАТ СК «Провідна» не виникало так як у компанії достатньо власних кошів 

для ведення своєї діяльності.  
Ліквідність ПрАТ СК «Провідна» має відмінний стан тому, що за 

нормативним значенням коефіцієнт покриття повинен перевищувати 1, а в 

нашому випадку на протязі 2013-2017 років значення коефіцієнту завжди 

перевищує 1. Щодо чистого оборотного капіталу то його значення повинно 

перевищувати 0, в нашому випадку ми маємо позитивне значення, та протягом 

2013-2017 років чистий оборотний капітал збільшився на 4,5% у 2017 році 

відносно 2015 року. Розрахуємо та проаналізуємо показники фінансової 

стійкості (табл. 3). Проаналізувавши дані табл. 3 можна зробити висновок, що 

ПрАТ СК «Провідна» фінансово стійкою страховою компанією.  
Коефіцієнт фінансової стабільності не був стійким протягом звітного 

періоду, але на кінець періоду відповідав нормативному значенню, це свідчить 

про перевищення власних коштів над позиковими. Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу протягом досліджуваного періоду лише у 2014 році не 

відповідав нормативному значенню, а протягом усього іншого періоду 

відповідав, а це свідчить про достатність власних фінансових ресурсів для 

фінансування необоротних активів та частини оборотних. 
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Таблиця 3 – Аналіз фінансової стійкості ПрАТ СК Провідна» у 2013-
2017 рр.  

Показник 
Ф

о
р

м
у

л
а 

р
о

зр
ах

у
н

к
у

 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

е 

зн
ач

ен
н

я Роки 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2
0

1
7

 д
о

 

20
13

 %
 

2013 2014 2015 2016 2017 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
аб

іл
ь
н

о
ст

і 

ВК / 
ЗК  1 

309 965/ 
(248 092+ 

249788)=0,6 

263 880/ 
(292 612+22
4 897)=0,5 

324 509/ 
(251 185+1

24 
746)=0,9 

419 348/ 
(274 362+
261470) 

=0,8 

465 949
/ 

(293 52
5+42 
879) 
=1,4 

133,3 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

м
ан

ев
р

ен
о

ст
і 

в
л
ас

н
о

го
 

к
ап

іт
ал

у
 

ВК – 
НА / 
ВК 

0,1 та 

вище 

(309 965- 
67 094)/  
309 965 

=0,8 

(263 880- 
261 903)/ 

263 
880=0,007 

(324 509- 
259 092)/ 
324509 

=0,2 

(419 348- 
275 271)/ 
419 348 

=0,3 

(465 94
9- 

246 378
)/ 

465 949 
=0,5 

(37,5) 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

еф
ек

ти
в
н

о
ст

і 

в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я 

в
л
ас

н
и

х
 

к
о
ш

ті
в
 

ФР / 

ВК 
 

не 
менше 

0,4 

48 224/ 309 
965=0,2 - 

89 264/ 
324509 

=0,3 

144 509/ 
419 348 

=0,3 

84 479/ 
465 949 

=0,2 
0 

 
Коефіцієнт ефективності використання власних коштів протягом 2013-

2017 років був нижчим за нормативний показник, він показує скільки прибутку 

дає 1 грн. власних коштів. 
1. Коефіцієнт фінансової стабільності – визначається як 

відношення власного капіталу (ВК) до залученого (ЗК) і  характеризує 

забезпеченість заборгованості страхової організації власними коштами. 

Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість 

страховика [3, с. 469]: 
Кфстаб.=

ПЗДЗ

ВК

ЗК

ВК                                               (5) 

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу – це відношення суми 

власного капіталу (ВК) за мінусом необоротних активів (НА) до суми власного 

капіталу (ВК). Цей показник показує, яка частина власного капіталу 

використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в 

оборотні кошти, а яку капіталізовано: 

                                           (6) 
4. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує скільки 

прибутку дає 1 грн. Власних коштів і розраховується як відношення фінансового 

результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФР) до власного капіталу 

(ВК): 

Кевк.= ВК

ФР

                                              (7) 
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Згідно з українським законодавством, методика визначення 

платоспроможності компаній з ризикового страхування полягає у визначенні та 

порівнянні двох показників – фактичного запасу і нормативного показника 

платоспроможності. Для забезпечення відповідного рівня платоспроможності 

за вимогами законодавства фактичний запас платоспроможності повинен 

перевищувати нормативний його запас на будь-яку дату. Українська система 

платоспроможності базується на європейській моделі – Першій директиві 

платоспроможності, що відображається в нормах Закону «Про страхування». 

Утім, вимоги до платоспроможності вітчизняних страховиків істотно нижчі від 

європейських норм та нормативів, що пояснюється розвитком економіки й 

поступовим розвитком страхової справи.  
Таблиця 4 – Аналіз платоспроможності ПАТ» СК Провідна» за 2013 - 

2017 роки, тис. грн.  

 
Розрахуємо і визначимо показник платоспроможності (табл. 4), який є 

найважливіший показник надійності страхової компанії, її фінансової стійкості 

і, отже, основний показник привабливості компанії для потенційних клієнтів. 

Фактичний запас платоспроможності страхової компанії визначається за 

формулою: 
 ФЗП=∑А−∑НА−∑З                                                     (8) 

де ФЗП – фактичний запас платоспроможності;  А – загальна сума 

активів;  НА – загальна сума нематеріальних активів;  З – загальна сума 

зобов’язань. 

Показники Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Фактичний запас 

платоспроможнос
ті (нетто-активи) 

807 845- 
2 478- 

(248 092+ 
249 788)= 
307 487 

781 389- 1 872- 
(292 612+ 
224 897)= 
262 008 

700 404- 1 303- 
(251 185+ 124 746)= 

323 206 

955 180- 
6 213- 

(274 362+ 
261 470)= 
413 135 

802 353- 
8 891-

(293 525+ 
42 879)= 
457 058 

Нормативний запас платоспроможності в тому числі: 

сума надходжень 
страхових премій 

за звітний період  

(633 889- 
(-61298*0,5)) 

*0,18= 
119 616,8 

(562 188- 
(-28354*0,5) 

*0,18= 
103 745,7 

(528 922- 
(-24065*0,5) 

*0,18= 
97 371,8 

(699 324- 
(-43 558*0,5) 

*0,18= 
129 798,5 

(786 642-(-
33 099*0,5) 

*0,18= 
144 574,5 

сума здійснених 

виплат протягом 

звітного періоду  

((-268 906)- 
(13 780*0,5)) 

*0,26= 
-71 706,9 

((-277 917)- 
(1 287*0,5) 

*0,26= 
-72 425,7 

((-290 313)- 
(90*0,5)) 
*0,26= 

-75 493,1 

((-373 394)- 
(55 538*0,5)) 

*0,26= 
-104 302,4 

((-387 693)- 
(950*0,5)) 

*0,26= 
-100 923,7 

величина 

перевищення 
фактичного 

запасу 

платоспроможнос

ті страховика над 
розрахунковим 

нормативним 

запасом 

307 487- 
119 616,8= 
389 851,2 

262 008- 
103 745,7= 
158 262,3 

323 206- 97 371,8= 
225 834,2 

413 135- 
129 798,5= 
283 336,5 

457 058- 
144 574,5= 
312 483,5 
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Нормативний запас платоспроможності страховика дорівнює більшій з 

двох величин, які визначаються за формулами: 
НЗП = (СП – (СПп×0,5)) ×0,18    (9) 
НЗП = (СВ – (СВп×0,5)) ×0,26    (10) 

де НЗП – нормативний запас платоспроможності; СП – сума страхових 

платежів; СВ – сума страхових виплат; СПп – сума страхових платежів, які 

належать перестраховикам; СВп – сума страхових виплат, компенсованих 

перестраховиками. 
Виходячи із розрахованих даних спостерігається, що в період з 2013 року 

по 2017 рік фактичний запас платоспроможності перевищує його нормативний 

запас, що є задовільним для страхової компанії, оскільки відповідно до вимог 

Закону України «Про страхування», фактичний запас платоспроможності 

(ФЗП) страховика повинен завжди перевищувати розрахунковий рівень 

нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 
Фактичний запас платоспроможності був найменшим у 2014 році і складав 

262008 грн. Далі з кожним роком ситуація покращувалась і в 2017 році запас 

складав 457058 грн. 
Спостерігаємо тенденцію зростання цього показника, і це означає, що в 

майбутньому фірма має можливості виконувати зобов’язання завдяки тим 

активам, які є в розпорядженні страховика (рис. 1). 
Величина перевищення фактичного запасу над розрахунковим 

нормативним повинна обов’язково бути більше 0. Ми бачимо, що у 2014 році 

цей показник зменшився майже у 2 рази порівняно із 2013 роком (рис. 1). Проте 

вже у наступному році збільшився, і так до 2017 року величина зростає. 
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Рисунок 1 – Динаміка фактичного запасу платоспроможності 
ПАТ СК «Провідна» за 2013 - 2017 роки  

 
Це позитивні данні, адже страховики повинні постійно підтримувати 

рівень фактичного запасу. 
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Рисунок 2 –Динаміка перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом 

ПАТ «СК Провідна» за 2013 - 2017 роки 
 

Отже, страховик дотримався визначених законодавством вимог. Оскільки 

таке порівняння допомагає визначити наскільки обороти за страховими 

операціями конкретного страховика відповідають його фінансовим 

можливостям, а оскільки обороти страхової компанії за звітний період можна 

розглядати як з погляду на зібрані страхові премії, так і на здійснені страхові 

виплати, то законодавством було встановлено два показники нормального 

запасу платоспроможності.  
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 
В статті розглянуто різні підходи до формування фінансових ресурсів 

страхових компаній. Досліджено методологію даних підходів. Визначено зміст 

джерела, методи та особливості формування фінансів відповідно до кожного 

досліджуваного підходу.   
Ключові  слова:финансові  ресурси, системний підхід, процесний підхід, 

ситуаційний підхід, страхова компанія, структура фінансових ресурсів. 
Постановка проблеми. В Україні почав стрімко розширюватись 

страховий ринок. Але такі швидкі зміни можуть спричинити нові проблеми, від 

вирішення яких буде залежати ефективність діяльності страхового ринку. 

Найважливішим чинником забезпечення стабільної діяльності кожної страхової 

компанії є високий рівень фінансової надійності, адже зовнішні та внутрішні 

загрози можуть привести до ліквідації страхових компаній. Одним із головних 

факторів, які гарантують фінансову надійність страховика є формування 

збалансованого страхового портфеля, структура якого є оптимальною та який 

приносить компанії стабільний прибуток. У зв’язку з цим важливим є питання 

забезпечення фінансової стійкості страховика за допомогою формування 

оптимальної структури фінансових ресурсів, а також питання методів 

управління фінансовими ресурсами  для досягнення їх збалансованості.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 

теми, багато науковців досліджували питання формування використання 

фінансових ресурсів страхових компаній. Вагомий внесок у дослідження цієї 

проблематики внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: А.О. Дрібноход, 

В.Д. Базилевич, А.Л. Баранов, А.О. Бойко, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, 

О.С. Журавка, О.В. Мурашко, С.С. Осадець, Л.О. Позднякова, В.Л. Пластун, 

С.Л. Єфімов, Д.В. Кондратенко, В.К. Коньшин, О.Г. Кузьменко, Н.Н. Нікуліна, 

Р.А. Рязанцев, Н.В. Ткаченко, О. Хавтур, Я.П. Шумелда, Н.М. Яшина. Але досі 

невирішеним залишається питання розмежування підходів до формування 

фінансових ресурсів страхових компаній. 
Мета роботи полягає у визначенні сутності системного, ситуаційного та 

процесного підходів до формування фінансових ресурсів страхової компанії. 
Виклад основного матеріалу. З кожним днем страхування займає все 

більш вагоме місце серед галузей економіки. Даний вид діяльності сприяє появі 

реальної ринкової економіки, незалежної від несприятливих випадкових 

впливів, згубних для існування суб'єктів економіки і суспільства. Страхові 

організації беруть участь в управлінні фінансовими потоками національної 

економіки за допомогою страхових фондів. У функціонуванні страхового 

сектора беруть участь різні фінансові інститути, юридичні та фізичні особи, 

органи державної влади. У свою чергу, перераховані вище суб'єкти є 

потенційними об'єктами розміщення інвестиційних вкладень страхових 
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організацій. Дані обставини демонструють ключову роль страхового сектора у 

фінансовій системі держави. 
В науковій літературі зарубіжних авторів в питанні формування 

фінансових ресурсів виділяють наступні підходи: системний, ситуаційний, 

процесний. 
Системний підхід в управлінні фінансовими ресурсами  полягає в тому, 

що будь-який більш-менш складний об'єкт розглядається як відносно 

самостійна система зі своїми особливостями функціонування, характеризується 

певним елементним складом, структурою як формою взаємозв'язку елементів, 

функціями елементів і системи в цілому. Застосування теорії систем до 

управління дозволяє керівництву побачити організацію в єдності її складових 

частин, які нерозривно переплітаються з зовнішнім середовищем. 

 
Рисунок 1 - Методологія системного підходу в управлінні 

фінансовими ресурсами страхової фірми [1, c. 85] 
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- виявлення об'єкта дослідження, як системи з навколишнього 

середовища; 
- встановлення внутрішньої структури системи і виявлення зовнішніх 

зв'язків; 
- постановка цілей перед елементами системи, виходячи з 

передбачуваного результату всієї системи в цілому; 
- розробка моделі та проведення на ній дослідження. 
В історії розвитку системних ідей в менеджменті виділяють два етапи, які 

лягли в основу системного підходу управління: 
1-й етап. Становлення і розвиток «жорсткого» системного підходу 

(середина 1950-х - середина 1970-х років); 
2-й етап. Становлення і розвиток «м'якого» системного підходу (середина 

1970-х років - теперішній час). 
«Жорсткий» системний підхід до управління характеризується 

застосуванням, перш за все, технічних методів і нововведень в прогнозуванні та 

управлінні ресурсами і структурою організації. Організація розглядається як 

механічна система. 
«Жорсткі» елементи управління - це ті складові системи управління в 

організації, які відображають її формальну сторону. До них відносяться: 
- стратегії; 
- організаційні структури; 
- системи і процедури. 
За даним підходом управління в організації досить формалізований і 

регламентовано, прийняті і встановлені початкові установки, чітко розподілена 

ступінь і межа відповідальності кожного працівника. Люди розглядаються як 

компоненти загального великого механізму, організму організації. їх думки, 

почуття, світогляд не беруться до уваги - кожен відповідає тільки за свою певну 

справу, ділянку роботи. 
Системний підхід є методологічною основою економічної наук і будь-

якого з її напрямків. Він передбачає, що будь-який об'єкт дослідження 

представляє собою систему, що складається із сукупності єлементов, кардій з 

которіх працює над своими цілями. Даній похід осноается на обліку кількості 

та якості внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків системе, динаміки змін у часі і 

просторі, виявленні і використанні інтеграційних властивостей системи, які є 

результатом внутрішнього взаємодії його компонентів. 
Застосування системного походу означає: 
- вивчення окремих структурних частин; 
- виявлення ролі кожної з них в загальному процесі функціонування 

системи і навпаки; 
- облік всіх взаємозв'язків; 
- виявлення впливу системи в цілому на окремі елементи; 
Ситуаційний похід проводиться на основі системного та включає в себе 

наступні етапи: 
- дослідження процесів і явище в їх причинно-наслідкового і простір-

часової залежності; 
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- об'єктивну оцінку ефективності діяльності за якістю виконання і 

досягнутими результатами; 
- наукове обґрунтування планованих заходів, системи їх реалізації і 

контролю за виконанням; 
- виявлення внутрішніх резервів, вивчення і узагальнення позитивного 

досвіду для подальшого поширення. 
При цьому формування і використання фінансових ресурсів - це два 

взаємопов'язані процеси, що характеризують сутність руху фінансових ресурсів 

страхової компанії. Під формуванням ресурсів слід розуміти процеси їх 

утворення і мобілізації, а саме - визначення джерел, форм надходження і 

пропорцій об'єднання фінансових ресурсів. 

 
Рисунок 2 - Модель формування фінансових ресурсів страхової 

компанії, оснований на процесному підході[3] 
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- перетворення вхідного впливу (функція залежності результату від 

вхідного впливу);  
- результат перетворення вхідного впливу (вихід); - вплив результату на 

вхідний вплив (функція залежності коригування на вхідний вплив від 

результату  
- зворотний зв'язок) [2].  
На рисунку 2 представлена модель формування фінансових ресурсів 

страхової компанії, основу якої покладено процес. Входять потоком є потреба 

страхової компанії у фінансових ресурсах. Процес формування фінансових 

ресурсів включає визначення складу, джерел залучення та вимог до 

формування ресурсів. 
Таким чином, обсяг залучених фінансових ресурсів обмежений 

спеціальним значенням для страхової компанії на будь-якому етапі розвитку, 

так як основна їх частина припадає на страхові резерви цільового характеру, що 

забезпечують розкладку збитку серед учасників страхування. Обгрунтування і 

контроль управлінських рішень, пов'язаних з формуванням власних, позикових 

і залучених фінансових ресурсів страхової компанії, передбачає використання 

різних методів. 
Процесний підхід формування власних, позикових і залучених 

фінансових ресурсів, орієнтований на бізнес-процеси страхової компанії 

(процес формування фінансових ресурсів, методи формування, процес оцінки 

результатів формування), може забезпечити підвищення результативності 

управління в страховій компанії. 
Висновки. Отже, ми охарактеризували всі підходи до залучення 

фінансових ресурсів страхової фірми, а саме: системний, ситуаційний, процес 

ний.  Кожен з них має свої етапи, особливості, та складові елементи. І при 

управлінні процесом формування фінансових ресурсів потрібно пам’ятати 

алгоритм управління фінансовими ресурсами, який включає наступні етапи: 
1 етап - визначення місії, цілей, завдань; 
2 етап - прогнозування розвитку страхового бізнесу аналіз страхового 

ринку і конкурентоспроможності страховика, прогнозування фінансових 

результатів діяльності страховика; 
3 етап - аналіз фінансової діяльності страхової організації визначення 

показників, критеріїв оцінки діяльності, оцінка результативності, 

платоспроможності, ефективності; 
4 етап - вибір методів управління корпоративними фінансами визначення 

основних фінансових інструментів, вибір довгострокової стратегії управління 

корпоративними фінансами 
5 етап - формування стратегії розвитку страхової організації; аналіз 

зовнішнього середовища функціонування, вибір найбільш перспективного 

напрямку страхування; 
6 етап - планування короткострокових цілей фінансової діяльності 

розробка страхового продукту для цільового ринку, система тарифікації; 
7 етап - прогнозування ймовірності ризиків оцінка ризиків страховика, 

ризикова надбавка, розрахунок ймовірності ризиків для страхового продукту; 
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8 етап - контроль, оцінка ефективності страхового продукту і коригування 

стратегії при необхідності бюджетування діяльності кожного структурного 

підрозділу, результативність, контроль діяльності. 
Список використаних джерел: 

1. Кабардокова Л. А. Системный подход к управлению финансовыми 

ресурсами обществ с ограниченной ответственностью: 

теоретикометодологический аспект /Л. А. Кабардокова / Экономические науки. 

– 2016. – № 139. – С. 83- 90. 
2. Румянцева Е.Е. О новых подходах к управлению финансами предприятий / 
Е.Е. Румянцева // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-podhodah-k-upravleniyu-
finansami-predpriyatiy 
3. Шор И.М.Процессный подход к формированию финансовых ресурсов 
страховой компании / И.М. Шор // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-formirovaniyu-
finansovyh-resursov-strahovoy-kompanii 
 
 

Р.В. Віштал 
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-екномічний інститут КНТЕУ 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОПЕРАТИВНОГО 

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
В статті розкрито проблеми  і необхідність оперативного фінансового 

планування в діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку. Показано 

класифікацію способів фінансового планування. Описано процес складання і 

використання бюджетного календаря. 
Ключові слова: підприємство, фінансове планування, оперативне планування, 

процес бюджетування, способи планування. 
Постановка проблеми. Стан проблеми полягає у тому, що фінансове 

планування як управлінська функція є однією з найважливіших функцій 

фінансового менеджменту підприємства. У практиці більшості українських 

підприємств процеси фінансового планування і бюджетування є 

неефективними з декількох причин, у число яких входять концептуальні 

помилки, неузгодженість із процесом стратегічного планування, технологічні 

обмеження інструменту, обраного для реалізації фінансового планування. 

Зростаючий ступінь невизначеності інформації та нестабільності зовнішнього 

середовища призводять до того, що реалізація фінансових планів відбувається 

за непередбачуваних умов. 
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою 

контролю за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та 

витрачанням готівкових грошових коштів у процесі господарської діяльності, 

виконання поточного фінансового і плану. Це пов'язано з тим, що фінансове 

забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-podhodah-k-upravleniyu-finansami-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/o-novyh-podhodah-k-upravleniyu-finansami-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-formirovaniyu-finansovyh-resursov-strahovoy-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-formirovaniyu-finansovyh-resursov-strahovoy-kompanii
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рахунок власних та залучених засобів, що потребує повсякденного ефективного 

контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття «планування» 

розглядали багато науковців, виражаючи свої особливості визначення. Так 

даним питанням займалися такі економісти, як Л. В. Канторович, М. Д. 

Кондратьев, В. М. Нелеп, Б. Є. Грабовецький, Н. І.Костіна, Л.В. Владимирова, 

та інші. 
Виклад основного матеріалу. Фінансовий план підприємства 

складається за формою на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і 

відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий 

план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників 

минулого року та планових показників поточного року. Метою складання 

фінансового плану на ТОВ «Тростянецьхліб» є взаємоузгодженність доходів та 

витрат.  
Фінансовий план підприємства забезпечує отримання валового прибутку 

та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний 

показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих 

показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV 

кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.  
У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку порівняно з 

прогнозними показниками поточного року підприємство обов'язково подає 

обґрунтування причин такого зменшення.  
Процес розподілу фінансових ресурсів на підприємстві є досить 

індивідуалізований. У великій мірі він залежить від започаткованих норм та 

правил установлених на початку розвитку підприємства. Тому, для побудови 

ефективної системи слід брати до уваги розвиток планування на підприємстві в 

ретроспективі. Можна класифікувати наступні способи фінансового 

планування, притаманне різним ступеням розвитку підприємствам. Дана 

класифікація наведена на рисунку 1. [1, с. 65] 
Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової 

роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового плану 

здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, 

забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне 

фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових 

надходжень.  
Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають 

тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає 

фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти 

на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для 

одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, - забезпечити 

залучення коштів. [3, с. 102]. 
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Рисунок 1 -Класифікація способів фінансового планування 
 
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні 

платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або 

на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається 

весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через 

розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У 
платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх 

надходження та використання (табл. 1). 
У платіжному календарі фіксується всі види грошових платежів та 

надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, 

тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового 

періоду. 
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства 

забезпечити оперативне фінансування, виконання рахункових та платіжних 

зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. [5, 

с.165]. 
Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на 

необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді. 
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає своєчасне 

погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської 

заборгованості. 
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами 

строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. 

Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує 

платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати 

стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими статтями: 

розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі 

одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального 

страхування, з оплати праці. 
 

Способи фінансового планування 

Одноосібне, авторитарне 

планування 

Колегіальне планування 

Ієрархічне планування 
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Таблиця 1 - Платіжний календар на 2019 рік ТОВ «Тростянецьхліб» 
№ 

п/в Статті План, 

тис. грн. 
Факт, 

тис. грн. Відхилення 

1 Виручка від реалізації продукції, товарів, послуг  2008.6 1826 -182.6 

2 Виручка від реалізації основних фондів, 

нематеріальних активів 5.0 5.2 0.2 

3 Штрафи, пені та інші надходження від 

застосування економічних санкції - - - 

4 Надходження від реалізації цінних паперів та 

валюти - - - 

5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів 

та депозитів - - - 

6 Надходження від погашення дебіторської 

заборгованості 0.96 1.0 0.04 

7 Кредити отримані 0.0 0.0 0.0 
8 Аванси, отримані від замовників, покупців 214.8 208.4 -6.4 
9 Надходження орендної плати 4.3 4.3 - 
10 Отримана безповоротна фінансова допомога - - - 
11 Цільові наджодження - - - 

12 Кошти, що надходять для формування статутного 

фонду - - - 

13 Інші надходження 1.24 1.28 0.04 
 Усього наджоджень 2247.8 2059.08 -188.72 
 Видатки - - - 

1 Платежі пов’язані із задоволенням негайних 

потреб - - - 

2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі 188.2 188.2 - 
3 Платежі в бюджет всього - - - 
 у тому числі: - - - 

 акцизний збір - - - 
 податок на додану вартість 309.64 281.48 -28.16 
 податок на прибуток 6.0 1.0 -5.0 
 податок на землю 0.4 0.4 - 
 податок із власників транспортних засобів  - - - 
 інші податки і збори - - - 
4 Внески в бюджетні фонди 109.08 108.6 -0.48 
5 Оплата за ТМЦ 1251.6 1180.8 -70.8 
6 Погашення кредиторської заборгованості 1.2 1.2 - 
7 Погашення термінових позичок банку - - - 
8 Погашення прострочених позичок банку - - - 
9 Сплата відсотків за кредит - - - 
10 Авансові платежі 6.0 7.2 1.2 
11 Орендна плата - - - 
12 Платежі за векселями - - - 
13 Виплата дивідендів - - - 
14 Інші видатки - - - 
15 Усього видатків 1872.12 1768.88 -103.24 
 Перевищення надходжень над видатками 375.68 290.2 -85.48 
 Перевищення видатків над надходженнями - 
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При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути: 
− який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає 

на одного або кількох головних боржників; 
− імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її 

виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості; 
− питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської 

заборгованості. 
Кредиторська заборгованість у складі залучених засобів займає важливе 

місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі 

господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах 

нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не 

суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу на 

фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська 

заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та 

кредитування, то вона призводить до фінансових ускладнень в інших 

підприємств. 
Прострочені постачальникам платежі найчастіше виникають тоді, коли на  

підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи: оборотні кошти 

заморожені в дебіторській заборгованості або в понаднормативних, 

непрокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях; розмір власних 

оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної потреби 

підприємства в них для забезпечення поточної діяльності. 
Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює 

його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше 

уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. З 

допомогою платіжного календаря постійно контролюється платоспроможність 

підприємства. 
Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою 

платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного 

фінансового плану - балансу доходів і видатків підприємства. 
Підприємства поряд з платіжним календарем складають податковий 

календар, де вказують перелік податків і дати їх сплати. Деякі підприємства 

розробляють платіжні календарі за окремими видами руху, грошових коштів 

(платіжний календар розрахунків із постачальниками, платіжний календар з 

обслуговування боргів тощо). 
Якщо підприємство має потребу в короткостроковому кредиті, то 

необхідні документи представляють в банк у відповідності до його вимог, в 

результаті чого і укладається договір про кредитне обслуговування. Однак 

потрібно, щоб цьому передував обґрунтований розрахунок розміру кредиту, а 

також тієї суми, яку необхідно повернути банку. Ефективність заходу, що 

кредитується, чи очікувана виручка від реалізації продукції повинна 

забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції. 
Крім платіжного і податкового календарів підприємство складає касовий 

план — план обороту готівки, що відображає надходження і виплати готівки 
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через касу. Касовий план необхідний для контролю за надходженнями і 

витратами готівки. Особливе значення має касовий план для підприємств 

торгівлі і громадського харчування, де значну частку надходжень становить 

саме готівка. 
Використання розглянутих систем і методів фінансового планування 

забезпечує-цілеспрямованість фінансової діяльності підприємства підвищує її 

ефективність.    
На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний 

контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням 

фінансових зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами, 

банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за 

даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації, виявляти сумнівну 

заборгованість.  
Дебіторська заборгованість, що відповідає узгодженому сторонами 

строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. 

Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує 

платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати 

стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими статтями: 

розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі 

одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального 

страхування, з оплати праці. Підприємство, ураховуючи реальні умови, має 

постійно визначати та аналізувати:  
− загальну суму дебіторської заборгованості, строки її виникнення, 

питому вагу простроченої заборгованості, імовірність її погашення;  
− відсоток неповернення дебіторської заборгованості, що припадає на 

одного або кількох головних боржників;  
− питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської 

заборгованості (тимчасово розрахунки векселями призупинено). 
У складі залучених коштів суттєве місце займає кредиторська 

заборгованість. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в 

процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах 

нормального документообороту та відповідних форм розрахунків, то вона не 

суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу на 

фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська 

заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та 

кредитування, вона призводить до фінансових ускладнень в інших підприємств. 
Висновки. Як виявляється на практиці, підприємства, на яких 

застосовуються методи фінансового планування, мають змогу ефективніше 

організувати свою виробничо-господарську та фінансово-економічну 

діяльність. Також при плануванні фінансово-господарської діяльності 

підприємства слід одночасно робити розрахунки, пов’язані з прогнозуванням 

ймовірності його банкрутства. Це необхідно для того, щоб визначити 

доцільність вжиття тих чи інших заходів, пов’язаних із фінансово-
господарською діяльністю підприємства.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» 
В статті визначено сутність категорії «фінансовий потенціал». Досліджено 

практичні й методичні аспекти оцінки фінансового потенціалу підприємства 

та умов його формування. Здійснено експрес-аналіз фінансових показників 

діяльності ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Встановлено етапи 

оцінювання фінансового потенціалу підприємства. 
Ключові слова: фінансовий потенціал, управління фінансовим потенціалом, 

фінансовий стан, експрес-аналіз, методика оцінки фінансового потенціалу 
Вступ. У сучасних умовах господарювання успішність роботи 

підприємства визначається за допомогою фінансового потенціалу. Чим вищий 

його показник, тим більш конкурентоспроможним та інвестиційно 

привабливим є підприємство.Фінансовий  потенціал являє собою потужний 

елемент для оперативного та стратегічного впливу на виробничо-господарську 

діяльність та економічний розвиток підприємства. Доволі часто фінансовий 

потенціал ототожнюють із наявними фондами фінансових ресурсів 

підприємства. В умовах швидко мінливого ринкового середовища України 

перед суб’єктами господарювання постають проблеми ефективного 

використання наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення продуктивності 



757 
 

діяльності, оптимізації структури майна. Для вирішення цих проблем служби 

фінансового менеджменту підприємства мають управляти його фінансовим 

потенціалом, що зумовлює актуальність теми дослідження.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Визначенню сутності фінансового 

потенціалу підприємства присвячено роботи таких  науковців, як  І. Т. 

Балабанова, О. М. Волкова, А.І. Даниленко, В. В. Ковальова, М. Н. Крейніна, 

Н.О. Русак, В. С. Стоянова, О. О. Терещенко та ін. Проте, не зважаючи на 

інтерес вчених до теорії фінансового потенціалу підприємства, є низка 

проблем, що потребують подальшого ґрунтовного дослідження та 

опрацювання. Питанням методики аналізу й діагностики фінансового 

потенціалу підприємства присвячено наукові праці багатьох вчених, серед яких 

слід виділити наукові розробки: М. І. Баканова, С. Б. Барнгольца, І. А. Бланка, 

Я. Г. Берсуцького, О. Д. Василика, В.М. Гриньової та інших. На сучасному 

етапі розвиткуекономіки проблема ефективного використання фінансового 

потенціалу продовжує зберігатисвою актуальність, проте єдиної методики його 

аналізу й оцінки досі не розроблено. 
Віддаючи належне науковому та практичному значенню праць вітчизняних 

і зарубіжних авторів, необхідно підкреслити, що насамперед, потребують 

уточнення наукові положення та методичні рекомендації щодо трактування 

сутності фінансового потенціалу як економічної категорії; виникає необхідність 

у подальшому дослідженні практичних й методичних аспектів оцінки 

фінансового потенціалу підприємства та умов його формування. 
Постановка завдання.Метою статті є обґрунтування та апробація на 

прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий 

комбінат» методики оцінки фінансового потенціалу, спрямованої на 

формування й ефективне використання фінансових ресурсів в управлінні його 

діяльністю. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий потенціал 

найчастішерозглядається авторами як складова частина економічного 

потенціалупідприємства. Рідше фінансовий потенціал досліджується як окрема 
категорія. Тому, зміст фінансового потенціалу остаточно не визначено. 

Узагальнимо трактування поняття «фінансовий потенціал підприємства» у 

вигляді табл. 1. 
Варто зазначити, що у літературі досить багато уваги акцентується на 

термінологічному та класифікаційному аспектах проблеми, але недостатньо 

уваги відводиться методичному забезпеченню оцінювання потенціалу. При 

цьому майже відсутні конкретні розробки стосовно ідентифікування рівня 

потенціалу підприємства як необхідної передумови прийняття управлінських 

рішень перспективного характеру. На прикладі приватного акціонерного 

товариства «Вінницький олійножировий комбінат» буде доцільним 

дослідження та застосування методики оцінки фінансового потенціалу 

підприємства (ФПП). Для визначення рівня ФПП пропонується провести 

експрес-аналіз основних показників, що характеризують ліквідність, 

платоспроможність і фінансову стійкість підприємства, а також визначення 
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порогових значень показників з метою віднесення їх до того чи іншого рівня 

ФПП (табл. 2). 
Таблиця 1 – Трактування поняття «фінансовий потенціал 

підприємства» 
Автор Визначення 

Ресурсний підхід 
Ільїна К.М. Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю і 

організацією використання фінансових ресурсів. 
Толстих Н.П. Забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального 

функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та ефективність 

використання 
Кунцевич О.В. Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та використання 

фінансових ресурсів. 
Давиденко І.О. Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, 

якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та 

перспективних витрат. 
Брегін М.М. Фінансовий потенціал включає окремі складові фінансових ресурсів 

підприємства, а саме – статутний, додатковий і резервний капітали, цільове 

фінансування, фонди накопичення, оборотні активи тощо. 
Результативний підхід  

Паєнко А.П. Фінансовий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, спрямованих 

на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації 

прибутку. 
Бикова О.М. Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь 

у виробничо-господарській діяльності; він характеризується можливістю їх 

залучення для фінансування майбутньої діяльності і певних стратегічних 

напрямів розвитку підприємства. 
Стецюк В.М. Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких на 

підприємстві виникають відповідні організаційно-економічні відносини, які 

в кінцевому рахунку спрямовані на забезпечення його високоефективного 

та прибуткового функціонування. 
Ковальов А.П. Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наявного у 

підприємства ресурсного потенціалу в конкретні результати господарської 

діяльності підприємства. 
 
Інформація, яка наведена в табл. 1, свідчить, що внауці присутнє досить 

широке коло тверджень про фінансовий потенціал підприємств. Загалом 

переважає так званий ресурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу. 

Менш розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу 

підприємства із показниками надійності його фінансового стану – ліквідності, 

фінансової стійкості, платоспроможності. 
Узагальнюючи вищевикладені підходи, фінансовий потенціал можна 

розглядати як сукупність власних і залучених фінансових ресурсів 

підприємства та можливості системи щодо їх ефективного управління для 

досягнення загально стратегічних цілей [1]. 
Керуючись розрахунками відповідних фінансових показників, можна 

зробити аналіз деяких аспектів фінансового стану підприємства. У 2016 р. Та у 

2017 р. активи підприємства було забезпечено власними коштами на 55%, а у 

2018 р. даний показник зріс до 60%, що свідчить про високий рівень фінансової 
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незалежності підприємства. Такі дані свідчать про достатньо стабільний стан 

для інвесторів і кредиторів. В даному випадку ризик кредиторів зводиться до 

мінімуму, адже реалізувавши майно, сформоване за рахунок власного капіталу, 

підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання. 
Таблиця 2 – Експрес-аналіз фінансових показників ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» за 2016 – 2018 рр. 
№ 

п/п 
Назва показника Розрахунок Роки 

2016 2017 2018 
1 Коефіцієнт 

фінансовоїнезалежності 

(автономії) 

Власний капітал / Валюта 

балансу 
0,55 0,55 0,60 

2 Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
Оборотні активи / Поточні 

зобов’язання  
0,80 0,79 0,73 

3 Коефіцієнт термінової 

ліквідності  
Оборотні активи – Виробничі 

запаси / Поточні зобов’язання 
0,60 0,41 0,54 

4 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
Кошти та їх еквіваленти + 

Поточні фінансові інвестиції / 

Поточні зобов'язання 

0,04 0,02 0,06 

5 Рентабельність усіх активів Чистий прибуток/ 

Середньорічна вартість активів 
0,008 -0,02 -0,02 

6 Рентабельність власного 

капіталу 
Чистий прибуток/ Власний 

капітал 
0,014 -0,03 -0,04 

7 Ефективність використання 

активів для виробництва 

продукції 

Чистий дохід / Валюта балансу  0,67 0,73 0,58 

8 Частка заборгованості в 

загальнійсумі джерел 
Поточні зобов'язання + 

довгострокові зобов'язання / 

Валюта балансу 

0,45 0,45 0,40 

9 Коефіцієнт забезпечення 

боргів(заборгованості) 
Власний капітал/ Залучений 

капітал 
1,20 1,24 1,51 

 
Коефіцієнт загальної ліквідності, що відображає достатність ліквідних 

ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов'язань [2], за 

розрахунками має тенденцію до зменшення, від 0,8 до 0,73. Нормативне 

значення коефіцієнта – 1,0-2,0. Отже, можемо зробити висновок, що рівень 

загальної ліквідності на підприємстві не відповідає нормативному значенню.  
Коефіцієнт термінової ліквідності - індикатор короткострокової ліквідності 

компанії, який вимірює здатність компанії вчасно погасити свої 

короткострокові зобов'язання з допомогою високоліквідних активів. До 

високоліквідних активів можна віднести грошові кошти та їх еквіваленти, 

поточні фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість і т.д. Норматив 

показника знаходиться в межах 0,5-1 і вище. Значення показника відповідає 

встановленому нормативу, а це свідчить про те, що підприємство має достатню 

кількість ліквідних оборотних коштів для своєчасного розрахунку за 

зобов’язаннями.  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення найбільш ліквідної 

частини активів і поточних (короткострокових) зобов'язань. До найбільш 

ліквідної частини активів належать грошові кошти та їх еквіваленти. Показник 
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демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка може бути погашена 

негайно. Нормативним вважається значення від 0,1 до 0,2. За результатами 

здійсненого аналізу, у ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» значення 

показника абсолютної ліквідності не відповідає встановленому нормативу. Це 

свідчить про те, що підприємство не зможе вчасно розрахуватися за всіма 

своїми зобов’язаннями, якщо термін платежу наступить прямо зараз.   
Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання 

активів, створених за рахунок власних коштів, тобто скільки прибутку 

приносить кожна гривня власного капіталу [3]. За результатами діяльності 

підприємства у 2017-2018 рр. підприємство має непокритий збиток. 
Результати оцінки фінансового потенціалу підприємства важливі як для 

внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації. За умов оптимального 

використання фінансового потенціалу підприємство збільшує свою ринкову 

вартість, що є сигналом для потенційних інвесторів, кредиторів, акціонерів та 

інших зовнішніх суб’єктів оцінювання щодо доцільності інвестування коштів у 

досліджуване підприємство та його платоспроможності. На рис. 1 зображено 

схематично етапи оцінювання майнового потенціалу суб’єкта господарювання - 
юридичної особи. 

Оцінювання існуючого фінансового потенціалу підприємства має 

ґрунтуватися на аналізуванні показників його ділової активності, 

рентабельності, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, 

майнового стану тощо [4]. Детальне вивчення динаміки значень наведених 

фінансових показників дасть змогу отримати комплексну характеристику 

діяльності підприємства, його конкурентоспроможності, надійності, а відтак, 

стане основою для розробки стратегії управління фінансовим потенціалом 

суб’єкта господарювання. 

 
Рисунок 1 – Етапи оцінювання фінансового потенціалу підприємства  
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Наступним етапом в управлінні фінансовим потенціалом підприємства має 

бути доцільно визначення методів, за якими можна зробити висновок щодо 

якості управління ними. В основу методів оцінювання рівня використання 

фінансового потенціалу підприємства закладено аналізування результатів його 

діяльності за окремими напрямками, з врахуванням впливу факторів та 

виявлення резервів підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Методи  оцінювання рівня використання фінансового 

потенціалу підприємства[5] 
 

За об’єктами оцінки виокремлено ресурсний, структурний, цільовий та 

змішаний методи оцінки рівня використання фінансового потенціалу. 

Ресурсний метод передбачає оцінювання наявних у підприємства фінансово-
економічних ресурсів у грошовій та натуральній формах із врахуванням їх 

якості та ефективності використання у господарській діяльності. В свою чергу, 

структурний метод ґрунтується на аналізі окремих складових та елементів 

задіяних вхідних ресурсів та визначенні рівня їх віддачі. Цільовий метод 

передбачає порівняння фактичних результатів управління фінансовим 

потенціалом підприємства із плановими. При застосуванні змішаного методу 

використовуються окремі елементи вищезазначених підходів до визначення 

рівня використання аналізу фінансового потенціалу підприємства [5]. 
Використання вищенаведених методів оцінювання, дає змогу розподілити 

підприємства за рівнем якості управління фінансовим потенціалом (табл. 3). 
Таблиця 3 – Рівні управління фінансовим потенціалом підприємства [6] 
Рівень використання 

фінансового потенціалу 

підприємства 
Характеристика показників діяльності підприємства 

Високий 
Високі показники рентабельності, фінансовий стан стійкий, 

існують можливості залучення додаткового капіталу, ділова 

репутація знаходиться на високому рівні 

Середній 
Підприємство отримує прибуток, однак результати його 

господарської діяльності тісно корелюють із динамікою 

внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування 

Низький Підприємство фінансово нестабільне, існують загрози його 

платоспроможності, ділова репутація є незадовільною 
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В процесі оцінювання фінансового потенціалу можна зробити висновки 

щодо ефективності системи фінансового менеджменту на підприємстві. Під 

ефективною системою управління фінансами визначаємо технологію побудови 

взаємоузгодженого за всіма структурними підрозділами та функціями планів, 

які містять роз’яснення щодо джерел формування і напрямів використання 

фінансових ресурсів підприємства. Для складання таких планів необхідно 

провести комплексний аналіз кон’юнктури ринку, а також розрахувати 

економічні та фінансові індикатори діяльності об’єкта оцінювання. Окрім 

цього, передбачається використання механізмів оперативно-тактичного 

реагування на ризики, які можуть впливати досягнення поставлених цілей 

(наприклад, обсягів збуту, планового фінансового результату, інвестиційних 

вкладень) з мінімально допустимими відхиленнями (не більше 20%) [1]. За 

результатами аналізу виокремлюють такі групи підприємств за рівнем 

використання потенціалу: 
-високий рівень – на підприємстві передбачена розгалужена система 

бюджетного планування; 
-середній рівень – підприємство формує систему планових фінансових 

звітів, визначених за певними стандартами обліку; 
-низький рівень – підприємство здійснює планування діяльності за 

допомогою застосування методу коефіцієнтів [7]. 
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, 

що оцінка фінансового потенціалу підприємства – необхідний ета стратегічного 

аналізу та управління. Отже, фінансовий потенціал – найважливіша 

характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності та надійності 

підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його 

потенціал у ділових стосунках, є основою ефективної реалізації фінансових 

інтересів усіх учасників господарської діяльності. 
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КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 
Розглядаються питання розвитку страхового ринку, проблеми, з якими 

зустрічаються страхові компанії. Вивчені питання, які гальмують розвиток 

страхових компаній, і причини відсутності довіри населення і господарюючих 

суб'єктів до страхових компаній є однією з найголовніших соціально-
психологічних проблем. 
Ключові слова: страхові компанії, страховий ринок, фінансовий 

потенціал, страхова справа, державні органи, страхова діяльність. 
Постановка проблеми. Розгляд даного питання містить аналіз основних 

проблем, що стримують розвиток фінансового потенціалу вітчизняних 

страхових компаній. На основі проаналізованих показників діяльності 

страхових компаній, вивчення законодавчої бази з даного питання та 

ознайомлення зі звітом Українського центру економічних і політичних 

досліджень ім. Олександра Разумкова [1], була зроблена спроба 

систематизувати проблеми за групами, спростивши тим самим їх аналіз. Вони 

поділяються на 5 груп: 
1. Проблеми економічного характеру. 
2. Організаційно-правові проблеми. 
3. Функціональні проблеми. 
4. Інформаційно-аналітичні проблеми. 
5. Соціально-психологічні проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.В Україні дослідженню 

окремих проблем формування фінансового потенціалу страхових компаній 

присвячені праці О. Бандурки,   І. Бланка, О.Василика, І. Зятковського, В. Опаріна, 

К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, В.Федосова, С. Юрія, в тому числі у сфері 

страхування – В. Базилевича, Н. Внукової,   К. Воблого, О. Заруби, М. Клапківа, 

М. Лутака, С. Осадця. Належне місце в розробці цих проблем займають роботи 

західних вчених З. Боді, Є. Брігхема, А. Вагнера, А. Гропеллі,  С. Манера, Р. 

Мертона, Дж.К.Ван Хорна, Д. Хемптона, а також російських економістів –  І. 

Балабанова, В. Бочарова, Т. Гуйди, А. Гвозденко, Є. Коломіна, Ф. Коньшина, М. 

Крей-ніної, А. Крутіка, Л. Мотильова, Л. Орланюк-Маліцької, Л. Павлової, В. 

Райхера, Л. Рейтмана, М. Романовського, Б. Сабанті, В. Сенчагова, В. Сухова, В. 
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Шахова, М. Шимінової. 
Виклад основного матеріалу. Взагалі, економічні проблеми відіграють 

одну з найважливіших ролей у цьому питанні. Світова практика доводить 

тісний взаємозв'язок між рівнем доходів населення та обсягом страхових 

платежів. Досвід інших країн переконує, що ринок страхування стабільно 

розвивається при рівні зарплати 300-500 дол., в Україні на 2015 рік середня 

заробітна плата становила 2500 грн. За даними Рахункової палати та 

Міністерства фінансів, понад 41 % громадян живе за межею бідності, при 

цьому 10 млн. домогосподарств оцінюють своє матеріальне становище як 

таке, що змушує їх постійне відмовлятися від предметів першої необхідності, 

крім харчування [3, с. 138]. 
За підсумками минулого року близько 2/5 підприємств в Україні були 

збитковими. До цього слід додати і величезну платіжну кризу. За даними 

Держкомстату України, станом на 1 квітня 2015 р., дебіторська заборгованість 

підприємств та установ становила 243.2 млрд. грн., а кредиторська  -307,9 млрд. 

грн. [1, с.47]. 
Внаслідок незначних обсягів доходів населення та фінансових ресурсів 

господарюючих суб'єктів гальмується поступальний розвиток українського 

ринку взагалі і страхового ринку, зокрема. 
Незначні обсяги та недосконала структура капіталу страхових 

організацій, повільні темпи його нарощування зумовлюють вкрай низькі 

можливості вітчизняних страхових компаній з покриття великих збитків. 

Нарощуванням капіталу сьогодні активно займаються лише близько половини 

операторів ринку [1, с.48]. 
Нажаль, сьогодні в Україні практично не існує привабливих для 

страховиків інвестиційних інструментів. Так, облігації внутрішньої 

державної позики втратили свою привабливість внаслідок суттєвого зниження 

останніми роками рівня дохідності. Водночас, акції та облігації 

інвестиційно-привабливих суб'єктів господарювання вкрай важко придбати. 

Не розвинуте в Україні й довгострокове кредитування страховиками реального 

сектора економіки. Тому страхові компанії продовжують віддавати перевагу 

розміщенню своїх коштів на поточних і депозитних банківських рахунках. А 

це, у свою чергу, гальмує як зростання інвестиційної діяльності самих компаній, 

збільшення доходів від неї, так і позбавляє національну економіку в цілому 

значних обсягів «довгих» грошей, конче необхідних для подальшого 

соціально-економічного реформування в Україні 
Відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування, що 

призводить до безсистемності розвитку вітчизняного страхового ринку є 

однією з першочергових організаційно-правових проблем, що потребує 

негайного вирішення. Страхову справу не можна ефективно здійснювати без 

чіткого бачення перспектив, усвідомлення політичних та економічних ризиків, 

без вироблення адекватних і результативних засобів і методів страхової 

політики. В Україні такі засоби і методи поки що відсутні. Насамперед, це 

виявляється у відсутності обґрунтованої Концепції розвитку страхового ринку.  
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В той же час вражає недосконалість чинної нормативно-правової бази, що 

регламентує розвиток страхової галузі. Зокрема, норми чинного законодавства 

не уніфіковані. В базовому Законі України «Про страхування» відсутні чіткі 

визначення понять, а натомість вживаються різні назви ідентичних понять. Так, 

у тексті закону співіснують поняття «страховик», «страхова компанія» і 

«страхова організація»; «страховий платіж», «страховий внесок» і «страхова 

премія»; «страхова виплата» і «страхове відшкодування» [7]. Зустрічаються 

неузгодженості і в постановах Кабінету Міністрів України з питань 

страхування. Водночас, неповна і часом неузгоджена нормативно-правова база 

призводить до можливості різночитань окремих положень. 
За міжнародними нормами в країні не повинно існувати більше 10 видів 

обов'язкового страхування [5]. В Україні ж їх передбачено 32 види, що навіть 

не мають зарубіжних аналогів (проти чітко визначених 20 добровільних [9]). 

Рішення про їх запровадження були прийняті поспіхом і не мають 

обґрунтованих соціальних та економічних підстав. 
Обов'язкові види страхування мають вкрай низький рівень виплат і 

страхового захисту та, як правило, використовуються для задоволення 

вузьковідомчих інтересів. Так, за даними Міністерства фінансів, у 2008 р. в 

Україні були запроваджені сім нових видів обов'язкового страхування, і лише 

один з них виявився відносно ефективним. З більшості ж з них сума страхових 

виплат склала ледве більше 1-2%. За наявності 32 видів обов'язкового 

страхування в Україні минулого року зібрано лише 405,6 млн. грн. Отже 

сучасний стан впровадження обов'язкового страхування є незадовільним.  
Недостатня узгодженість дій державних органів, що опікуються 

питаннями страхування, міх собою, а також державних органів ті 

саморегулюючих організацій, призводить до безсистемних рішень і зниження 

загального рівня державного регулювання страхової діяльності.  
Не сприяє підвищенню рівня відповідальності професійних учасників 

страхового ринку недостатній обсяг повноважень державних органів на 

застосування санкцій та притягнення до відповідальності юридичних та 

фізичних осіб за порушення страхового законодавства. 
Відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації та 

нагляду за діяльністю страхових організацій обмежує можливості потенційних 

інвесторів і споживачів страхових послуг щодо якісного відбору страхових 

організацій, зменшує можливості страхового ринку з мобілізації вільних 

ресурсів, підвищення обсягів страхового посередництва та сприяння розвитку 

страхового ринку в цілому. 
Часто різні міністерства та відомства підтримують практику надання 

окремим компаніям ексклюзивного права страхування підприємств у 

відповідній галузі . Такі прояви протекціонізму спричиняють монополізацію 

окремих сегментів страхового ринку, створюють нерівні можливості для 

функціонування страховиків, призводять до нерівномірного розвитку 

страхового ринку. 
Ринок посередників сьогодні настільки слабкий і незначний, що можна 

казати про його відсутність. Взаємовідносини між посередниками і компаніями 
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прямо протилежні прийнятим на світових ринках. Багато з існуючих страхових 

компаній, фактично, не залишають ризик на своєму утриманні 

перестраховують його у більш крупних компаній, а самі існують переважно за 

рахунок різниці прямого та перестрахувального тарифів [6, с. 39]. 
Серед функціональних проблем значну частку займає низька дохідність 

або збитковість окремих видів страхування. Сьогодні нетто-збитковість 

автокаско в середньому по ринку складає до 70% загального обсягу зібраних 

премій, а з урахуванням комісій і витрат на ведення справи доходи страхових 

компаній у цьому виді страхування складають у підсумку не більше 10-15% [8]. 
Діяльність окремих компаній у цьому виді страхування є навіть збитковою. 

Більш низька конкурентоспроможність страхових компаній, порівняно з 

комерційними банками у боротьбі за залучення вільних коштів юридичних і 

фізичних осіб призводить до значних втрат коштів. 
Відсутність середньо- і довгострокового планування страховими 

компаніями своєї діяльності призводить до хаотичності розвитку деяких 

компаній, частої зміни курсу, відсутності бачення середньо- та довгострокових 

перспектив. З одного боку це є наслідком аналогічної політики на державному 

рівні, а з іншого, - недосконалої політики керівництва страхових компаній з 

організації менеджменту. Топ-менеджери у більшості випадків не допускаються 

до процесу прийняття кінцевих рішень і не є досить зацікавленими в 

результатах діяльності компанії, тим більше — довгострокових. 
На сьогодні страховий ринок відчуває гостру проблему у 

вузькоспеціалізованих професіоналах - методологах (менеджерах проектів), 

актуаріях, брокерах, андеррайтерах, диспашерах, аварійних комісарах, 

експертах, фінансистах тощо. [4, с. 57]. 
Надзвичайно часто зустрічається порушення чинного законодавства За 

підсумками здійснених у 2014 р. Міністерством фінансів виїзних перевірок 

діяльності страхових організацій і страхових брокерів було зроблено 156 

приписів страховикам за різноманітні порушення, обмежено дію ліцензій 

істраховим організаціям, призупинені дії одного страховика, відкликана 

ліцензії у однієї страхової компанії, три брокери виключені з державного 

реєстру Зокрема, з'ясувалося, що договори страхування у багатьох компаній 

містять свідомо залишені юридичні лазівки. 
До інших функціональних проблем діяльності страхових компаній можні 

також віднести вузький, порівняно з розвинутими країнами, асортимент 

страхових послуг, що надаються клієнтам; не оптимальність страхових 

портфелів; низьку технологічність здійснення страхових операцій тощо.  
Значна інформаційна закритість страхового ринку, низький рівень 

впровадження у страхову практику сучасних інформаційних технологій 

створюють інформаційно-аналітичні проблеми. Український страховий ринок є 

сьогодні однією з найбільш закритих зон фінансового ринку, що унеможливлює 

формування чіткого уявлення про його стан і тенденції розвитку.  
Недосконалість фінансової звітності та методів обробки даних не 

дозволяють достовірно судити про реальний фінансовий стан компаній і 

результати їх діяльності. 
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Через відсутність банків даних про недобросовісних страхувальників, 

виключається можливість користування такою інформацією страховими 

компаніями з метою запобігання поширенню страхового шахрайства. 
Непрозорість відомостей стосовно структури власності вітчизняного 

страхового ринку гальмує відновлення довіри наявних і потенційних 

страхувальників до вітчизняних страхових компаній, без чого не можна 

очікувати революційних змін на страховому ринку [8, с. 88]. 
Всі ці фактори спричиняють не інформованість переважної більшості 

населення про існуючі види страхування, його правила та норми і з кінцевому 

підсумку - зумовлюють низьку страхову культуру громадян. 
Відсутність довіри населення і господарюючих суб'єктів до страхових 

компаній є однією з найголовніших соціально-психологічних проблем. 

Значним чином це зумовлено як негативними фактами створення в 

недавньому минулому страховиками «фінансових пірамід», так і відсутність 

належної системи гарантування страхових виплат. Не сприяють відновленню 

довіри і розміри страхових компенсацій, що часто є заниженими, а тому не 

привабливими для потенційних клієнтів. 
Довіру до страхових компаній засвідчили лише 10,7 % громадян; до 

державних фондів соціального страхування - 17,5 %, недержавних - 4,7 %. 
Рівень довіри до банків є вищим: державним банкам довіряють 23,7%, 

недержавним -7,8% [1, с.71]. 
Існують і більш глибокі, ніж недовіра до страхових інститутів, причини 

низького рівня поширення страхування в країні. Серед них - невпевненість 

громадян у майбутньому, відчуття втрати соціальної перспективи. Це 

призводить до того, що люди не мають можливості довгострокового 

планування життя, що, у свою чергу, не сприяє страхуванню від ризиків, 

особливо довгостроковому, наприклад, страхуванню життя. 76% громадян 

засвідчили, що вони не бачать зараз своєї соціальної перспективи в Україні, 

лише 11,9% дотримуються протилежної позиції. Відповідно, лише 17,3% 

планують своє життя на більш-менш значиму перспективу — на 3-5 років 

(6,9%), 5-10 років (4,7%) та 10-15 років і більше (5,7%). 
Висновки. Соціально-психологічна ситуація, що склалася в українському 

суспільстві негативно впливає на розвиток страхового ринку. Більше того, 

вона свідчить про те, що держава надто довго експлуатувала довіру громадян, 

не здійснюючи дієвих кроків з визначення зрозумілих і прийнятних 

стратегічних перспектив розвитку суспільства. 
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ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглянуто сутність фінансово-економічних показників 

господарської діяльності державного підприємства КНВО «Форт» МВС 

України. Проведено аналіз основних фінансово-економічних показників 

господарської діяльності КНВО «Форт» МВС України. Зроблено висновки 

щодо оцінки фінансового стану КНВО «Форт» МВС України 
Ключові слова:фінансовий стан підприємства, прибуток, 

платоспроможність, фондоозброєність, фондомісткість, ліквідність, 

рентабельність. 
Головною ланкою у фінансовій системі держави є фінанси підприємств, 

оскільки вони функціонують у сфері суспільного виробництва, в якій 

створюються матеріальні блага, а також формується основна частина 

фінансових ресурсів держави. Тому на сьогодні є актуальним проведення 

оцінки основних фінансово-економічних показників державного підприємства. 
В сучасній літературі пропонується значна кількість показників для 

аналізу фінансово-економічного стану підприємства. Науковці-економісти, 

зокрема Волоська Н. Р., Груб’як С. В., Мандзіновська Х. О., Фальченко О. О., 

Чайка Т. Ю. та інші приділяли увагу різноманітним способам аналізу основних 

фінансово-економічних показників господарської діяльності державного 

підприємства. 
Метою роботи є аналіз основних фінансово-економічних показників 

господарської діяльності казенного науково-виробничого об’єднання «Форт» 

МВС України (КНВО «Форт»). 
Оцінка економічного та фінансового стану державного підприємства 

передбачає певну послідовність виконання аналітичної роботи. У дослідженні 
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ми використовували показники оцінювання економічного та фінансового стану 

підприємства, які розподілені на чотири групи:  
– показники рентабельності: рентабельність капіталу, рентабельність 

реалізації; 
– показники ефективності використання основних фондів: фондомісткість, 

фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних фондів у майні 

підприємства; 
– показники ліквідності та платоспроможності: коефіцієнти загальної, 

абсолютної, швидкої ліквідності, власний оборотний капітал. 
– показники фінансової стійкості: коефіцієнти незалежності, структури 

капіталу, заборгованості, коефіцієнт реальної вартості майна [4, с. 233].  
Прибуток виробничо-господарської діяльності державного підприємства – 

найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий 

результат господарської діяльності, характеризує ефективність виробництва і, в 

кінцевому рахунку, свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан 

продуктивності праці, рівень собівартості [3, с. 77]. 
З метою здійснення висновків щодо рівня ефективності роботи 

підприємства, отриманий прибуток порівняємо зі здійсненими витратами. 

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами 

характеризує поняття рентабельності. У найширшому, найзагальнішому 

розумінні рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і 

реалізації всієї продукції чи окремих її видів: дохідність підприємств, 

організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; 

прибутковість різних галузей економіки. Рентабельність це відносний показник, 

тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках [2, c. 202]. 
Рентабельність для КНВО «Форт» – це показник рівня доходності продукції. В 

таблиці 1 наведено дані, які необхідні для розрахунку показників 

рентабельності підприємства. Дані взяті зі Звіту про фінансові результати та 

Балансу. 
 
Таблиця 1 – Дані, що використовуються при обчисленні показників 

рентабельності КНВО «Форт» за 2014-2018 роки 
Назва 2014 рік. 2015 рік. 2016 рік. 2017 рік. 2018 рік. 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації (ЧДР), грн. 177372 212263 164148 159986 164148 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності (ФРОД), 

грн. 
-22265 6 4493 15537 16856 

Чистий фінансовий результат 

(збиток) (ЧФР), грн. -21523 57 5324 15935 13530 

Середньорічна вартість активів 

(ССА), грн. 166263 227335 186242 265343 480140 

Середньорічна сума власного 

капіталу (ВК), грн. 53970 53741 57168 68294 77702 
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Проведемо аналіз рентабельності показників діяльності КНВО «Форт» 

наведемо (таблиця 2). 
 
Таблиця 2 – Показники рентабельності КНВО «Форт» за 2014-2018 

роки 
Показник Метод 

обчислення Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рентабельність капіталу 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Коефіцієнт 

рентабельності 

всіх активів 

ЧФР

ССА
∗ 100% -12,9% 0,025% 2,86% 6% 2,82% 

Коефіцієнт 

рентабельності 

власного 

капіталу 

ЧФР

ВК
∗ 100% -39,88% 0,106% 9,31% 23,33% 17,41% 

2. Рентабельність реалізації 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт 

рентабельності 

реалізації ІІ 

ФРОД

ЧДВР
∗ 100% -12,55% 0,0028% 2,74% 9,71% 7,92% 

Коефіцієнт 

рентабельності 

реалізації І 

ЧФР

ЧДР
∗ 100% -12,13% 0,027% 3,24% 9,96% 6,36% 

 
Щодо рентабельності всіх активів, то підприємство з однієї грошової 

одиниці вкладеного капіталу отримує прибуток з часткою 0,025% в 2015 році, в 

2016 році – з часткою 2,86%,з часткою 6% у 2017 році та з часткою 2,82%  у 

2018 році. В 2014році був збиток 12,9%. Щодо рентабельності власного 

капіталу,то даний показник відображає ступінь прибутковості коштів 

вкладених акціонерами, тут його частка у 2015 році – 0,106%, в 2016 році – 
9,31%, в 2017 році – 23,33%, 2018 році – 17,41%. У 2014 році був збиток 

39,88%. 
Коефіцієнт рентабельності реалізації ІІ характеризує ефективність 

операційної діяльності підприємства на 0,0028% в 2015 році, на 2,74% в 2016 

році, в 2017 році – на 9,71%, в 2018 році – на 7,92%. Збитковість показана у 

2014 році на 12,55%. Коефіцієнт рентабельності реалізації І показує, що в 

кожній грошовій одиниці міститься 0,027% чистого прибутку в 2015 році, 

3,24% в 2016 році, 9,96% в 2017 році і 6,36% в 2018 році. У 2014 році була 

збитковість 12,13%. Збільшення рентабельності підприємства було в період з 

2014 року по 2017 рік, а з 2017 року по 2018 рік спостерігався спад 

рентабельності.  
Отже, в період з 2015 року по 2018 рік підприємство КНВО «Форт» можна 

вважати рентабельним, так як результати від реалізації продукції  покривають 
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витрати виробництва і утворюють суму прибутку, достатню для нормального 

функціонування підприємства. Однак у 2014 році спостерігалась збитковість, 

що свідчить про нездатність підприємства покрити витрати виробництва. 

Рентабельність характеризує на скільки ефективно підприємство використовує 

свої активи для отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна 

гривня, вкладена в активи підприємства. КНВО «Форт» самостійно визначає 

напрямок використання тієї частини прибутку, яка залишилася в його 

розпорядженні. При цьому порядок розподілення і використання прибутку на 

підприємстві фіксується в його статуті. 
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними 

засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної 

вартості основних виробничих засобів у майні підприємства. Позитивною є 

тенденція до зменшення фондомісткості. 
Таблиця 3 – Показники ефективності використання основних фондів 

КНВО «Форт» за 2014-2018 роки 

Показник Метод 

обчислення 
Результат 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Фондомісткість ПВОЗ

НА
 5,37 5,7 6,87 7,13 7,36 

Фондоозброєність ПВОЗ

ЧП
 136,9 138,4 160,56 175,42 178,18 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

основних фондів 

у майні 

підприємства 

ОЗ

ССА
 0,24 0,17 0,27 0,16 0,07 

Примітка. ПВОЗ – первісна вартість основних засобів; НА – нематеріальні активи; ЧП – 
середня облікова чисельність працівників; ОЗ – основні засоби; ССА – середньорічна сума 

активів. 
 
Фондомісткість дає можливість визначити вартість основних засобів на 

одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства 

основними засобами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати 

тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення [1]. Як видно з 

рисунку 1 фондомісткість КНВО «Форт» веде тенденцію до збільшення.   
Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами 

визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розрахуємо як 

відношення вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників 

підприємства. Тобто. фондоозброєність показує, яка частина вартості основних 

виробничих фондів припадає на одного працівника основної діяльності або 

одного робітника. Збільшення рівня фондоозброєності в динаміці є позитивним 

фактором. 
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Рисунок 1 – Динаміка фондомісткості та коефіцієнта реальної вартості 

основних фондів у майні підприємства КНВО «Форт» МВС України за 

2014-2018 роки 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Динаміка фондоозброєності підприємства КНВО «Форт» 

МВС України за 2014-2018 роки 
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Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні 

підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих 

засобів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартості майна підприємства. 

Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні КНВО 

«Форт», як видно на рис. 1, сягає критичної позначки (0,2 – 0,3), що свідчить 

про низький реальний виробничий потенціал підприємства і треба терміново 

шукати кошти для виправлення становища.  
Будь-якого користувача фінансової звітності насамперед цікавить питання 

про ліквідність та платоспроможність підприємства. Для цього за даними 

балансу КНВО «Форт» визначимо комплекс оціночних показників за 

допомогою наступних коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних 

активів, що мають різний ступінь ліквідності, з сумою поточних зобов'язань: 
1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) визначає здатність 

підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільш легко 

реалізованої частини активів – оборотних коштів. Його оптимальне значення (2 

– 2,5). 
2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності, показує платіжні 

можливості підприємства щодо погашення поточних заборгованостей 

Оптимальне значення показника залежить від сфери діяльності та особливостей 

підприємства та може коливатись від 0,5 – 1 і вище. 
3. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності, що визначає розмір 

частки короткострокової заборгованості, яку підприємство зможе погасити 

грошовими коштами найближчим часом [11, c. 84]. 
 
Таблиця 4 – Показники ліквідності та платоспроможності КНВО 

«Форт» за 2014-2018 роки 

Показник 
Метод 

обчислення 
Результат 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

ОА

ПЗЗ
 1,072 1,053 1,02 1,11 1,09 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

ОА − СЗ

ПЗЗ
 0,036 0,32 -0,139 0,117 0,625 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

ГЕ

ПЗЗ
 0,172 0,092 0,062 0,138 0,587 

Власний 

оборотний 

капітал 
ВК-НА -96529 -157757 -14165 3307 19638 

Примітка. ОА – оборотні активи; ПЗЗ – поточні зобов’язання та забезпечення; СЗ – 
сума запасів; ГЕ – гроші та їх еквіваленти; ВК – власний капітал; НА – необоротні активи. 
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З даних табл. 4 видно, що підприємство спроможне погасити свої поточні 

зобов’язання наступним чином:  
- за рахунок грошових коштів усі короткострокові зобов’язання 

підприємство може погасити частково: 2014 рік – 17,2 %; у 2015 році – 9,2 %; у 

2016 році – 6,2 %, 2017 рік – 13,8% , у 2018 році – 58,7%.  
- за рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами всі 

короткострокові зобов’язання підприємство може погасити частково: 2014 рік – 
0,36%, у 2015 році – 3,2% %; у 2016 році – -1,4 % , тобто не може погасити, 

2017 рік – 1,2% , у 2018 році – 6,25%. 
- за рахунок усіх оборотних активів дебіторами всі короткострокові 

зобов’язання підприємство може погасити частково: 2014 рік – 10,7 %; у 2015 

році – 10,5 %; у 2016 році – 10,2 %, 2017 рік – 11,1% , у 2018 році – 10,9%. 
Значення власного оборотного капіталу було від’ємним з 2014 року по 

2016 рік, це свідчить про брак у підприємства коштів для забезпечення 

безперебійної діяльності за рахунок постійних фінансових ресурсів. Це створює 

ризик втрати ліквідності і стійкості [5]. 
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання 

фінансових ресурсів [4, с. 268]. 
Для того, щоб визначити фінансовий стан підприємства необхідно 

визначати його фінансову стійкість. і тому, щоб оцінити чи є підприємство 

стабільним розрахуємо наступні показники (табл. 5).  
Таблиця 5 – Показники фінансової стійкості КНВО «Форт» за 2014 – 

2018 роки 

Показник Метод 

обчислення 
Результат 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 група (характеризують загальний фінансовий стан підприємства) 

Коефіцієнт 

незалежності 
ВК

ССА
 0,32 0,24 0,31 0,26 0,16 

Коефіцієнт 

структури 

капіталу 

Зобов′язання

ВК
 2,08 3,23 2,26 2,89 5,18 

Коефіцієнт 

заборгованості 
Зобов′язання

ССА
 0,68 0,76 0,69 0,75 0,84 

2 група (характеризують стан забезпеченості підприємства засобами виробництва) 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості майна 

НВ + ВЗ + ЗВОЗ

ССА
 0,55 0,41 0,57 0,52 0,29 

Примітка. ВК – власний капітал; ССА – середньорічна сума активів; НВ – незавершене 

виробництво; ВЗ – виробничі запаси; ЗВОЗ – залишкова вартість основних засобів. 
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До першої групи належать показники, визначають загальний стан 

фінансової стійкості підприємства. Коефіцієнт незалежності, який показує, що 

підприємство фінансує свою діяльність за рахунок власного капіталу у 2014 

році – 32%, у 2015 році – 24%, в 2016 році 31%, в 2017 році – 26% і в 2018 році 

найменше – 16%. 
Щодо коефіцієнта строковості запозиченого капіталу, то для аналізованого 

підприємства значення показника є низьке, оскільки підприємство більше 

залучає короткострокові позики, а ніж довгострокові. 
До другої групи відносять показники, що характеризують стан 

забезпеченості підприємства засобами виробництва. Розрахувавши коефіцієнт 

реальної вартості майна, бачимо, що в 2014 році він становить 0,55, це свідчить, 

що 55% майна підприємства вкладено в реальні активи, в 2015 році – 41%, в 

2016 році – 57%, в 2017році – 52%, в 2018 році – 29%. 
Отже, провівши дані розрахунки, можна зробити висновок, що КНВО 

«Форт» можна віднести до числа стійких і залежних від зовнішніх кредиторів 

підприємство. КНВО «Форт» спроможне частково погасити свої поточні 

зобов’язання. Розмір власного оборотного капіталу з 2014 року по 2016 рік був 

від’ємним, а в період з 2017 року про 2018 рік низьким, тому, на нашу думку 

підприємству потрібно залучати додаткові кошти на постійній основі, такі як 

кошти поточних власників або додаткові вкладення сторонніх інвесторів для 

покращення його фінансового стану. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ВИДІВ БЮДЖЕТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 Визначено структуру бюджетів та принципи бюджетування на 

підприємствах, обґрунтовано необхідність та послідовність бюджетування, 

визначено види та обґрунтовано необхідність формування окремих видів 

бюджетів, сформульовано необхідність формування окремих видів стратегій 

на підприємстві. 
Ключові слова: бюджетування, бюджет збуту, бюджет  продажу, бюджет 

витрат, міжнародна економічна діяльність, бюджетування капітальних 

інвестицій. 
Процес формування зведеного (консолідованого) бюджету варто 

починати з складання операційного бюджету. В операційному бюджеті 

звичайна діяльність підприємства відображається через систему спеціальних 

техніко-економічних показників, що характеризують окремі напрями і стадії 

операційної та інших видів діяльності. 
Варто відзначити, що в процесі його формування прогнозовані обсяги 

реалізації та виробництва перетворюються у кількісні оцінки доходів і витрат 

для кожного з підрозділів підприємства. 
Кінцевою метою операційного бюджету є формування зведеного плану 

прибутків і збитків. Від величини та вартості продажу залежать обсяг 

виробництва, собівартість, прибуток тощо. Визначальним елементом 

загального  процесу бюджетування є бюджет продаж. Прогнозуються обсягів 

продажу, які (за реальності прогнозу) переформатовуються у бюджет продаж. 

Розроблення бюджету продаж є складним процесом. Обсяг продажу 

визначається не лише виробничою потужністю підприємства, але й факторами 
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кон’юнктури: діяльністю конкурентів; положенням на національному і 

світовому ринках, їх невизначеністю і непередбаченістю (особливо це 

стосується підприємств з великою часткою продажу на світовому ринку, де 

невизначеність посилюється іноземною конкуренцією, коливанням курсів 

валют та іншими факторами); коливаннями попиту і пропозиції; політикою 

ціноутворення; результативністю реклами; якістю продукції, тощо. 
Бюджет продаж – це найважливіший розрахунок, який перебуває в основі 

бюджетування, враховує конкурентну позицію підприємства та напрями її 

поліпшення. 
Бюджет продаж і його товарна структура характеризують рівень і 

загальний характер усієї діяльності підприємства, впливають на низку інших 

бюджетів, які побудовані на інформації, що визначена в бюджеті продаж. 
Загалом, програма складання бюджету продаж передбачає п’ять стадій: перша 

стадія – аналіз руху продажу (аналіз реалізації продукції (sales) за низку 

попередніх років за видами продукції, типом покупців, регіонами, сезонністю, 

основними товарними групами та їх динамікою, що викликано нерівномірним 

щорічним приростом продаж, що впливає на розроблення прогнозу);  
друга – характеристика чутливості основних ринків збуту (врахування 

загального економічного розвитку, фаз циклу – спад, піднесення тощо);  
третя – дослідження  можливостей реклами своїх товарів, кооперації, умов 

кредитування, що впливають на обсяг реалізації. 
четверта – оцінка інформації про вартість невиконаних замовлень та тенденції 

щодо нових замовлень на продукцію підприємства, що особливо важливе для 

продукції з тривалим виробничим циклом; 
п’ята – визначення продажів за окремими товарними групами і загалом по 

підприємству. Це кінцева фаза формування бюджету продаж, коли формується 

основна стратегія та обсяг продаж. 
Прогноз продажів – основа планування виробництва, а бюджет продаж –

бюджету виробництва. 
Бюджет виробництва показує, скільки одиниць продукції необхідно 

виготовити (надати послуг), щоб забезпечити запланований обсяг продаж і 

необхідний рівень запасів. Він включає: оцінку виробничих потужностей; 

розрахунок виробничого персоналу; план виробництва; розрахунок виробничих 

витрат. На основі бюджету виробництва формують бюджети закупівлі і 

використання матеріалів, трудових і загальновиробничих, адміністративних 

витрат і витрат на збут. 
Характеристика бюджету закупівлі / використання матеріалів свідчить про 

наступне. У бюджеті визначаються строки закупівлі і кількість сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів, який необхідно придбати для виконання 

виробничих планів. Застосування матеріалів визначається бюджетом 

виробництва і тими змінами у рівні матеріальних запасів, які пропонуються. 

Бюджет закупівлі матеріалів визначається як добуток кількості одиниць 

матеріалів на їх закупівельні ціни. Планові потреби закупівлі і використання 

матеріалів підприємства можуть бути представлені одним документом або 
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окремими самостійними бюджетами. Більшість підприємств надає перевагу 

складанню єдиного бюджету. 
Бюджет трудових витрат визначає необхідний робочий час у годинах, які 

потрібні для виконання плану виробництва. Він розраховується як добуток 

кількості одиниць продуктів (послуг) на норму витрат праці в годинах на 

одиницю продукції. В цьому бюджеті чи в окремому визначаються витрати 

праці в грошовому вираженні як добуток необхідного робочого часу на різні 

часові ставки оплати праці. 
Якщо говорити про бюджет загальновиробничих витрат, то він  являє 

собою деталізований план виробничих витрат, відмінних від прямих, які 

необхідні для виконання плану виробництва.  
Для підприємства метою складання цього бюджету є: 

інтеграція всіх бюджетів загальновиробничих витрат, розроблених 

менеджерами по виробництву і обслуговуванню та формування інформації для 

обчислення нормативів цих витрат на плановий період. 
Формування бюджету адміністративних витрат передбачає складання 

деталізованого плану поточних операційних витрат, відмінних від витрат, 

безпосередньо пов’язаних з виробництвом і збутом, необхідних для підтримки 

діяльності підприємства загалом. Бюджет необхідний для контролю 

адміністративних витрат. Велику частину цього бюджету складають постійні 

витрати. 
Метою формування бюджету витрат по збуту є  деталізація всіх планових 

витрат, що пов’язані зі збутом продукції і послуг. Окремі з витрат є змінними, 

такі як комісійні і транспортні витрати, інші витрати – на рекламу і заробітну 

плату старших контролерів, – постійні. 
Відзначимо, що функціональний обов’язок розробляти і виконувати 

бюджет витрат на збут лежить на відділі продажу. 
Бюджети витрат розробляють менеджери усіх підрозділів підприємства. 

Однак, в консолідації та аналізі цих розробок головну роль відіграє фінансовий 

відділ. На базі оцінки  витрат за підрозділами і загального їх обсягу фінансовий 

відділ визначає можливості вдосконалення розрахунків з метою отримання 

найкращого фінансового результату. Ключовим завданням фінансового 

менеджера є необхідність  вказати іншим менеджерам напрями зростання 

прибутковості їх підрозділів. 
Формування бюджету витрат розпочинається із детального їх аналізу за 

минулий та поточний роки (загальні витрати, на одиницю продукції та витрати 

на закупівлю сировини за видами продуктів). 
В процесі підготовки фінансовим відділом звітів за кожним підрозділом 

виділяються згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО 

постійні та змінні витрати за кожним центром витрат (cost center). Відзначимо, 

що змінні витрати – це витрати, що прямо залежать від обсягу виробництва. 

Постійні – ті, які не залежать від обсягу виробництва. 
Змінні витрати визначаються на основі аналізу поточних витрат та 

прогнозуванні їх зростання (зниження) протягом наступного періоду.  
На основі вказаних даних, а також бюджету виробництва за кожним 
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підрозділом визначаються змінні витрати і формується бюджет. Поряд із 

змінними витратами розробляється бюджет постійних витрат. Постійні витрати 

визначаються за такими методами розрахунку: метод витрат на одиницю 

продукції; метод відсотку від обсягу продажу; метод аналізу цілей та задач. 
Найчастіше застосовується метод витрат на одиницю продукції. Всі 

фінансові розрахунки здійснюються у вартісному виразі на одиницю продукції. 

Витрати на маркетинг розраховуються за методом аналізу цілей і задач. 

Результатом розрахунку є визначення тенденцій у зміні витрат на рекламу до 

обсягу продажів, співвідношення витрат на рекламу до обсягу продажу у 

вартісному виразі, а також витрат на рекламу на одного покупця, на вид товару 

тощо. 
Розрахунки змінних і постійних витрат за підрозділами (центрами 

витрат) фінансовий відділ використовує при розробленні бюджету витрат. 

Останній складається на основі принципу аналізу маржинального прибутку, що 

дозволяє сформувати декілька варіантів досягнення фінансового результату. 

Фінансовий менеджер оцінює «загальну картину» витрат по підприємству і при 

потребі уточнює бюджет витрат. 
При бюджетуванні формується оцінка беззбитковості і розраховується 

точка беззбитковості. Вона відповідає обсягу продажів, за якого виручка 

дорівнює сумі постійних та змінних затрат відповідно заданого обсягу 

виробництва та коефіцієнту використання виробничих потужностей. Оцінка 

беззбитковості дозволяє визначити можливості для зростання прибутку. Чим 

нижчою є точка беззбитковості, тим більшим є прибуток і меншим є 

операційний ризик.  
Класично операційний бюджет прибутків і збитків включає: 

1. Виручку від реалізації продукції. 
1. Собівартість продукції, що реалізується. 
2.  Валовий прибуток (п.1-п.2). 
3.  Витрати на збут. 
4.  Адміністративні витрати. 
5.  Прибуток (збиток) від продаж (п.2-п.4-п.5). 

Прогноз грошових потоків дозволяє передбачити майбутні грошові 

надходження підприємства та його витрати. Такий прогноз дає можливість 

забезпечити у майбутньому контроль за грошовими потоками. Бюджет руху 

грошових коштів – це план грошових надходжень і платежів. Принципово 

важливим у бюджетуванні руху грошових коштів є визначення часу (терміну) 

фактичних надходжень і платежів. Бюджет грошових коштів підприємства 

формує фінансовий відділ. Бюджет складається на місяць, декаду, що дозволяє 

врахувати сезонні коливання у грошових надходженнях. Грошові потоки 

підприємства забезпечують його ліквідність. Прогнози грошових потоків є 

більш достовірними на найближчий час, ніж на далеку перспективу. Побудова 

«бюджету грошових коштів» починається з аналізу надходжень за реалізовану 

продукцію.  
Переглянемо суть бюджету капітальних інвестицій. Бюджетування 

капітальних інвестицій характеризує планові витрати, вибір проектів та 



780 
 

джерела фінансування. Бюджетування капітальних інвестицій визначає 

розвиток підприємства та ефективність діяльності. 
Бюджет капітальних інвестицій на основі обраного критерію 

рентабельності інвестицій визначає, які довгострокові активи варто придбати 

або побудувати. Бюджет капітальних інвестицій впливає на бюджет руху 

грошових коштів, на бюджетний звіт про прибутки і збитки, на бюджетний 

бухгалтерський баланс (змінюючи величину основних засобів та інших 

довгострокових активів). 
Бюджетування капітальних інвестицій здійснюється за урахування 

аналітичних показників їх економічної ефективності: внутрішньої ставки 

доходу (стандартний внутрішній коефіцієнт прибутковості); періоду окупності 

інвестицій; чистої теперішньої вартості; індексу рентабельності. 
Прогнозний бухгалтерський баланс допомагає оцінити зміни фінансового і 

майнового стану підприємства за умови виконання в інших бюджетах 
господарських і фінансових операцій. 

Прогнозний баланс комерційної діяльності підприємства формується 

методом відсоткового відношення до продаж. Він ґрунтується на тому, що на 

рух активів підприємства впливають зміни обсягу реалізації. При скороченні 

обсягу продаж знижується сума активів і, навпаки, при зростанні продаж 

виникає необхідність у збільшенні суми активів. 
Розглянемо метод відсотків, який  передбачає диференціацію активів. 

Виділяються активи, на які впливають зміни обсягу продаж (вони називаються 

спонтанними), й активи, незалежні від цих змін. Більша частина активів 

залежить від обсягу продаж. Так, дебіторська заборгованість, товарно-
матеріальні запаси прямо пов’язані зі зменшенням або збільшенням продажу.  
Аналогічно визначаються статті пасиву балансу за змін, що відбуваються. 

Таким чином, підвищення кількості зайнятих спричинить зростання 

показника «нарахована, але не виплачена заробітна плата», збільшиться також 

сума «нарахованих податків» через збільшення бази для оподаткування. 
Для визначення прогнозного балансу варто, перш за все, проаналізувати 

баланс за попередній рік.  
Такий розрахунок можливий за умови задовільного фінансового стану 

підприємства і аналогічного рівня запасів сировини, дебіторської 

заборгованості тощо. Якщо ж передбачаються зміни, то відповідно і 

прогнозовані активи/пасиви визначаються із врахуваннями відсотку їх 

зростання чи падіння. 
Якщо сума визначених (розрахованих) пасивів не покриває всі активи, то 

підприємству необхідно додатково збільшити фонди підприємства на різницю 
між пасивами та активами.  

Оскільки система оперативного планування діяльності підприємства 

тісно пов’язана з такою економічною категорією як стратегія підприємства, то 

логічно було б визначити поняття «стратегія підприємства», яке в різні часи 

визначалося по-різному. Так, Р.Ф. Харрод поєднав аналіз Кейнса зі своїми 

ідеями в моделі економічного циклу, що включає принципи акселератора та 

механізм мультиплікатора, що орієнтовано на стратегію економічного 
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зростання [1]. Натомість, англійський учений Дж.М. Мейєр під стратегією 

(стратегічним управлінням) вбачає процес аналізу зовнішнього середовища, 

прийняття рішень, формулювання цілей, їх реалізації та контролю [2]. Людвіг 

Мізес орієнтував стратегії компанії на отримання прибутку за умови 

максимальної свободи керівників [4].  
Американський вчений, Д. Норт акцентував увагу у своїх працях  на 

формуванні гнучких інституційних структур і суб’єктів (компаній), здатних у 

результаті довготривалих процесів розвитку виходити на створення ефективних 

систем, що вимагають відповідних рішень [3].  
Відзначимо, що сучасність висуває нові вимоги і відповідно змінюються 

суть і економічний зміст категорій, зокрема деякі економісти характеризують 

стратегію як план. Наприклад, О.П. Коробейніков розуміє під стратегією 

довгострокові плани вищого керівництва з досягнення перспективних цілей 

організацій [1], Т.Н. Данілова характеризує стратегію як детальний 

комплексний всебічний план [8]. В класичному розумінні стратегія являє собою  

інструмент формування та досягнення цілей підприємства. Зазначеної позиції 

дотримується Н.В. Моісєєва, визначаючи стратегію як інструмент формування 

загальної ідеї майбутнього, деталі якої уточнюються відповідно до необхідних 

змін [1]. Відзначимо, що стратегія – це правила, способи реакції. Дослідник 

А.П. Градов характеризує стратегію як набір правил і засобів, за допомогою 

яких система досягає основоположних цілей розвитку [1]. 
 На думку Р. Беллмана стратегія – це правило, яке визначає, що робити, 

якщо відомий сьогоднішній стан [13, c. 30-31]. Один з дослідників даного 

питання, М. Портер вважає, що стратегія є способом реакції на зовнішні 

можливості та загрози, внутрішні сильні та слабкі сторони.  
З огляду на викладене вище, випливає, що мають місце не вирішені 

раніше частини загальної проблеми. Очевидно, що поняття «стратегія» не є 

однозначним. Відповідно, не є однозначними й підходи вчених до визначення 

сутності та видів фінансової стратегії підприємства, оскільки вони будуються 

на визначенні «стратегія підприємства».  
Однією з цілей даного дослідження є визначення видів фінансової 

стратегії, аналіз причинно- наслідкового зв’язку вибору тієї чи іншої фінансової 

стратегії, оцінка факторів, що впливають на вибір фінансової стратегії. 
Варто відзначити, що на сьогоднішній день існує розповсюджена 

класифікація видів, якої дотримуються в різних інтерпретаціях більшість 

сучасних економістів, серед яких:  І.П. Хоминич, Н.Н. Ілишева, А.Н. Жилкіна, 

А.М. Ковальова та інші. 
 Таким чином, Н.Н. Ілишева вважає, що існує два види фінансової 

стратегії [14]: 
 1. Загальна, що визначає досягнення загальних цілей і завдань фінансової 

діяльності, а також систему фінансових стратегій окремих завдань.  
2. Фінансова стратегія окремих завдань, яка формується з метою 

досягнення конкретних цілей і завдань та є компонентом вищезазначеної 

фінансової стратегії.  
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На думку А.М. Ковальової, варто визначити три види фінансової 

стратегії:  
1. Генеральна фінансова стратегія, що регламентує фінансову діяльність 

підприємства, її базові напрями та питання. У межах цієї стратегії вирішуються 

завдання формування фінансових ресурсів по виконавцях і напрямах роботи, 

визначаються взаємовідносини з бюджетами всіх рівнів, а також напрями 

формування та використання фінансових ресурсів. Як правило, таку стратегію 

формують не менше одного року.  
2. Оперативна фінансова стратегія передбачає високу ефективність 

поточного управління фінансовими ресурсами. Вона формується в межах 

генеральної фінансової стратегії та деталізує її на конкретному проміжку часу 

(місяць, квартал, півріччя). Оперативна фінансова стратегія охоплює такі 

напрями, як доходи та виплати за цінними паперами, розрахунки з 

постачальниками та покупцями.  
3. Фінансова стратегія досягнення окремих стратегічних завдань 

заключається у виконанні конкретних фінансових операцій, спрямованих на 

реалізацію більш глобальних цілей підприємства.  
Залежно від джерел фінансової діяльності підприємства, що 

використовуються, В.В. Баранов виділяє такі види фінансових стратегій 16, c. 

23]: стратегія позичкового фінансування; стратегія самофінансування; стратегія 

венчурного фінансування; стратегії, спрямовані на використання нетрадиційних 

джерел фінансування. Залежно від ступеня ризику, на який готове йти 

підприємство для досягнення поставлених цілей і завдань, фінансова стратегія, 

на думку А.В. Комарова, поділяється на два види: агресивну й обережну 17]. 

Одночасно  В.Р. Веснін виділяє наступальну, захисну та наступально-захисну 

стратегії [18, c. 309]. У свою чергу Т.Н. Данилова визначає чотири види 

стратегій: помірно агресивну, агресивну, консервативну та розвинуту [8]. 

Незважаючи на ключову роль фінансів у системі управління організацією, не 

варто відокремлювати фінансову стратегію від стратегій інших підрозділів, 

оскільки в діяльності підприємства вони є взаємопов’язаними. Якщо фінансова 

стратегія цілком співвідноситься з виробничою та маркетинговою, то можна 

говорити про максимальну реалізацію загальної стратегії бізнесу [9].  
Відзначимо, що в теорії виділяють наступні види фінансової стратегії: 
 1. Фінансова стратегія стабілізації розглядається О.П. Коробейніковим, 

Д.М. Гвішіані, В.К. Щербко. Її застосовують в умовах нестабільності за падіння 

фінансово-господарських показників, виникненні довгострокових фінансових 

складнощів. Фінансова стратегія стабілізації полягає в адаптації діяльності до 

умов зовнішнього середовища, зниженні ризиків роботи, усуненні загроз, 

підвищенні рівня ефективності взаємодії підприємства з партнерами та 

контрагентами. Її також використовують для оптимізації циклів залучення та 

вкладення фінансових ресурсів, запобігання їх нестачі. Як правило, така 

стратегія застосовується з метою урівноваження всіх аспектів фінансової 

діяльності та наступного переходу до фінансової стратегії зростання.  
2. Фінансова стратегія зростання характеризується  О.П. Коробейніковим, 

В.А. Горемикіним, О.В. Вишневською, М.М. Одинцовим. Дана стратегія 
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орієнтована на отримання позитивного ефекту за рахунок розширення ділової 

активності підприємства в умовах стабільного зовнішнього середовища та 

сегмента ринку, що динамічно розвивається, у якому працює підприємство. 

Стратегія переслідує наступні цілі: частки ринку, збільшення обігу капіталу, 

розширення меж фінансової діяльності, досягнення позитивної динаміки 

розвитку.  
Залежно від специфічних умов середовища можливе використання таких 

видів фінансових стратегій зростання:  
 інтегроване зростання забезпечує фінансову підтримку інтеграції 

підприємства, що пов’язане з придбанням інших організацій; 
 обмежене зростання – стратегія, яка є аналогічною попередній, проте 

реалізація планів відбувається стриманіше;  
 інтенсивне зростання забезпечує фінансову підтримку агресивного 

захоплення ринку, розширення його меж за допомогою використання нових 

видів продукції;  
 диверсифіковане зростання забезпечує збільшення видів фінансової 

діяльності, а також необхідне фінансування розширення меж виробничо-
збутової діяльності підприємства.  

3. Фінансова стратегія виживання досліджувалась Д.М. Гвішіані, Е.М. 

Коротковим, Х. Віссемом. Дану стратегію доцільно застосовувати в умовах 

глибокої кризи в стані, що близький до банкрутства, з метою розуміння 

швидких скоординованих дій, які базуються на максимально точних 

розрахунках. Утілюються програми з перебудови систем управління, зміни 

структури бізнес-портфеля, фінансово-господарської діяльності, джерела 

фінансових ресурсів. Ключовою метою стратегії є максимально швидке 

виведення підприємства з кризи та перехід до стратегії стабілізації. Для 

формування та реалізації такої стратегії застосовують жорстку централізацію 

всіх видів діяльності.  
Можливе використання таких видів фінансової стратегії виживання: 

 стратегія скорочення − полягає у відмові від частини видів діяльності з 

метою отримання кращих фінансових результатів на найбільш пріоритетних 

напрямах;  
 стратегія реструктуризації – полягає у приведенні структури фінансово- 

господарської діяльності підприємства у відповідність до умов зовнішнього 

середовища. 
 4. Фінансова стратегія ліквідації досліджувалася О.П. Коробейніковим, 

В.А. Горемикіним, В.С. Кузнєцовим. Вона характеризується як підвид стратегії 

виживання, проте є досить специфічною для її самостійного розгляду; полягає в 

забезпеченні максимально ефективного процесу ліквідації всього підприємства, 

повного забезпечення фінансових інтересів акціонерів і кредиторів, а також 

забезпечення мінімізації збитків.  
5. Комбінована фінансова стратегія розглядалася В.А. Горемикіним та 

В.С. Кузнєцовим. Вона відбиває реалізацію цілей і завдань діяльності 
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підприємства, що знаходяться одночасно у площині кількох вищезазначених 

стратегій.  
Отже, стратегія підприємства є з одного боку ідеологією розвитку, що 

конкретизована у вигляді орієнтирів і станів компанії, послідовності дій, 

спрямованих на їх досягнення в межах визначених цілей, а з іншого боку 

стратегію можна визначити як модель цілей, дій, можливостей компаній на 

стратегічну перспективу, в основу створення та реалізації якої покладено 

організацію й управління фінансовими та іншими ресурсами компанії, тобто 

фінансовий менеджмент. Зокрема, фінансова стратегія є з одного боку 

системою розроблення та втілення пріоритетних фінансових цілей 

підприємства шляхом ефективного залучення та використання фінансових 

ресурсів, координації їх потоків, забезпечення необхідного рівня фінансової 

безпеки на основі постійного обліку змін факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, а з іншого боку − складною багатофакторно-
орієнтованою моделлю дій і заходів, які необхідні для досягнення визначених 

перспективних цілей у загальній концепції розвитку в галузі формування та 

використання фінансово-ресурсного потенціалу компанії; охоплює такі 

напрями діяльності підприємства, як аналіз фінансового стану, оптимізація 

основних та оборотних фондів, управління структурою та вартістю капіталу, 

безготівкові розрахунки, політика в галузі цінних паперів, розподіл прибутку, 

податкова та цінова політика, облік і фінансова оцінка ризиків. Варто виділити 

наступні види фінансової стратегії: фінансову стратегію стабілізації, що 

застосовується в умовах нестабільності при падінні фінансово- господарських 

показників, виникненні довгострокових фінансових складнощів; фінансову 

стратегію зростання, що спрямована на отримання позитивного ефекту за 

рахунок розширення ділової активності підприємства в умовах стабільного 

зовнішнього середовища та сегмента ринку, у якому працює підприємство; 

фінансову стратегію виживання, що застосовується в умовах глибокої кризи у 

стані, близькому до банкрутства, полягає в застосуванні швидких 

скоординованих дій, що базуються на максимально точних розрахунках; 

фінансову стратегію ліквідації, що забезпечує максимально ефективний процес 

ліквідації всього підприємства, а також комбіновану фінансову стратегію. 

Вибір тієї або іншої фінансової стратегії визначає особливості роботи 

підприємства на весь стратегічний період. Він залежить від зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що впливають на підприємство, прогнозів, досвіду та 

інтуїції керівництва. 
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Ключові слова: фінансові ресурси, фінансове забезпечення, операційна 

діяльність, інвестиційна діяльність, фінансове управління. 
Постановка проблеми.В умовах посилення впливу фінансової та 

політичної кризи національної економіки найважливішими чинниками 

успішного розвитку вітчизняних підприємств у довгостроковій перспективі є 

наявність фундаментальної мети розвитку і побудова ефективної системи 

управління їх фінансами, орієнтованої на досягнення цієї мети. 
Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, 

упровадження вартісного підходу до управління бізнесом на українських 

підприємствах переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку 

підприємства є максимізація його вартості. Управління фінансовими ресурсами 

в ринкових умовах спрямоване на підвищення ринкової вартості й 

інвестиційної привабливості підприємства. Ефективне фінансове управління 

вимагає безперервності, послідовності і комплексності використання методів і 

важелів, завдяки яким фінансовий механізм підприємства найкраще 

пристосовується до змін в умовах утвердження ринкової економіки. 
Питання розвитку підприємств досліджують багато науковців. Серед 

вітчизняних учених, які зробили найбільш значний внесок у розробку цієї 

проблеми слід визначити Б.М. Андрушківа, О.І. Амошу, І.В. Алексєєва, М.Г. 

Белопольського, І.С. Грозного, Н.М. Гуржій, О.М. Зборовську, М.О. Кизима,  

О.В. Раєвнєву, О.М. Тридіда, О.Г. Черепа, Н.М. Шмиголь та ін. Найбільш 

значущі зарубіжні роботи у  сфері  розвитку  підприємств  належать  Ст. Біру, 

П. Друкеру, Д. Нортону, М. Портеру, Д. Стігліцу. 
Виклад основного матеріалу дослідження.У системі загального управління 

використанням капіталу підприємства основна роль відводиться забезпеченню 

ефективного його використання в операційній діяльності. Операційна 

діяльність – це основний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якої 

вона створена. Характер операційної діяльності підприємства визначається 

насамперед специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Основу 

операційної діяльності більшості підприємств складає виробничо-комерційна та 

торгова діяльність, яка доповнюється здійснюваної ними інвестиційної та 

фінансової діяльністю. 
Разом з тим, інвестиційна діяльність є основою для інвестиційних 

компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова 

діяльність є основною для банків та інших кредитно-фінансових інститутів. 
Операційна діяльність характеризується наступними основними 

особливостями, що визначають специфіку використання капіталу: 
1. Вона є головним компонентом всієї господарської діяльності 

підприємства, основною метою його функціонування. Основний обсяг 

формованих активів, основна чисельність персоналу підприємства 

обслуговують цю діяльність. Відповідно, капітал, що використовується в 

операційній діяльності, при нормальних умовах функціонування підприємства 

займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі задіяного їм капіталу. 
2. Операційна діяльність носить пріоритетний характер по відношенню до 

інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства. Тому 
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розвиток будь-яких інших видів діяльності не повинна вступати в протиріччя з 

розвитком операційної діяльності, а тільки підтримувати її. Відповідно і задачі 

підвищення ефективності використання капіталу в будь-яких інших видах 

діяльності підприємства не повинні вирішуватися за рахунок зниження цієї 

ефективності в операційному процесі [2, с.52-54]. 
3. Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним параметром, 

що характеризує поступальний економічний розвиток підприємства по окремих 

стадіях його життєвого циклу. Відповідно, можливості ефективного 

використання капіталу в операційному процесі на різних стадіях життєвого 

циклу підприємства визначають цілі і завдання не лише стратегії використання 

капіталу, але і цілі, а також можливості реалізації загальної економічної 

стратегії підприємства. 
4. Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності 

підприємства, носять самий регулярний характер. У порівнянні з операціями 

інших видів діяльності частота операцій по ній найвища. 
Це визначає високу інтенсивність формування та реалізації управлінських 

рішень, пов'язаних з використанням капіталу в операційному процесі 

підприємства. Крім того, регулярність здійснення господарських операцій 

створює основу для регулярного формування ефекту використання капіталу в 

цьому виді діяльності підприємства у формі обсягу реалізованої продукції, 

доходу, прибутку тощо. 
5. Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на 

товарний ринок, у той час як формування необхідного до використання 

капіталу здійснюється переважно на фінансовому ринку. Так. операційна 

діяльність пов'язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що 

визначаються специфікою використовуваної сировини і матеріалів, характером 

готової продукції. Відповідно і умови формування кінцевого ефекту 

використання капіталу в операційній діяльності підприємства значною мірою 

пов'язані зі станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку 

[1, с. 17]. 
У той же час один з найважливіших компонентів формування цього ефекту 

– вартість капіталу, що залучається до використання в операційному процесі – 
істотним чином залежить від стану кон'юнктури відповідних видів і сегментів 

фінансового ринку. Використання капіталу в операційній діяльності 

підприємства повинно бути пов'язане з тенденціями кон'юнктури обох 

аналізованих ринків, які іноді носять противонаправлений характер. 
6. Здійснення операційної діяльності пов'язано з капіталом вже 

інвестованих в неї. Інвестований в цю діяльність капітал набуває форми 

операційних активів підприємства. Від складу цих активів, їх збалансованості, 

потенційної продуктивності, швидкості обігу та інших характеристик значною 

мірою залежить здатність підприємства генерувати форми ефекту використання 

капіталу, в першу чергу, операційний прибуток. Тому одним з найважливіших 

чинників забезпечення високого рівня ефективності використання капіталу, 

задіяного в операційній діяльності підприємства, є ефективне управління його 

операційними активами. 
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7. У процесі операційної діяльності споживається значний обсяг живої 

праці, на відміну від інвестиційної та фінансової діяльності, де витрати цієї 

праці несуттєві. Це створює широкі можливості використання взаємозамінності 

таких виробничих факторів, як капітал і праця в операційному процесі 

підприємства (ефект взаємозамінності цих факторів визначається виробничою 

функцією Кобба-Дугласа, модель якої розглянуто раніше). Взаємозамінність 

цих виробничих факторів визначає варіативність формування показників 

ефективності використання операційного капіталу підприємства навіть при 

незмінному обсязі виробництва (реалізації) продукції. Отже, забезпечуючи 

ефективність використання капіталу в операційній діяльності підприємства, 

необхідно враховувати взаємозв'язок цієї ефективності з рівнем кінцевої 

ефективності всієї операційної діяльності підприємства. 
8. Операційної діяльності притаманні, поряд із загальними, і специфічні 

види ризиків, що об'єднуються поняттям комерційний ризик. Тому рівень 

операційного прибутку, що генерується використовуваним капіталом при 

різних альтернативних варіантах його використання, повинен обов'язково 

співвідноситися з рівнем комерційного ризику [4, с.180]. 
Розглянуті особливості здійснення операційної діяльності підприємства 

вимагають обов'язкового врахування при управлінні використанням капіталу в 

операційному процесі. 
Капітал, що використовується в операційній діяльності підприємства, 

підрозділяється на два основних види - операційний основний капітал і 

оборотний операційний капітал. Такий склад операційного капіталу 

обумовлений характером формованих їм активів, які залежно від особливостей 

участі в операційному процесі поділяються на необоротні операційні активи і 

зворотній операційні активи підприємства. Враховуючи, що процес 

використання капіталу та активів в операційній діяльності підприємства носить 

паралельний і взаємообумовлений характер, розглянемо склад видів 

операційних активів, що формуються за рахунок основного і оборотного 

капіталу (табл. 1). 
У складі позаоборотних операційних активів, що формуються за рахунок 

основного капіталу, виділяють: 
1. Виробничі основні засоби. До них відносяться належать підприємству 

кошти праці, що використовуються в операційному процесі більше одного 

року, мінімальна вартість яких встановлена законодавством. Вони 

функціонують у формі виробничих будівель, приміщень, машин, механізмів, 

устаткування та деяких інших видів активів, що визначаються галузевою 

специфікою операційної діяльностіпідприємства. 
2. Нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес. До них 

відносяться придбані підприємством права користування товарними знаками, 

зразками промислової продукції, патентами, ліцензіями, «ноу-хау» і іншими 

аналогічними майновими правами, що забезпечують технологію здійснення 

операційногопроцесу. 
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Таблиця 1 – Склад основних видів і елементів операційних активів, що 

формуються за рахунок капіталу, використовуваного в операційній 

діяльності підприємства 
Види операційного 

капіталу 

підприємства 

Активи формуються за рахунок операційного капіталу підприємства 

Групи операційних активів Основні види операційних активів 
Основний капітал Необоротні операційні 

активи 
1. Виробничі основні засоби 
2. Нематеріальні активи, що обслуговують 

операційний процес 
Оборотний капітал Оборотні операційні 

активи 
1. Запаси товарно- матеріальних цінностей 
2. Дебіторськазаборгованість 
3. Грошовікошти 
4. Інші види оборотних операційнихактивів 

 
У складі оборотних операційних активів, що формуються за рахунок 

оборотного капіталу, виділяють: 
1. Запаси товарно-матеріальних цінностей (матеріальні оборотні 

операційні активи). До них належать виробничі запаси всіх видів (сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, незавершеного 

виробництва); запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів (засоби праці 

з терміном експлуатації до одного року і вартістю, максимальна межа якої 

встановлений законодавством); запаси готової продукції (на підприємствах 

торгівлі – запаси товарів, призначених дореалізації). 
2. Дебіторська заборгованість (розрахунки з дебіторами). До неї 

відноситься заборгованість юридичних і фізичних осіб підприємству, пов’язана 

із здійсненням операційної його діяльності. Основу цієї заборгованості 

складають розрахунки за реалізовану покупцям продукцію (товари, роботи, 

послуги). Крім того, до її складу входить заборгованість за розрахунками з 

бюджетом, персоналом, дочірніми підприємствами і з іншимидебіторами. 
3. Грошові кошти. До них відносяться сукупні грошові активи 

підприємства, що знаходяться в касі, на розрахунковому та валютному його 

рахунках і в іншихформах. 
4. Інші види оборотних операційних активів. До них відносяться витрати 

майбутніх періодів (операційні витрати, зроблені в даному звітному періоді, але 

які будуть віднесені на собівартість виробництва продукції в майбутніх звітних 

періодах) і деякі інші їх види, що не грають помітної ролі в обслуговуванні 

операційногопроцесу [3, с. 245-247]. 
Процес управління використанням капіталу в операційній діяльності 

підприємства вимагає не тільки Централізованого керівництва, а й формування 

на базі окремих структурних підрозділів певних «центрів відповідальності». 

Концепція управління окремими аспектами господарської діяльності 

підприємства на основі «центрів відповідальності», розроблена американським 

економістом Дж. Хіггінсом, отримала широке практичне застосування в 

управлінні використанням капіталу. 
Зокрема, в операційній діяльності для управління цим процесом на 

підприємстві створюються такі типи «центрів відповідальності» (рис. 1). 
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Рисунок 1 –Система основних типів центрів відповідальності, які 

забезпечують управління використанням капіталу в операційній 

діяльності підприємства[3] 
 
Центр витрат являє собою структурний підрозділ, керівник якого несе 

відповідальність тільки за витрачання коштів відповідно до доведеним йому 

бюджетом. У силу функціональної спрямованості своєї діяльності такий 

структурний підрозділ не може самостійно впливати на обсяг доходів, а 

відповідно і на суму прибутку, що генерується використовуваним капіталом. 

Прикладом центру витрат є постачальницько-заготівельне або виробничий 

підрозділпідприємства. 
Центр доходу являє собою структурний підрозділ, керівник якого несе 

відповідальність тільки за формування доходів у встановлених обсягах. У силу 

функціональної спрямованості своєї діяльності такий структурний підрозділ не 

може самостійно впливати на весь обсяг витрат з реалізованої продукції, а 

відповідно і на суму прибутку, що генерується використовуваним капіталом. 

Прикладом центру доходу є збутовий підрозділпідприємства. 
Центр прибутку являє собою структурний підрозділ підприємства, 

керівник якого несе відповідальність за доведені йому завдання з формування 

прибутку. 
У силу функціональної спрямованості своєї діяльності такий структурний 

підрозділ повністю контролює як формування доходів від реалізації продукції, 

так і обсяг витрат на її виготовлення. Такий центр повністю забезпечує 

управління всіма аспектами використання капіталу в операційному процесі. 
Формування системи управління використанням капіталу в операційній 

діяльності підприємства передбачає наступний алгоритм дій (табл.2). 
Таблиця 2 – Основні етапи формування системи управління 

використанням капіталу в операційній діяльності підприємства на основі 

центрів відповідальності [3] 
1 Дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів з позицій їх 

впливу на окремі аспекти використання капіталу в операційному процесі 
2 Визначення основних типів центрів відповідальності в розрізі структурних підрозділів 

підприємства, що здійснюють операційну діяльність 
3 Формування системи прав, обов'язків і міри відповідальності керівників структурних 

підрозділів, визначених як центри відповідальності в операційній діяльності підприємства 
4 Розробка та доведення центрам відповідальності планових (нормативних) завдань по 

використанню капіталу у формі поточних чи капітальних бюджетів 
5 Забезпечення контролю виконання встановлених завдань по використанню капіталу 

центрами відповідальності шляхом отримання відповідної інформації (звітів), її аналізу і 

встановлення причин відхилень 
 

Центр прибутку Центр доходу Центр затрат 

Центри відповідальності в операційній 

діяльності підприємства 
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Побудова системи центрів відповідальності різних типів в операційній 

діяльності підприємства залежить від багатьох факторів – суми 

використовуваного операційного капіталу, обсягу виробництва і реалізації 

продукції, організаційно-правової форми діяльності підприємства та інших. 

Тому визначення чисельності і складу центрів відповідальності, які 

забезпечують управління використанням капіталу, вимагає індивідуального 

дослідження для кожного підприємства. Сформовані центри відповідальності 

повинні бути укомплектовані кваліфікованими менеджерами, здатними не 

тільки забезпечувати виконання встановлених завдань з використання 

операційного капіталу, але і розробляти пропозиції вищестоящим органам 

управління по підвищенню ефективності цього використання в рамках 

контрольованої ними операційної діяльності підрозділів. 
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СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОЗДАТНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У статті  визначено особливості механізму кредитоздатності підприємства, 

обґрунтовано доцільність дослідження кредитоздатності  підприємства, 

визначено основні підходи до її трактування в сучасних умовах. Визначено 

значення кредитоздатності для забезпечення іміджу підприємства. 
Ключові слова: кредитоздатність, кредитоспроможність, 

конкурентоспроможність, платоспроможність, ділова активність, 

ліквідність . 
Характеризуючи конкурентоздатність підприємства як об’єкт управління, 

слід зауважити, що вона формується як результат економічної діяльності 

суб’єкта господарювання і демонструє, наскільки ефективно здійснюється 

управління власними фінансовими ресурсами, раціонально поєднується 

використання власних та позикових коштів й вкладення їх у власний капітал. 

Результатом ефективного управління кредитоздатністю є такий фінансовий 
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стан підприємства, який дає упевненість в ефективності використання 

позикових засобів, його здатності й готовності їх повернути відповідно до 

конкретних умов договору [3, с.112].  
Звичайно, на формування достатнього рівня кредитоздатності 

підприємства впливає не лише ефективність управлінських рішень, але й інші 

чинники.   
У цьому аспекті підкреслимо, що зміст управління кредитоздатністю в 

наукових джерелах розкривається досить обмежено. Так, наприклад, 

О.Є.Кузьмін управління конкурентоспроможністю підприємства трактує як 

«сукупність управлінських дій, спрямовану на розробку і реалізацію 

управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням достатнього потенціалу 

підприємства для повернення кредитних ресурсів і сплати відсотків за 

користування ними». 
На наш погляд, таке визначення надто обмежене, адже, виходячи з 

характеристики сутності конкурентоздатності, управління нею починається ще 

на етапі визначення оптимального необхідного розміру позичкових коштів, які 

планується залучити на умовах кредиту. В подальшому управління 

кредитоздатністю має передбачати підготовку всіх необхідних документів для 

того, щоб отримати бажаний обсяг кредиту і лише потім уже завданням 

управління кредитоздатністю стає забезпечення  достатнього потенціалу 

підприємства для повернення кредитних ресурсів і сплати відсотків за 

користування ними. 
Виходячи з цього, під управлінням кредитоздатністю підприємства 

доцільно розуміти сукупність управлінських дій, спрямовану на розробку і 

реалізацію управлінських рішень, пов’язаних із визначенням оптимального 

розміру позикового капіталу, створенням умов для можливості отримання 

визначеного обсягу фінансових ресурсів на умовах кредиту і забезпечення 

достатнього потенціалу підприємства для повернення кредитних ресурсів і 

сплати відсотків за користування ними. 
Звичайно, розпочинати управління кредитоздатністю підприємства 

потрібно з чіткого формулювання мети і завдань, визначення вузьких місць та 

ранжування їх за ступенем важливості, окреслення підсистем підприємства, що 

будуть задіяні у виконанні завдань, оцінки їхнього потенціалу, розрахунку 

обмежень за фінансовими і матеріальними витратами, урахування ймовірності 

виникнення ризиків та загроз, фільтрації методів діагностики та прогнозування 

кредитоспроможності.  
Логічно, що мета управління кредитоспроможністю підприємства має 

тісно корелювати з метою його функціонування, яка наводиться в сучасній 

економічній літературі. Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені стверджують, що 

нині метою функціонування і управління підприємством є забезпечення 

максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному 

періоді, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості [6].  
Відповідно, метою управління кредитоспроможністю підприємства є 

підтримка її на такому рівні, при якому кредитори будуть готові надати 
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підприємству кредит, а підприємство буде спроможне його повернути без 

великого ризику [3, с.112].  
П.А. Стецюк та О.Є. Гудзь виділяють наступні завдання, які мають 

вирішуватися у процесі управління кредитоздатністю підприємства: 
- формування прийнятного рівня ліквідності активів підприємства;  
- забезпечення достатнього та стабільного рівня платоспроможності і 

фінансової стійкості підприємства;  
- формування оптимальної структури капіталу підприємства;   
- визначення і використання найбільш ефективних методів і видів 

кредитування, мінімізація витрат щодо залучення позикового капіталу;  
- цільове використання позикового капіталу, забезпечення достатнього 

рівня ефективності використання залученого позикового капіталу.  
Як бачимо, ці завдання надто обмежені, що зумовлено неправильним 

розумінням сутності управління кредитоздатністю вказаними науковцями. З 

урахуванням запропонованого, нами визначення поняття «управління 

кредитоздатністю підприємства»; усі завдання в рамках даного управлінського 

процесу можна поділити на три основні етапи: 
1 етап. Визначення оптимального розміру позикового капіталу. На цьому 

етапі необхідним є вирішення наступних управлінських завдань: 
- аналіз доцільності залучення додаткового обсягу фінансових ресурсів 

(аналіз ринку, конкурентів, бізнес-планів). На цьому етапі вивчається потреба 

підприємства у подальшому розвитку, переобладнанні виробництва, 

розширенні обсягів виробництва тощо. Зрозуміло, що такі заходи потребують 

збільшення обсягів фінансових ресурсів. Тому на цьому етапі аналізуються 

потреби підприємства у додаткових ресурсах і визначається їх оптимальний 

необхідний розмір; 
- аналіз фактичної структури капіталу підприємства і визначення 

можливості залучення кредитних ресурсів без негативних наслідків для 

фінансового стану підприємства. В наукових джерелах підкреслюється, що 

першочерговим етапом у покращенні кредитоспроможності підприємства є 

пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б 

забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності 

власного капіталу. Отже, на цьому етапі досліджуються можливі шляхи 

залучення фінансових ресурсів. При цьому оцінюються можливості збільшення 

власного капіталу (наприклад, шляхом додаткової емісії акцій), або ж шляхом 

отримання кредиту в необхідному розмірі.  
2 етап. Створення умов для можливості отримання визначеного обсягу 

фінансових ресурсів на умовах кредиту. На цьому етапі зміст управління 

кредитоздатністю підприємства зводиться до: 
- вивчення пропозицій кредитних організацій з метою вибору найбільш 

оптимальної для даного підприємства; 
- вивчення вимог кредитної організації щодо наявних документів та стану 

підприємства; 
- підготовка необхідних документів; 
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- оцінка кредитоздатності підприємства власними економістами з метою 

визначення перспектив підприємства на отримання кредиту. Звичайно, це 

завдання може й не вирішуватися менеджментом підприємства. Але, на наш 

погляд, перш ніж звертатися до банківської установи, доцільно вже знати свої 

перспективи. При виявленні проблем кредитоздатності підприємство може 

врегулювати деякі з них на протязі короткого часу (наприклад, провести 

переговори з дебіторами чи кредиторами і провести зменшення дебіторської 

або кредиторської заборгованості) і подавати документи на отримання кредиту 

вже з покращеними показниками кредитоздатності. Це збільшить шанси 

підприємства на отримання комерційного кредиту.   
На етапі оцінки конкурентоздатності підприємства можуть 

використовуватися наступні джерела інформації:  
- дані фінансової звітності підприємства; 
- аналіз ринку та середньогалузевих показників;  
- фінансовий план підприємства (прогноз операційної діяльності, 

інвестиційний план, прогноз фінансової діяльності);  
- дані про фактичне виконання плану;  
- деталізація доходів та витрат (у розрізі змінних та постійних), 

калькуляція собівартості;  
- деталізація дебіторської та кредиторської заборгованостей, фінансових 

зобов’язань;  
- опис ринкової стратегії підприємства тощо [6, с.113]. 

3 етап. Забезпечення достатнього потенціалу підприємства для 

повернення кредитних ресурсів і сплати відсотків за користування ними. Ось на 

цьому етапі вже й необхідно реалізовувати ті завдання, що здебільшого 

виділяються в наукових джерелах і були розглянуті вище. 
Ряд науковців вважають, що управління кредитоспроможністю 

підприємства передбачає формування системи цільових параметрів управління 

фінансовим станом, а саме: управління майновим станом, фінансовою 

стійкістю, ліквідністю активів, діловою активністю, рентабельністю. Так, 

управляючи ліквідністю, підприємство управляє інвестиційними ризиками. 

Ефективно управляючи фінансовою стійкістю,  підприємство має можливість, з 

одного боку, зменшити рівень інвестиційного ризику, пов’язаного зі 

структурою формування інвестиційних ресурсів, а з іншого – підвищити 

раціональність використання джерел фінансування виробничої діяльності 

підприємства, що є суттєвими моментами для інвестора. Ефективно 

управляючи рентабельністю, підприємство тим самим збільшує прибутковість 

та підвищує кредитоспроможність підприємства [4, с.12]. 
Важливими методами в управлінні кредитоспроможністю також  

залишаються регулювання залишків на розрахункових та позичкових рахунках 

підприємства, управління основними засобами, робота з дебіторами і 

кредиторами, грамотна збутова політика, підвищення конкурентоспроможності 

продукції, розробка продуманих бізнес-планів. 
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В цілому, управління кредитоспроможністю підприємства має базуватися 

на низці специфічних принципів, серед яких можна виділити: системну 

узгодженість, процедурну повноту, інформаційну взаємозалежність, 

безконфліктність, взаємозалежність короткострокових та довгострокових 

завдань [9, с.113].  
Управління кредитоспроможністю здійснюється за допомогою реалізації 

наступних функцій: планування, регулювання, контроль. У процесі здійснення 

функції планування відбувається визначення необхідності залучення 

позикового капіталу та індикаторів кредитоспроможності підприємства. За 

допомогою функції регулювання відбувається зміна різних параметрів 

кредитоспроможності. Функція контролю забезпечує моніторинг за 

імплементацією поставлених завдань і зіставленням очікуваних результатів [6, 

с.113]. 
На етапі контролю кредитоздатності підприємства особливо важливим є 

не лише оцінка поточної кредитоспроможності, але й її прогнозування.  

Об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства та врахування можливих 

ризиків виступають ключовими факторами ефективного управління 

кредитоспроможністю, що дозволяє запобігти невиправданому залученню 

позикового капіталу, забезпечити своєчасне і повне повернення позичок, 

знизити ризик неплатежу і, тим самим підвищити ефективність 

господарювання. Все це робить актуальним більш детальне вивчення методики 

оцінки кредитоздатності підприємства, чому й присвячений наступний 

підрозділ даного дослідження.  
Важливим практичним завданням у діяльності кожного суб’єкта 

господарювання є оцінка його кредитоздатності. Про значення оцінки 

кредитоспроможності підприємства свідчить уже те, що поняття 

кредитоспроможності з’явилося ще у ХVІІІ ст. і з того часу активно 

використовувалося відомими економістами, такими як А. Сміт, Н.Х. Бунге, 

В.П. Косинський та ін.  
Методичні аспекти оцінки кредитоздатності досить часто досліджуються 

в науковій літературі з точки зору банківського менеджменту. При цьому увага 

акцентується на складному процесі  поетапної діагностики 

кредитоспроможності підприємства, що звертається з заявою про отримання 

кредиту.  
При цьому в наукових джерелах підкреслюється, що оцінка 

кредитоспроможності клієнтів банку має ґрунтуватися на певних умовах, 

котрими передбачається:  
- забезпечення її достовірності шляхом використання всіх необхідних 

інформаційних даних; 
- визначення широкого кола показників, які всебічно характеризують 

діяльність позичальника; 
- диференційований підхід до оцінки кредитоспроможності щодо кожної 

групи позичальників при наданні їм різних видів кредитів; 
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- забезпечення поточної та прогнозованої оцінки кредитоспроможності 

клієнтів; 
- використання сучасних наукових методів, моделей, зарубіжного досвіду і 

вітчизняної практики проведення такої оцінки; 
- залучення у разі необхідності висококваліфікованих експертів, 

упровадження сучасних інноваційних технологій оцінювання тощо. 
Зважаючи на те, що протягом останніх років Нацбанком України було 

значно реформовано систему і методику управління кредитними ризиками 

комерційних банків, у сучасних наукових публікаціях досить детально 

розглянуто запропоновані Нацбанком методи оцінки кредитоздатності 

підприємств.  
Але сьогодні, в умовах деякої активізації вітчизняного ринку, 

збільшується ймовірність отримання підприємством комерційного кредиту. 

Звичайно ж, першочерговою умовою при цьому є достатня кредитоздатність 

підприємства. І оцінити її повинні, перш за все, менеджери самого 

підприємства. Саме вони повинні зробити обґрунтований висновок, чи є у 

підприємства обґрунтовані підстави сподіватися на отримання банківського 

кредиту.  
Якщо ж буде виявлено певні недоліки у системі забезпечення 

кредитоздатності, то менеджмент підприємства отримує шанс їх виправити, 

вжити дієвих коригуючих та профілактичних заходів і лише після цього 

звернутися до банку із заявою про отримання кредиту. Отже, все це актуалізує 

дослідження методики оцінки кредитоздатності підприємств у сучасних 

умовах.     
Виходячи з запропонованого нами визначення кредитоздатності 

підприємства як передумови залучення позикових коштів, на кожному 

підприємстві, у випадку прийняття управлінського рішення про необхідність 

отримання кредиту, необхідно забезпечити організацію процесу оцінки 

кредитоздатності підприємства, що включатиме кілька основних етапів: 
1) вивчення позикових пропозицій кредитних установ з порівнянням 

основних їх характеристик – відсоткових ставок за користування, суми кредиту, 

терміну кредиту, валюти кредиту, умов нарахування та сплати відсотків, 

можливості отримати кредитні канікули тощо; 
2) вибір кредитної установи для отримання кредиту; 
3) аналіз і підготовка переліку документів, що встановлені правилами 

кредитування обраної кредитної установи. Як правило, вони відповідають 

нормативно встановленому переліку документів, але можуть містити й інші, не 

передбачені нормативними актами, відомості; 
4) економічно обґрунтований розрахунок необхідного обсягу позики з 

урахуванням цілей отримання кредиту (на закупівлю обладнання, відкриття 

нової філії, поповнення дефіциту обігових коштів тощо); 
5) економічний аналіз рівня кредитоздатності підприємства (як правило, 

за методикою, що застосовується комерційними банками); 
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6) оцінка результатів дослідження і формулювання висновку щодо 

перспектив отримання кредиту підприємством.    
Таким чином, на основі дослідження нормативних та економічних 

наукових джерел в даній роботі визначено ряд характерних ознак 

кредитоздатності підприємства. Серед таких ознак виділено наступні: 1) 

наявність законних підстав на отримання позики (наявність всіх необхідних 

документів, оформлених на відповідний термін ліцензій тощо); 2) наявність 

обґрунтованих підстав для отримання позики (наявність бізнес-плану, 

розрахунків по інвестиційному проекту тощо); 3) відсутність негативної 

кредитної історії, непогашених проблемних кредитів (оскільки її наявність 

робить практично неможливим отримання кредиту на сучасному етапі) тощо; 4) 

задовільний фінансовий стан підприємства, зокрема його достатня фінансова 

стійкість та платоспроможність; 5) задовільна прогнозна платоспроможність, 

що розраховується на основі умовного положення, що підприємство отримало 

бажану позику, і свідчить про наявність фінансових можливостей підприємства 

для розрахунку по кредитним зобов’язанням у визначених розмірах та у 

визначені строки. 
З урахуванням вказаних ознак під кредитоздатністю підприємства 

запропоновано розуміти наявність у підприємства всіх законних та економічно 

обґрунтованих підстав для отримання позики і підтвердженої прогнозними 

розрахунками можливості погашення зобов’язань по цій позиці у встановлені 

кредитним договором терміни. 
Відповідно до такого розуміння кредитоздатності підприємства методика 

її оцінки повинна включати в себе: 1) перевірку документів підприємства; 2) 

аналіз кредитної історії підприємства; 3) перевірку бізнес-плану підприємства з 

точки зору обґрунтованості розміру кредиту тощо; 4) аналіз сучасного та 

прогнозного фінансового стану підприємства; 5) оцінку рейтингового класу 

боржника-юридичної особи. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
У стaтті дoслідженoшляхи підвищення ефективності управління фінансами 

страхових компаній. Дoслідженo напрями вдосконалення фінансових відносин 

страхової компанії.Poзглянутo напрямки розвитку надання страхових послуг, 

як основний інструмент мобілізації грошових коштів страхових компаній. 
Ключoвi слoвa: ринок страхування, страхування, страхові компанії, управління 

страховими компаніями, фінанси страхових компаній. 
Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. Страховий ринок України розвивається відповідно 

до міжнародних процесів глобалізації та інтеграції. У зв’язку з цим виникає 

необхідність вивчення досвіду інших країн щодо підвищення ефективності 

управління фінансами страхових компаній, а також адаптації національного 

страхового законодавства до вимог європейського права. 
Фopмулювaння цілей стaтті. Метою статті є дослідження шляхів 

підвищення ефективності управління фінансами страхових компаній. 
Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї.Проблеми теорії та 

практики ринку страхування посідають важливе місце в дослідженнях таких 

вітчизняних учених, як: О. Абакуменко, А. Баранов, В. Бігдаш, В. Виговська, 

О. Вовчак,  О. Гаманкова,  О. Кнейслер,  Л. Нечипорук, С. Осадець, О. Рожко, 

Я. Шумелда та ін. Зокрема, питання забезпечення фінансової стійкості та 
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платоспроможності страховиків висвітлено в працях В. Ковальова,  

О. Коломіна, Є. Івашкіна, С. Луконіна, Л. Селіверстової, В. Сухова, 

Н. Ткаченко, В. Шахова, Д. Хемптона та ін. 
Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження.Фінансова стабільність 

страхової компанії характеризується її здатністю виконувати зобов’язання 

перед інвесторами, клієнтами-страхувальниками,  найманими працівниками та 

державою в умовах мінливого зовнішнього середовища. Невиконання 

зобов’язань страховиком для його інвестора обертається втратою інвестиційних 

вкладень. Для страховика, у якого  страховий випадок не відбувся – втратою 

страхових премій, а для страхувальника, у якого страховий випадок відбувся – 
додатковими збитками у вигляді невиплаченого страхового відшкодування 

(страхової суми), для найманих працівників – втратою роботи (доходу), а для 

держави – недоотриманням податкових надходжень та додатковими витратами 

у вигляді скорочення і звільнення персоналу. 
Виходом з подібної ситуації може стати залучення додаткових коштів у 

капітал страховиків. Постає необхідність пошуку інвесторів, в тому числі й 

зарубіжних. На шляху до залучення коштів виникає багато проблем, серед яких 

політична та фінансова нестабільність, високий рівень тінізації економіки, 

велика кількість фінансових махінацій як на фінансовому ринку загалом і 

страховому зокрема. Подолання цих явищ можливе в комплексі й лише на 

загальнодержавному рівні. 
Протягом останніх років страховий ринок України набирає темпів 

розвитку. Досить актуальними питаннями на страховому ринку залишається 

його розподіл між ризиковими та лайфовими страховиками, доля останніх  

залишається й досі незначною. 
На даному етапі розвитку економіки страхування життя є одним з 

найбільш впливових інструментів вирішення соціальних проблем. Зараз є 

актуальною проблема формування та подальшого розвитку ринку страхування 

життя для країн із перехідною економікою, зокрема для України, де 

відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. 
Оцінка тенденцій розвитку страхового ринку України вказує на те, що 

страхування є однією з найбільш рентабельних галузей національної економіки, 

тому що дохідність від страхової діяльності є надзвичайно високою.  
Знизилась частка високоліквідних активів і перейшла в менш ліквідні. 

Тобто знизилась частка грошових коштів та банківських депозитів, а 

збільшилась чисельність низько ліквідних акцій. Така динаміка в майбутньому 

може призвести до падіння ліквідності ринку як взагалі так і перевантаження 

ринку неліквідними цінними паперами. Тому компаніям слід ретельно 

зважувати, як розміщувати активи так, щоб при цьому враховувати основні їх 

принципи. 
Інше питання стосується страхування життя, а саме попиту на 

довгострокове страхування, оскільки воно досить серйозно впливає на динаміку 

та стан економіки, а також інфляцію та сподівання населення. За результатами 

Держкомстату скоротилась заробітна плата громадян України, причому як 

реальна так і номінальна. Прослідковується зниження заощаджень населення, а 
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зростають витрати на споживання, оскільки підвищились ціни на харчування, 

предмети першої необхідності. В результаті знижується якість життя. В таких 

умовах динаміка пенсійного страхування і страхування на випадок смерті 

знижується. Як показують дані за минулий рік, спостерігалось скорочення 

кількості договорів та зниження частки серед інших видів страхування життя. В 

силу названих причин, відзначається незацікавленість населення в 

добровільному страхуванні життя. І як наслідок, менш активно розвивається на 

ринку накопичувальне страхування. Більшість стимулюючих факторів, які все 

ж дозволяють надавати населенню такі послуги, спричинено необхідністю 

отримання кредиту чи поїздка за кордон[3].  
Страхові виплати по договорах страхування життя і пенсійного 

страхування в багатьох країнах світу складають основну частину валового 

доходу населення пенсійного віку. На частку довгострокових видів страхування 

в західних країнах припадає 35-78% загального обсягу страхових внесків. В 

Україні ж цей показник складає 0,52%. Крім вирішення соціальних проблем, 

довгострокове страхування життя є могутнім джерелом інвестицій в економіку, 

оскільки воно дозволяє акумулювати значні фінансові ресурси населення, що, 

на відміну від банківських ресурсів, носять довгостроковий характер. У 

європейських країнах частка страхових платежів по довгостроковому 

страхуванню життя досягає 6-10 відсотків ВВП. 
Вирішенням ситуації, яка склалася на ринку страхування життя і пов’язана 

з накопичувальним страхування може бути вирішена за рахунок підвищення 

фінансової грамотності у населення, яка покладається на страхових 

посередників, а оскільки в Україні їх недостатньо для такої кількості громадян, 

то планується збільшити їх кількість. Такий результат спричинити створення 

нових робочих місць, а в результаті – підвищення доходів. 
Іншою проблемою є розвиток медичного страхування, який за багатьма 

показниками відстає від європейського. Проблема, стосовно недостатності в 

бюджеті коштів на медичне обслуговування та лікування хворих може бути 

вирішена при укладанні договорів між закладом охорони здоров’я  та 

страховою компанією. За рахунок чого, договори на медичне обслуговування 

будуть обслуговуватися лікарняною касою, договори на медичне 

обслуговування з лікарняною касою. Адже за пацієнтом у медичний заклад 

приходитимуть і кошти на лікування Щоправда, їх супроводжуватиме і 

контроль за стандартами лікування. 
Вважаємо, що майбутнє запровадження страхової медицини поліпшить 

фінансування галузі. До того ж, воно вимагатиме нових підходів у роботі як 

лікувальних закладів, так і їх менеджменту. Медичні заклади не лише повинні 

стати повноправними учасниками страхового ринку, а й відігравати головну 

роль у системі страхової медицини. І якісне обслуговування саме в державних 

медичних закладах повинно бути тим результатом, якого держава сподівається 

досягти від запровадження системи страхової медицини.  
Найбільшу неоднозначність у процесі правозастосування викликають 

окремі положення Закону «Про страхування», застосування вимог ст. 7 Закону 

№ 2658-14 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
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діяльність в Україні», визнання недійсними (частково недійсними) договорів 

страхування, застосування строку позовної давності по спорах про стягнення 

страхового відшкодування в порядку регресу, визначення розміру 

відповідальності страховика за полісом обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, стягнення 

страхового відшкодування (стягнення в порядку регресу суми виплаченого 

страхового відшкодування) з урахуванням інфляційних та 3% річних, стягнення 

страхового відшкодування у разі відсутності постанови про притягнення винної 

особи до адміністративної або кримінальної відповідальності, застосування 

положень Цивільного кодексу України та Закону «Про іпотеку» при розгляді 

спорів, пов’язаних з довірчими операціями. 
Не всі умови договору страхування виявляються істотними. Наприклад, 

якщо в договорі не зазначено по батькові або дата народження страхувальника, 

такий договір навряд чи можна вважати недійсним. Також досить цікавим 

виявився підхід законодавця до таких понять, як «укладення договору 

страхування» і «вступ договору страхування чинності». Моментом вступу в 

силу договору страхування прийнято вважати момент внесення першого 

платежу. Тому, якщо страховий випадок наступає до того, як страхувальник 

вніс перший внесок (незважаючи на фактичне підписання договору сторонами), 

страховик не зобов’язаний виплачувати страхові виплати. Страховик не 

зобов’язаний проводити страхові виплати і в тому випадку, якщо за рішенням 

суду страхувальник отримав відшкодування безпосередньо від особи, яка 

заподіяла шкоду. А ось відсутність серед поданих страхувальником документів 

довідки з медичної установи про те, що на момент скоєння ДТП (йдеться про 

страхування транспортного засобу) вона не перебувала в стані алкогольного 

або наркотичного сп’яніння, не є приводом для відмови у страховій виплаті і, 

на думку суддів, не входить до переліку «та інших» причин для відмови у 

страховій виплаті, зазначених у ст. 991 Цивільного кодексу України. 
Страхове законодавство досить нестабільно, йому притаманні постійні 

зміни, зумовлені змінами в інших сферах правовідносин. Для того, щоб 

сформувати єдину судову практику в цій галузі, необхідно відстежувати 

законодавчі новації, вивчати, а також проводити постійні обговорення 

проблемних питань, в яких можуть брати участь судді всіх інстанцій. 
На наш погляд, українське законодавство у сфері страхування досить 

прогресивно. При його детальному вивченні ми може відзначити, що більшість 

спорів може бути врегульовано сторонами самостійно до звернення до суду. 

Проблема полягає в тому, що страхові компанії поки не навчилися домовлятися 

між собою і задовольняти обґрунтовані вимоги своїх клієнтів. При цьому 

більшість спорів розглядаються без будь-яких заперечень з боку відповідачів. 

Метою подібних судових розглядів, як правило, є затягування страхових 

виплат. 
У вирішенні питань стягнення 3% річних та інфляційних втрат за 

прострочення сплати виплаченого страхового відшкодування також можливі 

проблеми. Виходячи з встановленої вже судової практики, інфляційні 

нарахування на суму боргу та 3% річних виступають способом захисту 
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майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат 

особи від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та 

отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними 

ним грошовими коштами, що належать до сплати. 
Також з уже встановленою судовій практиці позивач отримує право 

вимоги від потерпілого після виплати останнього страхового відшкодування і 

не зобов’язаний звертатися безпосередньо до особи, у якої застрахована його 

цивільно-правова відповідальність. 
Але залишається не врегульованим питання про те, з якого часу має 

здійснюватися нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних за 

відсутності відповідної вимоги, про який йдеться у ст. 993 і 530 Цивільного 

кодексу України. Зокрема, з якого часу слід вважати боржника прострочив 

виконання грошового зобов’язання. На сьогоднішній день більшість справ такої 

категорії розглядається без справляння інфляційних та 3% річних. Тому, 

страховикам досить вигідно по різному трактувати закони. Для вирішення даної 

проблеми необхідно чітко сформулювати законодавчу базу, яка стосується 

питання, щоб не було двозначних трактувань. 
Перед страховиками сьогодні стоїть складне завдання по зростанню обсягу 

та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової 

надійності страхових компаній, а також ліквідності їх активів. Створення 

розвиненої і платоспроможної системи страхування, здатної компенсувати 

збиток від непередбачених подій, зміцнення довіри до українського страхового 

ринку з боку інвесторів, іноземних перестрахувальників та перестраховиків, а 

також страхувальників, і в першу чергу, населення, можливе тільки при 

правильній побудові механізму розвитку ринку. 
Слідуючи цим принципам, до 2020 р. у вітчизняну економіку вдасться 

залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефективність державного 

нагляду за страховою діяльністю, створити структурні основи для розвитку 

пенсійного, медичного страхування, страхування тих, хто виїжджає за кордон, 

та інші види страхування[1].  
Однак, розвиток страхування життя в Україні стримується багатьма 

об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Основними причинами такої 

ситуації є відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок 

низького рівня життя населення, обмеженості корпоративних фінансів, 

нестійкості податкової системи, відсутності економічних стимулів для розвитку 

страхування. Також є низьким рівень впровадження Інтернет-технологій в 

сферу страхування, що значно знижує рівень поінформованості населення щодо 

страхових послуг та рівня комфортності обслуговування населення.  
Для розвитку вітчизняного ринку страхування життя необхідно 

здійснювати такі заходи: 
- вживати законодавчі заходи для створення належних умов розвитку 

страхування життя українськими страховиками;  
- підвищувати страхову культуру населення;  
- створювати спеціальні пільгові програми оподаткування страхових 

компаній; 
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- надавати пільги юридичним особам, які укладають договори з 

страхування життя своїх працівників; 
- підвищувати платоспроможність громадян, їх добробут; 
- покращувати якість надання страхових послуг; 
- підвищувати прозорість страхового ринку; 
- сприяти гармонізації національного страхового законодавства відповідно 

до директив ЄС в сфері страхування; 
- сприяти підвищенню рівня довіри населення до вітчизняних страхових 

компаній; 
- сприяти підвищенню розвитку страхових послуг в режимі on-line; 
- сприяти постійному підвищенню рівня кваліфікації кадрів. 
Таким чином, можна зробити висновки, що вивчення проблем страхового 

ринку України свідчить про їх тісний взаємозв’язок з загальноекономічними 

проблемами, оскільки кошти, що отримують страховики зі страхування життя, 

є надійним джерелом дешевих та довгострокових інвестиційних ресурсів, які 

необхідні для розвитку всієї економіки України, а особливо 

високотехнологічних, наукомістких проектів[4]. 
Зараз Україна поступово відмовляється від обтяжливих соціальних 

гарантій та неефективної системи соціального забезпечення. Розвиток 

страхування життя має удосконалити соціальну політику держави в сфері 

соціального захисту населення та його пенсійного забезпечення. Відповідно до 

цього, в Україні буде перенесено частину соціального навантаження держави 

на страхові компанії [3]. 
Проблема якісної підготовки кадрів є досить актуальною в Україні, де 

зараз спостерігається розвиток ринку страхових послуг. Вирішувати її можливо 

за допомогою автоматизації процесу навчання, яке на сьогодні є найшвидшим, 

найефективнішим і головне – найдешевшим шляхом. Держава має брати 

найактивнішу участь у створенні такого процесу і, найголовніше, вона повинна 

вести контроль за цим процесом шляхом уведення, наприклад, ліцензування. 

Що стосується підготовки кадрів для страхового ринку України, то, 

насамперед, необхідно створити навчально-атестаційні системи такі, як: 
- підготовка керівників страхової компанії;  
- підготовка головних бухгалтерів страхової компанії; 
- підготовка агентів зі страхування життя;  
- підготовка агентів із страхування ризиків. 
Проблема демонструє пряму залежність рівня розвитку страхової галузі від 

рівня досконалості її законодавчого забезпечення, розвитку відповідних 

механізмів державного регулювання. Значною мірою це стосується навчальної 

діяльності на ниві страхування: адже саме досконала система підготовки кадрів 

є запорукою ефективного самовідтворення і розвитку страхової галузі. Ми 

переконані, що завданням поточного моменту для України є спрямування 

державної політики у сфері страхування саме на розвиток навчання, і перш за 

все – на формування його системних засад та прямо обумовленій ним 

підготовці когорти досвідчених фахівців світового рівня, здатних передавати 

свої знання та досвід молодому поколінню. Перехід до інформаційних 
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технологій є важливим інструментом поліпшення якості освіти на страховому 

ринку, оскільки дають змогу необмежено розширити доступ до інформації, 

урізноманітнюють технології. 
Висновки. Отже, вирішення існуючих проблем у сфері страхування 

здійснюватися такими шляхами: прийняття Закону України «Про страхування» 

в новій редакції, визначення стратегічних орієнтирів розвитку страхового 

ринку, внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування прибутку. 
Крім того, необхідним є встановлення вимог до платоспроможності на 

основі оцінки ризиків та якості активів страховика, встановлення вимог до 

системи управління, розкриття інформації страховиками та аудиторських 

висновків, посилення ролі і відповідальності актуаріїв, прийняття Закону 

України «Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування 

життя ». 
Також слід врегулювати питання комісійної винагороди з обов’язкових 

видів страхування, прийняти порядок реєстрації агентів, що здійснюють 

укладання договорів з обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів, і встановити кваліфікаційні 

вимоги. 
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сучасних умовах основними тенденціями розвитку страхових ринків є їх 

інтернаціоналізація і глобалізація, зростання фінансових інтеграційних 

процесів, що через проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових 

організацій мають міжнародний характер. 
В умовах невизначеності та широкого спектру ринкових ризиків, страхові 

компанії покликані надавати надійний страховий захист юридичним і фізичним 

особам, сприяючи їх ефективному функціонуванню та забезпечуючи їх 

впевненість у майбутньому. У випадку незадовільного фінансового стану 

страховик значно обмежує, а у випадку банкрутства цілком припиняє 

виконання своєї суспільно визначеної ролі. Тому, дослідження питання 

забезпечення фінансової стійкості страхових компаній є досить актуальним. 
Ціллю статті є дослідження фінансової стійкості страхового ринку 

України. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питанням дослідження 

фінансових потоків, оцінки фінансового стану страхових компаній, їх 

фінансової стійкості присвячено значну кількість публікацій зарубіжних та 

вітчизняних науковців, серед яких необхідно відзначити роботи Бутиріної В. 

М., Величко Г. О., Глущак В. В., Гаманкової О. О., Герасимової І. Ю., 

Землякової О. А., Козенко Н. В., Конопльова С. В., Кравченко В. О., 

Кривенцової А. М., Олійник В. М., Павловської О. В., Скрипової О. С., 

Ткаченко Н. В., Шіріян Л.В. 
Виклад основного матеріалу дослідження.На практиці для забезпечення 

своєї фінансової стійкості страховики повинні дотримуватися певних умов, які 

є однаковими для страхових компаній як з ризикових видів страхування, так і з 

страхування життя, проте вимоги до розрахунку показників для них різняться. 
Оскільки досліджуване ПрАТ «УПСК» надає послуги, відмінні від 

страхування життя то, слід зауважити, першою є умова про наявність 

мінімального розміру статутного фонду або гарантійного депозиту в сумі, 

еквівалентній 1 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України для 

страховика, який займається страхуванням життя, відповідно до частини другої 

статті 30 в редакції Закону України «Про страхування» від 07.07.2005 р. № 

2774-IV. 
За період 2013-2017 в офіційних звітах СК «УПСК» була подана 

інформація про незмінний розмір зареєстрованого капіталу в сумі 

100000 тис. грн., що в еквіваленті в валюті євро складає більш ніж 1 млн. Така 

ситуація свідчить про успішне функціонування страхової компанії на ринку 

України, її стійкість в умовах нестабільної політико-економічної ситуації в 

країні, а також про ефективну політику управління активами.  
Щоб виконати взяті на себе зобов’язання, страховики мають бути 

фінансово стійкими. Саме страхові резерви й активи страхової компанії 

відображає її спроможність у майбутньому виконати взяті на себе зобов’язання. 

Як бачимо з рисунку 1 за період 2013-2016 рр. СК «УПСК» стабільно 

нарощувала обсяг активів – у 2016 р. сума активів збільшилася на 54331,3 тис. 

грн., проте вже з 2017 р. величина активів СК скоротилася на 10970,5 тис. грн.. 
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Дане скорочення спричинило суттєве зменшення обсягу страхових резервів 

страховика у зазначеному році – на 26356 тис. грн. порівняно з попереднім. 

 
Рисунок 1– Динаміка обсягу страхових резервів та активів СК «УПСК» 

за період 2013-2017 рр.  
 

Страховики, які прийняли на себе страхові зобов’язання в обсягах, що 

перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні 

перестрахувати ризик невиконання зазначених зобов’язань у перестраховиків – 
резидентів або нерезидентів. Для забезпечення страхових зобов’язань з 

страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі 

резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування 

коштів сформованих резервів по цих видах страхування [4]. 
Варто зазначити, що поняття фінансової стійкості та стійкого фінансового 

стану страховика є взаємодоповнюючими. Так, кількісну характеристику 

фінансових можливостей страховика на основі факторів впливу визначають 

показники його фінансового стану. При цьому, зміна внутрішніх або зовнішніх 

факторів визначає динаміку фінансового стану. Чим більша кількість факторів, 

стосовно яких страхова компанія є фінансово стійкою, тим вищий ступінь її 

фінансової стійкості загалом. 
На основі методичних підходів до оцінки фінансового стану страховиків 

визначимо систему показників, що характеризують їх фінансову стійкість у 

контексті впливу внутрішніх і зовнішніх факторів ринкового середовища. 

Проаналізуємо фінансову стійкість ПрАТ «УПСК»  за період 2013-2017 рр. та 

визначимо фактори, що зумовили відповідні тенденції. Фактичні дані для 

розрахунку показників фінансової стійкості страховика наведено у таблиці 1. 
У таблиці 1 відображено результати розрахунку показників фінансової 

стійкості страхової компанії «УПСК». Проаналізуємо одержані результати 

проведеної оцінки показників фінансової стійкості страховика. Коефіцієнт 

загальної ліквідності відображає достатність оборотних коштів у страхової 
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організації, які можуть бути використані нею для погашення своїх 

короткострокових зобов'язань, в тому числі і при настанні страхового випадку. 

Так як розрахований показник за вказаний період перевищує 100%, то слід 

відзначити, чо СК «УПСК» володіє достатньою кількістю ліквідних активів для 

виконання своїх зобов’язань. Однак, як бачимо, починаючи з 2014 р. даний 

коефіцієнт поступово знижується – з 188, 2% (2014) до 126,5% (2017). 
Таблиця 1 – Фактичні дані фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«УПСК» за період 2013-2017 рр. 
Показник Станом на 

2013 2014 2015 2016 2017 
Активи/Пасиви 418690,6 445752,3 471714,7 473021,9 462051,4 
Нематеріальні 

активи 1229,3 1062,2 967,8 857,9 756,6 

ліквідні активи 162417,3 284789,7 241664,8 235736,9 231207,5 
Грошові кошти 270459,7 273791 223098,6 222420,8 217960,1 
Статутний 

капітал 100000 100000 100000 100000 100000 

Власний капітал 246950,2 280846,5 281509,5 282097 261731,3 
Страхові премії 325122 312645,6 341530,8 379971,3 383327,4 
Частка 

страхових 

премій, 

переданих у 

перестрахування 

60806,4 13209,8 4511,4 4925,1 3131,9 

Страхові 

резерви 159265,7 151293,5 174381,9 169852,6 182797,6 

Зобов’язання 171740,4 164905,8 190205,2 190924,9 200320,1 
ФЗП 245720,9 279784,3 280541,7 281239,1 260974,7 
НЗП 53049,38 55087,33 61069,52 67951,58 68717,06 

 
Негативна тенденція свідчить про зниження частки ліквідних активів у 

загальній величині страхових резервів, що може призвести в перспективі до 

невиконання страхових зобов’язань компанії у встановлені строки. 
Завдяки проведеному аналізу структури пасивів СК «УПСК» можемо 

прослідкувати як негативні тенденції, так і подальші перспективи для розвитку. 

За період 2013-2017 рр. страхова компанія володіла недостатньою кількістю 

власних фінансових ресурсів, так як їх обсяг коливався від 58,9% до 56,6%, лиш 

у 2014 році частка власного капіталу в пасивах страховика відповідала нормі – 
63%. Така ситуація є свідченням того, що СК «УПСК» поки що не готова брати 

на себе великі за обсягом ризики, оскільки залежно від розміру власних коштів 

обмежуються можливості страховика прийняти ризики на страхування, тобто 

укласти договори страхування на значні страхові суми. 
Страхові резерви, як і власні кошти, повинні бути гарантією виконання 

зобов’язань за договорами страхування. Упродовж періоду 2013-2017 рр. частка 

страхових резервів у компанії не стрімко, але зростає, що є позитивною 

тенденцією розвитку її страхової діяльності. Відповідна ситуація в СК «УПСК» 

прослідковується в забезпеченні страхових зобов’язань власним капіталом, де 
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протягом зазначених років страховик покривав свої зобов’язання за рахунок 

власних коштів більш ніж на 60%, коли нормативний поріг є не менш ніж 

28%.Тому, наявний фінансовий потенціал страхової компанії дозволяє їй 

приймати на власну відповідальність значно більшу кількість ризиків та 

формувати більший страховий портфель. Проте сформовані фінансові ресурси 

недостатні для прийняття на страхування великих ризиків, які в ринкових 

умовах господарювання характеризуються великим попитом. 
Таблиця 2 – Показники фінансової стійкості ПрАТ «УПСК» за період 

2013-2017 рр (тис. грн.), (%) 
№ 

п/п Показники Станом на 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Коефіцієнт загальної 

ліквідності 101,9 188,2 138,6 138,8 126,5 

2 Частка власного 

капіталу в пасивах, % 58,9 63 59,7 59,6 56,6 

3 Частка страхових 

резервів у пасивах, % 38 33,9 36,9 35,9 39,6 

4 Частка страхових 

зобов’язань, яка 

забезпечена 
власним капіталом, % 

64,5 53,9 61,9 60,2 69,8 

5 Коефіцієнт 

перестрахування, % 18,7 4,2 1,3 1,3 0,8 

6 Прибутковість 

власного капіталу, % 0,1 271,5 0,3 0,0 -9,7 

7 Питома вага статутного 

капіталу 
у власному капіталі 

40,5 35,6 35,5 35,4 38,2 

8 Достатність власних 

коштів, % 155,1 185,6 161,4 166,1 143,2 

9 Показник ліквідності 

страхових резервів, % 98,1 53,1 72,2 72,1 79,1 

10 Показник терміновості, 

% 169,8 181,0 127,9 130,9 119,2 

11 Коефіцієнт запасу 

платоспроможності  4,6 5,1 4,6 4,1 3,8 

 
Варто зазначити, що при здійсненні операційної діяльності більшість 

страхових компаній не мають можливості створити збалансований портфель 

ризиків. Саме тому з метою вирівнювання обсягу відповідальності за 

прийнятими у страхування подіями та приведення у відповідність фінансових 

можливостей страхової компанії з масштабами страхового відшкодування і 

забезпечення фінансової стійкості страховика використовують операції 

перестрахування. Для обмеження залежності страховика від перестраховика, з 

метою забезпечення платоспроможності, встановлене певне співвідношення 

між часткою премій, переданих в перестрахування, та розміром отриманих 

страхових премій. Значення цього показника не повинне перевищувати 50% [5]. 
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Розрахунок коефіцієнту перестрахування в СК «УПСК» протягом періоду 

2013-2017 рр. свідчить про низьку зацікавленість страховика в послугах 

перестрахування, так як значення даного показника з кожним роком тільки 

зменшується і у 2017 р. зупинилось на позначці 0,7% (при нормативному 

значенні не більше 50%) (рис.2). З одного боку така ситуація позитивно 

характеризує платоспроможність страхової компанії, а з іншого – відмова від 

використання функції перестрахування певним чином сповільнює подальший 

розвиток страховика. Оскільки в сучасних ринкових умовах застосування 

механізму перестрахування допомагає створити збалансований страховий 

портфель та забезпечити рентабельність та високу конкурентоспроможність 

діяльності страхової компанії.  

 
Рисунок 2– Динаміка показника перестрахування в СК «УПСК» за 

період 2013-2017 рр.  
 

Як попередньо вже зазначалося для стабільного функціонування страхової 

компанії та можливості відповідати за своїми зобов’язаннями наявність 

власного капіталу є одним із ключових факторів. Власні кошти страховиків 

включають статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, 

нерозподілений прибуток. Достатній розмір статутного капіталу забезпечує 

фінансову стійкість компанії на момент її створення і на початковий період 

діяльності, коли обсяг надходжень страхових премій невеликий [2].  
Показник достатності власних коштів СК «УПСК» протягом 

досліджуваного періоду знаходився в межах 185,6-143,2%, що не суперечить 

встановленим нормам (не більше 250%-350%) (рис.3). Однак слід зазначити, що 

обсяг достатності власного капіталу з кожним роком стає все меншим, адже 

протягом досліджуваних 5 років даний показник скоротився з 155,1% до 

143,2%, що є свідченням негативних процесів діяльності страховика. Так як у 

зв’язку і скороченням величини власних фінансових ресурсів відповідно 

скорочується об’єм покриття страхових зобов’язань за рахунок власних коштів, 

а також рівень платоспроможності і кредитоспроможності компанії. 
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Рисунок 3 – Динаміка обсягу достатності власних коштів в СК 

«УПСК» за період 2013-2017 рр.  
 
Враховуючи те, що страхові резерви призначені для виплати страхових 

сум і страхового відшкодування при настанні страхових подій, страховик 

зобов’язаний володіти інформацією про ліквідність цих коштів. Для оцінки 

ліквідності страхових резервів розраховується показник ліквідності технічних 

резервів. Його величина не повинна перевищувати 100%. Даний показник в 

страховій компанії у 2013-2017 відповідає встановленим нормативам 53,1-
98,1%.Така позитивна тенденція у діяльності страховика свідчить про покриття  

технічних резервів високоліквідними коштами,що забезпечує своєчасну 

виплату страхових сум та страхового відшкодування [3]. 
Не менш вагомим показником, який впливає на забезпечення фінансової 

стійкості страхової організаціє є показник терміновості, адже він відображає 

швидкість розрахунку за страховими зобов’язаннями. Результати проведених 

розрахунків свідчать про можливість СК «УПСК» миттєво виконати свої 

зобов’язання перед страхувальниками за страховими виплатами, оскільки 

протягом 2013-2017 рр. даний показник складав більш ніж 100%, при 

пороговому значенні не менше ніж 3%. 
Одним із показників рентабельності є прибутковість власного капіталу 

(фінансова рентабельність). Цей показник демонструє, наскільки успішно 

страховик трансформує страхові внески та доходи від інвестицій в прибутки 

акціонерів і його нормативне значення визначене не менше ніж 5%. В страховій 

компанії «УПСК» за відповідний період 2013–2015 рр. середня прибутковість 

власного капіталу менше ніж 5%, що свідчить про збиткову діяльність 

страховика. 
На нашу думку, найважливішим показником фінансової стійкості є 

показник платоспроможності страхової компанії, який свідчить про можливість 
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страхової компанії покривати зобов'язання за рахунок власних активів. 

Показник платоспроможності страховика визначається як співвідношення між 

фактичним і нормативним рівнями платоспроможності.Порівняння фактичного 

запасу платоспроможності над нормативним запасом відображає частку 

власних коштів страховика в загальних зобов'язаннях. Відповідно до чинного 

законодавства фактичний запас платоспроможності страховика має 

перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.  
Аналіз проведеного дослідження свідчить, що за період 2013-2017 рр. 

діяльність СК «УПСК» повністю відповідає зазначеним вимогам, адже 

значення показника запасу платоспроможності протягом зазначеного періоду 

коливалося в межах 3,8-4,6. Однак ми можемо спостерігати негативну 

тенденцію до зменшення фактичного запасу платоспроможності, починаючи 

вже з 2015 р., що тісно пов’язано із зменшенням обсягу власного капіталу 

страховика. 
У межах загального підходу визначають таких чотири фінансових стани 

страхової організації: стійкий – характеризується нормальним рівнем 

платоспроможності, достатнім рівнем ліквідності, відсутністю відхилень 

фактичних показників фінансової діяльності від нормативних; нестійкий – 
непостійність надходжень, зменшення загального рівня платоспроможності при 

збереженні поточної платоспроможності, недотримання нормативних вимог; 

низька ліквідність; не досягається оптимальність страхового портфеля; 

пороговий – відсутність платоспроможності, збитковість, діяльність потребує 

реструктуризації; оптимальність страхового портфеля не досягається; 

банкрутство – відсутність фінансової стійкості; діяльність страховика 

оцінюється за показниками минулих періодів без аналізу можливих ризиків у 

майбутньому, і це не може бути об’єктивною характеристикою його стійкості 

[1, с. 23]. 
Відповідно до узагальненого підходу можемо зробити висновок, що СК 

«УПСК» має досить стійкий фінансовий стан, оскільки більшість зазначених 

показників знаходяться в межах нормативних значень. Однак такі критерії як 

недостатній рівень перестрахування та прогресуюча збитковість діяльності 

компанії повинні стимулювати керуючий апарат до удосконалення стратегії 

управління для подальшого розвитку страхової компанії. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ 
У статті визначено та досліджено основні проблеми банківської системи 

України, проаналізовано фактори впливу на фінансові результати банків, 

здійснено рейтингова оцінка банків та їх активів. Запропоновано основні 

заходи для покращення ефективності та конкурентоспроможності банку, які 

сприятимуть отриманню лідируючих позицій у міжнародних рейтингах.   
Ключові слова: банк, прибуток, контролінг, фінансові результати, активи, 

фактори впливу, криза. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку фінансово-

економічних відносин банківська система України знаходиться у складній 

ситуації. Економічні та соціальні потрясіння, девальвація гривні негативно 

вплинули на банківську діяльність України. Банки понесли великі збитки, 
втративши частину бізнесу та довіру вкладників.За таких умов актуальним буде 

дослідити проблеми та проаналізувати фінансові показники банків для 

покращення їх становища.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у 

дослідження банківської системи та її фінансових результатів, а також 

знаходження проблем банків та шляхів їх вирішення зробили вітчизняні 

науковці, зокрема: С. М. Ганзюк [1], О. А. Зінченко [2],  С. В. Осташ [3],  

О. Сарахман [4]. Навіть враховуючи значну кількість наукових досліджень з 

питань  проблем банків, причин банкрутства, відсутності прибутковості та 

конкурентоспроможності, ця сфера наукового аналізу залишається актуальною. 
Метою дослідження є аналіз фінансових результатів, методів їх оцінки та 

обґрунтування шляхів покращення становища банківського сектору України. 
Виклад основного матеріалу. Одним із основних напрямів аналізу 

фінансових показників банківської діяльності є прибутковість функціонування 

банку, що дає змогу визначити рівень ефективності його роботи. Початковим 
етапом дослідження результативності банківської діяльності є аналіз доходів та 

витрат, а завершальним є оцінка прибутковості. 
Особливості вияву кризових явищ у банківській системі України на 

практиці відобразились через негативні процеси, які об’єднались у комплекс 

великих проблем, що, у свою чергу, характеризують макроекономічні 

дисбаланси, які на сьогоднішній момент є одним із ключових факторів 

гальмування розвитку нашої країни. Серед таких процесів, які відображають 

http://www.econ.asu.ru/lib/d_strakh.pdf
https://upsk.com.ua/
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ознаки кризових явищ у банківському секторі, доцільно виділити наступні [1, 
с.11]: 

- збільшення витрат банків та наявність збитковості бізнесу банків; 
- недостатній рівень капіталізації банків; 
- оголошення банків неплатоспроможними та виведення їх з ринку.  
Досить важливим, у процесі діяльності банківських установ є завдання 

детально визначити, дослідити та врахувати різні фактори. Умовно більшість 

науковців поділяють фактори впливу на фінансові результати на внутрішні та 

зовнішні (рис. 1 ). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 1 – Фактори впливу на фінансові результати банківських установ 

*Джерело: побудовано автором 
 
До зовнішніх факторів відносять ті, які виникають внаслідок взаємодії 

банківської установи із зовнішнім середовищем, а внутрішні фактори 

впливають через дії в банківській установі, тобто в її внутрішньому існуванні. 

За результатами дослідження консалтингової компанії Мс Kinsey, було вказано, 

що 85 % факторів впливу на фінансові результати банківських установ є 

внутрішніми. 
Значною проблемою для банків є їх банкрутство. Воно відбулося 

внаслідок певних причин, серед них наступні [3, c. 230]: 
 активи виявились неякісними; 
 недосконале планування та управління банком; 
 зловживання інсайдерів 
 негативні економічні умови; 
 відсутність правильного аудиту та контролю; 
 шахрайство, підтасовка звітних даних; 
 незабезпечені витрати.   

Банки стикаються з труднощами, які виникають через відсутність 

yбільшості служб контролінгу. Недостатня кількість інформації про реальний 

фінансовий стан кожного банку, не дозволить швидко мінімізувати ризики та 

попередити про фінансову кризу [1, c 11].  
У 2018 році кількість діючих банків скоротилася до 82 фінансових 

установ, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом. Частка іноземного 

капіталу в статутному капіталі банків склала 56%. Кількість відділень банків в 

Фактори, які впливають на фінансові результати банківської установи 

ЗОВНІШНІ: 
 економічні; 
 демографічні; 
 соціальні;  
 науково-технічні; 
 політико-правові; 
 форс-мажорні. 

 

ВНУТРІШНІ: 
 система та методи управління;  
 рівень інформаційних технологій; 
 рівень організації процесу надання 

банківських послуг;  
 система довгострокового планування; 

орієнтація на маркетингову концепцію; 
 інноваційний характер. 
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Україні в 2018 році скоротилося на 3,8% до 9128. Ощадбанк залишається 

лідером за кількістю підрозділів з 2980 відділеннями, а ПриватБанк займає 

друге місце, маючи 2108 відділень. У першому півріччі поточного року 

Ощадбанк закрив 225 відділення, тоді як ПриватБанк - 135. Великі мережі 

підрозділів також мають Райффайзен Банк Аваль - 504 відділення і Укрсиббанк 

- 315 відділень.  
Прибуткову діяльність продемонстрували всі групи банків - з іноземним і 

приватним капіталом, а також державні банки. П'ятірка найприбутковіших 

банків не змінилася в порівнянні з першим кварталом: лідером залишається 

ПриватБанк (6,9 млрд грн прибутку за півроку), далі йдуть Райффайзен Банк 

Аваль (2,7 млрд), Укрсиббанк (1,4 млрд), ПУМБ (1 млрд.) і ОТП банк, який за 

підсумками січня-березня був третім за прибутковістю (зараз - 0,96 млрд грн). 

Найбільше збільшення кількості підрозділів серед великих банків показали 

Альфа-Банк - на 72 відділення, до 259, А-Банк - на 9, до 220, Укрбудінвестбанк 

- на 8 , до 42, ПУМБ - на 7, до 172 [5]. Доцільним буде розглянути банки і 

визначити в якому стані вони знаходяться, в прибутковому чи збитковому 

(рис.2). 

 
Рисунок 2 – ТОП 22 самих збиткових та прибуткових банків України, 

станом на 2019 рік, тис.грн 
*Джерело: побудовано автором на основі [5] 
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 Дивлячись на рисунок 2 видно, що найбільш прибутковим банком у 2019 

році став ПриватБанк, його прибуток становить 6 925 013 тис. грн. Самим 

збитковим банком виявився Сбербанк, в якого сума збитку -7 176 459 тис. грн. 

Також до списку банків, які не отримали прибуток відносяться: Укрсоцбанк, 

ВТБ та Промінвестбанк. До числа прибуткових банків належать Райффайзен – 
2 752 476 тис.грн, Укрсиббанк – 1 431 026 тис. грн та ПУМБ – 1 002 467 тис. 

грн.  
 Активи банківського сектору з 2018 рік виросли на 5% до 1,312 трлн грн, 

в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З початку року активи 

діючих банків скоротилися на 1,8%. При цьому загальні активи банків (не 

скориговані на резерви за активними операціями) на звітну дату склали 1,854 

трлн грн. 
Доходи банків склали 78,275 млрд грн, тоді як витрати - 65,463 млрд грн. 

Зобов'язання банків за цей період зросли на 54,6 млрд грн до 1,153 трлн грн, 

капітал банків збільшився на 7,7 млрд грн до перероблено 158,8 млрд грн [5].  
Досліджено, що 10 банків входять до числа тих, у кого найбільша 

кількість активів (табл.1) 
Таблиця 1 – 10 найбільших банків по величині активів, тис.грн 

№ Банк Активи 

1. ПриватБанк 230 953 162 

2. Ощадбанк 220 722 796 

3. Укрексімбанк 168 366 915 

4. Укргазбанк 65 709 939 

5. Райффайзен Банк Аваль 60 912 278 

6. Укрсиббанк 42 320 985 

7. ПУМБ 42 258 187 

8. Сбербанк 40 200 973 

9. Альфа-Банк 37 601 759 

10. Укрсоцбанк 35 164 594 

*Джерело: систематизовано автором на основі [5] 
  
Розглянувши фактори впливу на фінансові результати, визначивши 

причини банкрутства банківських установ, доцільно приділити увагу 

основному завданню, яке стоїть перед будь-яким банком – збільшення 

прибутку. 
Прибуток – це не об’єкт управління, оскільки його величина є 

результуючим показником і безпосередньо залежить від зміни абсолютних 

величин інших фінансових показників діяльності суб’єкта господарювання – 
його доходів та витрат [4, c. 212]. 
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Поняття дохідності банку відображає позитивний сукупний результат 

діяльності банківської установи в усіх сферах її господарсько-фінансової та 

комерційної діяльності. Розмір прибутку банківської установи залежить від її 

доходу, який у свою чергу залежить насамперед від обсягу кредитних вкладень 

та інвестицій, розміру відсоткової ставки за наданими кредитами та розміру і 

структури активів банківської установи. Тому доцільно розглянути модель 

значення «прибутковість (збитковість)» в контексті банківських установ 

(рис.3). 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Модель значення «прибутковість (збитковість)» 

банківських установ 
*Джерело: побудовано автором 
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- заохочення іноземних інвесторів; 
- повернення довіри населення до банків; 
- впровадження системи контролінгу банківських установ; 
- достовірний аналіз фінансових результатів банків; 
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функціонування, криза минулих років призвела до збиткової банківської 

діяльності. Причиною цьому недосконалість економічної системи країни і 

загальнодержавних фінансів. Тому головним завданням є відновлення 

стабільності банківської діяльності в Україні, насамперед через застосування 

антикризових заходів та інструментів державного регулювання. Кожна 

банківська установа в Україні повинна бути надійною, конкурентоспроможною 

та мати можливість подальшого розвитку своєї діяльності, забезпечуючи при 

цьому інтереси усі сторін, що беруть участь у процесі її функціонування. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДЕРЖАВНОГО 

ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
У статті визначено основні напрямки грошових потоків Державного ощадного 

банку України. Оцінено структуру та динаміку грошових потоків, що 

формуються в статтях пасиву балансу Державного ощадного банку України. 

Оцінено грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності. 
Ключові слова: грошові потоки, операційна, фінансова, інвестиційна 

діяльність. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Публічне акціонерне товариство «Державний 

ощадний банк України» є державною установою. Метою діяльності банку є 

отримання максимального прибутку від здійснення різних фінансових 

операцій, створення сприятливих умов для розвитку економіки країни, 

забезпечення піднесення ощадної справи, а також здійснення обслуговування 

юридичних та фізичних осіб. Зазначене обумовлює актуальність оцінки 

результатів діяльності та руху грошових коштів Державного ощадного банку 

України. 
Метою статті є оцінка грошових потоків банку та формулювання 

напрямків підвищення ефективності їх управління. 
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Інформаційними джерелами даного дослідження слугували наукові 

розробки вітчизняних вчених, зокрема, Біленко Д.В. [1], Єріс Л.М. [3], 

Сергєєва О.С. [4], фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства 

«Ощадбанк» [6]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Ощадбанк є одним із 

державних банків, який має закріплену законом державну гарантію на 

збереження вкладів громадян та їх видачу на першу вимогу. Така гарантія 

створює певні переваги для банку в процесі залучення заощаджень, оскільки 

забезпечує вкладнику надійність, стабільність і впевненість у завтрашньому 

дні, і разом з тим істотно впливає на рух грошових коштів. Аналіз динаміки і 

структури пасиву Державного ощадного банку України протягом 2014-2018 рр. 

дає змогу стверджувати, що всі 5 досліджуваних років найбільшу частку статті 

балансу пасивів займають рахунки клієнтів, їх відсоткова ставка коливається 

від 53,49% у 2015 році до 74,7% у 2017 році. Друге місце із незначними 

коливаннями займають випущені єврооблігації, максимальна відсоткова частка 

яких була зафіксована у 2016 році – 19,44%, а мінімальна у 2014 році – 11,87%.  
Кошти банків мають суттєвіші коливання з тенденцією спадання, протягом 

п’яти досліджуваних років вони із ставки 29,19% у 2014 році знизилися  до 

2,38% у 2017 році, а у 2018 році зросли, але лише на 0,8% і складали 3,18% 

(рис.1).  
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Рисунок 1 – Динаміка та структура пасиву Державного ощадного 

банку України за 2014-2018 рр. 
*Джерело:обраховано автором на основі [5] 

 
Аналіз пасивів необхідний для характеристики ресурсної бази, яка 

визначає можливість зростання доходів та прибутку і загальний економічний 

потенціал банку, що безпосередньо впливає на його вартість. Достатня 

кількість власних коштів банку сприяє його стабільному функціонуванню і 

нейтралізації різноманітних ризиків котрим він підпадає в процесі своєї 

діяльності і визначає його місце в банківській системі.  
Кожного року банк аналізує свій фінансовий стан на основі фінансової 

звітності. У таблиці 1 розглянемо чистий прибуток  або ж чистий збиток 

досліджуваної державної  установи за 5 років. 
Грошові показники відображені у таблиці 1 можна проаналізувати 

наступним чином, у 2014 році Державний ощадний банк України мав прибуток 

711 154 грн. і це є максимальний чистий прибуток за всі досліджувані роки. 

2015 і 2016 роки виявилися неприбутковими для банку, збиток становив 

10 015 396 грн. і 12 270 259 грн., відповідно. Та наступні роки принесли дохід, у 

2017 році він складав 467 668 грн., а в 2018 – 558 983 грн., це свідчить про 

реабілітацію банківської установи після двох збиткових років та подальший її 

розвиток. Для того, аби надалі не виникало проблем із доходами банку, 
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необхідно зважено та продумано скорочувати витрати, це допоможе за 

короткий час поліпшити його фінансовий стан, оптимізувати витрати, але 

пам’ятати, що оптимізація у короткостроковий період може принести економію 

коштів близько 10-20% [4], проте в довгостроковій перспективі ефект економії 

може бути знівельовано скороченням обсягів активів і пасивів. Зниження 

витрат і процес оптимізації банків є одним із факторів забезпечення їх 

фінансової стійкості та прибуткової діяльності [2]. 
Таблиця 1 – Динаміка прибутку Державного ощадного банку України 

(тис. грн.)  
Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Чисті процентні 

доходи/витрати 3 073 268 –4 344 103 –9 832 594 2 686 530 3 584 057 

Чисті непроцентні 

доходи/витрати 1 340 691 –1 531 247 1 819 439 3 366 581 4 114 962 

Операційний 

збиток/прибуток 4 413 959 –5 875 350 –8 013  155 6 053 111 7 699 019 

Операційні витрати –3 488 185 –4 238 638 –4 256 532 –5 586 057 –7 139 998 
Збиток/Прибуток до 

оподаткування 925 774 –10 113 988 –12 269 687 467 054 559 021 

Відшкодування/Витра

ти з податку на 

прибуток 
–214 620 98 592 –572 614 –38 

Чистий 

збиток/прибуток  711 154 –10 015 396 –12 270 259 467 668 558 983 

*Джерело:обраховано автором на основі [5] 
 
Державний ощадний банк України кожного року аналізує рух грошових 

коштів, чисте надходження або вибуття грошових коштів під операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Динаміку руху грошових коштів від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відображено на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Результат руху банківських коштів від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності у динаміці за 2014-2018 рр. 
(млн. грн.)  

*Джерело:систематизовано автором на основі [5] 
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У 2014, 2016 та 2017 роках в банку спостерігалося чисте надходження 

коштів від операційної діяльності у розмірі 19 918 377 грн., 30 354 063 грн. та 

34 757 314 грн., відповідно, а в 2015 і 2018 роках було зареєстровано вибуття 

грошей – 11 699 129 грн. і 3 827 820 грн., операційна діяльність включає в себе 

отримані та сплачені проценти та комісійні доходи і витрати, операції з 

іноземною валютою, зменшення або збільшення операційних активів, таких як 
кошти в банках, кредити надані клієнтам, а також збільшення операційних 

зобов’язань – кошти банків та рахунки клієнтів.  
Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, яка включає в себе 

придбання інвестицій, наявних для продажу, надходження від реалізації та 

погашення інвестицій, наявних для продажу, придбання основних засобів та 

нематеріальних активів та надходження від їх реалізації, спостерігається лише у 

2015 році і складає 9 931 349 грн., всі інші роки наявна збитковість від цієї 

діяльності, наприклад, у 2014 році – 22 863 910 грн., у 2016 році – 21 120 454 
грн., 2017 рік – 19 182 134 грн., 2018 – 9 102 619 грн., можемо спостерігати те, 

що із кожним наступним роком збиток від інвестиційної діяльності був все 

меншим і меншим, але все ж таки, на жаль, банк не досягнув прибутку від 

даного виду діяльності.  
Далі проаналізуємо грошові надходження від фінансової діяльності, яка 

складається з надходжень від випущених єврооблігацій, надходжень від інших 

запозичених коштів, їх погашення, виплату частини прибутку на основі 

фінансових результатів року, погашення боргових цінних паперів. Чисте 

надходження грошових коштів від фінансової діяльності спостерігалося лише 

перших два досліджуваних роки, тобто у 2014 – 3 880 224 грн. і 2015 – 
2 828 733 грн., як бачимо прибуток йшов на спад, у 2016 році вже почалася 

збиткова діяльність для банку, вона становила 407 117 грн., у 2017 – 756 954 
грн., а у 2018 – 615 426 грн., як бачимо у 2018 році збитковість від діяльності 

була менша, ніж у 2017 році на 141 528 грн. 
Проаналізувавши діяльність Державного ощадного банку України, 

можемо прийти до висновку, що банк у досить складних кризових для нашої 

країни умовах зміг вийти на прибуткову діяльність і вже кілька років поспіль 

займає одне з перших місць за динамікою залучення депозитів фізичних осіб. 

Таким чином, нами проаналізовано поточний стан Державного ощадного банку 

України та зміни, що у ньому відбулися протягом п’яти досліджуваних років. 

Було досліджено динаміку зміни активів і пасивів банку за період 2014-2018 рр. 

Провівши дослідження, виявлено існуючу тенденцію до зростання пасивів. В 

той же час було проведено дослідження динаміки доходів та витрат банку, 

показано спочатку скорочення рівня дохідності, іноді витрати перевищували 

дохід, але останні роки дохід банку був більшим, ніж його витрати, що свідчить 

про раціональне та грамотне використання коштів, а також нормальне 

функціонування банківської системи та кваліфіковане управління грошовими 

потоками банку. 
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В.В.Пивовар  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО ДОСТАТНІСТЮ 
У статті розглянуто вплив організаційно-правової форми здійснення 

страхової діяльності на можливості страхової компанії поповнювати власний 

капітал. Проаналізовано основні макроекономічні показники розвитку 

страхового ринку України за 2016-2018 рр. Розглянуто основні складові 

власного капіталу, в тому числі гарантійного фонду страхової компанії. 

Проведено аналіз структури власного капіталу страхового ринку України за 

останні три роки.  
Ключові слова: капітал, страхова компанія, достатність капіталу страхової 

компанії, власний капітал, статутний капітал.  
Складовою частиною фінансового ринку України є страховий ринок, 

розвиток та використання якого в інтересах сталого розвитку національної 

економіки в умовах інтеграції у світове економічне співтовариство та 

посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної 

безпеки. Нині страховий ринок України, як і інші фінансово-кредитні 

інститути, відчуває вплив фінансової кризи. Безперервна діяльність страхових 

компаній, особливо в умовах економічної нестабільності, потребує постійної 

підтримки достатності їх капіталу. Ефективність управління достатністю 

капіталу страховиків залежить від врахування динаміки розвитку страхового 

ринку, гнучкості та оперативності прийнятих управлінських рішень. Дана 

проблема надумає актуальності через недосконалість чинних в Україні вимог 

https://www.oschadbank.ua/ua/about/financial-reporting
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
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до капіталу страховиків, які не враховують усі ризики в їх діяльності, та 

обмеженістю доступу компаній до джерел ресурсів. 
Метою статті є проведення аналізу впливу організаційно-правової форми 

здійснення страхової діяльності на можливості страхової компанії поповнювати 

власний капітал. 
Дослідженню засад регулювання й оцінки достатності капіталу страхових 

компаній приділили значну увагу іноземні фахівці, а саме: І. Аффольтер, Н. 

Бургер, К. Г. Гунченко, С. Дарсі, Ж. Дене,  М. Коггінс, І. Б. Котлобовський, Г. 

Крамер, Р. Лестер, Ф. Лундберг, Р. Льюїс,  С. Харрінгтон  та ін. Окремі аспекти 

управління капіталом для забезпечення фінансової стійкості страхових 

компаній висвітлені в працях таких учених: С. А. Ачкасової, О. І. 

Барановського, А. О. Бойка, Н. М. Внукової, О. Д. Вовчак, О. О. Гаманкової, К. 

Г. Гриценка, О. В. Козьменко, О. В. Корват, Г. Г. Козоріза, О. М. Пікалова, Л. Г. 

Піратовського, Б. І. Пшика,  Ю. Е. Слепухіної, А. А. Супруна, Н. В. Ткаченко, 

Л. В. Шірінян, Г. В. Чернової та ін. Незважаючи 
У системі управління достатністю капіталу страхової компанії особливо 

важливим є питання формування наявного капіталу. Формування капіталу 

страховика здійснюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел 

фінансових ресурсів. Вибір конкретного методу та джерела поповнення 

капіталу залежить від організаційно-правової форми функціонування страхової 

компанії, значень коефіцієнтів достатності капіталу, планових темпів 

нарощення обсягів діяльності, зміни рівня ризиків у діяльності страховика, 

доступності окремих джерел фінансування для компанії, а також допустимими 

витратами на залучення додаткового капіталу.   
Якщо страхова компанія планує повільне поповнення капіталу з 

урахуванням темпів зростання активів, то його збільшення можна досягти за 

рахунок внутрішніх джерел (чистого прибутку). Якщо ж планується суттєве 

нарощення обсягів діяльності або необхідне значне збільшення капіталу для 

виконання нормативів достатності капіталу, формування капіталу можна 

здійснити за рахунок додаткової емісії акцій або залучення капіталу від 

зовнішніх інвесторів на умовах субординованого боргу. В Україні 

субординований борг як джерело поповнення капіталу страховиків не 

використовується, тому для визначення джерел фінансового забезпечення 

достатності капіталу вітчизняних страхових компаній проаналізовано 

управління формуванням власного капіталу [4].  
Варто зауважити, що суттєвий влив на можливість окремої страхової 

компанії поповнювати власний капітал має організаційна-правова форма 

здійснення страхової діяльності. Страховики різних організаційно-правових 

форм створюються в Україні відповідно до Господарського кодексу України, 

Законів України: «Про страхування», «Про акціонерні товариства», «Про 

господарські товариства» тощо. Відповідно до статті 2 Закону України «Про 

страхування» [5] страхові компанії можуть функціонувати у формі публічних та 

приватних акціонерних товариств, командитних товариств та товариств з 

додатковою відповідальністю. За формою власності страховики можуть бути зі 
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стовідсотковим українським капіталом, за участю іноземного капіталу або зі 

стовідсотковим іноземним капіталом.   
Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на кінець 2018 

року становила 281, у тому числі страхових компаній, що здійснюють 

страхування життя – 30 компаній, страхових компаній, що здійснюють 

страхування інше, ніж страхування життя – 251 компанія. Кількість страхових 

компаній продовжує тенденцію до зменшення, так за попередній рік за 

рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, або за власною ініціативою страховиків, було 

ліквідовано 13 компаній, порівняно з 2016 роком зменшилася на 29 компаній. 
Незважаючи на велику кількість страховиків в Україні, основну частку 

страхових виплат (97,9%) забезпечує 100 компаній. Близько 180 страхових 

компаній не використовує свій економічний потенціал та не створює 

конкуренції на страховому ринку.  
Більшість страхових компаній в Україні створено у формі приватних 

акціонерних товариств (60,16%) та товариств з додатковою відповідальністю 

(29,99%). Такі організаційно-правові форми надають її власникам певних 

переваг: цілковита підконтрольність та забезпечення інтересів засновників. 

Однак в умовах підвищення наглядових вимог до достатності капіталу приватні 

акціонерні товариства та товариства з додатковою відповідальністю є менш 

мобільними, ніж публічні акціонерні товариства, для яких доступний широкий 

спектр методів поповнення статутного капіталу [6 c. 256].   
Іноземний капітал на страховому ринку України представлений 60 

страховими компаніями, з яких 24 компанії створені як дочірні підприємства 

міжнародних фінансових та страхових груп (Vienna insurance group, GRAWE 
group, UNIQA, QBE, ERGO, PZU, POCHO-Allianz, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, 

Национальный резервный банк, Росгосстрах, Русский стандарт, AIG, BNP 

Paribas Group та PPF Group N.V. та ін.). Найбільшу частину в загальному 

іноземому капіталі ставить капітал Кіпру (45,5%), Австрії (15,9%), Франції 

(4,9%), Великобританії (3,4%), США (2,9%), Нідерландів (2,2%) і Болгаріх 

(2%). 
В умовах браку коштів вітчизняних інвесторів та необхідності підвищення 

капіталізації страхового сектору прихід на страховий ринок України іноземних 

інвесторів слід розглядати як позитивний фактор. З метою подальшого 

залучення іноземного капіталу у страховий бізнес України необхідно створити 

прозору систему регулювання страхової діяльності, забезпечити стабільність 

податкового законодавства та здійснити реформи в тих сегментах, які сприяють 

розвитку страхового ринку (пенсійна реформа, обов’язкове медичне 

страхування, агрострахування, страхування екологічних ризиків тощо). 
Основним індикатором, який використовують при оцінюванні капіталізації 

страхових компаній на макрорівні, є відношення власного капіталу до ВВП 

країни.  Результат розрахунку ключових макроекономічних показників 

розвитку страхового ринку України представлено в табл. 1.    
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Таблиця 1 – Основні макроекономічні показники розвитку страхового 

ринку України у 2016-2018 рр.[7] 
Показник Рік 

2016 2017 2018 
ВВП, млн. грн. 2385367 2983802 3558706 
Темпи зростання ВВП, % 19,96 25,08 19,28 
Валові страхові премії, млн. грн. 35170,3 43436,8 49367,5 
Темпи зростання валових страхових премій, % - 23,5 13,65 
Відношення валових страхових премій до ВВП, 

% 
1,47 1,46 1,39 

Власний капітал, млн. грн. 286208,9 273008,2 270839,2 
Темпи зростання власного капіталу, % - -4,6 -0,8 
Відношення власного капіталу до ВВП, % 11,9 9,1 7,6 
Страхові резерви, млн. грн. 202736,4 223642,9 266562,7 
Темпи зростання страхових резервів, % - 10,3 19,2 
Відношення страхових резервів до ВВП, % 8,4 7,5 7,5 
 

Аналіз показників функціонування національного страхового ринку 

виявив, що за аналізований період обсяг валових страхових премій поступово 

збільшується, що свідчить про нормалізацію фінансового стану після анексії 

Криму та розгортанням збройного конфлікту на сході України. За 2016-2018 рр. 

Спостерігається зменшення розмірів власного капіталу страхових компаній, зо 

пов'язано із зменшенням кількості страхових компаній (із 310 в 2016 році до 

281 в 2018 році).  
Станом на кінець 2018 р. страховий ринок забезпечує перерозподіл 1,39 % 

ВВП, водночас, як аналогічний показник для розвинених країн становить 8–12 
%. З одного боку, це свідчить про потенційні можливості його подальшого 

розвитку, з іншого – страховий сектор сьогодні не повною мірою використовує 

свій інвестиційний потенціал для розвитку економіки. Слід наголосити, що 

впродовж 2016-2018 рр. відношення власного капіталу страхових компаній до 

ВВП перевищувало відношення валових страхових премій до ВВП. Проте 

зазначена тенденція обумовлена не високим рівнем достатності капіталу 

українських страховиків, а низькою ефективністю управління формуванням та 

використанням власного капіталу. Так, основні лідери страхового ринку 

України за показниками валових страхових премій та виплат 2018 року (ПРАТ 

СК «АХА Страхування», ПРАТ СК «Уніка», ПРАТ СК «Арсенал Страхування», 

АСК «ІНГО Україна», ПАТ СК «Українська страхова група», ПРАТ СК 

«Провідна», ПРАТ СК «Альфа Страхування» та ін.) мали дефіцит власного 

капіталу для покриття ризиків, одночасно як компанії з незначними обсягами 

страхової діяльності (ПрАТ СК «КРОНА», ПРАТ СК «Граве Україна», ПРАТ 

СК «Мега-Поліс», ПРАТ СК «Теком» та ін.) – надлишок капіталу. Частка 

власного капіталу страховиків, які забезпечують лише 14,26% страхових виплат 

ринку, у загальному обсязі власного капіталу всіх страхових компаній України 

становить близько 70,68% [2 c. 297]. 
В діяльності страхових компаній, значно більше ніж у інших суб’єктів 

господарювання з інших галузей економіки, в тому числі і інших фінансових 
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установ приділяють увагу саме власному капіталу, адже він лежить в основі 

визначення платоспроможності компанії, яка є ключовим показником 

фінансового стану. Власний капітал має такі ж елементи як і інші суб’єкти 

господарювання, але мінімальні вимоги до статутного капіталу чітко прописані 

у вітчизняній (Закон України «Про страхування») та міжнародній законодавчій 

базі – директиві Європейського союзу (Solvency II) [1 c. 42].  
Водночас вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу 

доповнюються вимогами і щодо його якісного наповнення. Статутний капітал 

формується в грошовій формі, при цьому не більше 25 % дозволяється 

формувати за рахунок державних цінних паперів. Забороняється 

використовувати векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, отримані в 

кредит, в позику та під заставу, і вносити до статутного капіталу нематеріальні 

активи.  
Згідно чинного законодавства страхова компанія формує гарантійний 

фонд, до складу якого відносять додатковий капітал, резервний капітал та 

нерозподілений прибуток. Всі ці елементи капіталу можуть нарощуватись у 

випадку ефективної діяльності страхової компанії, оскільки резервний капітал 

та нерозподілений прибуток формуються за рахунок чистого прибутку, а 

додатковий капітал, може з’явитись у випадку або ж зростання ринкової 

вартості акцій, якщо страхова компанія утворена у вигляді акціонерного 

товариства, або ж додатково вкладеного капіталу власниками компанії. В будь-
якому випадку, страхова компанія, яка за результатами фінансового року 

отримає чистий збиток, зменшить розмір свого власного капіталу  
Аналіз загальної динаміки власного капіталу не дає можливості дослідити, 

за рахунок яких складових поповнювалися фінансові джерела страховиків, 

оскільки внесок окремих його складових можна трактувати по-різному. Так, 

одні складові фінансових ресурсів забезпечують реальне зростання обсягу 

капіталу, інші елементи, враховуючи їх необ’єктивну оцінку, можуть сприяти 

необґрунтованому та надмірному завищенню розміру власних коштів [1 c. 43].  
Проведемо аналіз структури власного капіталу страхового ринку України, 

яка відображає процес формування власного капіталу страхових компаній. 

Динаміка структури власного капіталу страхових компаній, розрахована за 

даними Нацкомфінпослуг [7], представлена на рис. 1. 
Проведений аналіз формування власного капіталу страхових компаній 

(рис.1) дав змогу оцінити, що особливістю страхового ринку України є висока 

частка статутного капіталу (51,8%) у загальній структурі власного капіталу. 

Зміна обсягу власного капіталу протягом звітного періоду відбувалася за 

рахунок коливання розміру нерозподіленого прибутку. Частка нерозподіленого 

прибутку 2018 році порівняно з 2016 роком зменшилась на 6,2 %. Водночас 

зменшення рівня відрахувань до нерозподіленого прибутку та резервного 

капіталу збільшує розмір прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів. 

Зазначені тенденції позитивно впливають на вартість акцій і подальший процес 

формування статутного капіталу страховиків. 
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Рисунок 1 - Динаміка структури власного капіталу страхових компаній 

України у 2016-2018 рр. 
 
Таким чином, формування капіталу страховика здійснюється за рахунок 

внутрішніх та зовнішніх джерел фінансових ресурсів. Вибір конкретного 

методу та джерела поповнення капіталу залежить від різних факторів. Суттєвий 

влив на можливість окремої страхової компанії поповнювати власний капітал 

має організаційна-правова форма здійснення страхової діяльності. Також були 

проаналізовані основні показники діяльності страхових компаній. Варто 

відзначити, що з останні роки кількість страхових компаній зменшилась, однак 

такі показники, як статутний та резервний капітали мають тенденцію до 

збільшення. Було проаналізовано структуру власного капіталу страхових 

компаній. Аналіз загальної динаміки власного капіталу не дає можливості 

дослідити, за рахунок яких складових поповнювалися фінансові джерела 

страховиків, оскільки внесок окремих його складових можна трактувати по-
різному.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
В роботі досліджено особливості формування фінансового потенціалу 

страховика. Обґрунтовано інтеґральний показник оцінки фінансового 

потенціалу розвитку страхової компанії. 
Ключові слова: фінансовий потенціал, страхова компанія, фінансові 

показники, рентабельність, фінансове забезпечення. 
Фінансовий потенціал страхової компанії – це фінансові ресурси, що 

знаходяться в господарському обігу і використовуються для проведення 

страхових операцій і здійснення інвестиційної діяльності.  
Всесвітня фінансова криза (2008-2010рр.) негативно вплинула на розвиток 

страхового ринку України. Намагання убезпечити фінансову стійкість при 

суттєвому зменшенні надходжень сукупних страхових премій спонукало 

страховиків до збільшення обсягу тих страхових премій, які передавалися у 

перестрахування, а також до збільшення відрахування у страхові резерви. 
Проблема створення фінансового забезпечення розвитку страховиків є 

недостатньо вивченою та потребує подальших розробок. Недостатньо 

комплексних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій з 

визначення фінансового потенціалу, та, на цій основі, розробки керуючих дій, 

які сприятимуть розвитку та підвищенню конкурентоспроможності страховиків 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. Дискусійними є питання оцінки 

фінансової стійкості страховиків, недостатньо розробленими є підходи до 

прогнозування розвитку тощо. Одним з етапів, які передують розробці заходів 

зі створення фінансового забезпечення функціонування страховиків є 

визначення розміру їх фінансового потенціалу. 
Проблемам формування та аналізу фінансового потенціалу страхових 

компаній на національному страховому ринку України присвятили свої праці 

такі вчені, як В.Д. Базилевич, С.Г. Лопатченко, О.С. Журавка, А.М. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://www.dfp.gov.ua/
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Кривенцова, А.М. Павловська. Але досвід функціонування страхового ринку 

показав, що за умов євроінтеграції для більшості страхових компаній 

актуальними стали проблеми підтримання їхнього фінансового потенціалу. 
Метою статті є аналіз основних фінансових показників страхової компанії. 
Якщо в період створення страхової компанії її базовим елементом є 

власний капітал, то другим джерелом у формуванні її фінансового потенціалу є 

інвестиційна діяльність, яка забезпечує певний дохід [1, с. 55]. Беручи до уваги 

вагомі здобутки науковців, зазначимо, що проблема створення фінансового 

забезпечення розвитку страховиків є недостатньо вивченою та потребує 

подальших розробок. Недостатньо комплексних досліджень, спрямованих на 

розроблення рекомендацій з визначення фінансового потенціалу, та, на цій 

основі, розробки керуючих дій, які сприятимуть розвитку та підвищенню 

конкурентоспроможності страховиків на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Дискусійними є питання оцінки фінансової стійкості страховиків, недостатньо 

розробленими є підходи до прогнозування розвитку. Капітал страховика є 

основою його діяльності й сукупності фінансових ресурсів: власних, залучених 

чи позичених, які перебувають у розпорядженні страховика і використовуються 

для забезпечення його діяльності та отримання прибутку.  
Характерною рисою розвитку страхового ринку є зростання капіталу, 

нагромадженого страховими компаніями, який і перетворює компанії 

розвинених країн у потужних інституційних інвесторів. Здійснюючи страхові 

послуги, страхові організації опосередковують рух фінансових ресурсів на 

ринку. Значний вплив на фінансовий потенціал страхових компаній здійснюють 

страхові премії, які надходять від клієнтів [2, с. 105]. Капітал страхової компанії 

є фінансовою основою розвитку і вміщує в собі такі елементи: статутний 

капітал, додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток. 
Одним з етапів, які передують розробці заходів зі створення фінансового 

забезпечення функціонування страховиків є визначення розміру їх фінансового 

потенціалу. Саме від наявного фінансового потенціалу багато у чому залежить 

фінансування програм розвитку діяльності, формування стійкої ринкової 

позиції, можливість фінансування розробки і впровадження нових страхових 

продуктів [3, с. 48].  
Забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості та 

платоспроможності не завжди відповідає цілям власників, основини 

економічний інтерес яких полягає у зростанні прибутку і збільшенні ринкової 

вартості страхової компанії. Звідси зрозуміла необхідність відчутної 

присутності держави на страховому ринку в особі органу нагляду за страховою 

діяльністю. Держава виступає у ролі соціального гаранта, що пильнує 

забезпечення інтересів страхувальників, які є найбільш вразливими суб'єктами 

фінансових відносин у цій сфері і тому потребують відповідного захисту з боку 

держави, адже при неплатоспроможності страхової організації потерпає саме 

страхувальник: він втрачає страховий захист і внесені суми премій. 
Фінансові ресурси страхової організації, як елемент її потенціалу – це 

сукупність тимчасово вільних коштів, що знаходяться в обігу у страхової 

компанії та використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, 
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фінансової діяльності. Страхова організація володіє певними фінансовими 

ресурсами, інвестування яких є джерелом інвестиційного доходу. За рахунок 

фінансових ресурсів страховик виконує свої зобов'язання перед 

страхувальниками, може стабілізувати власний фінансовий стан, зменшити 

інфляційний тиск, пропонувати на страховому ринку менш прибуткові види 

страхових послуг. Основні фінансові показники НАСК «Оранта» наведено в 

табл. 1 [4]. 
Таблиця 1 – Основні фінансові показники діяльності, тис. грн. 

Показники/роки 2014 2015 2016 2017 2018 
Власний 

капітал 372483,2 181845,7 263385,1 253030,3 243863,2 

Страхові 

виплати 117375,4 113990,6 149942,7 195470,2 184920,3 

Чистий 

прибуток 1186,4 -174281,2 35550,8 -4593,0 -9134,0 

 
Фінансовий стан страхової компанії є досить важливим критерієм її 

успішної діяльності, що свідчить про можливість організації належним чином 

управляти фінансовими операціями, наприклад, своєчасно здійснювати грошові 

розрахунки, і визначає сукупність показників, які віддзеркалюють 

результативність його функціонування. Також фінансовий стан 

характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування 

і використання його фінансових ресурсів. Але дослідження не всіх показників 

безпосередньо слугує цілям підвищення конкурентної позиції страхової 

компанії, у зв’язку з чим необхідні їх відбір і систематизація. Зокрема, доцільно 

проаналізувати такі показники, що характеризують фінансовий стан страхової 

організації та є запорукою укріплення його конкурентоспроможності, як 

страхові платежі, страхові резерви, активи тощо. Доцільно буде проаналізувати 

їх у розрізі окремої страхової компанії на прикладі страхової компанії НАСК 

«Оранта». 
Основними елементами системи фінансового забезпечення розвитку є 

вхідний фінансовий потік, наявний статутний капітал, наявний гарантійний 

фонд. До вхідного фінансового потоку страховика варто віднести: отримані 

страхові премії, збільшення статутного капіталу, доходи від інвестування. 

Значний розмір вхідного фінансового потоку дає змогу формувати фінансовий 

потенціал, який у майбутньому можливо використовувати на розвиток [5, с. 

114]. 
Під фінансовим потенціалом розвитку страховика будемо розуміти 

сукупність вільних від зобов’язань фінансових ресурсів страховика, яку 

спрямовують на розширення діяльності. Цільове використання фінансового 

потенціалу створює фінансову базу його розвитку. Показники фінансової 

стійкості й платоспроможності страховика є якісними характеристиками 

фінансового потенціалу розвитку. 
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Аналіз рівня фінансової стійкості за належністю статутного капіталу 

показав, що всі компанії, які придбали іноземні інвестори, мають значний 

рівень фінансової стійкості та платоспроможності порівняно з суто 

українськими страховиками. Підвищення вартості бізнесу спирається на 

достатність фінансового потенціалу розвитку. Для підтримки належного рівня 

конкурентоспроможності українські страховики мають створювати систему 

фінансового забезпечення та використовувати фінансовий потенціал розвитку. 

Для вирішення цього завдання пропонуються наступні етапи створення 

фінансового забезпечення розвитку страховика (рис. 1). 
Передумовою створення системи фінансового забезпечення розвитку 

страховика є оцінювання його фінансового стану. Як показало дослідження, 

більшість методик визначення рівня розвитку страховиків, показники та 

критерії оцінки діяльності страхових компаній торкаються переважно питань 

оцінки фінансової надійності та стійкості страховика. Методологія оцінки 

стосується окремих показників або показників-індикаторів та спирається на 

констатацію фінансового стану в минулому.  

Рисунок 1 – Етапи створення системи фінансового забезпечення розвитку 

страховика [7] 
Розвиток та фінансовий потенціал оцінюються недостатньо вичерпно. 

Пропонуємо здійснювати оцінювання фінансового розвитку страховика, яке, 
враховуючи функції інституту страхування, має два напрямки: страховий та 

фінансовий. Фінансовий напрямок передбачає інвестування та управління 

активами страховика. Страховий напрямок передбачає управління страховою 

діяльністю, у тому числі страховими резервами. 
Вивчення методичних засад діагностики фінансового стану і розвитку 

страхових компаній привело до висновків щодо відсутності комплексного 

1. Забезпечення формування максимального обсягу  фінансових 

надходжень відповідно до планів розвитку страховика 

 
2. Оптимізація (бюджетування) доходів та витрат страховика 

страховика для здійснення поточної діяльності 
 
 3. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів 

 
 

4. Оптимізація грошових потоків з використанням перестрахування  
та інвестиційних інструментів 

 
 
         5. Забезпечення стабільної фінансової рівноваги (платоспроможності, 

ліквідності, фінансової незалежності, прибутковості)  
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інтеґрального показника оцінки розвитку за напрямами як страхової, так і 

фінансової діяльності страховика. В умовах фінансової кризи визначення та 

оцінка фінансового потенціалу розвитку стає вкрай актуальною не тільки для 

менеджменту страховика, але й для страхувальників та фінансових партнерів.    
Тому обґрунтований інтеґральний показник оцінки фінансового 

потенціалу розвитку, виражений таким чином [6, с. 140]: 
FDP = FE – MFN = (Ocap + IR) – (Ipay + TC),  (1) 

де FDP (Financial Development Potential) – фінансовий потенціал розвитку; 
FE (Financial Enrichment) – фінансове забезпечення страховика; 
MFN (Moment Financial Needs) – поточні фінансові потреби; 
Ocap (Own Capital) – власний капітал; 
IR (Insurance Reserves) – страхові резерви; 
Ipay (Insurance Payments) – страхові виплати; 
TC (Total Costs) –  загальні витрати.   

Інтеґральний показник FDP відображає зміни надходжень страхових 

внесків, інвестиційного доходу, страхових резервів, статутного капіталу та 

інших фінансових ресурсів. У роботі доведено, що динаміка цього 

інтеґрального показника фінансового потенціалу розвитку FDP характеризує як 

процес накопичення, так і активність компанії на ринку, тобто процес 

використання накопичених фінансових ресурсів. 
Фінансове забезпечення розвитку страховика формується за рахунок 

надходжень страхових внесків, із яких у майбутньому формують страхові 

резерви; за рахунок інвестиційного доходу, що страховик отримує від 

розміщення страхових резервів та інших фінансових ресурсів; за рахунок 

статутного капіталу, інших ресурсів, нерозподіленого прибутку, котрий є 

власністю страховика й свідчить про його платоспроможність та фінансову 

стійкість [5, с. 113].  
Якщо страховик здійснює тільки накопичення фінансового потенціалу 

розвитку, він втрачає конкурентні переваги. Якщо страховик реалізує тільки 

використання, то знижує фінансовий потенціал та власну фінансову стійкість. 

Спільна для всіх страховиків із українським капіталом тенденція полягає в 

постійному накопичуванні фінансового потенціалу розвитку замість його 

зваженого використання, може бути пов’язана й зі залежністю інвестиційного 

портфеля від депозитних вкладень, і з відсутністю інновацій у страховому 

бізнесі, й з малою диверсифікованістю страхового портфеля. 
Результатом фінансово-господарської діяльності страховика можна 

вважати суму фінансового і страхового результатів, де фінансовий результат 

охоплює результат від інвестиційної діяльності та діяльності з управління 

активами, а страховий результат – це різниця між отриманими страховими 

платежами, виплатами страхового відшкодування, аквізаційними витратами та 

преміями, що передані у перестрахування за період, якій аналізують [7]. 
IBFB = IB + FB,      (2) 

де IB – страховий результат; 
FB– фінансовий результат. 
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Сформована матриця допомагає спрогнозувати “критичний шлях” 

страховика на перспективу, а визначення показника потенціалу фінансового 

розвитку дає змогу визначити розмір фінансових ресурсів, що можуть бути 

інвестовані у розвиток.  
Логічним завершенням процесу діагностики фінансового розвитку 

страхової компанії стає виявлення достатності створеного фінансового 

потенціалу розвитку для реалізації страхового та фінансового напрямів 

діяльності. 
Об’єднання реалізації цільової функції оптимального інвестування з 

дотриманням усіх обмежень, накладених на значення її параметрів, було 

представлено у моделі, яка має вигляд [7]: 
))1/(1)(( t

ijij
j
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i
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j

ijij
ik

k rpdbBpaвAD ,  (3) 

де D – прибутковість інвестиційних вкладень;  
D – прибутковість інвестиційних вкладень;  
A k  – загальна величина страхових резервів по к-му виду страхування; 
в ij  – частка в портфелі активів i-го виду j-го емітента, що приймаються в 

покриття страхових резервів; 
В – власні засоби страхової компанії, що використовуються як інвестиційні 

ресурси; 
b ij  – частка в портфелі активів i-го виду j-го емітента, що представляють власні 

кошти; 
d ij  – прибутковість активів i-го виду j-го емітента, що представляють власні 

кошти; 
а ij  – прибутковість активів i-го виду j-го емітента; 
p ij –міра чинника ризику страховика при розміщенні страхових резервів в 

активи i-го виду j-го емітента; 
r– встановлюваний страховиком максимально допустимий рівень ризику чи 

інфляції по інвестиційному портфелю; 
t– період інвестування. 

Незалежно від того, яку змінну використовувати (з урахуванням ризику 

або без), модель дасть змогу максимізувати поточну вартість дисконтованого 

потоку інвестиційних прибутків, тобто оптимізувати прибутки, що страховик 

очікує в першому, другому, третьому і n-му роках за ризикової ставки дисконту 

або необхідної норми доходу. Обмеження інвестування фінансових ресурсів 

страховика відображене при оптимізації інвестиційного доходу страховика 

шляхом економіко-математичного моделювання з використанням програмного 

пакета.  
Оскільки страховики є суб’єктами фінансового ринку, що несуть 

підвищене ризикове навантаження, пропонується враховувати це навантаження 

при оцінці їхнього фінансового стану. Також необхідно використання 

превентивного тестування для визначення фінансового стану страховика. 

Досліджена методика превентивного тестування дозволяє в автоматичному 

режимі одержати інформацію про перебування страхового ринку і позиції 
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страхової компанії на ньому. Методика розроблена з метою стандартизації 

процедур при аналізі діяльності страховиків, а також своєчасного виявлення 

ризиків в їх діяльності фахівцями компаній, контролюючими органами, 

представниками рейтингових агентств, дослідниками [2, с. 105]. 
Хоча однією з функцій страхової компанії є прийняття на себе 

підвищеного рівня ризику, облік ризиків при оцінці діяльності та розвитку 

страховика у досліджених методиках не здійснювали. Фахівці пропонують 

враховувати ризикове навантаження при оцінці їхнього фінансового стану. Для 
цього проводиться ризик-експозиція, а саме: оцінювання вірогідності реалізації 

ризику та його величини. Застосування методики передбачає виконання 

наступних кроків: 1) оцінювання фінансового стану страховика за тестами 

раннього попередження Держфінпослуг України; 2) експертне оцінювання 

вірогідності збитків від настання ризикових подій для ринку та страхової 

компанії експерта; 3) визначення величини збитків від настання ризикових 

подій для страхової компанії експерта; 4) обробка даних експертів шляхом 

калькуляції середньоквадратичного відхилення результатів оцінювання ринку 

та страховика задля уникнення суб’єктивності; 5) проведення ризик-експозиції 

в розрізі технічних, нетехнічних та інвестиційних ризиків страховика. 
Превентивне тестування дозволяє отримати коригуючий ризик-коефіцієнт та 

визначити рейтинговий клас страховика. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО 
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ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
У статті проведено аналіз основних показників діяльності Подільського 

регіонального страхового центру Приватне акціонерне товариство 

«Українська пожежно-страхова компанія», зокрема,структуру та динаміку 

активів та власного капіталу товариства,рух грошових коштів Української 

пожежно-страхова компанії, що дало змогу визначити основні проблемні 

місця її діяльності. 
Ключові слова: активи товариства, власний капітал, грошові кошти, 

страховий ринок.  
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.Українська пожежно-страхова компанія – це лідер 

страхового ринку України, що надає широкий спектр страхових послуг та 

пропонує для своїх клієнтів 20 видів добровільного та 16 видів обов'язкового 

страхування. Актуальність оцінки фінансових показників її діяльності 

обумовлена необхідністю визначення основних проблем у діяльності, що 

дозволить в подальшому удосконалити систему управління. 
Метою статті є аналіз основних фінансових передумов та результатів 

діяльності Подільського регіонального страхового центру Приватне акціонерне 

товариство «Українська пожежно-страхова компанія». 
Інформаційними джерелами даного дослідження слугували статистичні 

та аналітичні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг [7; 8], фінансова звітність Подільського 

регіонального страхового центру ПАТ «Українська пожежно-страхова 

компанія» [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Розроблення та 

впровадження страхових продуктів дозволяють УПСК виходити на нові ринки 

й принципово новий рівень розвитку у сфері обслуговування клієнтів. 

Постійнийаналіз промислових, аграрнихта інноваційних ринків, ринків 
фінансових послуг, великого та малого бізнесу дозволяє створювати страхові 
продукти відповідно до потреб кожної галузі. Основні фінансові результати 

УПСК за 2018 рік включають [1]: 
 страхові платежі - 532,9 млн. грн.;  
 страхові відшкодування - 143,2 млн. грн.;  
 активи компанії - 529,3 млн. грн.;  
 кошти на рахунках - 209,7 млн. грн.;  
 нерухоме майно-187,3 млн. грн.;  
 статутний капітал-100,0 млн. грн.;  
 страхові резерви - 263,6 млн. грн. 
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Аналіз структури активів включає оцінку необоротних та оборотних 

активів (табл. 1, табл. 2). Як видно із таблиці 1 протягом 2015-2018років 

загальна сума нематеріальних активів зросла на 63476,1тис грн.  або ж на 

39,42%. Це збільшення  відбулося переважно за рахунок інвестиційної 

нерухомості що зросла на 173926,7 тис. грн., зросту первісної вартості 

інвестиційної нерухомості 192137,5 тис. грн.  та зносу інвестиційної 

нерухомості 18210,8 тис. грн. в той же час значно скоротилася сума основних 

засобів на 78,8% тому зменшилась сума матеріальних активів, що 

використовуються у процесі діяльності. 
Таблиця 1 – Аналіз динаміки необоротних активів ПАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія за 2015-2018 роки» 

* Джерело: обраховано автором на основі [https://upsk.com.ua (додаток1)] 
 
Що стосується структури  оборотних активів, то можна зазначити, що  

вона значно зменшилась на 53582,2 тис. грн. Це свідчить про скорочення 

обороту підприємства і негативні тенденції у його роботі (табл. 2).  

Інвестиційна нерухомість за період 2014 по 2016 рр. зросла з 0 до 183396,5 

тис.грн, що свідчить про значний вклад інвестицій для розвитку підприємства, 

первісна вартість інвестиційної нерухомості у 2016 набула найбільшого 

значення це 200354,9  
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств за 4 роки майже не змінились, Інші фінансові 

інвестиції скоротились з 7292,3 тис. грн. до 226тис.грн. Довгострокова 

дебіторська заборгованість скоротилась з 60,5тис.грн до 0, це відбулося в 

наслідок значного скорочення боргів перед підприємством. 

Актив 2015р. 
(тис.грн) 

2016р. 
(тис.грн) 

2017р. 
(тис.грн) 

2018р. 
(тис.грн.) 

1. Необоротні активи  
Нематеріальні  активи 1062,2 967,8 857,9 756,6 
Первісна вартість 4110,1 4180,1 4159,1 4237,2 
Накопичена амортизація 3047,9 3212,3 3301,2 3480,6 
Основні засоби 127226,1 32895,2 27132,6 26916,8 
Первісна вартість 167687,4 71624,3 65576,6 80835,7 
Знос 40461,3 38729,1 38444 53918,9 
Інвестиційна нерухомість 0 160135,4 183396,5 173926,7 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 168418,3 200354,9 192137,5 
Знос інвестиційної нерухомості 0 8282,9 16958,4 18210,8 
Довгострокові фінансові інвестиції, які 

обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

5499,2 5297.5 5500,4 5495,2 

Інші фінансові інвестиції 7292,3 4068,2 1568,2 226 
Довгострокова дебіторська заборгованість 60,5 30 21 0 
Відстрочені податкові активи 3824,1 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
15998,2 26455,8 18808,4 17117,4 

Усього 160962,6 230049,9 237285 224438,7 
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Таблиця 2 – Аналіз динаміки оборотних активів ПАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія за 2015-2018 роки», тис. грн. 

* Джерело: обраховано автором на основі [https://upsk.com.ua (додаток1)] 
 
Отже, балансова вартість ПАТ Української пожежно-страхової компанії 

станом на 2015 рік становила 445752,3 тис. грн., в 2016 році він зросла до 

471714,7 тис. грн., в 2017 до 473021,9 тис. грн.,що відбулося в наслідок 

значного збільшення необоротних активів -47,4% та скоротився у 2018 до суми 

462051,4 тис. грн. (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Динаміка балансової вартості ПАТ Українська пожежно-

страхова компанія за 2015-2018 рр. 
* Джерело: побудовано автором на основі електронного джерела [https://upsk.com.ua 

(додаток1)] 

430000

440000

450000

460000

470000

480000

Баланс

Актив 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 
2.Оборотні активи 
Запаси 1621,3 1376,7 1741,2 1802,6 
Виробничі запаси 1621,3 1376,7 1741,2 1802,6 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1183,8 1099,4 2052,5 2775,2 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
За виданими авансами 0 0 0 0 
З бюджету 414,4 117,4 21,9 12,9 
У тому числі з податку на прибуток 370,8 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
3197,5 2578,7 2836,8 2396,1 

Інша поточна дебіторська заборгованість 695,6 12459,2 5006,1 5501,1 
Гроші та їх еквіваленти 273791 223098,6 222420,8 217960,1 
Готівка 178,2 25,6 7,5 7,2 
Рахунки в банках 273511,4 223070 222413,3 217952,9 
Витрати майбутніх періодів 38,6 46,3 0 0 
Частка перестраховка у страхових резервах 3847,5 888,5 1599,3 734,3 
Резерви збитків 0 0 49,4 0 
Резерви незароблених премій 3847,5 888,5 1549,9 734,3 
Інші оборотні активи   58,3 25,2 
Усього 284789,7 241664,8 235736,9 231207,5 
3.Необоротні активи, утримувані для 

продажу та групи вибуття 
0 0 0 6405,2 

Баланс 445752,3 471714,7 473021,9 462051,4 
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Аналіз фінансового результату діяльності ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія» засвідчує переміну динаміку (табл. 3). Протягом 2015-2017 
років чистий прибуток  зростав, проте у 2018 р. ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія» мала збиток у розмірі -25355,1 тис. грн., що є негативним 

економічним явищем.  
Таблиця 3 – Динамікафінансового результату ПАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія», 2015-2018 рр., тис. грн.. 
Стаття 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Залишок на початку року 246950,2 280846,5 281509,5 282097 
Чистий прибуток(збиток) 76240,7 774,4 9,9 -25355,1 
Інший сукупний дохід 0 -111,4 328,2 0 
Дооцінка(уцінка) необоротних активів 0 0 0 4989,4 
Виплати власникам (дивіденди) 0 0 0 0 
Внески до капіталу 0 0 0 0 
Викуп акцій (часток) 0 0 0 0 
Зміни в капіталі 42344,4 663 338,1 -20365,7 
Залишок на кінець року 280846,5 281509,5 282097 261731,3 

* Джерело: обраховано автором на основі [https://upsk.com.ua (додаток3)] 
 
Дооцінка(уцінка) необоротних активів зросла з  0 до 4989,4 тис. грн.,що 

свідчить що у попередні роки залишкова вартість підприємства істотно менша  

від його справедливої  вартості. Зміни в структурі капіталу вказують на  

скорочення з 42344,4 тис. грн. до -20365,7 тис. грн., тобто зменшилась і  

вартість фінансових інвестицій, що є досить негативним чинником. Динаміка 

відображена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Динаміка фінансового результату ПАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія», 2015-2018 рр., тис. грн. 
* Джерело: побудовано автором на основі [https://upsk.com.ua (додаток3)] 
 
Порівнюючи залишок на початок та кінець досліджуваних років можемо 

спостерігати, що залишок на  кінець року протягом 2015-2017 років був 

більший, а у на кінець 2018 року він скоротився на внаслідок отримання збитку 
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у розмірі -25355,1, тобто збиткової діяльності підприємства протягом даного 

року. 
Аналіз динаміки руху грошових коштів відображено у таблиці 4. Із даних 

таблиці 4 видно що найбільше надходження, за 2015-2018 роки, з повернення 

податків та зборів відбулися у 2017 році - 499,9 тис. грн.,цільове фінансування 

2015 рік – 503,9тис. грн., надходження авансів від покупців та замовників 2017 

рік - 29598,3тис.грн., надходження від повернення авансів 2017 рік – 389,2 тис. 

грн., надходження від відсотки за залишками коштів 2015 рік – 37006,5 тис. 

грн.,надходження від боржників неустойок 2018 рік -24,3 тис. грн.,надходження 

від операцій оренди 2018 рік - 6434,7 тис. грн.,надходження від страхових 

премій 2018 рік – 378455,1 тис. грн. Отже найбільші надходження відбулися з 
операцій надходження від страхових премій. 

Таблиця 4 – Рух грошових коштів ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія» за 2015-2018 роки, тис.грн. 
Стаття 2014 рік  2015 рік 2016 рік  2017 рік  
Надходження від: 
Повернення податків і зборів 12,6 249,2 499,9 0 
Цільове фінансування 503,9 403,8 0 32,7 
Надходження авансів від покупців і замовників 10686,5 25314 29598,3 18242,6 
Надходження від повернення авансів 258,6 209,6 389,2 161 
Надходження відсотків за залишками коштів 37006,5 35222,5 27515,8 25146,3 
Надходження від боржників неустойок 1,6 0 0 24,3 
Надходження від операцій оренди 1395,3 4562 5508,7 6434,7 
Надходження від страхових премій 312907,7 343532,6 348816,8 378455,1 
Інші надходження 5791,1 6552 48292,2 10872,1 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 157650,5 175019,7 196819,7 224095,3 
Праці 28503,1 28925,4 30872,6 34762,5 
Відрахування на соціальні заходи 12642,6 13057,1 7948,8 9291,7 
Зобов’язання з податків та зборів 24185,4 23225 34571,1 26402,8 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 

прибуток 
    

Витрачання на оплату зобов’язань з ПДВ 290,4 864,7 1084,1 1217,7 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших 

податків та зборів 
    

Витрачання на оплату авансів 150 261,6 375,1 443,5 
Витрачання на оплату повернення авансів 592,3 483,7 0 178 
Оплата зобов’язань за страховими внесками 91363,9 95919,8 137798 122412,8 
Інші витрачання 9720 39017,2 34992,8 23933,3 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 43756 31831,8 17242,8 -2151,1 
Залишок коштів на початок року 270459,7 273791 223098,6 222420,8 
Залишок коштів на кінець року 273791 223098,6 222420,8 217960,1 

* Джерело: обраховано автором на основі [https://upsk.com.ua (додаток8)] 
 
У статті видатки: витрачання на оплату товарів 2018 рік -224095,3 тис. 

грн., праці 2018 рік -34762,5 тис. грн.,відрахування на соціальні заходи 2015 рік 

– 12642,6 тис. грн.,зобов’язання з податків та зборів 2017 рік – 34571,1 тис. грн., 

витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 2017 рік – 19714,6 тис. 
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грн., витрачання на оплату зобов’язань з ПДВ 2018 рік – 1217,7 тис. грн.., 

витрачання на оплату зобов’язань з інших податків та зборів 2018 рік – 16105,1 
тис. грн.,витрачання на оплату авансів 2018 рік – 443,5 тис. грн., витрачання на 

оплату повернення авансів 2015 рік – 592,3 тис. грн., оплата зобов’язань за 

страховими внесками 2016 рік 95919,8 тис. грн. Найбільша стаття видатків – 
витрачання коштів на оплату товарів. 

Графічно динаміка залишку коштів на початок та на кінець 2014-2018 
років відображено на рис. 3 

 
Рисунок3 – Динаміка залишку коштів на початок та кінець 2014-2018 

років 
* Джерело: побудовано автором на основі [https://upsk.com.ua] 
 
Отже, порівнюючи залишок на початок та кінець звітного року можна 

спостерігати, що найбільший розрив між показниками відбувся у 2016 році за 

рахунок значного скорочення дохідної частини та непропорційного збільшення 

видаткової. Найменший розрив спостерігався ум 2017 році.  
Висновки. Отже, оцінка фінансових показників діяльності ПАТ 

«Українська пожежно-страхова компанія» за 2015-2018 роки дала змогу 

визначити основні проблеми діяльності, зокрема, скорочення прибутковості 

діяльності, отримання збитку, що вимагає від менеджменту вжиття 

оперативних заходів, перегляду політики формування тарифів тощо.  
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СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇСИСТЕМИ ОБЛІКУ 
 
 

В.С. Дядюк  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА 

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 
У процесі фінансово-господарської діяльності суб'єкти господарювання 

вступають в певні економічні відносини між собою, що призводить до 

виникнення зобов'язань та дебіторської заборгованості, проведення розрахунків 

за ними та інших змін в активах і капіталі. Суттєвою складовою цих операцій, з 

погляду фінансової стабільності підприємства, є дебіторська заборгованість. 
Сучасний фінансовий стан підприємств характеризується зростанням 

дебіторської заборгованості в структурі активів, що призводить до 

уповільнення платіжного обороту. Тому виникає необхідність проведення 

ефективного аналізу дебіторської заборгованості підприємств з метою 

підвищення їх платоспроможності.  
Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан суб'єкта 

господарювання, вона є іммобілізацією грошових засобів, вивільненням їх з 

господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і 

результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена 

дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, 

підлягає віднесенню на його збитки . 
До найважливіших шляхів поліпшення фінансового стану 

господарюючих суб'єктів можна віднести: 
1. Правильна організація обліку дебіторської заборгованості; 
2. Аналіз дебіторської заборгованості, який має бути спрямованим на 

виявлення факторів, що впливають на зростання дебіторської заборгованості та 

визначення резервів ліквідації невиправданої заборгованості. 
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами 

терміну оплати , є нормальним явищем фінансово-господарської діяльності. 

Проте, одночасне виконання зустрічних зобов'язань, передбачених договорами, 

відбувається дуже рідко. Особливо це проявляється в умовах економічної 

нестабільної ситуації, коли спостерігається тенденція перетворення системи 

взаємних платежів у взаємні неплатежі.  
У дослідженні питань методології аналізу дебіторської заборгованості 

вагомий внесок зробили вчені-науковці: Л.А. Лахтіонова, П.Ю. Буряк, Н.М. 

Дєєва, Є.В. Мних, Г.Г. Кірейцев, К.В. Ізмайлова, Р.А. Слав'юк , Т.А. Демченко, 

Т.М. Ковальчук, І.Г. Корнієнко, С.С. Масіян, Н. Матицина та ін. Але оскільки 

дебіторська заборгованість та її аналіз є складним і актуальним питанням, вона 

потребує подальшого дослідження. 
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В практиці роботи підприємств основним є не тільки фіксація того, що 

сталося, а перш за все передбачення фінансової ситуації, яка може статися в 

найближчий період, особливо, якщо вона негативно вплине на фінансовий стан 

підприємства. А тому дебіторській заборгованості як одному з основних 

елементів, що впливає на фінансовий стан підприємства, повинна приділятися 

належна увага.  
Основними етапами аналізу впливу дебіторської заборгованості на 

фінансовий стан підприємства є:  
1. аналіз складу та структури дебіторської заборгованості; 
2. розрахунок показників, що характеризують стан дебіторської 

заборгованості; 
3. визначення впливу дебіторської заборгованості на тривалість 

операційного циклу підприємства; 
4. визначення впливу дебіторської заборгованості на ліквідність та 

платоспроможність підприємства. 
Перш за все вивчаються, які зміни, що відбулися в складі та структурі 

дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з початком, а 

також у питомій вазі дебіторської заборгованості у загальній сумі поточних 

активів.  
Склад дебіторської заборгованості впливає на фінансовий стан 

підприємства. Значне збільшення дебіторської заборгованості та її частки в 

оборотних активах може свідчити або про неефективну кредитну політику 

підприємства до покупців, або про збільшення обсягів реалізації, або про 

неплатоспроможність частини покупців. Зменшення заборгованості за рахунок 

скорочення періоду її погашення, а не за рахунок зменшення обсягів реалізації 

позитивно характеризує управління дебіторською заборгованістю. 
У загальному вигляді зміни в обсязі дебіторської заборгованості за звітний 

період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального та 

вертикального аналізу балансу. 
На другому етапі аналізу здійснюється розрахунок показників, що 

характеризують стан дебіторської заборгованості. Цей аналіз здійснюється за 

даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб 

управління. Проте, зовнішні користувачі зацікавлені в інформації про стан 

дебіторської заборгованості підприємства, адже зростання її завжди свідчить 

про фінансову нестабільність. За даними бухгалтерської звітності (ф. №1, ф. 

№2) можна визначити низку показників, що характеризують стан дебіторської 

заборгованості (таблиця 1). 
Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості 

передбачає порівняння даних за звітний період даними за минулий рік (або 

інший звітний період), визначення зміни і вивчення причини цих змін, якісну їх 

характеристику.  
Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити 

висновок щодо поліпшення чи погіршення стану розрахунків з покупцями 

порівняно з минулим роком. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська 

заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості у 
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загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження 

ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршення фінансового 

стану підприємства.  
Таблиця 1 - Показники, що характеризують стан дебіторської 

заборгованості 
№ Показник Формула Позначення 
1 оборотність 

дебіторської 

заборгованості 
 

Ä
ÂÎ Ä  

ОД – оборотність дебіторської 

заборгованості;  
 В – виручка від реалізації продукції;  
 Д – середня величина дебіторської 

заборгованості. 
2 період інкасації 

(погашення) 

дебіторської 

заборгованості  
Д

Д
О

днів 360
П  

Î
Ä Â

ÄÏ  

ПД – період погашення дебіторської 

заборгованості. 
ВО – одноденна виручка від реалізації 

продукції. 
 

3 коефіцієнт 

завантаження 

дебіторською 

заборгованістю. 

В

Д
Д А  

ДА – частка дебіторської заборгованості 

в поточних активах;  
В – виручка від реалізації продукції. 
 

4 частка дебіторської 

заборгованості у 

загальному обсязі 

поточних активів 

100%*
П

ДЗ
Д

А

А  
Д3 – дебіторська заборгованість;  
ПА – поточні активи (розділ II + розділ 

III активу балансу). 

5 частка резерву 

сумнівних боргів у 

загальному обсязі 

дебіторської 

заборгованості, %. 

 

Ä
ÐÑÁ× ÐÑÁ  

РСБ – середня величина резерву 

сумнівних боргів 

 
Аналізуючи фактори, що обумовлюють обсяги дебіторської заборгованості 

підприємства за певний період (дату) необхідно також вивчити фактори, що 

обумовлюють її погашення. 
Взаємозв'язок між цими факторами демонструє модель(формула 1): 

Д31=ДЗ0 + ВДЗ1 - ПДЗ1де:                                              (1) 
Д30,Д31- відповідно обсяги дебіторської заборгованості на початок і кінець 

певного періоду;  
ВДЗ1 - виникнення дебіторської заборгованості за період;  
ПДЗ1- погашення дебіторської заборгованості за період. 

Чим більший період погашення дебіторської заборгованості, тим вищий 

ризик її непогашення. Період до 60 днів вважається нормальним, до 90 днів – 
поганим, а більше 90 днів – суцільні проблеми. 

Погашення дебіторської заборгованості обумовлюється її якістю, яка 

повною мірою залежить від факторів внутрішнього середовища підприємства, 

політики управління дебіторською заборгованістю. 
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Значення цього показника використовується для оцінки часового періоду, 

необхідного для погашення наявної заборгованості при припиненні кредитних 

операцій та поверненні коштів на поточний рахунок підприємства. 
Ефект, отриманий від  інвестування коштів  у дебіторську  

заборгованість,  визначається за формулою: 
Е=ПРД–ПВ – ФВ,    де:                                             (2) 

Е–сума ефекту, отриманого від інвестування коштів у дебіторську 

заборгованість за розрахунками з покупцями; 
ПРД – додатковий прибуток підприємства,  отриманий  у  результаті  

збільшення  обсягів реалізації продукції за рахунок наданого кредиту; 
ПВ –  поточні  витрати  підприємства  на кредитування та інкасацію боргу; 
ФВ – сума прямих фінансових втрат від неповернення боргу; 

Коефіцієнт ефективності інвестування коштів у дебіторську 

заборгованість обчислюється як відношення суми ефекту, отриманого від  

інвестування коштів у дебіторську заборгованість за розрахунками з 

покупцями, до середнього залишку дебіторської заборгованості у визначеному 

періоді; 
Якість дебіторської заборгованості характеризується часткою  сумнівної 

дебіторської заборгованості в загальному обсязі  заборгованості (%),питомою 

вагою вексельної форми розрахунків. 
Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за 

співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне 

перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій 

стабільності підприємства і потребує залучення додаткових джерел 

фінансування. 
На третьому етапі, оцінюється вплив дебіторської заборгованості на 

тривалість операційного циклу підприємства. Для цього можна запропонувати 

факторну модель розрахунку тривалості операційного циклу (формула 3). 
                         ФТоц = Пвз + Пнзв + Пгп + Пдз,       де:                            (3) 

ФТоц – факторна модель розрахунку тривалості операційного циклу; 
Пвз - оборотність коштів, що перебувають у виробничих запасах (у днях); 
Пнзв  - оборотність коштів, що перебувають у незавершеному виробництва (у  

днях); 
Пгп – оборотність коштів, що перебувають у готовій продукції(у  днях);   
Пдз  - оборотність коштів, що перебувають у дебіторській заборгованості (у 

днях). 
Як випливає з формули, тривалість операційного циклу залежить від 

чотирьох  чинників. Перші три чинники досить інерційні. Щодо оборотності 

дебіторської заборгованості, то навпаки, вона істотно змінюється під контролем 

управлінського персоналу. Саме цей чинник впливає на пошук оптимального 

варіанту оперативного управління фінансовою діяльністю підприємства. 
Слід відмітити, що при визначенні тривалості операційного циклу 

потрібно використовувати факторний аналіз, оскільки необхідно визначити 

вузькі місця підприємства та своєчасно на них впливати. 
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На четвертому етапі, проводиться оцінка впливу дебіторської 

заборгованості на ліквідність підприємства. На цьому етапі аналітику необхідно 

визначити спроможність підприємства за рахунок наявних оборотних активів 

виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. Для оцінки 

впливу дебіторської заборгованості на ліквідність підприємства необхідно 

використати факторну модель коефіцієнта поточної ліквідності, в якій показник 

оборотних активів необхідно розкласти на декілька складових. Факторну 

модель поточної ліквідності можна представити наступним чином (формула 4) 
,

ÊÇ
ÄÇÊÔ²ÄÇÇÊ ïë де:                                            (4) 

Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності; 
З – запаси; 
ДЗ – дебіторська заборгованість; 
КФІ – короткострокові фінансові інвестиції; 
КЗ – короткострокові зобов’язання. 
 Факторний аналіз показника «дебіторська заборгованість» надасть 

системі управління підприємства інформацію про вплив дебіторської 

заборгованості на коефіцієнт його поточної ліквідності. 
Отже, методика аналізу дебіторської заборгованості, що запропонована у 

даній статті, є ефективним засобом в управлінні дебіторською заборгованістю, 

яке спрямоване на оптимізацію обсягів дебіторської заборгованості, 

забезпечення її своєчасної інкасації, покращення фінансового стану 

підприємства.   
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ  

ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
Проведено дослідження актуальних питань стосовно проблематики обліку 

біологічних активів в Україні в світлі провадження реформ, особливостей 

придбання та переробки біологічних активів за сучасних умов функціонування 

суб’єктів бізнесових структур у сфері сільського господарства. Визначено 

роль податків в системі оподаткування сільськогосподарських підприємств. 

Акцентовано увагу на аспектах подальшого розвитку та удосконалення обліку 

біологічних активів на сучасних сільськогосподарських підприємствах.  
Ключові слова: біологічні активи, оцінка біологічних активів, надходження 

біологічних активів, облік, податки.  
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний розвиток системи обліку суб’єктів 

бізнесових структур сфери сільського господарства в умовах сьогодення 

знаходиться під впливом постійних змін, що обґрунтовується необхідністю 

проведення наукових досліджень теоретичних положень стосовно оцінки та 

обліку біологічних активів підприємств з метою оптимізації та визначення 

фінансового результату діяльності сільськогосподарського підприємства.  
Формулювання цілей статті.Метою написання статті є дослідження та 

узагальнення особливостей теоретичних положень та практичних аспектів 

щодо удосконалення обліку біологічних активів в діяльності суб’єктів 

функціонування сфери сільського господарства в Україні.  
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження питань 

щодо особливостей обліку біологічних активів постійно знаходиться в центрі 

уваги науковців та вчених, особливо за умов постійних змін у сучасному 

податковому законодавстві, зокрема, їх досліджено у працях таких авторів, як: 

М.Ф. Огійчук [7], Р.Д. Андрушко [1], В.Б. Моссаковський [5], Д.Л. Кузьмін [2], 

Н.В. Овчарова [6], Ю.Ю. Миронова [4] та багато інших.  
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні під 

сільськогосподарською діяльністю мають на увазі процес здійснення 

управління біологічними перетвореннями задля отримання у майбутньому 

сільськогосподарської продукції чи додаткових біологічних активів.  
Методологічні засади та практичні аспекти щодо організації обліку 

довгострокових та поточних біологічних активів сільськогосподарських 

підприємств регламентовані на державному рівні П(С)БО 30 «Біологічні 

активи», а також Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 

біологічних активів.  
Відповідно, у зазначених нормативних документах встановлено порядок 

формування облікової інформації та розкриття її у фінансовій звітності 

стосовно біологічних активів, а також про отримані в результаті їх 
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перетворення додаткові біологічні активи, у тому числі продукцію сільського 

господарства – рослинництва та тваринництва.  
Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи», біологічним активом визнають 

тварин або рослин, які в результаті біологічних перетворень можуть надати 

можливість щодо отримання сільськогосподарської продукції або інших 

біологічних активів, або принести інші економічні вигоди підприємству в 

результаті його діяльності.  
Під біологічними перетвореннями мають на увазі процес якісних або 

кількісних змін біологічних активів.  
У сільському господарстві біологічний актив може бути визнаний активом 

за таких умов:  
а) якщо у майбутньому у підприємства існує впевненість отримання 

економічних вигод, які пов’язані із використанням саме того біологічного 

активу (у зазначеному питанні економічна вигода визначатиметься 

безпосередньо від стану фізичних якостей біологічного активу); 
б) вартість біологічного активу може бути достовірно визначена; 
в) сільськогосподарському підприємству перейшли усі вигоди та ризики, 

які пов’язані із правом власності на біологічний актив, що придбавається 

(надходить з різних можливих шляхів); 
г) сільськогосподарське підприємство веде управління біологічним 

активом, а також здійснює контроль за його витрачанням (використанням у 

процесі провадження господарської діяльності) [3, 10]. 
Доцільним варто додати те, що у випадку, коли біологічний актив, який 

був визнаний активом внаслідок минулих подій, однак існує ймовірність, що 

сільськогосподарське підприємство не отримає економічної вигоди в 

майбутньому від його використання, - то такий актив у звітному періоді не 

визнається, та, одночасно, його вартість може бути включена до складу інших 

витрат операційної діяльності.  
Разом з тим, відповідно до класифікації активів для цілей бухгалтерського 

обліку, біологічні активи поділяють на необоротні та оборотні активи. 

Виходячи з цього, додамо уточнення стосовно:  
- по-перше, запасом визнається біологічний актив, за умови, коли він не 

використовується в господарській діяльності сільського підприємства 

та утримується для продажу, або не визначено його напрям 

використання; 
- по-друге, основним засобом визнається біологічний актив, за умови, що 

він використовується не в сільськогосподарській діяльності (основній 

операційній), а в іншій, та очікуваний термін його використання 

перевищуватиме 12 місяців або 1 рік. 
З точки зору обліку біологічних активів, посилаючись на ряд чинних 

нормативних документів, варто зазначити, що їх прийнято поділяти на дві 

основні групи: 
- довгострокові біологічні активи (ДБА); 
- поточні біологічні активи (ПБА).  
До довгострокових біологічних активів відносять:  
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а) «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 
б) «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

первісною вартістю»; 
в) «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 
г) «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною 

вартістю»; 
д) «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю»; 
е) «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною 

вартістю» [3]. 
До поточних біологічних активів включають:  
а) «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою 

вартістю»; 
б) «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою 

вартістю»; 
в) «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною 

вартістю» [3]. 
Сільськогосподарське підприємство має право розгалужувати встановлену 

уніфіковану класифікацію біологічних активів, при тому вартим є виділення 

власних чи орендованих біологічних активів на відповідні групи чи підгрупи в 

мажах кожної класифікаційної ознаки. 
У бухгалтерському обліку об’єктом виступає кожен окремий вид 

біологічних активів чи їх групи.  
Отож, у рослинництві об’єктами обліку біологічних активів можуть бути 

такі види сільгоспрослин: олійні, овочеві, кормові, зернові, лікарські, плодові, 

лікарські, ягідні, прядивні, технічні, виноград, картопля і.т.д. Разом з тим, у 

сільському господарстві об’єктами обліку можуть виступати й однорідні групи 

(підвиди сільгоспрослин) біологічних активів, наприклад: зернові: озимі та ярі, 

зерняткові, кісточкові і т.д.; або окремі культури: ячмінь, кукурудза, соняшник і 

т.д. У незрілих ДБА об’єктом бух обліку можуть виступати види багаторічних 

насаджень.  
У тваринництві об’єктами обліку біологічних активів виступають такі види 

тварин: ВРХ, вівці, свині, хутрові звірі, птиця, сім’ї бджіл. Разом з тим, у 

сільському господарстві об’єктами обліку можуть виступати й однорідні групи 

(підвиди тварин за статево-віковими ознаками) біологічних активів, наприклад: 

свині і хряки-плідники основного стада, корови і бики плідники основного 

стада, тварини на вирощуванні і відгодівлі.  
Первісна вартість біологічних активів формується відповідно до шляхів їх 

надходження на сільськогосподарське підприємство, які визначено П(С)БО 30 

«Біологічні активи» та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 

біологічних активів [3, 10], та включає в себе витрати, які фактично були 

понесені підприємством в момент їх придбання.  
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Зокрема, схематично представлено формування первісної вартості 

біологічних активів на рисунку 1. 
 

 
Рисунок 1 - Формування первісної вартості біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах [3, 10] 
 

витрати 

на 

транспор-
тування 

Формування первісної вартості біологічних активів  
на сільськогосподарських підприємствах 

1. Первісна вартість біологічних активів, придбаних за плату 

є їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх 

до стану (ТЗВ), у якому вони придатні для використання із запланованою ціллю.  
На справедливу вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів 

збільшується додатковий капітал, а поточних активів - інший операційний дохід 

є  погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з 

урахуванням витрат (ТЗВ), безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому 

вони придатні для використання в запланованих цілях 

є справедлива вартість переданого 

біологічного активу. 
Подібними вважаються біологічні активи 

одного виду та функціонального 

призначення. 

ціна придбання за вирахуванням 

знижок, відповідно до договору 

з постачальником, непрямих 

податків,  
крім випадків, якщо вони не 

відшкодовуються підприємству 

суми 

ввізного 

мита 

інші витрати,  
які безпосередньо пов'язані з 

придбанням біологічних 

активів і доведенням їх до 

стану, в якому вони придатні 

для використання 

3. Первісна вартість біологічних активів, одержаних як внесок до статутного капіталу 

2. Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів 

є справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці продажу,  
визначена на дату такого переводу (через капітальні інвестиції) 

4. Первісна вартість біологічного активу, переведеного до складу довгострокових 

біологічних активів із складу поточних біологічних активів 

6. Первісна вартість біологічного активу,  
отриманого в обмін на неподібний  

є справедлива вартість переданого 

біологічного активу, збільшена 

(зменшена) на суму грошових коштів чи 

їх еквівалентів, що належить до сплати 

(отримання) за обмінною операцією 

5. Первісна вартість біологічного активу,  
отриманого в обмін на подібний  
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В бухгалтерському аналітичному обліку одиницею виміру виступають 

голови, штуки і т.д. біологічних активів.  
Обліковують біологічні активи в кількісному та вартісному виразі, або, 

якщо не має можливості їх достовірно оцінити та визначити кількість, то 

додатково застосовують такі одиниці виміру, як: у рослинництві – площі, які 

займають вони фактично займають; у тваринництві – живою масою.  
Нормативними документами, а саме визначено П(С)БО 30 «Біологічні 

активи» визначено складові видів активів сільськогосподарських підприємств. 

Отож, схематично узагальнимо їх структуру у таблиці 1.  
Таблиця 1 - Склад біологічних активів та сільськогосподарської 

продукції [3, 10]  
Активи Сільськогосподарська 

продукція 
Додаткові 

біологічні активи 
Продукти 

переробки 

ТВАРИННИЦТВО 
Довгострокові біологічні активи (ДБА) 

Основне стадо ВРХ молоко приплід 
м’ясопродукти, 

сметана, масло, сир, 

бринза 

Основне стадо овець молоко, вовна приплід м’ясопродукти, 

бринза, пряжа 
Основне стадо свиней гній приплід м’ясопродукти 

Поточні біологічні активи (ПБА) 
Тварини на 

вирощуванні і 

відгодівлі  
приріст живої маси  м’ясопродукти 

Риба  товарна риба матеріал для 

розведення риби рибні продукти 

Птиці дорослі яйця   м’ясопродукти 

Сім’ї бджіл мед, віск, прополіс нові рої  

РОСЛИННИЦТВО 
Довгострокові біологічні активи (ДБА) 

Виноградники  виноград  чубуки вино, соки 

Сади (лісовий масив) плоди, деревина, 

дрова саджанці 
сухофрукти, 

консерви фруктові, 

пиломатеріали 
Поточні біологічні активи (ПБА) 

Зернові культури зерно, солома  борошно, крупа 

Овочеві культури овочі  консерви овочеві, 

соління 

Технічні культури насіння соняшнику, 

цукрові буряки  цукор,  
масло рослинне 

Кормові культури  зелена маса, 

коренеплоди саджанці силос 
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На вітчизняних сільськогосподарських підприємствах оприбуткування та 

вибуття біологічних активів оформлюються уніфікованими первинними 

документами та узагальнюються в облікових регістрах, типові форми яких 

визначені нормативними документами різних органів влади, зокрема: 

Державним комітетом статистики України, Міністерством фінансів України, 

іншими центральними органами виконавчої влади.  
У випадку, коли сільськогосподарські підприємства у процесі ведення 

обліку біологічних активів застосовують на практиці первинні документи та 

облікові регістри не затвердженої форми, то такі документи мають містити 

обов’язкові реквізити, серед яких:  
- назва документу (форми); 
- дата і місце його складання; 
- назва підприємства, яке формувало документ; 
- зміст та обсяг господарських операцій із зазначенням одиниць їх 

виміру; 
- посади відповідальних осіб, які здійснювали господарські операції, а 

також несуть відповідальність за правильність оформлення; 
- підписи чи інші дані, які надають можливість ідентифікувати 

відповідальну особу, що брала участь у реалізації господарської 

операції.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, проведене 

дослідження теоретичних положень щодо питань обліку біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах надало можливість дослідити їх склад та 

класифікаційну структуру, а також процес формування їх первісної вартості у 

момент їх на надходження на підприємства з різних шляхів.  
В подальшому, вважаємо за необхідне провести детальне дослідження 

питання щодо визначення бази оподаткування та ставок нарахування податку 

на прибуток на підприємствах сільського господарства.   
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Ю. О.Слободянюк  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

У статті вивчено та узагальнено основні доробки вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо визначення економічної сутності витрат за бухгалтерським 

підходом, що дасть змогу в подальшому визначати основні напрями під час 

формування процесів управління витратами. Надано визначення категорії, що 

враховує її різносторонній аспект щодо тлумачення  
Ключові слова: витрати, групування витрат, класифікація витрат, управління 

Вступ. Витрати є складним економічним явищем, яке тісно пов’язане з 

усіма елементами процесу управління, що забезпечують безперебійність 

виробництва та впливають на показники діяльності підприємства через вплив 

на прибуток. Організація ефективного процесу управління витратами, 

спрямована на формування оптимальної структури, зниження витрат за 

збереження якості виробленої продукції, сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства в цілому.  
Для прийняття правильних та ефективних управлінських рішень і 

досягнення максимального прибутку вимагає уточнення сутності поняття 

«витрати» у бухгалтерському підході. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питання визначення сутності 

витрат, ознаки їх класифікації стали предметом уваги багатьох науковців. 

Зокрема, досліджували генезис поняття «витрати» такі автори, як О. А. 

Мошковська, Я. В. Соколов, С. О. Сорока, Л. О. Трухан, Л. С. Шаткіська. 

Розглядали питання витрат у своїх кандидатських та докторських дисертаціях 

М. І. Баканов, В. М. Добровський, В. І. Єфіменко, В. П. Завгородній, А. М. 

Кузьмінський, В. Г. Линник, Б. М. Литвин, Ю. Я. Литвин, М. Ф. Огійчук, В. О. 

Озеран, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, Л. К. Сук, Д. М. Фесенко. Сутності 

категорії «витрати» присвячені роботи таких вчених, як, зокрема, І. А. Бланк, 

Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, І. Є. Давидович, В. А. Дерій, О. І. Коблянська, Ф. 

Котлер, В. С. Лень, Г. В. Нашкерська, Л. В. Нападовська, М. С. Пушкар, Г. 

Фендель, Ю. С. Цал-Цалко. 
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Не применшуючи значимість наукового доробку зазначених авторів 

доцільно визначити всі теоретичні підходи до визначення економічної сутності 

витрат із метою формування ефективної системи управління ними. Розкрити 

поняття «витрати» з точки зору бухгалтерського обліку. 
Постановка завдання.Метою статті є дослідження та уточнення категорії 

«витрати» у системі бухгалтерського обліку та узагальнення підходів до 

розкриття цього поняття для потреб управління. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні існують різні підходи 

до розкриття поняття «витрати», що викликано, як вважає О.В.Павелко, тим, 

що витрати розглядаються з двох позицій: «придбання засобів виробництва та з 

позиції використання в процесі виробництва» [1]. 
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка посідає 

особливо вагоме місце в управлінні підприємством загалом. Пояснити це 

можна так: витрати впливають на фінансові результати підприємств, 

застосовуються для визначення цінової політики, показують рівень технології 

та організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності 

господарювання шляхом порівняння витрат та результатів діяльності [2]. 
Економісти Е.С. Хандріксен та М.Ф. Ван Бреда зазначають, що «витрати є 

несприятливим рухом ресурсів, який зменшує прибуток фірми. Проте не кожен 

несприятливий рух є витратами. Більше того, витрати – це використання або 

споживання товарів і послуг у процесі отримання доходу» [3]. 
Л.О. Меренкова групує витрати залежно від таких цілей надання 

інформації [4]:  
• для визначення собівартості та фінансового результату (основні, 

накладні; прямі, непрямі; вхідні, вихідні; витрати на продукцію, витрати 

періоду);  
• для стратегічного і поточного планування діяльності підприємства 

(обов’язкові, дискреційні; напівпостійні, напівзмінні; загальні, питомі; 

релевантні, нерелевантні; реальні, альтернативні, маржинальні, інкрементні, 

витрати, що не повертаються);  
• для планування поточних витрат (постійні, змінні, змішані; по елементах, 

по статтях калькуляції; одноелементні, комплексні);  
• для контролю поточних витрат (контрольовані, неконтрольовані; 

регульовані, нерегульовані).  
В.Б. Івашкевич, В.Ф. Палій, М.Г. Чумаченко та ін. пропонують 

класифікувати витрати за центрами відповідальності, що, на їхню думку, 

надасть можливість отримувати повну, чітку та детальну інформацію про 

собівартість продукції. Місцями виникнення витрат уважаються підрозділи 

підприємства (робочі місця, бригади, дільниці, цехи), які є початковим етапом у 

використанні виробничих ресурсів [5]. 
У науковій літературі існує велика кількість трактувань поняття «витрати». 

Але за всього їх розмаїття їх можна поділити на дві групи – трактування витрат 

із точки зору економічної теорії та бухгалтерського обліку. Визначення з 

економічної точки зору повніше розкривають власне економічний зміст 

категорії, а з бухгалтерської – економічні наслідки здійснення витрат після 
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закінчення виробничого процесу. Трактування поняття «витрати» різними 

науковцями за бухгалтерським підходом розглянуто у табл. 1. 
Таблиця 1 – Трактування сутності витрат із точки зору 

бухгалтерського обліку 
№ 

п/п Джерело Трактування 

1 П(С)БО 16 

«Витрати» [6] 

Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати 

можуть бути достовірно оцінені. 

2 МСБО [7] 

Витратами визнаються зменшення економічної вигоди протягом 

звітного періоду, що відбувається у формі вибуття або використання 

активів чи збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного 

капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. 

3 
О.Ф. Вербило 

[8];  
Є.В. Мних [9] 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення 

або розподілу власниками) 

4 В.Б. Івашкевич 

[10] 

Витрати – це відтік або інше використання активів і (або) 

виникнення кредиторської заборгованості в результаті від- 
вантаження або виробництва товарів, надання послуг або здійснення 

інших операцій, які є основою діяльності господарюючого суб’єкта 

5 

Н.В. Прохар 

[11],  
В.В. Кулішов 

[12] 

Це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу власниками) 

6 
В.С. Лень [13],  
О.І. Коблянська 

[14] 

Найважливіша частина фінансової діяльності підприємства, тому 

слід знати порядок їх здійснення, обліку й розподілу. 

7 Г.В. 

Нашкерська [15] 
Споживання або використання матеріалів, товарів, робіт, послуг в 

процесі одержання доходу. 

8 Н.А. Іщенко 

[16] 

Собівартість продукції і прибуток перебувають в обернено-
пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до 

відповідного зростання суми прибутку, і навпаки 

9 
Р.М. Циган,  

О.С. Савченко 

[17] 

Фінансовий результат діяльності будь-якого підприємства 

визначається шляхом порівняння витрат і доходів підприємства. 

Дані автори зазначають, що для збільшення ефективності роботи 

кожне підприємство повинно контролювати витрати (проводити 

політику оптимізації витрат) з метою недопущення перевищення їх 

над доходами. 

10 НПСБО 1 [18] 

Або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять 

до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 

зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або роз- 
поділу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені 
 
Аналізуючи вищевикладені тлумачення сутності витрат, очевидно, що 

дослідникам облікового напряму імпонує визначення, наведене в П(С)БО 16, 
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яке більше характеризує наслідки збільшення витрат, ніж їхню економічну 

сутність. Тобто це визначення передає зміст витрат діяльності, які 

відображаються у Звіті про фінансові результати, але не виражає сутності 

категорії «витрати виробництва» на рівні виробничого процесу, оскільки 

відпуск сировини і матеріалів у виробництво не супроводжується зміною 

розміру ні активів, ні пасивів підприємства, а призводить до змін у структурі 

активів підприємства [5]. 
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у 

формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)» передбачено 

розподіл витрат, доходів та отриманих прибутків (понесених збитків) за видами 

діяльності, внаслідок якої вони виникають. Згідно з НП(С)БО 1, витрати 

поділяють на витрати від основної (операційної та іншої), інвестиційної та 

фінансової діяльності. 
Отже, «витрати – це усі ресурси і фактори виробництва, що потребують 

обліку, виражені у грошовій формі, а також використані в процесі 

господарської діяльності для отримання фінансового результату і потрібні для 

його аналізу, прийняття управлінського рішення, а також є внутрішнім 

ціноутворюючим чинником» [19]. 
Систематизувавши складові компоненти поняття «витрати» за усіх 

підходів отримаємо схему, що розкриває цю категорію (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Сутність поняття «витрати» за бухгалтерським підходом 

 
Витрати виступають основним складовим елементом системи управління 

підприємством.  
Більшість науковців у сфері бухгалтерського обліку користується терміном 

«витрати», що наведене у ПСБО 16 та НПСБО 1 [6; 18]. 
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Висновки. Таким чином, вивчення витрат із точки зору бухгалтерського 

обліку дало змогу охарактеризувати як економічні наслідки здійснення витрат 

після закінчення виробничого процесу (що призводить до збільшення 

зобов’язань), так і вибуття коштів або витрачання ресурсів незалежно від дати 

виникнення зобов’язань. Розуміння сутності витрат має важливе значення для 

ефективного управління ними і є основою науково обґрунтованої класифікації 

витрат за певними критеріями. 
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К.Ю. Снiгур  
здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ЕКOНOМIЧНA СУТНIСТЬ НЕOБOРOТНИХ AКТИВIВ 

У прoцесi фiнaнсувaння тa кредитувaння пiдприємств oсoбливе знaчення мaє 

iнфoрмaцiя прo реaльнi результaти дiяльнoстi. Фiнaнсoвa iнфoрмaцiя 

неoбхiднa для пoвнoгo тa всебiчнoгo aнaлiзу стaну aктивiв i пaсивiв 

пiдприємствa. Неoбoрoтнi aктиви являються oднiєю з нaйвaжливiших 

екoнoмiчних кaтегoрiй дiяльнoстi oргaнiзaцiї. Дaнa екoнoмiчнa кaтегoрiя 

кoмплекснo не дoслiдженa з дoстaтньoю глибинoю. У зв’язку з цим неoбхiднo 

всебiчнo рoзглянути усi хaрaктеристики, щo її визнaчaють. 
Ключoвi слoвa: неoбoрoтнi aктиви, немaтерiaльнi aктиви, фiнaнсoвi 

вклaдення, основні засоби, облікові регістри. 
При перехoдi екoнoмiки Укрaїни дo ринкoвих вiднoсин все бiльше зрoстaє 

пoтребa пiдприємств у aктивнoму викoристaннi бухгaлтерськoгo oблiку у 

прoцесi упрaвлiння неoбoрoтними aктивaми. При пoшуку oптимaльних 

екoнoмiчних рiшень, велику рoль вiдiгрaє їх рaцioнaльне i ефективне 

викoристaння, щo здiйснюється нa oснoвi ретельнoгo aнaлiзу з бoку фaхiвцiв. 
Oдним iз джерел iнфoрмaцiї, яке зaбезпечує тoчнi безперервнi дaнi прo 

нaявнiсть тa рух неoбoрoтних aктивiв пiдприємствa є бухгaлтерський oблiк. 
Неoбoрoтнi aктиви – це мaйнoвi цiннoстi пiдприємствa, щo бaгaтoрaзoвo 

беруть учaсть у вирoбничo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa i перенoсять 

свoю вaртiсть нa сoбiвaртiсть прoдукцiї чaстинaми.  
В зарубіжній обліковій практиці поняття "необоротні активи" позначається 

різними термінами: постійні активи; власність, споруди та обладнання; 

матеріальні постійні активи тощо. В Швейцарії необоротні активи в активі 

балансу об'єднані в одну групу - основні засоби, в Росії оборотні активи, які 
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включають нематеріальні активи, основні засоби та дохідні вкладення в 

матеріальні цінності, в Німеччині - основний капітал та фінансові активи, в 

Естонії - основне майно (довгострокові фінансові інвестиції, матеріальне 

основне і нематеріальне майно); в Єгипті - основний (основні засоби), 

моральний (нематеріальні активи) та ресурсний капітал  [4, С. 296-297].   
Загальні проблеми обліку та сутності  необоротних активів досліджували у 

своїх працях  відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема Берстайна 

Л.А, Басовський Л.Є, Бортнік Н. А, Бутинець Ф. Ф, Власюк Г. В, Зиміна О. І, 

Зюкова М. М,  та інші. 
Нa думку прoфесoрa Г. В. Сaвицькoї, неoбoрoтнi aктиви (oснoвний 

кaпiтaл) – це вклaдення кoштiв з дoвгoтривaлими цiлями в нерухoмiсть, 

oблiгaцiї, aкцiї, зaпaси кoрисних кoпaлин, спiльнi пiдприємствa, немaтерiaльнi 

aктиви тoщo [6]. Рoзглянуте визнaчення дуже суперечливе, тoму щo у 

визнaчення вiдсутнє пoняття oснoвних зaсoбiв, щo суперечить пoлoженню з 

бухгaлтерськoгo oблiку. 
Л. A. Берстaйнa визнaчaє неoбoрoтнi aктиви, як рoздiл бухгaлтерськoгo 

oблiку, який признaчений для узaгaльнення усiєї неoбхiднoї iнфoрмaцiї прo 

нaявнiсть тa рух  aктивiв oргaнiзaцiї, щo вiднoсяться пo прaвилaм 

бухгaлтерськoгo oблiку дo oснoвних зaсoбiв, немaтерiaльних aктивiв, дoхiдним 

вклaденням в мaтерiaльнi цiннoстi [3]. 
Це визнaчення бiльш детaльнo хaрaктеризує неoбoрoтнi aктиви, aле все ж 

вимaгaє утoчнень. 
Л. Є. Бaсoвський прoпoнує тaкi визнaчення: 
1. Aктиви являють сoбoю екoнoмiчнi ресурси пiдприємствa в рiзних їх 

видaх, щo викoристoвуються в прoцесi здiйснення гoспoдaрськoї дiяльнoстi. 
2. Aктиви є мaйнoвими цiннoстями пiдприємствa, щo фoрмувaлись зa 

рaхунoк iнвестoвaнoгo в них кaпiтaлу. 
3. Aктиви являють сoбoю мaйнoвi цiннoстi пiдприємствa, щo мaють 

вaртiсть. 
4. Aктиви пiдприємствa, якi викoристoвуються в гoспoдaрськiй 

дiяльнoстi, знaхoдяться в прoцесi пoстiйнoгo oбoрoту. 
5. Викoристaння aктивiв в гoспoдaрськiй дiяльнoстi пiдприємствa 

тiснo пoв’язaне з фaктoрoм чaсу. 
6. Гoспoдaрське викoристaння aктивiв нерoзривнo пoв’язaне з 

фaктoрoм ризику [1]. 
Oднaк усi цi визнaчення рoзглядaють aктиви в цiлoму. У зв’язку з цим 

мoжнa зaпрoпoнувaти нaступне визнaчення неoбoрoтних aктивiв: 
Неoбoрoтнi aктиви – це мaйнoвi цiннoстi oргaнiзaцiї з тривaлiстю 

викoристaння бiльше oднoгo рoку, щo включaють в себе oснoвнi зaсoби, 

немaтерiaльнi aктиви, дoхiднi вклaдення, якi хaрaктеризуються прoдуктивнiстю 

i здaтнiстю принoсити дoхiд. 
Слiд зaувaжити, щo у великих oргaнiзaцiях у склaдi неoбoрoтних aктивiв 

велику чaстку зaймaють oснoвнi зaсoби, a вiдпoвiднo вaжливу рoль для 

oб’єктивнoї oцiнки мaйнa , у склaдi якoгo велику питoму вaгу зaймaють oснoвнi 

зaсoби, мaє їх oцiнкa.В першу чергу, це пов’язано з тим, що оцінка дозволяє 
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встановити те, чим розпоряджається господарюючий суб’єкт, а також 

співвідношення між окремими групами майна підприємства. За допомогою 

оцінки можна, наприклад, визначити чи достатньо підприємство забезпечене 

необоротними активами, скільки є зайвих засобів, ступінь їх зношеності. По-
друге, при оцінці майнових статей балансу визначається їх грошова вартість. 

Линник В. Г. відмітив, що для бухгалтерського обліку необоротних активів 

важливим є їх оцінка, тому що від неї залежить корисність економічної 

інформації. Головною метою вибору способу оцінки є прагнення власників 

надати інформацію зовнішнім користувачам більшою мірою інвесторам з 

метою задовольнити їх інформаційні потреби [5]. Вaртo рoзрiзняти три oцiнки 

вaртoстi oснoвних зaсoбiв: первiснa, зaлишкoвa, вiднoвлювaльнa [3]. 
У склaдi неoбoрoтних aктивiв видiляють: 

1. немaтерiaльнi aктиви; 
2. oснoвнi зaсoби; 
3. незaвершене вирoбництвo; 
4. дoхiднi вклaдення тa мaтерiaльнi цiннoстi; 
5. дoвгoстрoкoвi мaтерiaльнi вклaдення; 
6. iншi неoбoрoтнi aктиви. 

Немaтерiaльнi aктиви. Немaтерiaльнi aктиви нaвoдяться в бaлaнсi пo 

зaлишкoвoї вaртoстi, тoбтo зa фaктичними витрaтaми нa придбaння, 

вигoтoвлення i витрaт зa їх дoведення дo стaну, в якoму вoни придaтнi дo 

викoнaння в зaплaнoвaних цiлях, зa мiнусoм нaрaхoвaнoї aмoртизaцiї. 

Немaтерiaльнi aктиви, oснoвнi зaсoби, дoвгoстрoкoвi фiнaнсoвi вклaдення тa 

незaвершене будiвництвo є нaйменш лiквiдними aктиви. 
Немaтерiaльнi aктиви мoжуть бути внесенi зaснoвникaми oргaнiзaцiї в 

рaхунoк їх вклaдiв у стaтутний кaпiтaл, oтримaнi безoплaтнo, придбaнi 

oргaнiзaцiєю в прoцесi її дiяльнoстi. Дaнi в бaлaнсi нaвoдяться зa зaлишкoвoю 

вaртiстю немaтерiaльних aктивiв, крiм oб'єктiв житлoвoгo фoнду тa 

немaтерiaльних aктивiв . 
Дo немaтерiaльних aктивiв, щo викoристoвуються при вирoбництвi 

прoдукцiї, викoнaннi рoбiт, нaдaннi пoслуг прoтягoм перioду гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi, щo перевищує 12 мiсяцiв, i принoсить екoнoмiчнi вигoди (дoхiд), 

вiднoсяться oб'єкти iнтелектуaльнoї влaснoстi: 
1. виключне прaвo пaтентoвлaсникa нa винaхiд, прoмислoвий зрaзoк, 

кoрисну мoдель; 
2. виключне aвтoрське прaвo нa прoгрaми для ЕOМ, бaзи дaних; 
3. виключне прaвo влaсникa нa тoвaрний знaк i знaк oбслугoвувaння, 

нaйменувaння мiсця вирoбництвa тoвaру. 
Крiм тoгo, дo немaтерiaльних aктивiв мoжуть вiднoситись oргaнiзaцiйнi 

витрaти (витрaти, пoв'язaнi з устaнoвчими дoкументaми внескoм учaсникiв 

(зaснoвникiв) дo стaтутнoгo (склaденoгo) кaпiтaлу, a тaкoж дiлoвa репутaцiя 

oргaнiзaцiї. 
Oснoвнi зaсoби. У склaдi oснoвних зaсoбiв вiдoбрaжaються дaнi пo 

oснoвним зaсoбaм, як чинним, тaк i знaхoдяться нa кoнсервaцiї aбo в зaпaсi, зa 

зaлишкoвoю вaртiстю. Кaпiтaльнi вклaдення вiдoбрaжaються в рoзмiрi 
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фaктичних витрaт нa придбaння земельних дiлянoк, oб'єктiв 

прирoдoкoристувaння, придбaних пiдприємствoм у влaснiсть. 
В цьoму пiдрoздiлi тaкoж вiдoбрaжaються кaпiтaльнi вклaдення нa 

пoлiпшення земель (мелioрaтивнi, iригaцiйнi тa iншi рoбoти) i в oрендoвaних 

вaннi будiвлi, спoруди, oблaднaння тa iншi oб'єкти, якi стoсуються oснoвних 

зaсoбiв. 
Незaвершене вирoбництвo. У склaдi незaвершенoгo будiвництвa 

вiдoбрaжaється вaртiсть не зaвершенoгo вирoбництвa, здiйснювaним як 

гoспoдaрським, тaк i пiдрядним спoсoбoм, придбaння будiвель, устaткувaння 

трaнспoртних кoштiв, iнструментiв, iнвентaрю, мaтерiaльних oб’єктiв 

тривaлoгo кoристувaння, iншi кaпiтaльнi витрaти тa витрaти (прoектнo-
вишукувaльнi тa бурoвi рoбoти, витрaти з вiдведення земельних дiлянoк тa 

переселенню у зв’язку з будiвництвoм, нa пiдгoтoвку кaдрiв нa нoвo 

спoруджувaних oргaнiзaцiй тa iн.). 
Дoвгoстрoкoвi фiнaнсoвi вклaдення. Дoвгoстрoкoвi фiнaнсoвi вклaдення 

являють сoбoю дoвгoстрoкoвi iнвестицiї oргaнiзaцiї (нa термiн бiльше рoку) в 

дoхiднi aктиви – цiннi пaпери iнших oргaнiзaцiй, стaтутнi кaпiтaли iнших 

oргaнiзaцiй, держaвнi цiннi пaпери, нaдaнi iншим oргaнiзaцiям пoзики. 

Фiнaнсoвi вклaдення приймaються дo oблiку в сумi фaктичних витрaт для 

iнвестoрa. Зa бoргoвими цiнними пaперiв дoзвoляється рiзницю мiж сумoю 

фaктичних витрaт нa придбaння i нoмiнaльнoю вaртiстю прoтягoм термiну їх 

oбiгу рiвнoмiрнo, у мiру нaрaхувaння нaлежнoгo пo них дoхoду, вiднoсити нa 

фiнaнсoвi результaти oргaнiзaцiї. 
Вклaдення oргaнiзaцiї в aкцiї iнших oргaнiзaцiй, кoтируються нa бiржi aбo 

спецiaльних aукцioнaх, кoтирувaння яких регулярнo публiкуються, 

вiдoбрaжaються нa кiнець рoку зa ринкoвoю вaртiстю, якщo oстaння нижче 

вaртoстi, прийнятoї дo бухгaлтерськoгo oблiку. Вкaзaну рiзницю списують нa 

oсвiчений в кiнцi рoку резерв пiд знецiнення вклaдень в цiннi пaпери, 

ствoрений зa рaхунoк фiнaнсoвих результaтiв oргaнiзaцiї. 
Iншi неoбoрoтнi aктиви. знaйшли вiдoбрaження в рoздiлi I бaлaнсу. 

Неoбoрoтнi oперaцiйнi aктиви в прoцесi пoвнoгo циклу вaртiснoгo кругooбiгу 

прoхoдять три oснoвнi стaдiї. Нa першiй стaдiї сфoрмoвaнi пiдприємствoм 

неoбoрoтнi oперaцiйнi aктиви (oснoвнi зaсoби i немaтерiaльнi aктиви) в прoцесi 

свoгo кoристувaння i знoсу перенoсять чaстину свoєї вaртoстi нa гoтoву 

прoдукцiю; цей прoцес здiйснюється прoтягoм бaгaтьoх oперaцiйних циклiв i 

прoдoвжується дo пoвнoгo знoсу oкремих видiв неoбoрoтних oперaцiйних 

aктивiв. Нa другiй стaдiї в прoцесi реaлiзaцiї прoдукцiї знoс неoбoрoтних 

oперaцiйних aктивiв нaкoпичується нa пiдприємствi у фoрмi aмoртизaцiйнoгo 

фoнду. Нa третiй стaдiї зaсoби aмoртизaцiйнoгo фoнду як чaстинa влaсних 

фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa нaпрaвляються нa вiднoвлення дiючих aбo 

придбaння пoдiбних нoвих видiв (iнвестицiй) неoбoрoтних oперaцiйних aктивiв. 

Пiд вклaденнями у неoбoрoтнi aктиви (дoвгoстрoкoвими iнвестицiями, 

кaпiтaльними вклaденнями) мaються нa увaзi витрaти нa ствoрення, збiльшення 

рoзмiрiв, a тaкoж придбaння неoбoрoтних aктивiв тривaлoгo кoристувaння 

(пoнaд 1 рiк), не признaчених для прoдaжу, зa виняткoм дoвгoстрoкoвих 
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фiнaнсoвих вклaдень в держaвнi цiннi пaпери, цiннi пaпери i стaтутний кaпiтaл 

iнших oргaнiзaцiй. 
Кaпiтaльнi вклaдення – це неoбхiдний елемент вiдтвoрення, який пoлягaє у 

вiднoвленнi oснoвних фoндiв, якщo їх пoдaльше викoристaння фiзичнo 

немoжливo aбo екoнoмiчнo недoцiльнo, aбo в придбaннi нoвих oснoвних фoндiв 

тa зaбезпеченнi дaнoгo прoцесу шляхoм видiлення вiдпoвiдних джерел йoгo 

фiнaнсувaння. 
Необоротні активи дають можливість підприємству здійснювати власну 

господарську діяльність. Адже оптимальне співвідношення наявних ресурсів 

підприємства із ступенем його завантаженості дасть змогу мати перевагу в 

конкурентній боротьбі між різними товаровиробниками. А у іншому разі 

підприємство отримає перевитрати внаслідок простою техніки, або зменшення 

прибутку у результаті незадоволення потреб споживачів. Позитивні та 

негативні  особливості, якими характеризуються необоротні активи наведені в 

таблиці 1. 
Таблиця 1 - Позитивні та негативні  особливості необоротних активів 
Необоротні активи 
Позитивні Негативні 
майже не схильні до втрат від 

інфляції, а, отже, краще захищені 

від неї 

морально зношуються, тому навіть 

якщо підприємство тимчасово виводить їх 

з експлуатації, вони все одно втрачають 

власну вартість 
здатні генерувати стабільний 

прибуток, забезпечуючи випуск 

різних видів продукції відповідно 

до кон’юнктури товарного ринку 

відносяться до слабо ліквідних 

активів, тому вони не можуть служити 

засобом забезпечення потоку платежів, 

обслуговуючого операційну діяльність 

підприємства 
властивий менший 

комерційний ризик втрат у процесі 

операційної діяльності 

підприємства 

активи важко піддаються 

оперативному управлінню, тому що слабко 

мінливі в структурі в короткому періоді 

 
У бухгaлтерськoму oблiку неoбoрoтних aктивiв для кoжнoгo дoкументу є 

свiй шлях руху, тoбтo свiй дoкументooбiг. Aле пoряд з цим є зaгaльнi стaдiї 

руху дoкументiв: першa - склaдaння дoкументу нa мiсцi, в мoмент прoведення 

гoспoдaрськoї oперaцiї; другa - передaчa дoкументiв у бухгaлтерiю, де 

перевiряється свoєчaснiсть i пoвнoтa їх зaдaчi для oбрoбки; третя - перевiркa 

бухгaлтерoм прийнятих дoкументiв; четвертa – oбрoбкa бухгaлтерoм 

дoкументiв вручну aбo мaшинним спoсoбoм; п’ятa – передaчa дoкументiв в 

aрхiв нa зберiгaння пiсля oтримaння з них неoбхiднoї iнфoрмaцiї для oблiкoвих 

регiстрiв. 
Підсумовуючи, можемо сказати, щo з перехoдoм Укрaїни нa мiжнaрoднi 

стaндaрти бухгaлтерськoгo oблiку i aудиту, зaпрoвaдження єдинoї системи 

рaхункiв фiнaнсoвoгo oблiку, вiдбувaються серйoзнi змiни у системi упрaвлiння 
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i звiтнoстi кoжнoгo пiдприємствa. Ефективне упрaвлiння фiнaнсoвo-
гoспoдaрськoю дiяльнiстю пiдприємствa є мoжливим лише нa oснoвi 

дoстoвiрнoї, тoчнoї, oперaтивнoї iнфoрмaцiйнoї бaзи упрaвлiння та 

викoристaння неoбoрoтних aктивiв у прaктичнiй дiяльнoстi пiдприємств. Зa 

дaними дoслiдження мoжнa зрoбити нaступнi виснoвки тa дaти нaступнi 

прoпoзицiї щoдo удoскoнaлення системи кoнтрoлю, oблiку неoбoрoтних aктивiв 

- при oблiку неoбoрoтних aктивiв неoбхiднo дoтримувaтись не лише йoгo 
технoлoгiчнoгo aспекту, a й iнфoрмaцiйнoгo. Це передбaчaє вiдoбрaження не 

лише гoспoдaрських oперaцiй нa рaхункaх, a й пoдaння oдержaнoї iнфoрмaцiї 

прo неoбoрoтнi aктиви вищим oргaнaм упрaвлiння. 

Від правильного трактування поняття «необоротні активи» залежить 

можливість віднесення об’єкта до складу необоротних активів. Тому виникає 

потреба узгодження нормативних актів України і введення єдиного 

загальноприйнятого терміну необоротні активи, яке б достатньою мірою 

розкривало його зміст. 
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планування, податкове навантаження  
Вступ. Одним із визначальних чинників економічного зростання та 

розвитку бізнесу є збалансованість податкової системи держави. В Україні 

податкова система складається з сукупності податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів та внесків, які з погляду суб’єкта господарювання є 

витратами. Таким чином, податкові розрахунки підприємства є об’єктами 

планування, управління, обліку та контролю, незважаючи на те що їх 

величинарегламентується державою. Податкові розрахунки є основним 

формуючим елементом економічного потенціалу підприємства на основі 

системи державного регулювання. Саме податкові платежі є суттєвим та 

впливовим інструментом у регулюванні економічних відносин держави і 

господарюючих суб’єктів[1]. Їх формування повинно: стимулювати розвиток 

чогось прогресивного та ефективного, тобто того, чого потребує господарська 

діяльність; регулювати неузгодженості, які виникають під час розвитку 

економічного потенціалу держави і суб’єктів бізнесу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вагомий внесок у дослідження 

питань організації бухгалтерського обліку податкових розрахунків 

підприємства зробили: Ф. Ф. Бутинець, С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод 

[2], М.Р. Лучко [3], О.І. Малишкін [4]. Українські практики і теоретики 

виділяють такі основні проблеми облікового забезпечення податкових 

розрахунків підприємства: значний вплив умов зовнішнього економічного 

середовища на облікові процеси; неповна узгодженість бухгалтерського та 

податкового законодавства; складність механізму нарахування, сплати податків 

та формування звітності, що потребує значних затрат часу; дублювання 

інформації в податковій звітності; недоступність та незрозумілість обліку 

податкових розрахунків управлінському персоналу підприємства; блокування 

податкових накладних; складність процедури реєстрації розрахунків 

коригувань. Незважаючи на значні доробки науковців у сфері податкових 

розрахунків, проблема спрощення обліку таких розрахунків на українських 

підприємствах залишається невирішеною. 
Постановка завдання.Метою статті є дослідити та ідентифікувати вплив 

організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку на податкові 

розрахунки суб’єкта господарювання.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із головних завдань 

реалізації концепції податкового планування на підприємстві, крім оптимізації 

податкових платежів та зміни терміну їх сплати, є зниження податкового 

навантаження. В літературних джерелах, що стосуються проблематики 

оподаткування паралельно з терміном «податкове навантаження» зустрічаються 

його синоніми, зокрема, близькими за змістом вчені вважають такі поняття як 

«податковий тягар», «податковий тиск», «податковий прес», «податковий 

рівень». 
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Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що 

характеризує сукупний вплив податків на економіку країни загалом чи на 

окремих суб’єктів господарювання [5]. 
Необхідно зазначити, що відповідно до економічного впливу податкове 

навантаження розглядають на макро- та мікрорвінях. На макрорівні податкове 

навантаження характеризує вплив податків на економіку країни загалом, а на 

мікрорівні – на зменшення доходів платників податків. 
На рівні держави (макрорівні) податкове навантаження розраховують як 

відношення суми податкових надходжень зведеного бюджету України та ВВП. 

У міжнародній практиці до податкових надходжень також враховують 

обов’язкові відрахування на соціальне страхування. 
На рівні суб’єктів господарювання (мікрорівні) податкове навантаження 

характеризує частку податкових платежів підприємства у їх доходах, витратах 

чи прибутку, обчислених з урахуванням вимог податкового законодавства. 

Його розраховують як співвідношення суми сплачуваних податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів з доходами, витратами, прибутком та іншими 

фінансовими результатами платника податків.  
Податкове навантаження обчислюють як для окремого податку, так і 

сукупно для всіх податків, які сплачує підприємство.  
Вагоме місце в системі менеджменту підприємства займає податкове 

планування, яке є невід’ємною складовою системи менеджменту підприємства, 

яке дає змогу вирішити питання щодо розроблення та реалізації управлінських 

рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 

підприємства, організації обігу грошових коштів зокрема, й тих, які пов’язані зі 

сплатою податкових платежів до державного та місцевих бюджетів, завдань 

загальної політики управління прибутком, яка полягає у виборі 

найефективнішого варіанту сплати податків. Метою податкового планування є 

збільшення доходів і прибутків підприємства за рахунок оптимізації 

податкових платежів та зменшення податкового навантаження. В його основі 

лежить максимальне використання усіх законодавчо визначених податкових 

пільг, альтернативних податкових рішень, прогалин податкового законодавства 

та інших способів оптимізації податкових платежів у межах закону. 
На величину податкове навантаження суб’єктів господарювання 

впливають зовнішні та внутрішні чинники, які наведено на рис. 1. 
На сьогодні єдиної методики щодо розрахунку податкового навантаження 

не існує. 
За результатами опрацьованої економічної літератури було 

систематизовано та запропоновано систему показників оцінювання податкового 

навантаження, що дають змогу здійснити аналіз кількісних значень 

сплачуваних підприємством податків як загалом, так і за їх видами, за 

окремими періодами, складовими ціни, окремими видами продукції, видами 

виробництв та за структурними підрозділами підприємства (рис. 2). 
Одним з основних внутрішніх нормативних документів будь-кого 

підприємства щодо ведення бухгалтерського обліку є документ, який визначає 

його облікову політику, а саме є наказ про облікову політику підприємства. 
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Рисунок 1 - Чинники впливу на величину податкового навантаження 

суб’єктів господарювання[6] 
 

Підприємство на основі міжнародних стандартів обліку та фінансової 

звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку самостійно визначає 

облікову політику підприємства та відповідно до установчих документів 

погоджує з власником (власниками) або уповноваженим ним органом 

(посадовою особою). 
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Рисунок 2 – Система показників оцінювання рівня податкового 

навантаження на підприємство 
 
Суть податкового аспекту формування облікової політики підприємства 

полягає в тому, що з визначених законодавством варіантів ведення обліку 

вибирають той, який має переваги перед іншими з погляду оптимізації 

податкових платежів або перенесення бази оподаткування на майбутні періоди.  
Формуючи облікову політику необхідно враховувати, що на податкові 

платежі підприємства впливає вибір методів обліку деяких об’єктів 

бухгалтерського обліку, до яких законодавчо-нормативними актами 

передбачено альтернативні варіанти, які наведено на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Елементи облікової політики як інструменти податкового 

планування 
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Нині для узагальнення інформації стосовно податкових розрахунків 

підприємства призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами», 

за кредитом якого накопичуються нараховані платежі, за дебетом – їх сплата 

або списання.  
Податок на прибуток на підприємствах України формується на рахунку 98 

«Податок на прибуток»: за дебетом відображається нарахування даного 

податку, за кредитом – списання на фінансові результати.  
За наявності найманих працівників на підприємстві виникає обов’язок 

сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування, для якого в бухгалтерському обліку використовується рахунок 65 

«Розрахунки за страхуванням». За кредитом даного рахунку відображаються 

нараховані зобов’язання, за дебетом – їх сплата або списання.Удосконалення 

обліку податкових розрахунків підприємства необхідно починати з кожного 

конкретного суб’єкта господарювання, що стосується:  
1. Розроблення в організаційно-розпорядчих документах суб’єктів 

господарювання розділу «Податкові розрахунки підприємства: організація і 

методика»;  
2. Створення Графіку документообігу із зазначенням форм первинних 

документів, відповідальних осіб за їх переміщення, виконавців своєчасного 

опрацювання та терміни виконання;  
3. Удосконалення використовуваних версій програмного забезпеченняз 

додаванням розділу «Податкові розрахунки підприємства: організація і 

методика» в організаційно-розпорядчих документах суб’єктів господарювання 

повинен містити відповідні пункти (табл. 1). 
Таблиця 1 – Розділ Наказу про облікову політику «Податкові 

розрахунки підприємства: організація і методика» 
№ 

з/п Пункт розділу Характеристика 

1 Система оподаткування Загальна/спрощена 
2 Реєстрація платником ПДВ на обліку з __.__.____ року 

3 Форма ведення обліку автоматизована з використанням програмного 

комплексу 1С: Бухгалтерія  

4 
Первинні документи для визнання 

доходів 
рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-
транспортні накладні, акти приймання 

виконаних робіт тощо 

5 
Первинні документи для визнання 

витрат 
рахунки-фактури, рахунки-акти, прибуткові 

накладні, товарно-транспортні накладні, акти 

здачі-прийняття робіт (надання послуг) тощо 

6 

Первинні документи, підтверджуючі 

виникнення податкового 

зобов’язання з податку на додану 

вартість 

банківська виписка, видаткові накладні, акти 

приймання виконаних робіт та інші 

7 
Первинні документи, підтверджуючі 

виникнення податкового кредиту з 

податку на додану вартість 

банківська виписка, рахунки-акти, акти здачі-
прийняття робіт (надання послуг), прибуткові 

накладні та інші 
8 Графік документообігу Додаток 1 Наказу 
9 Податковий календар бухгалтера Додаток 2 Наказу 
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Слід зазначити, що вказані пропозиції є коректними для більшості 

суб’єктів господарювання задля поліпшення ефективності їхньої діяльності 

шляхом удосконалення ведення обліку податкових розрахунків.  
На ефективність облікового процесу підприємства суттєвий вплив 

здійснює Графік документообігу, під час розроблення якого необхідне 

врахування всіх особливостей підприємства, а особливо форми ведення обліку.  
Нині не кожне підприємство має можливість перейти на використання 

більш нового програмного забезпечення, адже такий перехід потребує значних 

затрат часу, залучення додаткового персоналу і, безперечно, понесе за собою 

додаткові витрати. 
Висновки. Формуючи облікову політику необхідно враховувати, що на 

податкові платежі підприємства впливає вибір методів обліку деяких об’єктів 

бухгалтерського обліку, до яких законодавчо-нормативними актами 

передбачені альтернативні варіанти. Найбільший вплив облікова політика має 

на податок на прибуток, адже при обрахунку (визначенні) об’єкта 

оподаткування платник цього податку використовує дані бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату 

до оподаткування. У статті запропоновано об’єкти облікової політики, які 

можна використати у процесі реалізації концепції податкового планування. 
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Вінницький  торговельно-економічний  інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 
У статті зазначається важливість роздрібної торгівлі як сегмента 

внутрішньої торгівлі, вона безпосередньо бере участь у забезпеченні стійкості 

економічного розвитку та підтримці соціального забезпечення. Висвітлено цілі 

та функції фінансової діагностики, обґрунтовано необхідність постійної 

діагностики фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі України. 

Відзначено недостатню ефективність організації управління фінансовим 

станом більшості вітчизняних підприємств в умовах нестабільного 

економічного розвитку. Аналіз та оцінка показників ефективності та основних 

фінансових показників підприємств роздрібної торгівлі України. 
Ключові слова: аналіз, діагностика, фінансова стійкість, роздрібна торгівля, 

торгівельні підприємства, ефективність. 
 На сучасному етапі розвитку економічних відносин одним з 

найважливіших факторів підтримки позитивної економічної динаміки є 

розвиток внутрішньої торгівлі. Її механізми забезпечують дотримання 

продовольчої безпеки та збереження соціальної стабільності в суспільстві і, у 

довгостроковій перспективі, підтримують сталий розвиток країни шляхом 

формування та стабілізації споживчого ринку для задоволення потреб 

населення у товарах і товарах покращити якість його життя. Забезпечується 

стійке економічне зростання в країні, у тому числі через механізм забезпечення 

сталого розвитку торгівлі. Тому, на думку деяких авторів, суть сталого 

розвитку торгівлі може бути визначена як процес гармонізації використання 

економічних, трудових, матеріальних та інших ресурсів з акцентом на постійне 

підвищення соціальної ефективності [4, с. 119]. 
Серед сегментів внутрішньої торгівлі, які безпосередньо залучені до 

забезпечення стійкості розвитку та підтримки соціального забезпечення, 

доцільно виділяти роздрібну торгівлю. Роздрібна торгівля пов'язана, перш за 

все, з повсякденним життям людей, впливає на організацію їхнього життя, 

рівень зайнятості, наявність неробочого часу. Тому ефективність 

функціонування роздрібного бізнесу визначає динаміку відтворювальних 

процесів у країні через механізми підтримки соціальної справедливості та 

матеріальної безпеки особистості. 
Проблема дослідження функціонування роздрібної торгівлі в Україні 

полягає в наукових інтересах  В. В. Апопія, С. Г. Бабенка, П. Ю. Балабана, І. О. 

Бланка, П. І. Вахріна, Я. А. Гончарука, А. А. Мазаракі, В. С. Марцина, М. П. 

Овчарука, Н. М. Ушакової та інших. Проблеми діагностики підприємства 

звертають увагу багатьох авторів, серед них Г.О. Швиданенко, Л.В. Фролова, 

О.О. Терещенко, Т.О. Загорна, О.О. Гетьман, Т. А. Городня, В. М. Костриченко 

та ін. Проте в сучасних умовах проблеми діагностики фінансового становища 

роздрібних підприємств залишаються актуальними. 
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 Відсутність ефективного управління фінансовим станом в умовах 

нестабільного економічного розвитку є спільною рисою більшості вітчизняних 

підприємств. Для роздрібних торговців ця проблема додатково оновлюється 

через їхню стратегічну роль у забезпеченні соціальної рівноваги. Своєчасна і 

повна діагностика фінансового стану роздрібних торговців буде залежати від 

розвитку споживчого ринку і, отже, від добробуту населення. 
Діагностика фінансового стану підприємства є складовою частиною 

системи фінансового менеджменту підприємства, яка покликана інформувати 

керівництво про особливості його функціонування в поточному періоді. По 
суті, діагностика фінансового стану, як за змістом, так і в інструментарії 

досліджень, не відрізняється від фінансового аналізу. 
Метою фінансової діагностики є надання рішень з управління 

інформацією на основі оцінки майбутньої здатності компанії генерувати 

грошові потоки, отримання доходу та створення додаткової вартості, а також 

виявлення недоліків або додаткових можливостей [1, с. 212]. 
На основі цього розрізняють наступні основні функції фінансової 

діагностики: 
- зменшення інформаційної асиметрії між особами, відповідальними за 

прийняття фінансових рішень і об'єктом управління; 
- прогнозування фінансового стану; 
- Визначення факторів, які вплинули або вже вплинули на поліпшення або 

погіршення фінансових параметрів суб'єкта господарювання [3] 
Під фінансовим станом розглядаються здатність підприємства самостійно 

фінансувати свою діяльність в короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Стабільне фінансове становище характеризується високою ліквідністю 

фінансових активів, своєчасним погашенням зобов'язань перед контрагентами, 

державою та працівниками, фінансовою стабільністю та незалежністю від 

зовнішніх джерел фінансування, підвищенням показників рентабельності 

власного капіталу тощо. 
Вивчення цих показників дозволяє компанії визначити: в якому стані 

вона (фінансово стійка, нестабільна, криза); Чи має підприємство передумови 

для підтримки відповідного рівня конкурентоспроможності в певному сегменті 

ринку; які ризики можуть виникнути в результаті певних фінансових операцій; 

необхідність залучення залученого позикового капіталу та визначення складу 

та характеру зовнішніх джерел фінансування; пріоритет вирішення завдань 

залежно від пріоритету. 
Ефективність підприємств роздрібної торгівлі в Україні аналізується за 

такими показниками (табл. 1). За період з 2013 по 2016 рр. Спостерігалася 

тенденція до збільшення виручки від реалізації (товарів, робіт, послуг) на 

177,5%, у 2010 році - на 124,1%. Протягом останніх чотирьох років майже всі 

дослідницькі статті фінансово-економічної діяльності відслідковували більш 

ніж 100% зростання. 
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Таблиця 1.Показники ефективності діяльності роздрібних 

торгівельних підприємств України, млн. грн. 

Стаття 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Відхилення (+,-) 
2016 року від 

2016 рік у % 

до: 
2013 
року 

2015 
року 

2013 
року 

2015 
року 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

(товари, роботи, 

послуги) 

156568,8 173530,6 223984,2 277859,6 121291 
 

53875,4 
 

177,5 
 

124,1 
 

Непрямі 

податки та інші 

відрахування від 
доходу 

27659,5 29397,7 38417,8 48230,2 20570,7 
 

9812,4 
 

174,4 
 

125,5 
 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації 

продукції 

128909,3 144132,9 185566,4 229629,4 100720 
 

44063 
 

178,1 
 

123,7 
 

Інші операційні 

доходи 6783,9 5968,3 6745,5 7453,2 669,3 
 

707,7 
 

109,9 
 

110,5 
 

Інші звичайні 

доходи 3844,5 4011,3 4693,2 6336,5 2492 
 

1643,3 
 

164,8 
 

135 
 

Надзвичайні 

доходи 13,5 9,4 69,5 - - - - - 

Разом чисті 

доходи 139551,2 154121,9 197074,6 243419,1 103868 
 

46344,5 
 

174,4 
 

123,5 
 

Операційні 

витрати 136213,5 149062,3 190117,0 233150,1 96936,6 
 

43033,1 
 

171,2 
 

122,6 
 

Інші звичайні 

витрати 7669,8 6800,9 7335,5 9780,1 2110,3 
 

2444,6 
 

127,5 
 

133,3 
 

Надзвичайні 

витрати 21,3 336,4 20,1 - - - - - 

Разом витрати 144412,3 156860,1 198452,6 243974,8 99562,5 
 

45522,2 
 

168,9 
 

122,9 
 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 
- 28146 - 8972,7 14839,3 14688,0 42834 

 
-151,3 

 
52,2 

 
99,0 

 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 
- 4861,1 -2738,2 -1378,0 –555,8 4305,3 822,2 - - 

Результат від 

операційної 

діяльності 
–520,2 1038,8 2195,0 3918,9 4439,1 1723,9 

 - 178,5 
 

Витрати 

операційної 

діяльності 
32386,2 31583,6 37905,6 44212,7 11826,5 

 
6307,1 

 
136,5 

 
116,6 

 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості), % 
–1,6 3,3 5,8 8,9 - - 10,5 3,1 

 

Рентабельність 
операційної 

діяльності, % 
-0,2 4,5 9,8 13,8 - - 14 4 

 

 

Динаміка чистого прибутку в цей період, хоча і характеризується 

негативними значеннями, але також має позитивну динаміку. Негативний 

чистий прибуток у 2016 році зменшився на 4305,3 млн. Грн. У порівнянні з 

2013 р. І на 822,2 млн. Грн. У порівнянні з 2015 роком. (таблиця 1). 



873 
 

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі України є дуже важливою для 

розвитку економіки країни, оскільки саме роздрібні компанії задовольняють 

щоденні потреби населення країни. Діагноз фінансового стану підприємств 

роздрібної торгівлі за допомогою абсолютних, вартісних, відносних показників, 

а також фінансових коефіцієнтів показав, що підприємства не є фінансово 

стабільними, про що свідчить динаміка більшості фінансових коефіцієнтів. 

Таким чином, показники діяльності підприємств роздрібної торгівлі майже у 

всіх досліджуваних показниках мають високі результати, які швидко зростають. 

Отже, роздрібні підприємства мають перспективи подальшого розвитку, так що 

для того, щоб не перебувати у фінансовій кризі, їм необхідно постійно 

діагностувати своє фінансове становище і стежити за ефективністю 

використання власних і позикових джерел фінансування. Постійна діагностика 

фінансового стану забезпечить виявлення недоліків, недоліків у фінансовій 

роботі, проблеми з ефективністю управління фінансовими ресурсами. 

Мобілізувати фінансові ресурси у найбільш прибуткових сферах діяльності та 

мати ефективні механізми протидії ризикам та загрозам, які виникають у 

процесі фінансово-економічної діяльності. 
Список  використаної  літератури: 

1. Городня Т. А. Діагностика фінансового стану підприємства / Т. А. 

Городня, І. В. Явтуховська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 

23.16. – С. 207-212. 
2. Державна служба статистики України. -  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
3. Костриченко В. М. Діагностика фінансового стану та схильності 

підприємства до банкрутства / В.М. Костриченко, О.В. Гуменюк // Вісник 

національного університету водного господарства та природокористування : зб. 

наук. праць. – 2010. – № 1. – С. 303-309. 
4. Шпильова Ю. Б. Сталий розвиток роздрібної торгівлі України / Ю. Б. 

Шпильова, І. М. Шпильовий // Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. – 2012. – Вип. 1 (11). – С. 108-120. 
5. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: Опыт 

компаний малого и среднего бизнеса / Л.В. Шуклов. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 240 с. 
 

 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/


874 
 

СЕКЦІЯ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

А.В. Борсолюк 
здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-екномічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
В статті розглядаються процес маркетингових досліджень, питання, які 

виникають при їх проведенні.  Наведено основні етапи проведення 

маркетингових досліджень та елементи, які забезпечують процес проведення.  

В залежності від особливостей інформації, цілей дослідження, а також часу 

упередження запропоновані різні методи прогнозування.  
Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, стратегія, процес, 

елементи забезпечення, маркетингова інформація. 
Постановка проблеми. Маркетингові дослідження являють собою 

особливий канал надходження інформації, який забезпечує системний пошук та 

аналіз даних, пов’язаних з пропозицією товарів і послуг. Маючи такі дані, 

можна виробляти пропозиції з вирішення проблем, які стоять перед 

підприємствами АПК або можуть виникнути. Для цього у розпорядженні 

маркетолога має бути обширна інформація, класифікована за видами, 

джерелами, періодичністю та іншими ознаками. Для її збору та нагромадження 

застосовуються, як відомо, новітні технології і засоби . Висококваліфікований 

маркетолог не прийме рішення, коли має інформацію не достатню, сумнівну чи 

неадекватну фактам. 
Мета роботи проаналізувати маркетингову діяльність та види 

маркетингових досліджень, що здійснюються на підприємстві і запропонувати 

заходи щодо їх покращення. 
Аналіз досліджень та публікацій. Серед українських та закордонних 

вчених досить вичерпно розкривають проблематику та сутність управління 

маркетинговими дослідженнями, визначають основні етапи проведення 

наукових досліджень з даних питань такі вчені як: Д. Аакер, Т. Амблер, И. 

Ансофф, Г. Армстронг, І. Бойко, Г. Багієв, А. Войчак, С. Гаркавенко, Є. 

Голубков, Т. Данько, П. Дракер, П. Діксон, В. Захожай, Ф. Котлер, Д. Мейкенз, 

М. Окландер, В. Онищенко, О. Луцій, М. Портер,  
В. Полторак, Г. Рогов, А. Старостіна та інші.  

Результати досліджень. Маркетинг - це теорія і практика прийняття 

управлінських рішень щодо формування ринково-продуктової стратегії і цілей 

організації на основі аналізу факторів зовнішньо-маркетингового середовища з 

метою узгодження та реалізації економічних інтересів ринкових суб’єктів. 
Процес маркетингових досліджень повинен бути послідовним, детально 

спланованим, і постійно оновлюватись. Основні етапи процесу представлені на 

рис. .1 [1, с. 152]. 
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Збирання первинних даних передбачає організацію та проведення 

спостереження, вибір форми та методів якого в маркетинговому дослідженні 

обумовлюється особливостями досліджуваного сегменту ринку. Якщо в якості 

споживачів виступають окремі особи, то для збирання даних щодо них 

найчастіше використовуються опитування, а рідше – спостереження та 

експеримент. На ринку підприємств найпоширенішими є такі методи, як 

глибинне інтерв’ю, аналіз аналогічних ситуацій та моделювання.  
 

 
 
Рисунок 1 -Основні етапи процесу маркетингових досліджень 
 
Оскільки основними завданням маркетингового дослідження є отримання 

інформації, аналіз якої дозволить прийняти управлінські рішення, його 

забезпечення повинно гарантувати якість отриманих результатів, яка 

безпосередньо залежить від правильності вибору джерел вторинної інформації, 

методів збирання первинних даних, їх обробки та аналізу, що вимагає 

накопичення та систематизації існуючого досліду з метою його використання. 

Тобто, потребують узагальнення існуючі підходи до проведення маркетингових 

досліджень, з яких буде здійснюватись вибір при реалізації конкретного 

 
 

І етап 

Визначення цілей маркетингового дослідження 
 визначення проблем і можливостей на основі 

аналізу факторів середовища; 
 визначення альтернативних проблем; 
 встановлення меж маркетингового дослідження. 

Визначення дослідницьких завдань 
 розробка пошукових питань; 
 розробка гіпотези на пошукові питання; 
 визначення джерел маркетингової інформації. 

 
 

ІІ етап 

ІІІ етап Оцінка цінностей маркетингової інформації 

Складання планів дослідження 
 вибір методів збирання первинної інформації; 
 розробка анкет; 
 розробка плану виробничого спостереження; 
 складання графіка та бюджету дослідження. 

 
 

ІV етап 

Проведення польових робіт 
 збирання маркетингової інформації; 
 аналіз інформації. 

 
V етап 

Розробка рекомендацій 
 підготовка звіту. 

 
VІ етап 

VІІ етап Презентація результатів 
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проекту, спрямованого на розв’язання чітко визначених проблем[2,c. 124]. 
Елементи забезпечення маркетингових досліджень можна представити у 

вигляді чотирьох взаємопов’язаних складових (табл.1), а саме інформаційної 

бази, інтерактивних процедур, статистичних методів та моделей.  
Між виділеними елементами існує взаємозв’язок, який обумовлюється 

послідовністю їх використання, оскільки за умови, що стосовно досліджуваної 

проблеми існують вторинні дані відповідної якості, відпадає потреба у 

використанні інтерактивних процедур. Крім того, вибір елементів з кожної з 

виділених підсистеми обумовлюється завданнями дослідження, оскільки від 

цього залежатимуть використовувані методи аналізу, а, відповідно, і вимоги до 

існуючої інформації та методів її збирання[3,c. 155].  
Розробка статистичного забезпечення маркетингових досліджень 

дозволяє розв’язати наступні завдання дослідження як способу проведення 

маркетингового: 
Таблиця 1 - Елементи  забезпечення маркетингових досліджень 

Елемент Характеристика Призначення 
інфор-
маційна 

база 

єдина оперативна сис-тема 

зберігання та ви-користання 

даних (на-копичення 
інформації, її систематизація 

та пе-редача користувачам) 

дозволяє на основі попередньо зібраних да-них 

здійснювати оцінку ситуації, що скла-лась, визначати 

напрями дій та підвищувати оперативність процесу 
прийняття рішень, оскільки велика кількість 

інформації, необхідної для проведення маркетингових 

досліджень, накопичується в процесі діяльності 

підприємства та поза його межами 
інтерак-
тивні 

проце-дури 

набір методів збирання 

первинних даних з виз-
наченням їх основних 
властивостей, видів та 

способів організації, а також 

напрямів вико-ристання 

дозволяє на підставі вже існуючого досвіду обрати 

правильний метод збору первинних даних в залежності 

від досліджуваного об’єкту та завдань дослідження, а 
також організувати цей процес найбільш оптимальним 

чином для отримання максимально можливого ефекту 

статис-
тичні 

методи  

сукупність статистич-них 
методів зведення, 

групування, аналізу даних 

(дозволяють оці-нювати 
ринкові проце-си та виявляти 

причин-но-наслідкові 

зв’язки) 

використовуються для встановлення взаємозв’язку та 
взаємозалежності між факторами, що впливають на 

маркетинговий процес з метою підвищення його 

результативності 

статис-
тичні 

моделі 

результати маркетинго-вих 
досліджень у фор-мі набору 

статистич-них і специфічних 

мар-кетингових моделей, які 
дозволяють забез-печити 

вибір оптималь-них рішень. 

Кожна з моделей складається 

з сукупності взаємопо-
в’язаних змінних, що 

представляють певну, 

реально існуючу сис-тему, 
процес чи резуль-тат 

використовуються при опрацюванні даних та 
сприяєють прийняттю обґрунтованих управлінських 

рішень на основі вже існуючого та, у більшості 

випадків, перевіреного досвіду (але не обов’язково на 
цьому ж самому підприємстві): прогнозні моделі 

попиту та місткості ринку, коефіцієнти еластичності 

попиту та пропозиції, моделі розрахунку цін, модель 

методики вибору місцезнаходження, криві "навчання і 
досвіду", матриці маркетингової стратегії, моделі 

демографічної сегментації ринку, ефективності 

рекламних заходів, поведінки споживачів, криві 
життєвого циклу товарів тощо 

 
1. Сформувати інформаційну базу для вирішення проблем 

маркетингового дослідження відповідно до напряму його проведення з 

одночасним контролем її якості, яка визначає придатність інформації для 
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використання у конкретному проекті. 
2. Створити організаційне забезпечення проведення суцільного та 

вибіркового статистичного спостереження за об’єктами маркетингового 

дослідження на безперервній або одноразовій основі. 
3. Розробити методику статистичного аналізу досліджуваних 

показників на основі вибору статистичних методів з усієї сукупності існуючих з 

одночасним врахуванням особливостей та напрямів їх використання, в тому 

числі на основі існуючого досвіду. 
4. Відобразити за допомогою моделей існуючі зв’язки між 

досліджуваними процесами та явищами, що дозволить визначити фактори, які 

на них впливають, вивчити їх структуру та спрогнозувати зміну[4,c. 801]. 
Ефективність сегментації залежить від того, наскільки правильно будуть 

визначені принципи, критерії та методи сегментації, від яких багато в чому 

залежить вибір цільових ринків та шляхів позиціонування продукції. 
Вибираючи той або інший підхід до проведення сегментації, можна 

керуватися наступними критеріями: 
- важливість сегмента для підприємства; 
- кількісні показники (обсяг ринку, місткість даного сегмента ринку); 
- тенденції розвитку ринку; 

- доступність освоєння сегмента для підприємства; 
- прибутковість продукції; 
- захищеність від конкуренції (уже завойовані позиції, що сформували 

позитивний імідж підприємства); 
- можлива ефективність роботи на цьому сегменті у перспективі. 

Сегментація може здійснюватися на основі одного або послідовного 

застосування декількох критеріїв. Для кожного виділеного за допомогою 

певного критерію або критеріїв ринкового сегмента необхідно визначити 

профіль реакції споживачів[6,c. 144].  
При дослідженні споживчих ринків виникає потреба у визначенні 

основних характеристик споживачів, які дозволять провести сегментацію 

ринку та визначити потенційних споживачів продукції підприємства. Це 

вимагає створення більш сучасних систем інформаційного забезпечення для 

сегментації, позиціонування та розробки інших елементів маркетингу, а 

також здійснювати моніторинг діяльності конкурентів, в тому числі 

маркетингової. Отримання такої інформації можливе тільки за умови 

організації первинного спостереження. 
Визначаючи потенціал споживчого ринку, необхідно володіти інформацією 

про кількість потенційних споживачів, їх поділ на сегменти за критеріями, що 

впливають на обсяг споживання, а також про можливий рівень споживання 

продуктів в межах кожної групи. Розрахунок реально існуючого попиту також 

потребує визначення фактично існуючого обсягу споживання. Це вимагає 

проведення вибіркових опитувань споживачів, які дозволять визначити 

перелічені вище показники.  
Проведення маркетингового дослідження вимагає побудови та 

використання системи показників, аналіз яких дозволить охарактеризувати 
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кон'юнктуру сегменту ринку. Основними показниками, що дозволяють 

охарактеризувати кон’юнктуру ринку, є попит та пропозиція, співвідношення 

між ними, а також рівень цін. Оскільки перші два показника формуються 

різними суб’єктами ринку, їх визначення передбачає дослідження покупців та 

продавців, що вимагає розмежування ринку підприємств та споживчого ринку 

через притаманні їм відмінності. Пропорційність ринку можна оцінити на 

основі аналізу товарної маси, а саме товарних запасів. Крім того, вони 

дозволяють визначити напрями реалізації продукції поряд з показниками 

інфраструктури[2,c. 299].  
Кінцевою метою маркетингового дослідження є здійснення моделювання 

та прогнозування. Метою першого є представлення досліджуваних ринкових 

явищ та процесів у спрощеному вигляді, що дозволить їх описати шляхом 

визначення основних факторів впливу та моделювання взаємозв'язків між ними. 

Вибір форми і типів моделей обумовлюється особливостями та тенденціями 

досліджуваних явищ, а також специфікою даних. Більша достовірність 

отриманих прогнозів може бути забезпечена на основі спільного використання 

декількох методів з наступним визначенням зваженого значення 

досліджуваного показника.  
Взаємозв’язок між основними методами, які використовуються для 

прогнозування в маркетингових дослідженнях представлені на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 -Система методів прогнозування, що використовується в 

маркетингових дослідженнях 
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Проведення маркетингового дослідження вимагає створення 

маркетингової інформаційної системи, яка складається з первинної та 

вторинної інформації щодо суб’єктів ринку та елементів маркетинг-міх, яка 

надається державними органами і приватними підприємствами та 

організаціями. Оскільки цим джерелам притаманні певні переваги та 

недоліки, тільки їх спільне використання дозволить забезпечити досягнення 

очікуваних результатів дослідження шляхом забезпечення його проведення 

надійною та точною інформацією, отриманою з мінімальними витратами 

ресурсів[5,c. 258].  
Оскільки на основі спостереження отримується інформація, воно виступає 

основною стадією маркетингового дослідження, від організації та проведення 

якого залежить якість висновків, отриманих шляхом використання 

маркетингових методів аналізу отриманих даних. Отже, неправильна 

організація маркетингового спостереження робить всі наступні етапи 

дослідження зайвими та неефективними. 
Висновки. Отримання достовірної інформації є найскладнішим 

напрямком маркетингової діяльності. В процесі роботи служба маркетингу 

підприємства перетинається з такими проблемами. До них можна віднести 

передусім відсутність достатньо накопиченого досвіду попередніх досліджень, 

які не носять систематичного характеру. Все це вимагає використання досить 

затратних і тривалих методів дослідження. 
В багатьох випадках керівництву дуже важко переорієнтуватися на нові 

підходи в управлінні організацією і, зокрема, ринково-прибутковою стратегію. І 

лише тоді, коли продукція не знаходить свого споживача, керівництво шукає 

шляхи вирішення проблем. 
Тому потрібно шукати нові ринкові можливості, покладаючись на 

маркетингові дослідження. Саме пошук ринкових можливостей має стати 

приоритетним напрямком діяльності підприємства. 
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Вінницький торговельно-екномічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті розкрито сутність маркетингової цінової політки розподілу, 

наведено функції каналів розподілу. Показані основні критерії ефективності 

діяльності каналів розподілу. 
Ключові слова: маркетингова політика розподілу, канали розподілу, функції 

каналів розподілу, довжина каналу. 
Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з 

організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням 

виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць 

використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і 

досягнення власних цілей. Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то 

система розподілу — це її «кровоносна система». Завдяки їй купують і 

продають, зберігають і трансформують товари, здійснюють сервісне 

обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит, 

компенсують витрати, які мали місце у процесі виробництва товарів. 

Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні: 

своєчасного пропонування товару (корисність часу), надходження товарів до 

місць попиту (корисність місця), змін форми і вигляду товарів з метою 

досягнення їх більшої привабливості для споживачів (корисність форми), 

можливості придбання товарів (корисність власності) [1, c.37]. 
Методика дослідження. Ключовий момент маркетингової політики 

розподілу — конструювання каналів розподілу. 
Канали розподілу — це маршрути, за якими продукція переміщується від 

місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання, 

зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до іншого, це 

сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе обов'язок чи допомагають 

передати комусь іншому право власності на товари (послуги) на цьому шляху 

від виробника до споживача. 
Функції каналів розподілу можна об'єднати в такі групи: 
а) функції, пов'язані з угодами: 
- закупівля чи отримання продукції для відповідного, перепродажу або 

передання її споживачам; 
- продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, 

просування продукції, отримання і виконання замовлень, — взяття на себе 

ділового ризику (за наявності права власності на продукцію); 
б) логістичні функції: 
- підбір продукції, тобто створення необхідного асортименту для 

належного обслуговування споживачів; 
- збереження отриманої продукції, її якісних характеристик; 
- сортування, комплектування, поділ великих партій продукції відповідно 

до потреб споживачів; 
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 -транспортування продукції. 
в) функції обслуговування: 
- торговельне кредитування покупців; 
- огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості; 
- проведення маркетингових досліджень; 
- планування продукції, тобто консультування товаровиробників 

стосовно потреб споживачів, динаміки попиту, місця товарів на ринку на 

підставі з умов конкуренції, стадій життєвого циклу товарів тощо; 
- визначення цін, націнок, знижок, інших умов продажу товарів; 
- надання інформаційних, виробничих, комерційних та інших послуг 
Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів 

розподілу, наведено в табл. 1. [2,c.101]. 
Результати дослідження. Розрізняють два базисні типи каналів 

розподілу — прямі та опосередковані. 
Прямі (без використання посередників) канали розподілу 

використовують підприємства, які бажають контролювати всю свою 

маркетингову програму, підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають 

обмежену кількість цільових ринків, достатні засоби і досвід для організації 

збуту. 
 

 
 

Опосередковані (переміщення товарів через посередників) канали 

розподілу підприємства використовують для розширення ринків збуту, 

ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. 
Існують канали розподілу прямого (від виробників до споживачів) і 

зворотного (від споживачів до виробників) ходу. Останні використовуються 

Таблиця 1 - Основні критеріїефективності діяльності каналів 

розподілу 

 



882 
 

для розподілу ділових відходів, зворотної тари, некондиційної продукції та 

іншого. 
Приклади каналів розподілу товарів промислового і споживчого 

призначення показано на рисунках 1.  
Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина 

та типи суб'єктів. 
Довжина каналу розподілу — це кількість наявних у ньому проміжних 

рівнів. Рівень каналу розподілу — це будь-який посередник, що виконує ту чи 

іншу роботу для наближення товарів і права власності на них до кінцевого 

споживача. Наприклад, довжина каналу, в якому товаровиробника і споживача 

зв'язують оптовик і роздрібний торговець, дорівнює двом. Так званий канал 

нульового рівня (довжина каналу дорівнює нулю), це канал, який зв'язує 

товаровиробника і споживача безпосередньо (неопосередковано). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -Канали розподілу товарів промислового і споживчого 

призначення 
 
Ширина каналу розподілу або його напруженість — це кількість 

посередників на кожному рівні каналу розподілу. Так, якщо продукція 

підприємства на першому етапі її розподілу надходить до трьох оптовиків, а на 

другому — до п'ятнадцяти роздрібних торговців, то ширина каналу розподілу 

відповідно дорівнюватиме 3 і 15. 
Типи суб'єктів каналів розподілу показані на рисунку 2. 
 
 
 
 

Товаровиробник 

Служба збуту 

товаровиробника 
Збутовий агент 

Оптовий торговець 

Торговельний 

представник 

товаровиробника  

Споживач 



883 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 -Типи суб'єктів каналів розподілу 
 
Суб'єкти каналів розподілу включають в себе контактні організації та 

організації сприяння. До контактних організацій відносяться товаровиробники,  

посередники  та споживачі. До  організації сприяння відносяться фірми 

маркетингових досліджень, страхові фірми, фінансові фірми, рекламні 

агентства, транспортні агента[1,c.98].   
Висновки. На оцінюванні результативності діяльності суб'єктів каналу 

розподілу базуються передовсім комплекс підтримувальних та коригувальних 

заходів, які сприяють підвищенню ефективності діяльності каналів. Основною 

особливістю цього процесу є необхідність оцінювати незалежних суб'єктів 

ринкової діяльності. Тому, визначаючи види і частоту оцінювання діяльності 

суб'єктів каналу розподілу, необхідно передовсім виходити із загальної 

можливості контролювання їхньої діяльності товаровиробником. 

Суб'єкти каналів розподілу 

Організації сприяння 
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А.М. Яськова 
 здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-екномічний інститут КНТЕУ 
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Метою статті є виокремлення та систематизація чинників впливу 

наформування та розвиток маркетингового потенціалу торговельного 

підприємства. У цейчас, коли підприємства відчули гостру нестачу фінансових 

ресурсів зростає значеннямаркетингового потенціалу підприємства. Оскільки 

маркетинговий потенціалвизначається можливістю використання власних 

маркетингових ресурсів з урахуваннямзовнішніх та внутрішніх чинників, 

особливої актуальності набуває їх конкретизація тасистематизація задля 
підвищення сукупної ефективності функціонування економічнихпідсистем 

підприємства. 
Зважаючи на зміст основних функцій торговельного підприємства автором 

виділено наступні групи чинників формування та розвитку маркетингового 

потенціалу підприємства: зовнішні (ресурси зовнішнього розвитку і їх ринкові 

можливості, зовнішнє маркетингове середовище); внутрішні (внутрішнє 

маркетингове середовище що відображає маркетингові матеріальні і 

нематеріальні ресурси та можливості внутрішнього розвитку торговельного 

підприємства). 
Автором досліджено та виявлено чинники-активатори маркетингового 

потенціалуторговельного підприємства, які здійснюють найбільший вплив на 

поточний і майбутнійстан системи управління маркетинговим потенціалом 

підприємства й дозволяютьвизначити бажану стратегію розвитку 

маркетингового потенціалу. 
Ключові слова: чинники-активатори, маркетинговий потенціал, 

торговельнепідприємство. 
На даному етапі розвитку української економіки вже ні в кого не виникає 

сумніву, що маркетинг - важлива складова управлінського процесу. Стратегічна 

адаптація торговельного підприємства визначає його здатність адекватно 

реагувати на умови динамічного зовнішнього середовища. Сучасні 

підприємства сфери торгівлі функціонують у складній економічній ситуації, яка 
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зумовлена великою кількістю та різновекторністю чинників, що впливають на 

ефективність їх господарської діяльності. Зважаючи на це, маємо відзначити, 

що в агресивному конкурентному середовищі нераціональне використання 

наявного маркетингового потенціалу ставлять під загрозу подальше 

функціонування торговельного підприємства. За таких умов може бути 

успішним тільки стратегічно орієнтоване торговельне підприємство, яке 

безперервно нарощує свій маркетинговий потенціал і підвищує 

конкурентоспроможність за рахунок його більш ефективного використання.  
Оскільки маркетинговий потенціал визначається можливістю 

використання власних маркетингових ресурсів з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх чинників, особливої актуальності набуває їх конкретизація та 

систематизація задля підвищення сукупної ефективності функціонування 

економічних підсистем підприємства. А саме виявлення та оцінка чинників 

впливу на формування маркетингового потенціалу підприємства є важливим 

етапом планування стратегії його розвитку. У зв’язку з цим, зазначена 

проблема є об'єктом дослідження сучасних вчених, адже аналіз чинників 

впливу на маркетинговий потенціал є ключовим і важливим етапом 

розроблення всієї маркетингової стратегії підприємства. Процесом дослідження 

аспектів формування та розвитку маркетингового потенціалу підприємства 

займалося багато вчених, зокрема: С. В. Артеменко [1], Л. В. Балабанова [2], Л. 

В. Григор’єва [3], В. А. Гросул [3], Н. Рожко [5], Н. М. Тягунова [6], Ю. Г. 

Лысенко [7] та інші. Водночас зазначимо, що на сьогоднішній день питання 

активізації маркетингового потенціалу підприємств сфери торгівлі в Україні та 

механізму його розвитку перебуває на стадії розроблення, а тому потребує 

подальших нових досліджень.Основною метою статті є виокремлення та 

систематизація чинників впливу на формування та розвиток маркетингового 

потенціалу підприємства торгівлі з метою забезпечення довгострокової 

конкурентної переваги на ринку. 
Результати дослідження. Систематизація наукових поглядів [1-13], 

показує, що в більшості випадків чинники, які мають вплив на маркетинговий 

потенціал, віддзеркалюють як зовнішні, так і внутрішні аспекти маркетингової 

діяльності підприємтва.  
Зважаючи на зміст основних функцій торговельного підприємства 

(реалізація споживчої та ринкової вартості товарів за рахунок їх доведення від 

виробників до споживачів) в якості варіативних ознак нами виділено наступні 

групи чинників формування маркетингового потенціалу торговельного 

підприємства: 
- зовнішні (ресурси зовнішнього розвитку і їх ринкові можливості, 

зовнішнє маркетингове середовище підприємства); 
- внутрішні (внутрішнє маркетингове середовище що відображає 

маркетингові матеріальні і нематеріальні ресурси та можливості внутрішнього 

розвитку торговельного підприємства). 
До зовнішніх чинників, які мають вплив на формування та розвиток 
маркетингового потенціалу торговельного підприємства, відносимо такі, 

що виникають та перебувають поза сферою його впливу, а саме: політичні, 
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економічні, соціокультурні, демографічні, екологічні, науково-технічні, правові 

та зовнішнє маркетингове середовище (ті, якими підприємство не може 

управляти, але вони мають бути враховані в процесі планування і реалізації 

маркетингових заходів), а саме: часта ринку, поведінка покупців на ринку, 

маркетингові посередники, поведінка конкурентів на ринку, постачальники, 

інноваційність маркетингового інструментарію, контактні аудиторії, рівень 

комунікаційної активності). 
Внутрішні чинники маркетингового середовища, що виникають усередині 

торговельного підприємства та мають вплив на розвиток маркетингового 

потенціалу, включають: маркетингові матеріальні ресурси (фінансові, трудові, 

інформаційні, просторові, інноваційні, цінова політика, товарна політика, 

комунікаційна політика) та не матеріальні (партнерські відносини із 

постачальниками, взаємовідносини із споживачами, кваліфікований персонал, 

асортимент продукції, рівень співвідношення ціна/якість, якість 

обслуговування, імідж підприємства, система збуту, маркетингова культура, 

можливості ресурсного забезпечення маркетингової діяльності).  
Схематично основні чинники формування маркетингового потенціалу 

торговельного підприємництва наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 -Основні чинники формування маркетингового потенціалу 

торговельного підприємництва 
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ЗОВНІШНІ ВНУТРІШНІ 

ресурси зовнішнього 

розвитку 
зовнішнє 

маркетингове 

середовище 

маркетингові 

матеріальні ресурси 
маркетингові 

нематеріальні 

ресурси 
- політичні; 
- економічні; 
- соціокультурні;  
- демографічні; 
- екологічні; 
- науково-технічні; 
- правові 

- частка ринку; 
- поведінка покупців 

на ринку;  
- маркетингові 

посередники; 
- 
поведінкаконкурентів 

на ринку; 
- контактні аудиторії; 
 - постачальники;  
- інноваційність 

маркетингового 

інструментарію;  
- рівень 

комунікаційної 

активнос 

- фінансові; 
- інформаційні;  
- просторові;  
- інноваційні;  
- кадрова політика;  
- цінова політика;  
- товарна політика;  
- комунікаційна 

політика 

- партнерські 

відносини із 

постачальниками; 
- взаємовідносини із 

споживачами;  
- кваліфікований 

персонал;  
- асортимент 

продукції;  
- рівень 

співвідношення 

ціна/якість;  
- якість 

обслуговування;  
- імідж 

підприємства;  
- система збуту;  
- маркетингова 

культура;  
- можливості 

маркетингової 

діяльності 
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На думку Ф. Котлера, від ставлення цільового покупця до товару 

підприємства та самого підприємства залежить вплив інших чинників [8]. Але 

перш ніж підприємство зможе задовольнити покупця, воно повинно 

ідентифікувати його потреби. Вважаємо, що маркетингова діяльність 

торговельного підприємства вимагає ретельного аналізу цільової аудиторії. 

Тому схиляємося до думки, що з огляду на насиченість ринку зростає роль 

такого чинника, як відношення споживачів до продукції підприємства, оскільки 

саме воно формує попит на продукцію підприємства, а отже, впливає на його 

прибутковість.  
Незважаючи на принципову важливість дослідження впливу ресурсів 

зовнішнього розвитку, вважаємо, що під час формування маркетингового 

потенціалу кожного окремого торговельного підприємства їх прояв матиме 

загально галузевий характер. Тому, розглянемо більш детально один із 

чинників внутрішнього характеру, який пов’язаний із формування необхідного 

кадрового ядра маркетингового потенціалу торговельного підприємства. 

Виняткова важливість кадрової політики зумовлена тим, що саме люди, як 

спеціалісти з маркетингу, так і торгово-оперативний персонал, можуть 

активізувати матеріальні маркетингові ресурси.  
На наш погляд, активізація маркетингового потенціалу за рахунок 

кадрової політики вимагає дотримання певних принципів:  
- принцип професійної здібності персоналу;  
- принцип розвитку, що полягає у необхідності оновлення та постійного 

підвищення кваліфікації персоналу;  
- принцип мотивації, за яким керівництво торговельного підприємства 

має заохочувати професійну конкуренцію персоналу, мотивувати досягнення 

поставлених цілей;  
- принцип ставлення до персоналу як капіталу, інвестиції у розвиток 

якого сприяють створенню особливого мікроклімату у колективі.  
За дотримання визначених принципів можна стверджувати, що хоча 

кадрова політика і не є єдиним чинником впливу на формування та розвиток 

маркетингового потенціалу торговельного підприємства, проте її дієвість і 

ефективність здатні забезпечити престижність праці на підприємстві і 

підвищити його конкурентоспроможність.  
Акцентуючи увагу на те, що результативність діяльності торговельного 

підприємства залежить від стійкої ринкової позиції, своєчасного задоволення 

потреб споживачів, а також адаптації до мінливих зовнішніх умов вважаємо, 

що одним з головних аспектів стійкого розвитку торговельного підприємства є 

безперервне управління маркетинговим потенціалом. Але, визначення політики 

управління маркетинговим потенціалом неможливо без врахування чинників 

зовнішнього маркетингового середовища, які здійснюють найбільший вплив на 

поточний та майбутній стан маркетингового потенціалу економічного суб’єкта, 

що функціонує у сфері торгівлі. Тому, виникає необхідність визначити 

чинники-активатори, які впливають на формування та розвиток маркетингового 

потенціалу кожного торговельного підприємства. 
Необхідність врахування активаторів маркетингового потенціалу 
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визначається фахівцем в галузі стратегії підприємства Саєнко М.Г., яким 

зазначається, що «…активаторами маркетингового потенціалу є ті фактори, 

завдяки яким створюється можливість забезпечувати необхідний темп стійкого 

розвитку процесу маркетингового управління» [9]. Зважаючи на це, тільки 

шляхом організації комплексної та ефективної політики управління 

маркетинговим потенціалом у комбінації із чинниками-активаторами 

торговельне підприємство може забезпечити формування конкурентних переваг 

на споживчому ринку, а також здійснити найбільш повне та якісне задоволення 

потреб споживачів.  
Для визначення чинників-активаторів, що впливають на формування та 

розвиток маркетингового потенціалу було створено експертну комісію з 

провідних фахівців-маркетологів вітчизняних торговельних мереж. Кожному 

експерту було запропоновано заповнити анкету, в якій необхідно було 

висловити власну думку щодо основних чинників-активаторів маркетингового 

потенціалу торговельного підприємства. За результатами обробки анкетних 

даних були визначені найбільш значимі чинники-активатори маркетингового 

потенціалу торговельних підприємств (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 -Чинники-активатори, що впливають на формування 

маркетингового потенціалу торговельного підприємства 
 

Наведені на рис. 1 чинники-активатори можуть по різному впливати на 

розвиток маркетингового потенціалу господарюючого суб’єкта галузі. Проте, 

на наш погляд, комплексна оцінка, за результатами якої визначається політика 

управління маркетинговим потенціалом не може бути здійснена без їх 

врахування. 
Спираючись на узагальнені результати оцінки впливу чинників- 

активаторів на формування маркетингового потенціалу торговельних 
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підприємств [1] зроблено висновок, що тільки 45% торговельних підприємств 

враховують можливі чинники-активатори при формуванні маркетингового 

потенціалу та управління ним. Це створює можливості для підтримки 

конкурентного темпу стратегічного розвитку маркетингового потенціалу. 

Вплив чинників-активаторів для більшості торговельних підприємств (55% 

всієї досліджуваної сукупності) є нейтральним, що в існуючих умовах сворює 

певні труднощі в визначенні додаткових резервів оптимізації маркетингового 

потенціалу.  
Висновки. За підсумками проведених досліджень, маємо відзначити, що 

маркетинговий потенціал є інструментом, за допомогою якого торговельне 

підприємство зможе визначити свій існуючий стан, виявити невикористані 

резерви і розробити ефективні стратегії розвитку. Розвиток маркетингового 

потенціалу торговельного підприємства за рахунок активного використання 

маркетингових ресурсів з урахуванням чинників що мають вплив на 

формування маркетингового потенціалу може збільшити ефективність 

використання ресурсів підприємства та його загальний потенціал. Тому 

виявлення та оцінка чинників-активаторів маркетингового потенціалу 

торговельного підприємства які здійснюють найбільший вплив на поточний та 

майбутній стан системи управління маркетинговим потенціалом підприємства 

дозволяє визначити бажану стратегію його розвитку. 
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