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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

УДК 336.7 

Мазуренко І.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

В представленій  статті розкривається сутність формування ресурсної бази 

банківської установи. Розглядається структура та окремі елементи  

депозитного механізму. Досліджується роль депозитної політики у 

забезпеченні ефективної системи управління банківською діяльністю. 

Ключові слова: фінанси, управління, депозит, політика, , фінансові 

інструменти, ефективність. 

Депозитна політика банку представляє собою комплекс стратегічних та 

тактичних маркетингових заходів, що застосовуються з метою залучення 

грошових коштів фізичних осіб і суб’єктів господарювання, а також організація 

та управління депозитним процесом. Реалізація депозитної політики 

банківської установи потребує виваженої оптимізації, тобто врахування та 

збалансування мікро – та макроекономічних показників. Необхідно, щоб 

банківська депозитна політика ґрунтувалась на загальних банківських вимогах 

– поєднанні доходності, ліквідності та ризику. 

Метою статті є визначення сутності механізму формування та реалізації 

депозитної політики банку як найважливішої складової забезпечення 

конкурентних переваг в процесі реалізації стратегічних фінансово-економічних 

цілей. 

Теоретичні і практичні аспекти розвитку ринку цінних паперів та його 

структурних елементів представлені в численних працях вчених-дослідників. 

Серед них варто відзначити таких вітчизняних вчених: О. Барановський, 
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С. Бірюк, С. Богачов, М. Бурмака, А. Головко, В. Корнєєв, О. Мозговий, 

С. Москвін, Г. Терещенко, А. Федоренко, С. Хоружий та зарубіжні дослідники 

– О. Агєєв, Г. Аксьонова, В. Булатов, Б. Вільямс, А. Козлов, К. Лисак, 

Ф. Лоренсі, Ф. Матзенберг, А. Рубенчик, Б. Рубцов, О. Семенкова, Ю. Сизов, 

Б. Черкаський та інші. 

Важливою ланкою інфраструктури фондового ринку є депозитарна 

система, яка безпосередньо виконує роль складової системи збереження 

фондових активів та гарантування прав їх власників. Структурні елементи 

національної депозитарної системи перебувають у процесі розвитку, однак при 

цьому відповідна нормативно-правова база залишається недостатньо 

регламентованою та вимагає удосконалення.  

Депозитна політика банку має ґрунтуватись на наступних принципах: 

1) базування депозитної політики на новітніх наукових досягненнях та 

передовому досвіді з врахування дійсного економічного стану конкретної 

банківської установи; 

2) депозитна політика має виступати узгодженою та інтегрованою 

підсистемою загальної політики банку, вона має провідне значення по 

відношенню до кредитно-інвестиційної, цінової, валютної, маркетингової, 

ризикової ті інших політик банку.  

3) до реалізації депозитної політики має бути задіяний комплексний підхід 

для визначення її пріоритетних напрямків та оцінки підсумків доходності від 

депозитних операцій з точки зору банківської стратегії; 

4) на кожному етапі розвитку банку мають бути розроблені ефективні та 

оптимальні тактичні напрями та методи, визначені цілей та обсягів залучених 

ресурсів та ефективність їх реалізації; 

5) всі елементи депозитної політики розглядаються в тісному 

взаємозв’язку; 

6) рівень витрат має бути оптимальним, що залежить від цінової політики 

банку, швидкої реакції керівництва банку на зміну ринкових цін на депозити; 
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7) банківські операції мають бути належним чином захищені заради 

збереження економічних вигод клієнтів та підтримки оперативної ліквідності 

банківської установи; 

Кожен банк індивідуально визначає критерії оптимізації. Проте, можна 

виділити загальні критерії оптимізації депозитної політики банків: 

1) між депозитними, кредитними та іншими операціями банку має існувати  

зв'язок, що забезпечує його надійність, стабільність та фінансову стійкість; 

2) ресурси банку мають бути диверсифіковані, оскільки це мінімізує ризик; 

3) депозитний портфель має бути сегментований – за ринками, послугами, 

клієнтами і, відповідно до різних груп клієнтів має бути розроблений 

специфічний підхід; 

4) банк має проводити активну політику по підтримці необхідного 

конкурентноздатного рівня власних депозитних продуктів. Дана умова є 

суттєвою, оскільки інші учасники фінансового ринку (страхові, інвестиційні 

компанії, недержавні пенсійні фонди) також прагнуть залучити якомога більше 

депозитних ресурсів. 

Від якості оптимізації депозитної політики банку залежить його здобута 

ресурсна (депозитна) база, тобто сукупність коштів, залученою банківською 

установою на договірних умовах від вкладників – фізичних, юридичних осіб, 

бюджетних та позабюджетних фондів. Депозитна політика банку направлена на 

визначення і реалізацію пріоритетних шляхів розвитку та покращення 

діяльності банку в ході залучення і накопичення ресурсів, реалізації депозитних 

операцій та підвищення їх ефективності [ 1 ]. 

В залежності від ступеню ризику депозитних операцій, що впливає на 

структуру депозитного портфелю окремого банку, депозитну політику 

поділяють на агресивну, консервативну, помірковану та делеговану. 

Характеристика кожного типу депозитної політики наведена у табл. 1.1. 
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Таблиця 1 –  Типи депозитної політики банку в залежності від ризику 

ліквідності 
Тип  політики Характеристика Механізм реалізації 
Агресивна  Орієнтована на максимізацію ресурсної бази 

банку за рахунок набуття конкурентних 
переваг перед іншими банками, не 
враховуючи високий рівень ризику ліквідності 
даних операцій 

Залучення вкладів на 
коротші строки, проте за 
відсотками, вищими за 
середньо-ринкові 

Поміркована  Характеризується типовими умовами її 
здійснення депозитних операцій у 
відповідності до загальноприйнятих у 
банківській практиці та орієнтується на 
середній рівень ризику ліквідності 

Відсоткові ставки за 
депозитами орієнтуються 
на середньо-ринкові. 

Консервативна  Спрямована на мінімізацію ризику ліквідності 
банку. Така мінімізація розглядається як 
пріоритетна мета в здійсненні його депозитної 
діяльності. Орієнтуючись на даний тип 
депозитної політики, банк не намагається 
максимізувати свої ресурси, а робить акцент 
на їх стабільності та довгостроковості. 

Залучення депозитів за 
відсотковими став-ками, 
нижчими за 
середньоринкові, гарантія 
банків щодо стабільного 
виконання зобов’язань 
перед клієнтами. 

Делегована Застосовується банками, передусім 
іноземними, які мають розгалужену мережу 
дочірніх банківських установ у інших країнах. 
У такій ситуації депозитна політика дочірніх 
установ регулюється директивами «материн-
ського» банку, який таким чином управляє 
власною ресурсною базою. 

Наприклад, при вини-
кненні нагальної потреби 
у ресурсах, головний банк 
може здійснити перекачу-
вання коштів з дочір-
нього банку, останній у 
зв’язку із зменшенням 
обсягу пасивів буде 
змушений установити 
нижчі відсотки за 
депозитами.  

 

 Кожен банк має враховувати дію зовнішніх та внутрішніх економічних 

факторів. Вплив кожного фактору на банківську діяльність зображено у табл. 2. 

Депозитна політика відіграє важливу роль на рівні окремого банку, а також 

на макроекономічному рівні. На мікроекономічному рівні депозитна політика 

забезпечує стабільність і фінансову стійкість банку, його ліквідність та 

рентабельність, а також його здатність реалізовувати потреби його клієнтів. На 

макрорівні депозитна політика, реалізована вітчизняними банками на чолі з 

НБУ, забезпечує акумуляцію позичкового фонду для забезпечення ефективної 

діяльності та стабільності банківського сектору.  
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Таблиця 2 –  Зовнішні та внутрішні фактори впливу на депозитну 

політику банків 
Зо
вн
іш
ні

 ф
ак
то
ри

 

Фактори  Зміст впливу 
Облікова ставка 
Національного банку 
України  

Орієнтир для встановлення відсоткової ставки за 
депозитами та кредитами для банків 

Норматив 
обов’язкового 
резервування  

Впливає на обсяги залучених ресурсів за видами і за 
валютами у зв’язку з різною нормою резервування, а також 
на суму вільних кредитних ресурсів  

Конкуренція у 
банківському секторі  

Спонукає банки розробляти нові схеми, методи і підходи в 
роботі з клієнтами щодо залучення депозитів  

Податкове 
законодавство  

Введення податку на нараховані відсотки за депозитами, 
що може призвести до зменшення обсягів строкових 
депозитів  

Економічні 
нормативи 
діяльності банку  

Вплив обсягу депозитів на розрахунок ліквідності банку 
(миттєвої, короткострокової і загальної)  

Система 
гарантування вкладів  

Гарантує компенсацію депозиту у визначеній сумі у 
випадку неплатоспроможності банку, що підвищує довіру 
населення до банку. 

Стан і тенденції 
розвитку 
фінансового ринку  

Стан депозитного ринку залежить від ситуації на суміжних 
сегментах фінансового ринку (фондовому, кредитному) 

Доходи населення  Призводить до збільшення депозитних вкладень за умов 
відсутньої альтернативи інвестування коштів та вигідних 
умов у банківському секторі. 

В
ну
тр
іш
ні

 
фа
кт
ор
и 

Розвиток 
банківських 
технологій  

Розвиток глобальних комунікацій, комп’ютеризація, 
розвиток дистанційного обслуговування клієнтів ліквідує 
територіальну прив’язку клієнта банку  

Розмір відсоткових 
ставок  

Депозити мігрують з банку в банк за більш вигідними 
відсотковими ставками  

Універсалізація 
банку  

Створення додаткових переваг для вкладників 

         

При розробці депозитної політики банки мають керуватись наступними 

правилами: 

1) організація депозитних операцій має бути спрямована на одержання 

прибутку або на створення умов для отримання прибутку у майбутньому; 

2) депозитні операції мають бути направлені на задоволення потреб 

різноманітних суб'єктів; 

3) депозитні операції та операції по видачі позичок (кредитів) мають бути 

взаємопов’язані та взаємоузгоджені за сумами та термінами; 
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4) організація депозитних операцій по управлінню строковими депозитами, 

що складають найзначнішу частку сталих ресурсів банку, має бути 

оптимізована та виважена, оскільки саме термінові депозити підтримують 

ліквідність банку; 

5) при організації депозитних операцій банк має забезпечувати 

максимальне використання залучених коштів в активних операціях, тобто 

зменшення резерву вільних коштів на депозитних рахунках; 

6) банк має постійно працювати над удосконаленням банківських послуг та 

підвищенням їх якості, а також удосконаленням кваліфікації персоналу та 

культури обслуговування клієнтів, що є необхідною умовою залучення нових 

вкладів [ 2 ]. 

При здійсненні депозитної політики важлива увага має бути приділена 

регулюванню банківських операцій з депозитами. Ресурсне регулювання 

здійснюється банками в оперативному порядку. В обов’язковому порядку 

банківські установи складають перспективні прогнозні плани на місяць, 

квартал, рік чи інший період. Планування ресурсної бази здійснюється на 

основі принципів маркетингу, спеціальних програм та заходів для опитування 

та дослідження клієнтури, дійсної та потенційної.  

  Стратегічною метою будь-якого комерційного банку завжди залишається 

розширення своєї діяльності на ринку, залучення нової клієнтури з інших 

регіонів, організація нових представництв, відділень та філій. Аналіз ринкової 

кон’юнктури необхідний впродовж поточної діяльності банку для визначення 

характеру коливання обсягу депозитів та формування ресурсної бази із більш 

стабільних депозитів, що менше схильні до впливу ринкових коливань. 

Узагальнюючи вищесказане, можна виділити основні етапи формування 

депозитної політики банку (табл..3.). 

При формуванні депозитної політики банку важливе місце має приділятись 

аналізу структури, складу та динаміки пасивних операції та депозитної бази. 
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Таблиця 3 –   Етапи формування депозитної політики банку 
Характеристика етапів  Основні орієнтири 
Визначення основних завдань 
депозитної політики  

Діяльність орієнтована на залучення оптимального обсягу 
грошових коштів (за строками і валютами), необхідного і 
достатнього для роботи на фінансових ринках за умови 
забезпечення мінімального рівня витрат. 

Визначення відповідних 
підрозділів і розподіл 
повноважень між спів 
робітникам банку  

Орієнтована на визначення підрозділів банку, за якими 
закріплені завдання щодо залучення депозитів (відділ 
маркетингу) і функції щодо обслуговування депозитних 
операцій (депозитний, обліково-операційний відділ)  

Розробка відповідних 
процедур залучення ресурсів  

Визначені конкретні схеми, заходи, які використовують 
інструменти маркетингу для залучення грошових коштів 
юридичних і фізичних осіб шляхом прямої чи прихованої 
реклами або пропаганди  

Організація контролю і 
управління в процесі 
здійснення депозитних 
операцій  

Завданням контролю є уникнути або зменшити ризики, 
які виникають при депозитних операціях. Депозити 
розглядаються як самостійний об’єкт управління і 
джерело підвищення ефективності роботи банку  

 

Даний аналіз необхідний для визначення впливу різноманітних факторів на 
зміну обсягу банківських ресурсів. В результаті такого аналізу банки мають 
можливість вчасно вносити необхідні зміни до депозитної політики, 
приймаючи до уваги економічні тенденції на макро- та мікрорівні. Іншими 
словами, депозитні операції мають відповідати стратегічним і тактичним цілям 
банку [3]. 

Отже, можна виділити три основні складові депозитної політики банку:  
        1) нормативна складова, яка полягає у визначенні цілей, принципів, 
пріоритетів, правил депозитних операцій;  

2) організаційна складова, що визначає повноваження, підрозділи, що 
займаються депозитною діяльністю (процес розробки механізму депозитної 
політики банку використовує різні структурні підрозділи банку, зокрема 
відділи менеджменту, маркетингу, обліково-операційний відділ, депозитний 
відділ);  

3) технологічна складова, яка включає опис депозитних продуктів, 
реалізацію і розробку депозитних технологій банку. Депозитний продукт 
являється регламентованою системою взаємопов'язаних між собою предметів і 
дій банку, призначених для реалізації клієнту на ринку депозитних послуг на 
певних умовах.  
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Таким чином, підсумовуючи усе вищесказане, депозитну політику можна 

охарактеризувати  

1) стратегію і тактику банку у частині організації депозитного процесу; 

2) комплекс заходів, направлений на забезпечення ліквідності банківської 

установи; 

3) з точки зору оформлення – документ, який містить напрямки діяльності 

банку в області проведення депозитних операцій у вигляді детального плану дій 

щодо залучення та управління депозитними ресурсами. 
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ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 

У статті автором розглянуто підходи різних авторів щодо визначення 

функцій прибутку суб’єктів господарювання. Досліджено підходи класифікації 

прибутку підприємств та зроблено їх узагальнення. 

Ключові слова: прибуток, суб’єкт господарювання, стимулююча функція, 

соціальна функція, фінансові відносини. 

У сучасних умовах саме прибуток як багатопланове економічне явище 
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має різні форми та види прояву. У зв’язку з цим процес управління прибутком 

має неабияке значення як для підприємства, так і держави. Неточність у 

визначенні видів прибутку суб’єктів господарювання зумовлює суперечність 

при управлінні ним, а отже, й отримання не зовсім точних результатів, що в 

кінцевому підсумку призводить до неможливості повноцінного виконання 

прибутком усіх його функцій. 

Дослідженням підходів класифікації прибутку займалися переважно 

вчені-економісти, які досліджували окреслені проблемні питання з позиції 

методів розрахунку прибутку, які впливають на нього, значення прибутку в 

економіці та господарській діяльності, міждисциплінарних зв’язків і функцій 

прибутку. Названі питання порушувалися у працях А. Бабо, І.Л. Бланка, 

А.І Нечитайла, Я.В. Соколова, О.А. Криклій та Н.Г. Маслак, М.В. Патарідзе-

Вишенської, Я.І. Манівчук, Л.Ю. Кучер, О.С. Кішки, М.М. Бердара, О.І Ященко 

та І.П. Кладик, М.М. Павлишенко та Н.М. Винярської, Л.В. Параскевич, 

І.О. Ігнатюка, С.В.Шевчука, І.Й. Яремко. Питання класифікації прибутку як 

економічної категорії порушувалося також у працях українських науковців: 

Ю.Л. Субботовича, Л.М. Карпенка, О.Є. Ширягіної, О.В. Гаращенка, В.І. Кузя 

та інших. 

Економічний зміст прибутку розкривається у функціях, які він виконує. 

Щодо функцій прибутку погляди науковців теж неоднозначні. Згідно з 

класичними поглядами, основні функції прибутку такі: 

1. Прибуток характеризує одержаний економічний ефект від діяльності 

підприємства. 

2. Стимулююча функція, оскільки основою для розширення виробництва, 

науко-технічного і соціального розвитку підприємства є приріст абсолютної 

величини чистого прибутку. 

3. Функція формування бюджетів різних рівнів, яка у подальшому 

впливає на задоволення потреб [8, с. 172-175; 5, с. 94]. 

Поряд з основними функціями прибутку Ю.В. Зозуля наводить ще й таку 

функцію, як функція захисту, тобто прибуток, який одержує підприємство за 

підсумками фінансового року, є запорукою уникнення банкрутства [4, с. 383]. 
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Прибуток, на думку Т.Г. Маренич, відображає усі аспекти господарської 
діяльності підприємства: продуктивність праці, ефективність використання 
виробничих фондів, рівень техніки і технології, інновації, рівень організації 
праці тощо [7, с. 150]. А з іншого боку, прибуток, який отримує те чи інше 
підприємство, є додатковими витратами для суспільства, оскільки при його 
формуванні до складу собівартості не включається частка суспільної праці           
[11, c. 44]. 

О.Р. Кривицькою доведено доцільність уточнення функцій прибутку, де 
поряд з оціночною функцією і функцією економічного стимулювання 
виокремлено функцію економічної цінності, оскільки прибуток відображає 
економічні відносини, завдяки яким потреби й інтереси людини або групи 
людей переносяться на речі, предмети, інтелектуальні надбання та мають 
вартісну оцінку [6, с. 5]. 

Ключовими функціями прибутку на думку авторів, вважаються три 
функції: стимулююча, розподільча й оціночна (показник ефективності 
діяльності) [1, с. 8-13]. Водночас зауважимо що стимулюючу або розподільчу 
функції виконує будь-яка інша економічна категорія (ціна, заробітна 
плата та ін.). Показник ефективності діяльності взагалі не може виступати 
функцією, слугуючи суб’єктивним уявленням про економічне явище у формі 
певних розрахунків. 

Сутність стимулюючої функції полягає в тому, що прибуток 
використовується як в інтересах суб’єктів підприємництва, так і в інтересах 
їхніх працівників, тому він виступає стимулом для управлінського персоналу та 
працюючих підприємств здійснювати свою діяльність з найвищою 
ефективністю, що дозволить забезпечити працівникам отримання винагороди за 
працю та підприємству впроваджувати досягнення науково-технічного 
прогресу, що призведе до зниження витрат виробництва, підвищення його 
ефективності та соціально-економічного розвитку. Реалізація стимулюючої 
функції передбачає вибір і затвердження таких напрямів розподілу прибутку, 
які б забезпечили можливість створення та подальшого використання фонду 
споживання за напрямом матеріальне стимулювання працюючих в оптимальній 
пропорції з фондом накопичення. 
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Практика діяльності переважної більшості суб’єктів господарювання 

свідчить про те, що в існуючих умовах господарювання виконання прибутком 

стимулюючої функції нівелюється через небажання власників “ділитися” 

прибутком з тими, хто його створює. Аналогічна ситуація спостерігається і з 

таким джерелом формування прибутку, як людський капітал представлений у 

вигляді підприємницьких та організаторських здібностей працюючих, який 

виступає головним ресурсом діяльності підприємств та від якого залежить 

прибутковість діяльності. Враховуючи домінуючу роль інтелектуального 

капіталу у формуванні прибутку, доцільним є його розподіл за напрямом 

стимулювання найманих працівників, які генерують ефективні управлінські 

рішення, що позитивно вплине як на продуктивність їх праці, так і на загальний 

фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. 

Розподільча функція реалізується шляхом використання прибутку 

джерела формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів, починаючи з 

державного бюджету, через розподіл прибутку у вигляді податку на прибуток, 

закінчуючи бюджетом окремого структурного підрозділу підприємства. 

Частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, 

спрямовується на розширене відтворення та виконання виробничих і 

соціальних завдань його розвитку. 

Сутність оцінюючої функції полягає в тому, що прибуток розглядається 

як оціночний показник, який характеризує ефект, отриманий від здійснення 

господарської діяльності, та дає можливість оцінити її ефективність. 

І. Панченко стверджує, що, розглядаючи функції прибутку з позиції їх 

реалізації для досягнення економічного розвитку суб’єктів господарювання, 

доцільне виділення соціальної функції, яка передбачає виконання 

підприємством програм соціального захисту працюючих і суспільства в цілому. 

У науковій літературі часто зміст соціальної функції пов’язують зі 

стимулюючою функцією, хоча вони мають різне спрямування, що проявляється 

у виконанні різних завдань. Так, стимулююча функція спрямована на оцінку 

внеску кожного працівника в досягнення запланованих результатів, тоді як 
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соціальна функція передбачає створення системи захисту працюючих і 

суспільства для виконання покладених на них виробничих функцій. Відповідно, 

основне завдання управління прибутком у рамках виконання соціальної функції 

полягає в гармонізації інтересів власників, держави та найманого персоналу 

щодо розподілу прибутку та визначення пріоритетних напрямів його 

використання. 

Соціальна функція прибутку знаходиться у нерозривному зв’язку з 

регулюючою функцією, оскільки спрямування прибутку до бюджетів різних 

рівнів сприяє реалізації різних загальнодержавних і регіональних соціальних 

програм [10]. 

Ми вважаємо, що прибуток, як ключова фінансова категорія, що 

відображає певну сукупність фінансових відносин, виконує функцію 

фінансового забезпечення економічного (особливо інвестиційного характеру) 

та соціального розвитку виробництва, економіки та суспільства загалом, 

функцію фінансового регулювання темпів і пропорцій економічного та 

соціального розвитку, функцію фінансового стимулювання результатів 

діяльності, яка особливо важлива для діяльності суб’єктів господарювання та 

інших суб’єктів фінансової системи. Дані функції прибутку є фактично 

відображенням розподільчої функції фінансів, оскільки без розподілу 

фінансових ресурсів, у даному випадку частини доданої вартості суспільного 

продукту, регулювати, стимулювати та забезпечувати розвиток економіки і 

суспільства загалом практично неможливо. 

Отже, налагодження на підприємствах України системи управління 

прибутком, яка спрямована на реалізацію зазначених функцій, дозволить 

забезпечити їх економічний розвиток у частинні зростання продуктивності 

праці, підвищення ефективності та відповідальності структурних одиниць і 

кожного працюючого за результати діяльності. Виконання прибутком 

стимулюючої функції виступає запорукою добробуту як власників, так 

працівників і суспільства в цілому. 

Значна частина суперечностей, які існують при визначенні прибутку, 
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виникає через те, що науковці намагаються характеризувати різні його види, 

що, в кінцевому підсумку, призводить до абсолютно різного тлумачення 

тотожних, на перший погляд, понять. 

У сучасній фінансовій науці розрізняють прибуток економічний, 

бухгалтерський та оподаткований (податковий). Визначення цих видів 

прибутку має низку суперечностей, неточностей, існують труднощі в їх 

обчисленні. Дискусії з приводу того, який прибуток оподаткувати, 

відбуваються і сьогодні. Розглянемо їх сутність. 

Економічний прибуток – це прибуток, розрахований за методом 

зіставлення доходів і витрат. На підтвердження даного способу розрахунку 

прибутку В.Д. Зелікман зазначає, що метод зіставлення доходів і витрат є 

визначальною ознакою прибутку [3, с. 19]. К.Р. Макконел і С.Л. Брю 

відзначають, що основною відмітністю економічного й бухгалтерського 

прибутку є те, що останній – це різниця між виручкою та зовнішніми 

витратами, а інший, окрім зазначених витрат, охоплює ще й внутрішні витрати. 

До зовнішніх витрат дослідники відносять витрати на оплату вартості 

залученого капіталу, робочої сили, різних видів послуг, сировини, матеріалів 

тощо. Відповідно, використання підприємством власних ресурсів 

ототожнювалося із внутрішніми (неоплаченими) витратами. Перевага у 

використанні економічного прибутку порівняно з бухгалтерським полягає в 

тому, що інформації про прибуток, який визначено на основі бухгалтерського 

підходу, недостатньо для прийняття управлінських рішень. Нормальний 

прибуток є різницею між бухгалтерським і економічним прибутком, тобто це 

дохід, що залишається після покриття зовнішніх і внутрішніх витрат. 

На даний момент розрахунки економічного прибутку здійснюється за 

міжнародними стандартами обліку та звітності IAS, а також американськими 

стандартами GAAP. Вони цілком сумісні між собою, засновані на однакових 

принципах ведення обліку та бухгалтерської звітності, причому за низкою 

питань GAAP містить більш детальну методику. Однак склалося так, що 

міжнародні стандарти обліку знаходяться під значним впливом США. 
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Вимоги IAS спрямовані на гармонізацію законодавства, існуючої системи 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вважається, що його 

застосування корисне для характеристики результатів діяльності підприємства 

в більш реалістичній формі. GAAP же спирається на більшу кількість розробок, 

тому в американських компаніях спостерігається тенденція більш чіткого 

регулювання всіх операцій та меншої гнучкості кожної окремо взятої компанії. 

Зазначимо, що певна кількість підприємств світу користується американськими 

стандартами GAAP саме з метою виходу на ринок США [13, с. 55-56]. 

Друга проблема пов’язана з відсутністю популяризації економічного 

прибутку, яка призводить до того, що його розрахунки мають або закритий, або 

науковий характер. 

На відміну від економічного, бухгалтерський прибуток виступає чистим 

доходом від підприємницької діяльності, що розрахований на основі первинних 

документів, які відображені в бухгалтерських реєстрах, побудованих на 

методологічному бухгалтерському принципі подвійного запису. При цьому до 

уваги не беруться не зафіксовані документально витрати самого підприємця. 

Тобто бухгалтерський прибуток буде вищим за економічний прибуток. 

На практиці використовується концепція бухгалтерського прибутку, який 

може бути розрахований двома різними методами з ідентичним результатом: 

1) як виручка від продажу мінус документально підтверджені витрати 

(операційні, фінансові, надзвичайні); 

2) як зміна чистих активів за вирахуванням нових надходжень капіталу, 

переоцінки і розподілу чистих активів. Тому саме бухгалтерський прибуток 

виступає основою для складання публічної фінансової звітності і розрахунку 

прибутку до оподаткування. 

Оподаткований (податковий) прибуток – це величина, яка зазначається в 

податковій декларації підприємства та розраховується на основі податкового 

обліку, який базується на даних бухгалтерського обліку. 

В управлінні прибутком велике значення має його класифікація, яка в 
економічній літературі представлена різними ознаками. О.Є Ширягіна 
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запропонувала доповнити її такими ознаками: за характером витрат, які 
вливають на формування прибутку (достовірні, альтернативні та загальні); за 
формою власності підприємства (приватна, колективна, комунальна, державна, 
змішана); за методом планування прибутку підприємства (ресурсний метод, 
цільовій метод); за місцем підприємства на ринку товарів і послуг 
(монопольний прибуток і прибуток, одержаний у реалізації конкурентних 
переваг, тощо). 

На думку А.О. Гавриша, класифікацію прибутку доцільно було б 
доповнити деякими видами та новими класифікаційними ознаками. Так, 
економічний прибуток варто відносити до класифікаційної ознаки “за 
характером очистки від витрат” як вид прибутку, що найбільш очищений від 
явних і прихованих витрат. За видами діяльності підприємства пропонується 
виділяти ще й прибуток від ліквідаційної діяльності. За характером 
оподаткування доцільно виділяти також тіньовий прибуток як його особливий 
вид, який не знаходить відображення у фінансовій звітності, але дозволяє 
власникам підприємства отримувати інформацію щодо реального фінансового 
стану [2, c. 6]. Оскільки джерелом прибутку як економічної категорії визначено 
додану вартість, то, на думку автора, за економічним змістом прибуток буває 
отриманим за рахунок власної доданої вартості та за рахунок доданої вартості 
інших учасників ринку. А прибуток, отриманий за рахунок доданої вартості 

інших учасників ринку, поділяється на такі види: конкурентний прибуток, 
монопольний прибуток, прибуток від раптової зміни ситуації на ринку, 
прибуток від спекулятивних операцій [2, c. 5-6]. 

Крім того, залежно від сфери та видів діяльності можна виділити такі 
види прибутку: 1) в залежності від сфери та видів діяльності: у сфері 

виробництва – виробничий (промисловий, сільськогосподарський, 
транспортний, будівельний та інші); у сфері послуг – комерційний 
(торговельний, банківський, страховий, лізинговий інші); 2) в залежності від 
окремих стадій економічного процесу можна виділити: на стадії обміну – 
валютний, фінансовий; на стадії виробництва – операційний; на стадії 
розподілу – чистий, розподілений, нерозподілений; на стадії споживання – 
інвестований прибуток. 
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Дані види прибутку, залежно від джерел формування, можна об’єднати у  

дві групи – внутрішні та зовнішні. Зокрема, внутрішні джерела, і відповідно до 

них фактори зростання прибутковості, формуються у сфері виробництва та 

виробничого споживання, а зовнішні – у сфері розподілу та обміну. 

Перелічені види прибутку відображені у статистичних даних Державної 

служби статистики й оновлених формах фінансової звітності суб’єктів 

господарювання, зокрема у формі № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)”. Це дозволяє проводити оцінку прибутковості у розрізі 

окремих галузей (видів діяльності) й окремих етапів процесу відтворення, що 

особливо важливо, оскільки в умовах вільного ціноутворення, падіння 

виробництва, монопольного становища, значної частини виробників, а також 

зростаючого впливу глобалізації на господарсько-фінансову діяльність 

суб’єктів господарювання, прибуток переважно формується не у сфері 

виробництва, а у сфері обміну. За таких умов прибутковість і економіка 

України загалом стають усе більш залежними від кон’юнктури ринку (особливо 

зовнішнього), оскільки товари власного виробництва за ціною та якістю суттєво 

поступаються імпортним, а в багатьох випадках просто відсутні, що значно 

послаблює її позиції у світовому господарстві. При цьому важливо, що 

надвисокі витрати виробництва також формуються у сфері обміну, оскільки 

основними витратами є витрати на матеріали, вартість і норми використання 

яких, зазвичай, завищені. 

У значній кількості досліджуваних літературних джерел авторами 

виділяється прибуток, пов’язаний з операціями оподаткування (прибуток до 

оподаткування, прибуток після оподаткування). Це пов’язано з тим, що 

прибуток є на сьогодні одним із основних об’єктів оподаткування. Однак 

визначення вище названих видів прибутку для цілей оподаткування в 

нормативно-правових актах не наводиться.  

Уведенням у дію Податкового кодексу України перелік видів прибутку 

розширено до 35 з урахуванням різних сфер діяльності суб’єктів 

господарювання (банківська сфера, страхова сфера, енергетична галузь), крім 
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того, визначені види прибутку залежно від ставок податку. Та, на відміну від 

довідкової літератури, в якій визначаються види прибутку, притаманні всім 

сферам, напрямам діяльності, стану економіки, у законодавстві, зокрема у 

Податковому Кодексі, перелік визначених видів прибутку, притаманних лише 

Україні (прибуток Чорнобильської АЕС; прибуток підприємств енергетичної 

галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, схваленими 

Національною комісією регулювання електроенергетики України; прибуток, 

отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону 

України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” та деякі 

види, що визначені відповідно до положень Податкового Кодексу) [12]. 

Аналізуючи підходи науковців до класифікації прибутку, які висвітлені в 

наукових статтях, зауважимо, що найбільш повторювані у науковій літературі 

валовий та чистий прибуток. 

За основу розробки класифікації прибутку при проведенні досліджень 

науковці беруть законодавство країни, а також уже існуючі розробки науковців. 

Крім визначених законодавчо видів прибутку, кожен автор доповнює 

класифікацію власними видами і визначеннями. 

Науковці та практики постійно прагнуть доповнити класифікацію 

прибутку, виходячи з потреб користувачів, не враховуючи практичної 

можливості системи управління та системи обліку задовольнити ці потреби. 

Так, І.Й. Яремко у праці “Економічні категорії в методології обліку” зазначає, 

що Американська Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) прийняла в 

червні 1997 р. Стандарт № 130 “Звіт з глобального прибутку”, який уперше 

вводить до фінансової звітності поняття “Глобального прибутку”. Глобальний 

прибуток має за мету охопити зміни, що виникають в економічному, 

правовому, соціальному і фізичному середовищі суб’єкта господарювання. 

Однак можливості інформаційної системи щодо формування даних про 

глобальний прибуток обмежені і, в першу чергу, через різні підходи до 

формування прибутку в різних країнах світу, виходячи з чинного 

законодавства. 
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Ґрунтуючись на характері запитів користувачів і враховуючи, що 

класифікацію прибутку необхідно розробити з таким рівнем деталізації, який 

би дозволив побудувати їх облік, здійснити контрольні заходи, виходячи з 

поставлених суб’єктами організації та суб’єктами здійснення контролю 

завдань, необхідне виділення таких класифікаційних ознак прибутку: залежно 

від складу елементів, що формують прибуток; за характером діяльності 

суб’єкта господарювання; від характеру оподаткування; від ступеня розподілу; 

за характером використання прибутку; від рівня формування; від впливу 

інфляції; залежно від впливу на величину прибутку ризиків в господарській 

діяльності.  

Використання запропонованої класифікації, розробленої з урахуванням 

інтересів користувачів, яка дозволить на теоретичному рівні – удосконалити 

методологічні засади аналізу та контролю через підходи до визнання й оцінки; 

на практичному рівні – побудувати на підприємстві відповідну систему, яка 

стане надійним забезпеченням для проведення аналізу та контролю операцій 

формування та розподілу прибутку, а також для здійснення управління. 

Запропонований підхід до класифікації прибутку для потреб аналізу та 

контролю має на меті забезпечити зацікавлених користувачів необхідною 

інформацією для прийняття відповідних управлінських рішень. 

При розгляді підходів до класифікації прибутку встановлено, що на 

сьогодні в науковій літературі та законодавчих актах є місце широкий перелік 

поглядів і класифікаційних ознак групування видів прибутку, що є свідченням 

його широкої економічної природи та факторів впливу. Тим не менше, усі вони 

знаходять своє відображення у видах прибутку, представлених у фінансовій 

звітності. До таких видів прибутку, що носять узагальнений характер, 

відносять: валовий, операційний, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, 

а також нерозподілений прибуток, що знаходиться у господарському обігу. 

Саме за цими видами прибутку є реальна можливість проводити оцінку 

рівня прибутковості суб’єктів господарювання, вести пошуки резервів її 

зростання. 
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Щодо визначення прибутку, то його у практичній площині, виходячи з 

вимог фінансової звітності, розглядають як суму, на яку доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати. Але наскільки доходи та витрати, виходячи із 

стандартів бухгалтерського обліку та положень Податкового кодексу мають 

грошову, матеріальну та нематеріальну форми вираження. Зокрема, прибуток 

доцільно трактувати дещо ширше, як досягнене, протягом звітного періоду, або 

заплановане на майбутнє, перевищення вартості активів суб’єктів 

господарювання над їх зобов’язаннями. У випадку перевищення зобов’язань 

мають місце збитки. Співвідношення між першим і другим визначається на 

підставі чинних правових норм. Отже, загальне формування прибутковості 

знаходиться у двох паралельних і одночасно пов’язаних між собою площинах 

формування фінансових відносин, що охоплюють практично усі сторони 

фінансово-господарської діяльності. 

Отже, різновиди прибутку відображають особливості формування 

доходів і витрат суб’єктів господарювання, що дозволяє проводити 

економічний аналіз і вести пошуки джерел його зростання. 
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Споживчий кредит відіграє важливу роль у соціально-економічному 

розвитку фінансової системи. Активізація споживчого кредитування є 

економічно важливою і вигідною не тільки для населення, а й для банківських 

установ, для стабілізації й розвитку економіки держави загалом. Його роль 

сьогодні значно зростає і в Україні, незважаючи на фінансово-економічну 

нестабільність та погіршення макроекономічних показників. У 

макроекономічному плані споживчий кредит збільшує сукупний 

платоспроможний попит на предмети споживання і послуги, що стимулює 

розширення обсягів їх виробництва. Зазначене обумовлює актуальність 

обраного напряму дослідження. 

Метою дослідження є дослідження сутності та особливостей споживчого 

кредитування в Україні. 

Споживчий кредит є об’єктом дослідження українських науковців, 

зокрема, Ю.С. Крупнова[1],  Н.Г. Антонова, М.А. Песселя[2], М.І. Савлука, 

А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіна[3], С.Г. Арбузова, Ю.В. Колобова, В.І. Міщенка, 

С.В. Науменкової[4], Є. Осадчого [5], Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей[6], 
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В. М Харабара [7], С. В. Шарова, Д. О. Мартищенко [8] тощо. Враховуючи 

значні теоретичні напрацювання активність розвитку споживчого кредитування 

актуалізує його подальше дослідження.  

В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення сутності 

споживчого кредиту. Науковці Антонов М.Г. і Пессель М.А. трактують 

споживчий кредит – видом позичкових коштів, наданих банками, 

підприємствами чи державою населенню. Основні види споживчого кредиту – 

продаж товарів із розстрочкою платежу, позички на кооперативне житлове, 

індивідуальне будівництво, на господарське обзаведення, розвиток фермерства, 

на операції ломбардів [1, с. 37]. 

Крупнов Ю.С. вважає що споживчий кредит наданий банками у грошовій 

формі господарським суб’єктам і населенню на різного роду витрати 

невиробничого характеру. А до витрат невиробничого характеру відносить 

витрати, пов’язані із здійсненням індивідуальної трудової діяльності, розвитком 

колективного садівництва й городництва, веденням особистого підсобного 

господарства [1 с. 54]. 

Економісти Арбузов С.Г., Колобов Ю.В., Міщенко В.І. та Науменкова С.В. 

розуміють споживчий кредит як кошти, що надаються кредитодавцем (банком 

або іншою фінансовою установою) фізичним особам на придбання споживчих 

товарів або послуг у тимчасове користування, під процент, на умовах 

забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості [3, с.413]. 

Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., в свою чергу, вважають, що 

споживчий кредит – кредит, який надається юридичним чи фізичним особам на 

споживчі цілі. Він може надаватись як банками, так і кредитними установами 

небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами [4, с. 404]. 

Науковий доробок зазначених авторів свідчить про деталізоване вивчення 

таких суттєвих елементів теорії кредиту, як сутність кредиту, класифікація 

форм та видів кредиту, система споживчого кредитування, й інших вагомих 

елементів механізму кредитування населення на споживчі потреби. 
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Проте, незважаючи на наявність великої кількості наукових праць, значна 

частина питань щодо збільшення ефективності здійснення споживчого 

кредитування потребує вирішення як в теоретичному, так і в прикладному 

плані. Тому, питання споживчого кредитування населення вимагає подальшого 

вивчення. 

Зауважимо, що під споживчим кредитом розумітимемо кошти, що виділені 

банками, небанківськими фінансовими або споживчі товари, надані 

торгівельними установами з відстроченням платежу населенню для отримання 

предметів призначених для особистого вжитку чи оплату витрат особистого 

характер. До витрат особистого характеру, відносимо кошти, призначені для 

оплати за навчання, медичне обслуговування, косметичні процедури та інше. 

Споживчий кредит володіє певним набором специфічних рис, що пов’язані 

із особливостями сфери приватного споживання населення [3, с.417]. До них 

відносяться: 

- споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи; 

- споживчий кредит є видом позики, що відображає відносини між 

кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого 

споживання; 

- погашення споживчого кредиту здійснюється в межах надходження чи 

накопичення грошових коштів; 

- усі види споживчого кредиту є засобом задоволення особистих 

індивідуальних потреб фізичних осіб та носять соціальний характер, оскільки 

сприяють вирішенню суспільних проблем, підвищенню життєвого рівня 

населення; 

- основною умовою, що забезпечує можливість одержання споживчого 

кредиту є сталі грошові доходи, тобто платоспроможність даної фізичної особи 

– позичальника; 

- дана позика прискорює отримання певних благ ( товарів, послуг), які 

вони могли б мати (придбати) лише у майбутньому, накопичивши кошти, 

необхідні для купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг [3, с.418]. 
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Варто також сказати, що споживчий кредит надається продавцем або 

третьою особою споживачеві на придбання споживчих товарів тривалого 

користування, робіт або послуг, на задоволення особистих потреб людей на 

умовах розстрочки, відстрочки платежу або при використанні карток чи інших 

платіжних систем. 

В основному споживчими кредитами користуються фізичні особи, хоча 

деякі автори до споживачів відносять і юридичних осіб. В Україні 

використовуються наступні види споживчого кредитування [5]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види споживчого кредитування [5] 

За умов сучасної фінансової кризи в Україні, з точки зору кредиторів 

проблема полягає у тому, що позичальники в наслідок несприятливої 

соціально-економічної ситуації не можуть своєчасно погашати кредити, а це 

призводить до зростання ризику неповернення кредитних коштів та зниження 

ліквідності банків. З точки зору позичальників основною проблемою є високі 

процентні ставки за кредити, а за умов кредитування в іноземній валюті – є 

ризик зростання курсу валюти. 

Види споживчого 
кредитування 

Автокредитування – 
кредитування фізичних осіб на 

довгострокових засадах з 
придбання автомобільного 
транспорту для власного 

використання. 

Іпотечне кредитування.

Кредити овердрафт для 
зарплатних карток. Ліміт 

встановлюється на рівня п’яти 
окладів працівника. 

Споживче кредитування на 
торгівельних точках – надання 

безготівкових позик на придбання 
споживчих товарів безпосередньо 

на торгівельних точках за 
допомогою представників банку. 

Карткові кредити – надаються 
фізичним особам з використанням 

кредитних карток, що мають 
певний ліміт і за використання 
коштів сплачується відсоток. 



33 

Однією з проблем споживчого кредитування є законодавчі прогалини що 

стосуються оманливої реклами, розкриття інформації, оцінки 

кредитоспроможності позичальника, кредитного посередництва, 

несправедливих умов договорів споживчого кредиту, безальтернативне 

нав’язування додаткових та супутніх послуг та відповідальності у сфері 

споживчого кредитування. Безперечно споживачі мають знати фактичну 

вартість кредиту, ефективну процентну ставку та інформацію про будь-які 

додаткові платежі, які сплачуються за видачу, обслуговування та повернення 

кредиту. Однак, практика надання повної інформації в Україні є неналежною, 

починаючи від розкриття інформації у період до укладання договору і протягом 

усього строку дії договору [6]. 

Протягом строку дії договору для фінансових установ звичайною 

практикою є інформування позичальників про зміни істотних умов договорів 

шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті банку чи її 

опублікування у друкованих ЗМІ, що призводить до того, що споживачам 

невідомі реальні умови договору. В дослідження споживчого кредитування в 

Україні в рамках проекту «Розвиток фінансового сектору», зазначається, що 

кредитори не виконують вимогу щодо розкриття інформації потенційним 

позичальникам у період до укладання договору про реальні процентні ставки за 

кредитами і у деяких випадках річна реальна процентна ставка складала 135%. 

Виходячи із вищенаведеного доцільним є вдосконалення споживчого 

кредитування у сфері оцінки кредитоспроможності, просування кредитних 

продуктів, врегулювання питань щодо супутніх послуг за споживчим 

кредитуванням та врегулювання діяльності посередників[7]: 

- оцінка кредитоспроможності. Важливою умовою розвитку споживчого 

кредитування є на рівні закону зобов’язати банк або іншу фінансову установу 

проводити оцінку кредитоспроможності позичальника. Дана вимога 

виконується лише банками відповідно до нормативно-правових актів 

Національного банку України; 
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- вимоги до реклами та подання інформації споживачеві встановлені 

відповідно до Директиви ЄС 2008/48 про договори споживчого кредитування 

щодо інформації щодо ефективної процентної ставки. До розрахунку 

ефективної ставки мають включати усі проценти за кредитом та платежі за інші 

послуги кредитодавця, що пов’язані із кредитом; 

- врегулювання діяльності посередників повинне сприяти захисту прав 

споживачів кредитних послуг та кредитодавців, зокрема, в контексті зменшення 

ризику стати жертвою шахрайства; 

- врегулювання питань щодо супутніх послуг за споживчим 

кредитуванням викликано здебільшого недобросовісною рекламою, 

неналежним розкриттям інформації щодо умов кредитування, несправедливими 

умовами договорів споживчого кредиту, нав'язуванням кредитодавцями 

додаткових та супутніх послуг тощо.  

Щодо українського ринку іпотеки, то останній характеризується 

переважно депозитною моделлю фінансування, домінуванням універсальних 

банків, відсутністю спеціалізованих інститутів іпотечного ринку, гарантійних 

фондів іпотечного страхування ринкового фінансування та певної 

інфраструктури. Для усунення існуючих проблем та подальшого розвитку 

іпотечного кредитування на наш погляд з урахуванням думки провідних 

науковців необхідно [8]: 

- удосконалити законодавчу базу в частині створення системи гарантій і 

прозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку, стандартизації та 

уніфікації процедури іпотечного кредитування; 

- сприяти розвитку системи страхування іпотечних кредитів, фондового 

ринку, інфраструктури іпотечного ринку, дворівневої системи іпотечного 

кредитування; 

- забезпечити створення сприятливих умов доступу до капіталу, 

зменшення відсоткових ставок на іпотечні кредити; 

- налагодити співпрацю з ріелтерськими компаніями. 
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Сутність споживчого кредитування розкривається через виконання ним 

важливих функцій у соціально-економічному розвитку країни, зокрема : 

перерозподільча функція (перерозподіл тимчасово вільних грошових і 

матеріальних цінностей від одних суб'єктів ринку до інших на задоволення 

виробничих і споживчих потреб), функція економії витрат обігу (полягає у 

заміщенні обігу готівкових грошей кредитними операціями)та контрольна 

функція (полягає в тому, що в процесі кредитного перерозподілу коштів 

забезпечується банківський контроль за діяльністю позичальника, при цьому 

банк здійснює як попередній, так і поточний контроль за діяльністю). 

Споживче кредитування має особливості, які відрізняють його від інших 

видів кредитування і визначають його роль в розвитку економіки, 

стимулюванні підприємницької діяльності та задоволенню споживчих потреб. 

Отже, враховуючи високий рівень ризику, який притаманний споживчому 

кредиту та складну економічну ситуацію в Україні, найближчим часом 

пожвавлення ринку споживчого кредитування може не відбутися. 
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Медвiдь О.О. 

Здобувач освiтнього ступеня «магiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛIТИКИ ЗА УМОВ 

МАКРОЕКОНОМIЧНОЇ НЕСТАБIЛЬНОСТI 

У статтi досліджено теоретичні засади формування податкової полiтики за 

умов макроекономiчної нестабiльностi. Досліджено взаємозвязок між 

економiчним спадом та рецесiєю на податковi надходження. Визначено 

заходи, якi країни можуть здiйснити для покращення впливу податкової 

полiтики для попередження майбутнiх  економiчних криз. 

Ключовi слова: податок, податкова полiтика, податкові надходження, 

економiчна нестабiльнiсть, рецесія. 

Країни, якi зазнають чергової рецесiї, мають вживати зусилля для усунення 
структурних проблем, зокрема, в їх фiскальних системах, намагаючись 
стабiлiзувати або збiльшити податковi надходження. Держави з бiльш 
нестабiльною дохiдною базою зазнають бiльшi потреби у фiнансуваннi видаткiв 
за рахунок позикових джерел або значному коригуваннi податкової системи. У 
цьому зв'язку набуває актуальностi дослiдження засад, якi визначають вплив 
рiвня волатильностi податкових надходжень на цикли економiчного розвитку. 
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Зокрема, у часи макроекономiчної нестабiльностi (спаду, кризи, рецесiї) 
вiдновлення обсягу доходiв державного бюджету за рахунок податкових 
надходжень сприятиме бiльш швидкому подоланню деструктивних змiн. З 
огляду на важливiсть i актуальнiсть завдання для державних фiнансiв, 
необхiдним є визначення детермiнант i наслiдкiв нестабiльностi податкових 
надходжень. 

Цiллю статтi є обґрунтування теоретичних засад формування податкової 

полiтики за умов макроекономiчної нестабiльностi. 
Звертаючись до напрацювань економiчної думки вiдносно дослiдження 

стабiльностi податкових надходжень, вiдзначимо наявнiсть широкого кола 
поглядiв. Розробцi теоретичних та методологiчних засад податкової статистики, 
якi створюють пiдґрунтя вимiру мiнливостi податкових надходжень, в останнi 

роки присвяченi вiтчизнянi науковi працi Ю. Бойко, О.  Гiрської  та Г. Цегелик, 
М. Дєдушевої, К. Iлляшенка та Г. Левченка, Г. Кучерової, В. Лукiна та 
В. Савченко, В. Мартинюка, П. Чернова та iнших вчених. 

Вiтчизнянi дослiдники вказують на вплив фiскальної полiтики на 
економiчний розвиток: 

- «фiскальна полiтика припускає змiну ставки податку i соцiальних витрат 
держави. Якщо в економiцi спостерiгається недостатнiсть сукупних витрат, то 
знижується ставка податку; збiльшуються витрати держави; застосовуються 
обидва методи одночасно. Якщо в економiцi iснує надмiрний рiвень сукупних 
витрат, тодi уряду треба зробити наступнi заходи: 

- збiльшення ставки податку; скорочення витрат держави; застосування 
обох методiв одночасно. Цi заходи призводять до того, що в першому випадку 
збiльшуються дохiд i вiдповiдно споживчi витрати, а також витрати держави. 
Збiльшення споживчих i державних витрат обумовлює багатократне 
пiдвищення сукупного попиту (ефект мультиплiкатора). У другому випадку, 
навпаки, вiдбувається скорочення державних i споживчих витрат, що веде до 
багатократного скорочення сукупного попиту. У першому випадку ми маємо 
справу iз стимулюючою фiскальною полiтикою, в другому випадку – iз 
стримуючою» [2, c. 344]. 
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Iснує двi групи поглядiв на зв'язок нестабiльностi податкових надходжень 

та стану макросередовища. Перша група авторiв вважає, що фiнанси, до складу 

яких належать i вiдносини з приводу формування податкових надходжень, 

обумовлюють рiвень розвитку економiки. Логiчно, що темпи економiчного 

зростання обумовлюються зростанням загальної вартостi державних програм, 

якi фiнансуються за рахунок доходiв бюджету. 

Друга група авторiв цiлком обґрунтовано має переконання, що обсяг 

фiнансових ресурсiв держави обумовлений впливом макроекономiчних 

факторiв. В своїй бiльшостi авторами обговорюються вiдносини мiж 

економiчним зростанням i зростанням державних доходiв. Вони вважають, що 

сукупно державнi доходи зростають приблизно в тих же пропорцiях, що й 

державна економiка. 

Незважаючи на значну кiлькiсть дослiджень з проблеми циклiчностi, наразi 

не iснує єдиного розумiння регулювання волатильностi податкових надходжень 

на рiзних фазах економiчного розвитку. 

На наш погляд, зв'язок мiж податковими надходженнями та економiчним 

зростанням є циклiчним: у випадку, якщо податковi надходження зростають з 

такою ж швидкiстю, як i економiка, держава генерує достатньо коштiв на 

покриття необхiдного обсягу бюджетних видаткiв на наступний рiк. Якщо ж 

країна має змогу фiнансувати державнi програми розвитку у повному обсязi, 

буде спостерiгатися й економiчне зростання, i, як наслiдок еластичностi 

податкової бази, податковi надходження. 

Навпаки, фiскальна криза та економiчна криза є результатом рiзкого 

зниження державних надходжень через рецесiю або бiльш значного спаду у 

минулi роки. При цьому прирiст податкових надходжень через змiну ставок 

податкiв i змiну в податкових базах може позначитися i на темпах економiчного 

зростання неоднозначно, що викликано волатильнiстю податкових надходжень. 

Вiдзначаючи значну кiлькiсть дослiджень з проблеми нестабiльностi 

податкових надходжень, єдиної точки зору у науцi не iснує i по сей день. 
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Так, економiчний спад та рецесiя у розвитку країни має вплив на податковi 

надходження через безлiч шокiв: 

- фiнансовий шок, який характеризується рiзким зниженням приросту 

капiталу, дивiдендiв та процентних доходiв, впливом на доходи 

домогосподарств є найсильнiшим. Вiдповiдно, негативнi наслiдки будуть 

найбiльшими у державах з високою концентрацiєю домогосподарств з високим 

рiвнем доходу та найбiльшою залежнiстю вiд прибуткiв з капiталу; 

- житловий шок, що виявляється у рiзкому зниженнi цiн на житло, 

збiльшенням порушень фiнансової дисциплiни у iпотечних операцiях, 

зниженням сектору житлового будiвництва, буде найбiльш впливовим в 

державах з найбiльшими попереднiми темпами зростання цiн на житло та 

майновим оподаткуванням; 

- шок вiд втрати робочих мiсць позначається на рiвнi середнього 

оподаткованого доходу фiзичних осiб та має найбiльший вплив на країни з 

високим оподаткуванням ПДФО; 

- галузевi шоки викликають спад виробництва, i, вiдповiдно, знижують 

базу оподаткування ПДВ та прибутковим податком. 

Як вiдзначають фахiвцi, «нацiональна економiка пiддається перiодичним 

коливанням, пiдйомам i спадам, якi є об’єктивним процесом її розвитку. Проте 

унiверсальних заходiв подолання проявiв кризових явищ та процесiв не iснує. 

Тому державна полiтика повинна мати систему механiзмiв зниження наслiдкiв 

кризи та недопущення банкрутства пiдприємств реального сектора, а також 

запровадити докорiнну модернiзацiю системи управлiння вiдповiдно до вимог 

сучасностi» [1]. 

Коли фактичний темп зростання доходiв не вiдповiдає темпу зростання 

видаткiв держава стикається зi структурним дефiцитом. Податковi надходження 

не будуть вiдновлюватися (набувати позитивних темпiв приросту) доти, доки 

економiчний розвиток не повернеться на нормальний рiвень. В результатi, 

державам потрiбно буде не тiльки вiдновити нормальний прирiст доходiв, але i 

вiдновити економiчне зростання до середнього рiвня протягом найближчих 
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кiлькох рокiв пiсля кризи, що є фактично неможливим. Крiм того, як тiльки це 

станеться, бiльшiсть держав продовжує стикатися зi структурним дефiцитом 

бюджету, намагаючись збiльшити податковi ставки або розширяючи податкову 

базу. Вiдповiдно, чим стабiльнiшими (менш волатильними) є податковi 

надходження, тим меншою є необхiднiсть коригування податкової системи у 

перiод економiчного спаду i бiльш швидкими темпами вiдновлюється 

економiчний рiст. Водночас, допустима мiнливiсть податкових надходжень 

може дати позитивнi результати у час стрiмкого економiчного пожвавлення та 

зростання. Таким чином, вважається, що регулювання волатильностi 

податкових надходжень має обумовлюватися фазою економiчного циклу, в 

якому в даний момент знаходиться нацiональна економiка. 

Звертаючись до термінології теорії бізнес-циклів [4], визначимо тип 

регулювання волатильності податкових надходжень за фазами економічного 

розвитку: 

- проциклічним є регулювання, якщо проциклічна змінна (волатильність 

податкових надходжень) позитивно корелює з динамікою економічних циклів; 

- ациклічним є регулювання, якщо волатильність податкових надходжень 

не корелює з динамікою економічних циклів; 

- контрциклічним – якщо волатильність податкових надходжень негативно 

корелює з динамікою економічних циклів. 

Таким чином, можна визначити заходи, якi країни можуть здiйснити для 

покращення впливу контрциклiчної податкової полiтики для попередження 

майбутнiх економiчних криз: 

- впровадження автоматичних стабiлiзуючих iмпульсiв; 

- збiльшення податкових надходжень, отриманих вiд податкiв на 

споживання; 

- збереження фiскальної стiйкостi; 

- збалансування зростання шляхом змiцнення слабких секторiв економiки; 

- скорочення видаткiв на субсидiї; 

- забезпечення плавного та ефективного виконання бюджету [3]. 
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Стабiлiзацiя податкових надходжень є найважливiшим завданням у перiод 

спаду, як з точки зору здатностi фiнансування видаткiв на соцiальнi послуги, 

так i забезпечення фiскальної стiйкостi у країнi. 

Враховуючи наведенi пояснення щодо трактування типу та доцiльностi 

податкового регулювання, вiдзначимо, що для довгострокової податкової 

полiтики на фазi спаду, депресiї та пожвавлення регулювання волатильностi 

має носити проциклiчний характер, а на фазi зростання – контрциклiчний. 

Наслiдки цих полiтик вiдносно регулювання обсягу податкових надходжень 

мають полягати у ациклiчному характерi на фазах зростання та спаду, та 

проциклiчного – на фазi пожвавлення та депресії. 

Отже, мiнливiсть податкових надходжень - складний i корисний 

iнструмент регулювання стану економiки. Ретельне вивчення вiдносної 

нестабiльностi i зростання окремих видiв податкiв в залежностi вiд факторiв 

макросередовища допоможе державам приймати обґрунтованi рiшення щодо 

реформування податкових систем та фiскальних механiзмiв сприяння 

економiчному розвитку. 

Синтез рiзних типiв регулювання в межах податкової полiтики дозволить 

обмежити бюджетний дефiцит, скоротити або стабiлiзувати рiвень державного 

боргу через довгострокову стiйкiсть бюджетних надходжень. При цьому 

бачиться бiльш ймовiрним скорочення тривалостi кризи та рецесiї з одночасним 

збiльшенням тривалостi фаз пожвавлення та росту. Слiд констатувати, що криза 

та рецесiя в країнах, що розвиваються, набагато значнiша як за наслiдками, так i 

за тривалiстю, i застосування контрциклiчних заходiв регулювання в них має 

бути жорсткiшим. В той час, коли в промислово розвинених країнах 

контрциклiчне регулювання має менше значення, проте бачиться також 

доцiльним. 

Розвиток наукових засад застосування типів податкової політики в 

залежності від фази економічного розвитку країни дозволив встановити 

необхідність контрциклічного регулювання волатильності податкових 
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надходжень (ациклічне для їх обсягу) на стадії економічного зростання, що 

забезпечить превентивні заходи для наступного етапу спаду, та безпосередньо 

стадії спаду, коли податкові надходження вже будуть стабілізовані через низьку 

волатильність. У фазі депресії та пожвавлення економічного розвитку варто 

застосовувати проциклічне регулювання, яке дозволяє збільшити фінансову 

основу програм розвитку, забезпечити більш високий рівень реалізації 

соціальних потреб, в цілому підвищити добробут у країні. Синтез різних типів 

регулювання в межах податкової політики дозволить обмежити бюджетний 

дефіцит, скоротити або стабілізувати рівень державного боргу через 

довгострокову стійкість бюджетних надходжень. При цьому бачиться більш 

ймовірним скорочення тривалості кризи та рецесії з одночасним збільшенням 

тривалості фаз пожвавлення та росту. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

У статті автором досліджено історичні аспекти запровадження податку на 

нерухоме майно. Визначено роль податку на нерухомість у зміцнення 

фінансової спроможності місцевих бюджетів.  

Ключові слова:  фінансові ресурси, місцевий бюджет, податкова система, 

фінансова політика, податок на нерухоме майно. 

Постановка проблеми. Сьогодні формування в Україні ефективного 

механізму оподаткування нерухомості є одним із важливих напрямів 

реформування податкової системи, який передбачає реалізацію фіскального і 

регулювального потенціалу податку на нерухоме майно. Оподаткування 

нерухомості може стати дієвим інструментом розвитку ринку житла завдяки 

удосконаленню процесу фінансування будівництва за рахунок збільшення 

доходів місцевих бюджетів і перетворення їх в інвестиційні ресурси. 

Ціллю статті є дослідження теоретичних засад та практичних аспектів 

справляння податку на нерухоме майно. 

Дослідженню природи оподаткування нерухомого майна, його фіскальної 

ролі та соціально-економічного значення присвячені праці відомих зарубіжних 

та вітчизняних учених: В. Андрущенка, Л. Алексеєнко, О. Василика, 

О. Ватаманюка, В. Вишневського, Р. Гаррісона, А. Гриценко, Л. Демиденко, 

О. Десятнюк, А. Двігун, В. Дем’янишина, В. Федосова, В. Хомутенко, 

А. Хоронжого, В. Чекіної та інших. 

Незважаючи на значну кількість напрацювань за окресленою 

проблематикою, окремі питання, пов’язані з теоретичними засадами та 

прикладними аспектами справляння податку на нерухоме майно, потребують 

подальшого вивчення. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На регіональному рівні 

фіскальна політика – це визначені цілі й напрями розвитку бюджетно-

податкових відносин і методів їхньої реалізації на місцевому рівні. 

Ефективність її втілення значною мірою визначається важливою податковою 

складовою – регіональною податковою політикою, податкові інструменти якої 

займають особливе місце серед інших інструментів регуляторної політики 

держави. Їхня дія здійснюється в тісному взаємозв’язку, і тільки вміле 

поєднання та виважена державна політика можуть дати певний економічний 

ефект, що забезпечить розвиток національної економіки й підвищить добробут 

населення як країни, так і регіону. 

В економічному, соціально-політичному та правовому аспектах податкова 

система, як практичний вияв податкової політики держави, характеризує 

податковий правопорядок загалом. Багато європейських країн здійснили 

великомасштабні податкові реформи, спрямовані на підтримку процесів 

технічного переозброєння виробництва та забезпечення соціальної орієнтації на 

економічний розвиток. 

В Україні в умовах реалізації нової політики державного управління 

необхідно конкретизувати цілі й заходи економічної політики і переглянути 

основні критерії оцінювання ефективності функціонування фінансових та 

податкових систем [17, с. 11]. Першим кроком у цьому напрямі стала реалізація 

в країні політики регіонального розвитку, яка базується на кращих практиках 

Європейського Союзу. З цією метою через інструменти децентралізації влади 

розпочалося розмежування повноважень між органами державної влади й 

органами місцевого самоврядування, здійснювалося посилення фінансової 

спроможності органів регіонального самоврядування і відбувалося підвищення 

відповідальності органів місцевої влади перед громадами [18, с. 176]. На 

сьогодні вже запроваджено окремі елементи реформи адміністративно-

територіального устрою, активізовано механізми добровільного об’єднання 

територіальних громад, створено можливості для співробітництва 

територіальних громад та розпочато реформу бюджетної децентралізації. 
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Також до завдань першого етапу реформ належать систематизація й 

упорядкування системи надання публічних послуг населенню органами 

місцевого самоврядування, розробка широкого спектра засобів гармонізації 

інтересів центру і регіонів, зокрема формування стратегій, програм та планів 

регіонального розвитку. Водночас поточний етап децентралізації потребує 

певної синхронізації й гармонізації із сучасним політичним процесом. 

З метою втілення Концепції реформування місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади в Україні та виконання плану заходів щодо її 

реалізації внесено зміни до податкового і бюджетного законодавства, що стало 

значним кроком до передачі повноважень із центрального рівня на 

регіональний рівень. 

Імплементація реформ, пов’язаних із розвитком засад самоврядності в 

українському суспільстві, зумовлюватиме глибокі зміни у системах державного 

управління та залучення громад до творення політики розвитку на місцевому і 

центральному рівнях. З огляду на це реформи місцевого самоврядування 

потребуватимуть дотримання чіткої послідовності й етапності у впровадженні 

інституційних новацій. Враховуємо те, що трансформації у системі місцевого 

самоврядування співвідносні із фундаментальними принципами становлення 

демократичної соціально-ринкової держави. Тому завдання інституціоналізації 

в Україні аналогічних до європейських самоврядних практик на рівні громад, 

районів і областей не може обмежитися лише реформою децентралізації влади. 

Прогрес у посиленні спроможності місцевих громад сприятиме утвердженню 

засад прямої демократії та зростанню ролі представницьких органів місцевого 

самоврядування. 

Функціонально нова політична модель має забезпечити більш 

збалансований механізм державного управління і регіонального розвитку та 

створити можливості для завершення реформи адміністративно-

територіального устрою України. Економічні ініціативи щодо регіонального 

розвитку мають стати одним з найважливіших компонентів державної політики 

економічних реформ. 
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Зазначені зміни потребують реформування податкової системи України. 

Однак, системне реформування податкової системи створює невизначеність, 

ризики для підприємців, вітчизняних й іноземних інвесторів. Діюча 

національна податкова система не дає змоги ефективно прогнозувати можливі 

податкові надходження в бюджет і має багато механізмів, що допомагають 

платникам податків уникати виконання своїх зобов’язань перед державою та 

суспільством. Встановлено, що доцільно зі збереженням позитивних змін у 

податковому законодавстві модифікувати неактуальне в оподаткуванні для 

збільшення податкових надходжень з метою розширення соціальних функцій 

держави без ущемлення інтересів підприємців [18, с. 177]. 

З метою зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів варто 

переглянути підходи щодо оподаткування комерційної (нежитлової) 

нерухомості (будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торговельні, гаражі, 

будівлі підприємств і склади), державного майна, землі і лісів. Таким чином, 

податки на майно (у тому числі нерухоме) історично були серед перших 

обов’язкових платежів на користь держави. Як стверджував науковець 

П. П. Гензель, « ... загально майновий податок має слугувати додатком до 

прибуткового з метою охоплення так званих фондованих доходів: платник, що 

має доходи від майна, є більш забезпеченим в отриманні доходу. Володіння 

майном, навіть тимчасово бездохідним, створює власнику абсолютно вигідні 

умови …» [53, с. 68]. 

Загалом оподаткування нерухомості в Україні має багатовікову історію – 

більше, ніж двадцять століть у нашій державі справлялись майнові податки, 

змінювались тільки їхні види, механізм справляння податку, платники, об’єкти 

оподаткування, податкові ставки та пільги. При цьому поділ майна на рухоме і 

нерухоме історично сформувався за часів римського права. Ознакою, на якій 

заснована ця відмінність, є здатність речей до переміщення зі збереженням 

їхньої фізичної суті (salbe rei substantia), тобто без зміни їхньої форми, 

економічного призначення та без шкоди або значного зменшення їхньої 

цінності. Речі, не здатні до такого переміщення, є нерухомими (res immobile). 
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Перші згадки про податок на нерухоме майно в його архаїчній формі 

трапляються в літописах VIII–ІХ ст., що описують хазарські збори у вигляді 

дані [53, с. 70]. В Україні оподаткування виникло в кінці XVI – 

на початку ХVIІ ст., а до того (в X і XI ст.) податки збирали у формі данини 

(віск, мед, худоба, хутро). Об’єктом обкладання був селянський двір (дім) 

[95, с. 189]. Для збільшення доходів казни в XVI ст. було введено податок на 

міську нерухомість (шос), платниками якого стали міщани. У Конституції 

Пилипа Орлика від 1710 р. у параграфі 11 згадуються повітові податки, а саме: 

«Вдови – козачі дружини – і їх осиротілі діти, козачі господарства і жінки у 

відсутність їх чоловіків, коли ті будуть зайнятими у воєнних походах або на 

якихось інших військових службах, щоб не притягалися до виконання жодних 

повинностей ані до громадських робіт, які входять в обов’язки посполитих, та 

щоб не обкладалися повітовими податками, погоджено і затверджено» 

[97, с. 167]. 

Значний внесок у формування та розвиток оподаткування зробили праці 

уродженця Київщини, академіка І. І. Янжула. Працю «Основні засади 

фінансової науки: «Вчення про державні доходи» присвячено адмініструванню 

та правилам обкладання населення податком. У ній зазначено, що при 

формуванні податкової політики необхідно врахувати регіональну специфіку і 

зайнятість та співвідносити це з потребами держави [255, с. 402]. Аналізуючи 

проблеми фінансової політики, не можемо залишити поза увагою праці 

харківського вченого М. Алексеєнка. Серед них варто особливо виділити 

монографію «Діюче законодавство про прямі податки». Дослідник проводить 

глибокий аналіз фінансової політики щодо регулювання форм прямого 

обкладання населення, зокрема подушної податі, оброку, промислового 

податку, податку на міську нерухомість, на торгівлю та близьких до них за 

змістом зборів. Багато уваги М. Алексеєнко приділяв проблемі податку на 

міську нерухомість [25, с. 141]. Аналізуючи проблему квартирного податку, для 

справляння якого населені пункти поділялись на 5 класів, вчений лише навів 

перелік міст першого й другого класів, відповідно до якого найбільші тогочасні 
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українські міста Київ, Одеса та Харків належали до п’ятого класу, інші 

губернські міста – до третього класу, а більшість повітових міст – до четвертого 

класу. Розвиток місцевих бюджетів пов’язують з утворенням земств на основі 

проведення реформ у 60-х рр. XIX ст. (селянська, земська, судова, військова) 

[176, с. 108], що передбачало створення земських виробничих органів 

земського самоврядування – зібрання (міські думи) – і виконавчих органів – 

управи. 

Міська дума отримала право: визначати власні видатки на ведення 

міського господарства; затвердження міських кошторисів; встановлення 

оцінного збору з нерухомого майна; встановлення збору з документів на право 

торгівлі та промислів, збір з трактирів, заїжджих дворів і крамниць [227].  

Зазначимо, що нерухоме майно міських жителів було джерелом 

оподаткування для трьох різних бюджетів: міського, губернського й 

державного. Міський податок на нерухоме майно встановлювався на підставі 

оцінювання нерухомого майна міських жителів. Відповідно до циркуляра 

міністра внутрішніх справ, нерухомість підлягала переоцінці за п’ять років при 

спільній участі представників губернської адміністрації та міської думи.  

Аналізуючи міські фінанси XIX ст., можемо стверджувати, що окремі 

проблеми сьогодення не є новими, а мають глибокі історичні корені. Через це 

дослідження історичних аспектів формування дохідної бази міських фінансів та 

особливостей їхньої еволюції належить до актуальних питань. 

Податки в Україні за часів Української Народної Республіки розподілялись 

на декілька груп за характером справляння і діючими особами: 

– до першої групи належали «персональні податки»: «загально-

прибуткові» та на землю. В концепції, яку запропонував директор фінансового 

департаменту Міністерства народного господарства Я. Моралевич, податок на 

землю був названий «поступово-пропорційним». Це означало, що спершу мав 

бути встановлений певний мінімум, з якого можна було стягувати податок, далі 

ж пропорційність мала би зростати ступенями. Іншим «персональним 

податком» мав би стати податок на землю без урахування того, чи дає земля 

прибуток господарю, чи ні; 
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– до другої групи належали податки на спадщину і дарування. 

Оподаткування нерухомого майна було важливим через те, що з допомогою 

цього податку можна регулювати всю мобільну нерухомість. Крім цього, 

юридичні особи, які залишались власниками певного нерухомого майна, мали 

раз на 15–20 років сплачувати додатковий податок. При цьому рухоме майно, 

яке могло переходити в спадщину або дарування, також обкладалось 

спеціальним податком; 

– до третьої групи податків належали ті, які накладались на експортні й 

імпортні товари. 

Початок XX ст. неодноразово вносив корективи до системи оподаткування 

нерухомого майна в Україні. Розвиток промисловості та сільського 

господарства в період економічної реформи П. Столипіна дав змогу 

ліквідовувати викупні платежі селянства за землі, зробити перехід від 

розкладної (розкладкової) форми оподаткування міського нерухомого майна до 

прибутково-окладної форми. Інакше кажучи, сума податків більше не 

розподілялася між платниками, а встановлювалася пропорційно до їхньої 

платоспроможності із застосуванням диференційованих ставок і пільг. За 

основу побудови нової податкової системи було взято принцип прибутково-

помайнового оподаткування та розмежування оподаткування міста і села. Для 

регулювання доходів та накопичень було введено короткочасний (з 1922–

1924 рр.) міський прибутково-помайновий податок з фізичних і юридичних 

осіб, який об’єднав прибутковий, майновий та квартирний податки. Додатково 

до ставок прибуткового податку встановлювалися ставки податку з майна, в 

тому числі нерухомого, в розмірі 0,33–1,5% від вартості об’єктів 

оподаткування. У ході податкової реформи 1930 –1932 рр. майновий податок 

зазнав деяких змін. З 1942 р. почав справлятися місцевий податок з будов, 

обов’язковий на всій території країни. Пізніше, у 1942–1981 рр. на території 

Української РСР справлялась земельна рента із забудованих і незабудованих 

ділянок землі. Від сплати ренти звільнялися користувачі землі 

сільськогосподарського призначення та військові установи. Для 
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диференційованого оподаткування земля була поділена на шість категорій за 

типами використання і місцезнаходження. Пізніше земельна рента була 

замінена земельним податком [217, с. 47]. 

Система оподаткування нерухомого майна, що склалася в кінці XX ст., 

стала основою для формування нової системи: земельний податок було 

трансформовано у плату за землю з виділенням двох платежів (орендної плати 

за землі, надані в оренду, й земельного податку для власників і 

землекористувачів (крім орендарів) земельних ділянок), але основні положення 

щодо податків залишилися. В історичній ретроспективі система оподаткування 

нерухомого майна неодноразово змінювалася: запроваджувались нові податки, 

виділялись нові об’єкти та платники, встановлювались різні податкові ставки. 

Отже, податкова система пройшла тривалий шлях розвитку від особистого, 

прибуткового й майнового оподаткування до розгалуженої системи загальних, 

регіональних та місцевих податків. 

Щодо сфери дії майнового оподаткування в економічній літературі відомі 

три основні концепції: «традиційне уявлення» (traditional view) про те, що 

податок на майно повністю переноситься на покупця у формі збільшення цін на 

нерухомість; «теорія вигоди» (benefit view), яка стверджує, що цей податок є 

лише платою за надані суспільні послуги і не викривлює економічну поведінку 

платників; «нове уявлення» (new view) з доказом викривлюючої дії податку на 

використання капіталу всередині юрисдикції. Розглянемо ці концепції більш 

детально: 

1. Традиційне уявлення про податок на нерухомість відображено у працях 

Г. Саймона (1943) та Р. Нетцера (1966 р.), які, зосередивши свої дослідження на 

наслідках збільшення ставки податку на вартість нерухомості, застосували при 

аналізі сфери дії податку метод часткової рівноваги. Згідно з «традиційним 

уявленням», податок на нерухоме майно виконує роль акцизу. Інакше кажучи, 

рішення потенційного покупця нерухомості формується з думки про те, що 

вартість об’єкта нерухомості складається з ринкової вартості й суми 

капіталізованого податку на нерухоме майно; якщо ж нерухомість здається в 
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оренду, то власник буде намагатися включити до орендної плати також податок 

на нерухоме майно, так само як продавець товару додає до його вартості суму 

акцизу. 

Продовженням «традиційного уявлення» вважається теорія капіталізації 

майнових податків. Початок цим дослідженням поклала гіпотеза Ч. Тібу 

(Tiebout hypothesis) про пропозицію товарів суспільного споживання і 

конкуренцію між співтовариствами: за умови існування великого числа 

регіональних одиниць (співтовариств) та вільної міграції робочої сили 

бюджетна децентралізація веде до Парето-поліпшень, оскільки вона дає змогу 

оцінити переваги щодо виробництва суспільних благ. Основним підходом до 

визначення вартості нерухомості було вибрано метод капіталізації доходу, 

сутність якого полягає в тому, що вартість нерухомості визначається 

величиною очікуваних доходів й інших вигод, які можуть бути отримані в 

майбутньому в результаті її використання якнайкраще і найбільш ефективно. 

2. Теорія вигоди та нове уявлення про оподаткування нерухомого майна. 

Згідно з положеннями цієї концепції, система майнового оподаткування є 

комплексом невикривлюючих зборів з користувачів, якими обкладаються 

домашні господарства і фірми, що отримують користь від надання суспільних 

благ. Ефективність невикривлюючих податків зумовлена тим, що в разі їхнього 

використання замість інших форм оподаткування при однаковому рівні 

податкових надходжень до бюджету досягається менше зниження добробуту 

суспільства. 

Відповідно до «нового уявлення», викривлюючий вплив податку, 

зрештою, втілюється у зміні рівня алокаційної ефективності внаслідок того, що 

відносне зменшення податкового тиску може бути досягнутим лише за рахунок 

відмови від найпривабливіших варіантів споживання або виробництва. При 

значному збільшенні ставок податку на нерухоме майно збільшується 

привабливість інших форм інвестування. Податковий тягар поширюється на 

всіх власників капіталу та веде до його інтенсивної міграції. 

Для формування ефективної системи оподаткування нерухомого майна в 
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Україні потрібно визначити ключові допущення, що формують практичне 

обґрунтування «теорії вигоди», проаналізувати діючу систему майнового 

оподаткування й оцінити можливі наслідки викривлюючої дії цього податку з 

обґрунтуванням необхідності застосування способів зменшення викривлень 

при оподаткуванні. 

Встановлено, що в період реформування системи оподаткування і місцевих 

бюджетів, а також з урахуванням інституційних особливостей розвитку 

економіки в Україні для того, щоб сформувати економічно ефективну систему 

оподаткування нерухомого майна в нашій державі, доцільним є: визначення 

ключових допущень, які формують практичне обґрунтування «теорії вигоди» 

оподаткування нерухомого майна з урахуванням класичних податкових 

принципів – отримуваних вигод та справедливості; аналіз побудови систем 

майнового оподаткування в Україні й зарубіжних країнах з метою визначення 

основних положень щодо формування ефективної системи оподаткування 

нерухомого майна в Україні; проведення аналізу можливих наслідків 

викривлюючої дії цього податку на нерухомість – оцінки впливу податку на 

нерухоме майно на поведінку платників податку, структуру дохідної частини 

місцевого бюджету. Незважаючи на різноманітність форм і методів справляння 

податків, за результатами еволюції оподаткування нерухомого майна можна 

виділити деякі загальні закономірності: 

1. Перехід від загальнодержавного (ІХ–ХVIII ст.) до місцевого                

(ХІХ– ХХ ст.) оподаткування та від натуральної до грошової форми оплати. 

2. Уніфіковано податкову одиницю (визначено об’єкт оподаткування – 

земельну ділянку і базу оподаткування – розмір земельної ділянки), введено 

систему диференційованого оподаткування землі (ХVI ст.). 

3. Роздільне оподаткування об’єктів нерухомості – землі й будівлі на ній (з 

кінця XIX ст.). 

4. Розподіл об’єктів оподаткування на дві основні групи – об’єкти 

нерухомості, що є власністю фізичних осіб, та об’єкти нерухомості, що є 

власністю юридичних осіб. 
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5. Встановлення бази оподаткування, у більшості випадків це площі 

об’єктів нерухомості (в окремих випадках – їхньої вартості або прибутковості). 

6. Платниками податку впродовж усієї історії справляння податків є 

власники і користувачі об’єктів нерухомого майна. 

7. Пільги для об’єктів нерухомого майна урядових, навчальних, 

доброчинних організацій та деяких категорій платників (з кінця XIX ст.). 

Процес формування податкової системи є безперервним. Водночас, 

еволюція податкових справлянь в Україні у зіставленні зі світовим досвідом 

оподаткування нерухомості для окреслення форм і методів справляння податків 

дає змогу виокремити такі характеристики, як: об’єкти, платники, податкові 

ставки, які можуть стати основою для удосконалення оподаткування 

нерухомого майна. З початку формування податкової системи, її розвитку та 

трансформації оподаткування нерухомості залишається ефективним 

інструментом державної політики щодо економічного й соціального розвитку 

регіону. 
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Постановка проблеми. Розвиток соціально-економічних та фіскальних 
систем у країнах сучасного ЄС відбувався як із урахуванням досвіду розбудови 
динамічної інноваційно орієнтованої економіки і утвердження помірної 
фіскальної експансії у США та Японії, так і під впливом командно-
адміністративної моделі господарювання й державних фінансів. Причому 
країни Західної Європи одразу обрали курс ефективного обмеження ринкового 
саморегулювання коригуючим впливом держави та формування розгалужених 

систем державного соціального забезпечення зокрема, а країни Центральної та 
Східної Європи, спочатку тяжіючи до планової економіки та фіскальної 
експансії, лише протягом двох останніх десятиліть зосередились на створенні 
ринкового середовища господарювання і розбудові державних фінансів 
західноєвропейського зразка. 

Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у вивчення податкової 
політики в межах європейського інтеграційного об’єднання та реформування 
податкової системи України відповідно до норм та стандартів ЄС здійснили: 
В. Валігура, О. Василик, В. Вишневський, В. Геєць, Л. Демиденко, 
Т. Єфименко, Т. Кощук, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В. Мельник, 
П Мельник, В. Нусінов, А. Соколовська, І. Таранов, В. Федосов, Н. Хорошаєв, 
В. Шевчук, С. Юрій. 

Метою статті є розкриття теоретичних засад розвитку податкових систем 

країн ЄС. 
Викладення основного матеріалу. Фіскальна експансія - це заходи урядової 

політики, що спрямовані на подолання циклічних спадів в економіці шляхом 
підвищення державних видатків та зниження податків або ж їх комбінування. 
Проте вже сьогодні є можливість констатувати характерні ознаки 
європейського оподаткування як більш широке втілення їх у всі сфери життя, 
ніж у інших високорозвинутих країнах світу, підвищення фіскальної 
орієнтованості податків на споживання і, особливо, ПДВ, зменшення 
податкового навантаження на прибуток та об’єкти власності, акцент на 
використанні перерозподільних можливостей податку з доходів фізичних осіб і 
платежів до державних соціальних фондів [1]. 



56 

Починаючи з ХІХ ст. і особливо на початку ХХ ст. у Європі активізувалася 

робота вчених-економістів у сфері дослідження податкових систем, 

оподаткування та його впливу на відтворювальні процеси у суспільстві. У 

цьому аспекті в першу чергу слід виокремити наукову течію маржиналізму. 

Основоположником цього наукового напряму прийнято вважати Б. Кларка, 

який стверджував, що розподіл доходів між факторами виробництва є 

необхідною умовою економічного зростання та процвітання [2], а його 

обґрунтування прогресивності оподаткування стало одним з основних 

постулатів методологічної і теоретичної бази маржиналістів. У подальшому 

фінансова наука частково запозичила концепцію маржиналізму під час 

дослідження податкової проблематики. 

Вже з середини ХХ ст. вектор наукової дискусії стосовно ролі податків у 

державному регулюванні значно змінився під впливом доктрини Дж. Кейнса, 

хоча й він також був палким прихильником прогресивності оподаткування. Дж. 

Кейнс доводив у своїх працях [3], що лише активне державне втручання в 

економіку спроможне поліпшити економічне становище в умовах кризи з 

огляду на неспроможність ринку використовувати свій саморегулюючий 

потенціал. Одними з основних інструментів впливу держави на процес 

збалансування обсягів виробництва в країні та платоспроможним попитом, на 

думку вченого, є податки. 

За кейнсіанською теорією, якщо в суспільстві не виконується умова повної 

зайнятості, то велика кількість заощаджень провокує зменшення темпів 

економічного зростання, а тому, надлишкові заощадження слід вилучати за 

допомогою податків. 

Ще однією важливою догмою кейнсіанства є позиціонування податків як 

«вбудованих механізмів гнучкості». Дж. Кейнс науково обґрунтувував, що 

державне регулювання не повинно зводитися до зниження або підвищення 

податкових ставок, а має враховувати коливання величини доходів населення.  

Як бачимо, різні наукові школи розглядають податкову систему країни як 
один із найважливіших інструментів регулювання економіки. За допомогою 
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регулюючого потенціалу податків держава здійснює вплив на економічне 
зростання, суспільне виробництво, його структуру, динаміку і розміщення, 
прискорення науковоК-технічного прогресу, інвестиції в економіку, ділову 
активність (стимулюючи або обмежуючи її), підвищення 
конкурентоспроможності на світових ринках, регіональний розвиток, 
субсидування підприємницької діяльності, систему соціальної захищеності 
тощо.  

На практиці у країнах Європейського Союзу основним концептуальним 
ядром податкових реформ наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. стало глобальне 
зменшення податкового навантаження на платників, особливо це стосувалося 
податку на прибуток корпорацій. Ці заходи комбінувалися зі скороченням 
державних видатків.  

Американські економісти-теоретики А. Лаффер, М. Еванс та 
М Фельдстайн також пов’язували скорочення державного втручання в 
економіку зі зменшенням державних видатків. Крім того, на їхню думку, 
підвищення соціальних гарантій та виплат з державного бюджету, а також 

перерозподіл доходів через податки призводять до зменшення заощаджень, що 
в свою чергу стимулює збільшення процентних ставок та гальмує 
капіталоутворення. Згідно з теорією А. Лаффера, максимальне зростання ВВП, 
як і максимальних податкових надходжень, можна очікувати тільки за 
оптимального рівня оподаткування, який з фіскальної точки зору виникає у 
момент, коли подальше збільшення ставок податку призводить до зменшення 
податкових надходжень, а відбувається це внаслідок зниження граничної 
віддачі, у вигляді суспільних благ від сплати податків. Рівень оподаткування з 
позиції забезпечення громадян суспільними благами визначається саме 
бажанням суспільства делегувати державі певний обсяг повноважень і 
готовністю їх фінансувати. Із цього випливає неможливість перевищення 
оптимального рівня оподаткування з точки зору забезпеченості громадян 
суспільними благами над рівнем оподаткування за кривою Лаффера, оскільки 
за зниження віддачі від податків суспільство перестає декларувати збільшення 
суспільних благ. 
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Погоджуємося з думкою вчених, що реалізація урядами країн ЄС догм 

теорії «економіки пропозиції» привела паралельно зі зменшенням державних 

видатків до скорочення державного втручання в економіку, зниження 

податкового навантаження на прибуток компаній та на приватну власність, 

залучення значного за обсягами іноземного капіталу на спільний ринок ЄС та 

поліпшення конкурентного середовища. 

Судова практика Європейського Суду, в якій пріоритет надається 

принципам спільного ринку по відношенню до національних фіскальних 

інтересів, підтверджує думку щодо підриву національного суверенітету. У 

рамках цієї загальної установки можна виокремити два механізми отримання 

потенційних вигідних ефектів внаслідок об’єднання податкових органів на 

європейському рівні. По-перше, припускається, що європейська податкова 

гармонізація призведе до законодавчого та адміністративного збалансування 

принципів єдиного ринку з національними фіскальними інтересами, і, як 

наслідок, держави-члени ЄС відновлять деяку владу над потенціалом 

податкових надходжень. По-друге, європейське податкове законодавство 

асоціюється з економічними вигодами, оскільки податкова гармонізація 

засвоює витрати, які гетерогенні системи оподаткування накладають на 

приватних осіб. 

Можна підсумувати, держави-члени ЄС з високими податками більш 

схильні підтримувати реформи податкових органів до європейського 

наднаціонального рівня, в той час як низькоподаткові держави-члени 

виступають проти таких пропозицій. Тому, слід очікувати, що країни з низьким 

рівнем податку на прибуток корпорацій, швидше за все, будуть виступати 

проти подальшої податкової гармонізації. Але варто відзначити, що в жодному 

зі статутних документів, ні в Єдиному європейському акті, ні в 

Маастрихтському, ні в Лісабонському договорах немає чіткого визначення 

поняття «податкова гармонізація». До цього часу економісти, як вітчизняні, так 

і зарубіжні, по-різному трактують дане поняття. 
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Спробуємо з’ясувати теоретичну суть поняття «податкова гармонізація» та 
її взаємозв’язок / різницю з термінами «координація», «конвергенція», 
«конкуренція», але підкреслимо, що наявність кожного наступного з наведених 
понять аж ніяк не заперечує попереднього, а лише доповнює його. Серед 
фундаментальних праць європейських дослідників можна виокремити три 
підходи до трактування зазначених вище понять. Ще Римська угода містила три 
різні вислови – «гармонізація», «координація», «зближення» – які варто 

розглядати як синоніми, незважаючи на доктринальні спроби встановити 
класифікаційні і догматичні критерії їх відмінностей. Аналогічної думки 
дотримуються вчені Французької ради економічного аналізу [4], які 
розцінюють поняття «координації», «кооперації», «конвергенції» і 
«гармонізації» як синонімічні, хоча й наводять деякі характерні ознаки їх 
відмінностей. 

Другий підхід полягає в інтерпретації «гармонізації» як складової 
«координації». М. Канзонері та Д. Хендерсон [4], використовуючи 
даніемпіричних досліджень, стверджують, що податкова гармонізація 
(наприклад, встановлення мінімальної стандартної ставки ПДВ або загальних 
правил, втілених у різних директивах ЄС з корпоративного оподаткування), є 
лише формою податкової координації. Що стосується «конвергенції», то це 
більш широке поняття, яке є сумісним з податковою координацією та 

податковою конкуренцією. 
А. Бенасі-К’юере та Х. Вольф [4] також висвітлюють схожий підхід до 

трактування понять «податкова гармонізація» та «податкова координація». 
Згідно з ним, податкова політика інтеграційного утворення реалізується 
шляхом податкової координації, однією з форм якої є податкова гармонізація 
(полягає у вирівнюванні ставок податків та/або податкових баз). Автори 
зазначеного підходу дають визначення дефініції «конвергенція оподаткування», 
під якою розуміють зменшення відмінностей в національних податкових 
механізмах внаслідок податкової координації та податкової конкуренції 
(остання часто відбувається шляхом «руху донизу», тобто податкової 
лібералізації). 
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Третя теорія, навпаки, суттєво відрізняє «координацію» від «гармонізації». 

Учені стверджують, що податкова гармонізація передбачає високий рівень 

міждержавного співробітництва, який може бути досягнутий в рамках 

регіональних угод з економіки, заснованих на принципах, які є загальними для 

всіх, хто їх підписав, у той час як податкова координація включає в себе заходи, 

за допомогою яких податкова система однієї держави адаптується до системи 

оподаткування іншої країни, проте відповідні заходи все ж не дозволять 

досягти рівномірності податків. 

Думки європейських науковців сходяться в тому, що варто слідувати 

податковій координації, а не податковій гармонізації, оскільки гармонізація в 

основному спрямована на уніфікацію податкових ставок, що нереально, навіть 

в умовах загального ринку, а податкова координація орієнтована на 

застосування загальних правил і принципів. 

Висновок. Таким чином, податкова гармонізація передбачає приведення у 

відповідність структури податкових систем, порядку справляння основних 

податків та податкових платежів у всіх країнах співтовариства, а не їхню 

уніфікацію, і базується на таких принципах: 

– забезпечення нейтральності податків з позиції умов конкуренції на 

єдиному ринку, інакше кажучи, недискримінаційний податковий режим для 

всіх його учасників; 

– усунення податкового (митного) контролю на внутрішніх кордонах 

співтовариства;  

– неможливості подвійного оподаткування прибутку компаній, які 

функціонують у двох або більше країнах ЄС. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті автором досліджено економічну суть бюджетної політики, 

розкрито поняття «місцевий економічний розвиток». З’ясована суть та 

специфіка формування і реалізації бюджетної політики, зокрема на місцевому 

рівні. 

Ключові слова:   місцевий бюджет, фінансова політика, бюджетна 

архітектоніка, політика, місцевий розвиток. 

Постановка проблеми. Упродовж періоду незалежності в Україні так і не 

вдалось сформувати на місцевому рівні оптимальну бюджету політику, про що 

свідчать перманентні зміни до бюджетного та податкового законодавства, у 

міжбюджетних трансфертах, що надаються місцевим бюджетам, майже не 

передбачено коштів на економічний розвиток, а адміністративні та фінансові 

можливості обласних, міських та районних рад народних депутатів не 

дозволяють цього зробити. 
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Водночас контролюючими органами виявляються численні факти 

нецільового та нераціонального використання коштів місцевих бюджетів. 

Отже, наявність цих та інших бюджетних проблем на місцевому рівні 

свідчить про неефективність бюджетної політики, що потребує науково 

обґрунтованого їх вирішення, зокрема з виокремленням відповідних складових. 

Ціллю статті є дослідження впливу бюджетної політики на місцевий 

економічний розвиток України. 

Окремим проблемам забезпечення динамічного місцевого економічного 

розвитку з використанням відповідних важелів, у тому числі й інструментарію 

бюджетної політики, присвятили свої праці вітчизняні науковці – 

В. Андрущенко, О. Білоусова, В. Вишневський, В. Геєць, О. Кириленко, 

В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, 

Д. Серебрянська, Л. Тарангул, В. Федосов, І. Чугунов, Ф. Ярошенко та інші. 

Визнаючи беззаперечний внесок учених, які працювали і працюють над цією 

проблематикою, варто зазначити, що нині залишаються малодослідженими 

теоретичні засади розвитку домінант бюджетної політики на місцевому рівні, 

не сформовано відповідного бюджетного механізму, ефективної моделі, не 

впроваджується сучасний досвід зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою функцією держави є 

забезпечення гідного рівня життя населення. Протягом століть змінювались 

теоретичні підходи та практичні механізми реалізації цієї функції, і досягнутим 

рівнем життя населення у конкретній державі, зокрема і в окремому регіоні 

держави, визначався як авторитет влади загалом, так і відповідної політичної 

сили або коаліції. 

Як свідчать реалії другого десятиліття XXI ст., майже в кожній державі, 

навіть у високорозвиненій, є певні проблеми із забезпеченням належного рівня 

життя населення. Зазвичай, рівень життя вимірюється доходами населення, 

зокрема заробітною платою, а економічний розвиток країни визначається 

співставленням за декілька років показника валового внутрішнього продукту, а 

в регіонах – валового регіонального продукту. 
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Щодо України, то, як свідчать реалії періоду незалежності, 

сприйнятливого рівня життя не досягнуто, зокрема через неефективне 

використання потенційних можливостей країни, у тому числі і місцевого рівня. 

Окрім цього, економічний розвиток, зокрема місцевий, формувався і 

реалізовувався без урахування розуміння його сучасної сутності та без 

належного наукового забезпечення. 

Серед окремих важелів такого розвитку в сучасних реаліях 

функціонування світового соціуму чільне місце належить ефективній 

бюджетній політиці, зокрема і місцевого рівня, а серед окремих складових цієї 

політики виокремлюють ті, які в конкретний суспільний етап розвитку окремої 

країни відіграють найбільш значиму роль. 

Наприкінці ХХ ст. наукова спільнота не надавала належної уваги поняттю 

«місцевий економічний розвиток». Одним із перших цю ситуацію намагався 

виправити американський учений Е. Блейклі, професор університету у 

м Берклі, який у праці «Планування місцевого економічного розвитку» 

(1999 р., українське видання 2002 р.) констатував, що «… досі не написано 

жодної нової книги, яка б вмістила у собі всі постулати стосовно економічного 

розвитку. Більшість із того, що написано про місцевий економічний розвиток – 

це спекуляції на тему нерухомості та методів привласнення підприємств» 

[1, с. 15]. 

У своїй праці Е. Блейклі обґрунтував декілька тлумачень поняття 

«місцевий економічний розвиток», запропонував власну концепцію місцевого 

економічного розвитку, обґрунтував причини, цілі, завдання тощо. 

Так, розуміючи всю складність практичної реалізації цього процесу, 

Е. Блейклі зазначає: «Місцевий економічний розвиток – це тривалий процес. 

Він передбачає утворення нових інституцій, реалізації нових галузей економіки 

у різних місцевостях, підвищення спроможності місцевих працедавців 

виготовляти якісніші товари, пошук нових ринків, передачу знань і технологій, 

а також культивацію нових підприємств та фірм» [1, с. 78] 

Можна констатувати, що зарубіжними та вітчизняними вченими щодо 
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місцевого економічного розвитку запропоновані відповідні теорії, концепції, 

моделі тощо, зокрема базових галузей економіки, роль та місце розташування 

підприємств, центральних місць, кумулятивну причинність тощо. Відповідно, в 

межах фінансової науки обґрунтовуються основні характеристики місцевого 

економічного розвитку, а саме: напрями, види, форми, ресурси, важелі, 

механізми та інші. 

Бюджетна політика формується та реалізується відповідними суб’єктами – 

загальнодержавними та місцевими органами влади – і саме від її ефективності 

на загальнодержавному та регіональному (місцевому) рівні багато у чому 

залежить динаміка економічного розвитку регіонів та всієї країни загалом. 

Беручи до уваги важливість забезпечення темпів місцевого економічного 

розвитку бюджетною політикою, виконаємо дослідження щодо з’ясування суті 

понять «бюджетна політика» та «архітектоніка бюджетної політики» з 

виявленням ролі бюджетної політики, зокрема її основних складових – 

домінант, у забезпеченні такого розвитку із урахуванням доробку вітчизняних 

та зарубіжних учених. 

Для з’ясування суті та специфіки формування і реалізації бюджетної 

політики, зокрема на місцевому рівні, обґрунтуємо її сучасне значення. 

Це поняття складається із двох слів – «бюджет» та «політика». Оскільки 

термін «бюджет» використовується протягом XVI-XXI ст., нині є всебічно 

дослідженим, немає особливої потреби з’ясовувати його сутність, достатньо 

прийняти за основу визначення, що це основний фінансовий план держави та її 

адміністративних одиниць, включає дохідну та витратну частини, 

затверджується та виконується державними органами влади, а тому зосередимо 

увагу дослідження на з’ясуванні терміну «політика». 

Беручи до уваги, що бюджетна політика є складовою фінансової, яка, 

загалом, визначає напрями, специфіку, форми тощо функціонування бюджетної 

політики, з’ясуємо особливості функціонування фінансової політики. 

Досліджуючи специфіку функціонування фінансової системи, варто 

зазначити, що будь-яка політика є результатом діяльності конкретної 

підсистеми суспільства – економічної, політичної, військової тощо. 
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Починаючи з часів Середньовіччя, із напрямів державної політики почав 

окремо формуватись фінансовий напрям, завданням якого було фінансове 

забезпечення на постійній основі, зокрема утримання адміністрації правителя 

держави, ведення військових дій, соціальні потреби тощо. Із фінансового 

напряму також поступово почав виокремлюватись бюджетний, який 

забезпечував у централізованому порядку державну діяльність конкретної 

країни. 

Н. Танклевська фінансову політику тлумачить «…як діяльність держави, 

яка спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і 

використання для здійснення державою її функцій» [7]. 

Л. Ігоніна подає власне розлоге тлумачення цього фінансового поняття на 

місцевому рівні: «Фінансова політика муніципального управління – це 

формування і використання грошових доходів на території муніципального 

утворення за допомогою бюджетних, податкових, кредитних та інших 

фінансових інструментів у відповідності із стратегічними завданнями і 

тактичними цілями» [5, с. 29]. 

Аналіз цих тлумачень дозволяє дійти таких висновку, що фінансова 

політика, зокрема і на місцевому рівні, відіграє доволі вагому роль у 

забезпеченні розвитку місцевої економіки, використовуючи при цьому такі 

важелі, як податки, кредити, інновації. 

Загалом, погоджуючись із запропонованими визначенням, де 

охарактеризовано призначення бюджетної політики – використовуючи видатки 

забезпечувати економічний та соціальний розвиток країни загалом та регіонів 

зокрема, – все ж варто зазначити, що роль бюджетної політики значно 

об’ємніша: крім використання видатків необхідно сформувати ефективну 

нормативно-правову базу, залучити кваліфікованих виконавців до державних 

фінансових інституцій, забезпечити відповідні надходження до бюджетів усіх 

рівнів тощо. 

Інша група вчених – І. Єрмошенко, І. Плужніков – дотримуються думки, 

що «…бюджетна політка – це сукупність схвалюваних рішень державними 
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органами влади щодо державних доходів і видатків» [5 с. 177]. На наш погляд, 

це тлумачення також не відображає всіх аспектів бюджетної політики, оскільки 

до складу бюджетної політики повинно входити кадрове, фінансове, 

нормативно-правове забезпечення та інші складові. 

Більш розлого тлумачення бюджетної політики подає Т. Куценко, 

формулюючи його у широкому та вузькому розумінні. Так, вона стверджує: 

«Бюджетна політика у широкому розумінні, по-перше, полягає у заходах уряду, 

спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного 

ВВП шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до 

формування державного бюджету загалом, а по-друге – у маніпулюванні 

державними видатками та доходами з метою впливу на економічний розвиток 

суспільства» [6, с. 8]. 

На місцевому рівні Н. Вишневська розуміє бюджетну політику так: 

«Бюджетна політика на регіональному рівні – це комплекс принципів, методів і 

заходів органів державної влади і регіонального управління з регулювання 

бюджетного процесу, а також механізм його реалізації» [2, с. 11]. 

Аналіз цих тлумачень дозволяє дійти висновку, що бюджетну політику 

визначають як складову фінансової політики, яка має на меті ефективне 

використання централізованих фінансових ресурсів держави та сприяти 

суспільному розвитку, проте існують окремі розбіжності щодо механізмів 

впливу на цей розвиток. Згідно з системним підходом, зокрема використовуючи 

поняття «структура системи», у складі бюджетної системи України як 

підсистеми фінансової системи є два чітко структурованих елементи – 

податковий та митний, вони є основними постачальниками грошових коштів до 

бюджетів всіх рівнів. Відповідно, у складі бюджетної політики є дві складові – 

фіскальна політика та митна політика. Про причетність податкової та митної 

політики до бюджетної констатують автори підручника «Фінанси» 

М. Романовський, О. Врублевська та Б. Сабанті [8]. 

Обґрунтовуючи роль бюджетної політики, зокрема і місцевого рівня, у 

забезпеченні економічного розвитку, є доцільними поглибити суть бюджетної 
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політики у сучасних реаліях та встановити всі її можливі складові з 

урахуванням класифікацій. Такий підхід дозволить з’ясувати всі її компоненти, 

що в свою чергу буде сприяти ефективному використанню її домінант, з 

урахуванням всіх відповідних ознак, характеристик тощо. 

Доволі розлого охарактеризував суть бюджетної політики, зокрема і 

місцевого рівня, В. Дем’янишин, виокремлюючи такі складові як «…зміст, 

завдання, пріоритети, концепцію, чинники, напрями реалізації, стратегію, 

тактику, мету, види, принципи тощо» [4]. 

Беручи до уваги необхідність з’ясування особливостей впливу бюджетної 

політики на місцевий економічний розвиток в Україні, є доцільність 

сформувати методологічні підходи щодо специфіки цього впливу з 

використанням домінант. У сучасних реаліях як методологічний прийом 

дослідження складових системи на розвиток інших об’єктів це здійснюється з 

використанням певного інструментарію.  

Оскільки у даному дослідженні застосовано визначені методологічні 

підходи до процесів економічного зростання, є обґрунтованим використання 

поняття „архітектоніка бюджетної політики”. 

Наведені визначання поняття «архітектоніка бюджетної політики» 

характеризують окремі складові цієї архітектоніки та зв’язки між ними, проте 

не охоплюють їх у комплексному вимірі, що не дозволяє виконувати 

дослідження окремих складових бюджетної політики або їх сукупності в 

залежності від завдань, які виникають у зв’язку із європейським вектором 

суспільного розвитку України. Саме тому запропоновано найбільш повне 

поєднання всіх складових цієї архітектоніки . 

Отже, під архітектонікою бюджетної політики будемо розуміти всі її 

складові, побудовані у логічній послідовності та взаємозв’язку. 

З урахуванням поглядів учених запропоновано в архітектоніці бюджетної 

політики виокремити шість складових частин. 

1. Об’єктно-суб’єктну складову. 

2. Теоретичну складову. 
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3. Практичну складову. 
4. Інструменти реалізації. 
5. Способи забезпечення розвитку. 
6. Критерії ефективності. 
Відмінність цієї архітектоніки бюджетної політики від інших, які 

запропоновані вченими, полягає у такому: 
– використано інструментарій системного підходу, що дозволило більш 

комплексно врахувати складові; 
– враховано умови як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, з 

відповідним впливом як позитивних, так і негативних чинників; 
– враховано підпорядкованість бюджетної політики іншим видам політик, 

зокрема фінансової та економічної, які є складовими (елементами) вищих 

надсистем суспільної системи; 
– враховано потенціал та домінанти, що, зазвичай, широко не 

обґрунтовуються в фінансовій літературі щодо бюджетної політики; 
– обґрунтовано шість складових бюджетної політики, які розмежовано за 

відповідними ознаками. 
Використання запропонованої архітектоніки бюджетної політики, зокрема 

і по відношенню до місцевого рівня, дозволить: 
– структурувати бюджетну політику місцевого економічного розвитку, що 

сприятиме обґрунтуванню наукових підходів щодо вирішення як 
перспективних, так і поточних проблем місцевого розвитку; 

– оптимізувати формування місцевих бюджетних програм, які направлені 
на динамічність місцевого економічного розвитку; 

– виявити найбільш актуальні бюджетні проблеми при формуванні мети, 
завдань, видів, стратегії розвитку конкретної громади. 

Використовуючи системний метод у цьому дослідженні з урахуванням 
його інструментарію, обґрунтуємо місце бюджетної політики у суспільній 
системі України. Це є необхідним етапом дослідження, який дозволить 
встановити зв'язок бюджетної політики із іншими видами політик та 
обґрунтувати її вплив на цей вид розвитку. Для реалізації цього етапу 
дослідження обумовимо такі основні теоретичні положення: 
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– суспільна система має відповідну структуру, яка складається із 

економічної та соціальної систем. Економічна та соціальна системи серед 

інших підсистем включають фінансову, і по ієрархії бюджетна система як 

структурний елемент входить до фінансової; 

– кожна система і, відповідно, підсистема, в ролі інструмента реалізації 

формує відповідну політику; 

– в процесі функціонування систем їх нижчі ієрархічні елементи 

взаємодіють між собою, включаючи відповідні політики; 

– бюджетна система в своєму складі має податкову та митну складову з їх 

відповідними політиками; 

– на місцевому ієрархічному рівні бюджетна система, а отже і її політика, 

включає такі рівні: область, район, і як адміністративні одиниці – міста, села, 

селища як муніципальний рівень, або рівень територіальної громади; 

– рівень автономності бюджетної системи (можливість формувати та 

використовувати власні фінансові ресурси), і, відповідно, бюджетної політики 

місцевого рівня у юридичному, організаційному, фінансовому напрямах 

функціонування є незначним, тому що основна керуюча складова знаходиться у 

фінансовій системі. 

Реформування бюджетної політики є найбільш важливою проблемою на 

сучасному етапі розвитку країни. Необхідність реформування бюджетної 

політики країни пов’язана з тим, що порушуються всі принципи і механізми її 

функціонування. Ефективність соціально-економічної, бюджетної політики в 

Україні в умовах загострення політичних суперечностей в першу чергу 

залежить від політичної волі керівництва країни, усвідомлення пріоритетності 

загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і створення ефективного 

механізму їх реалізації через існуючі інститути фінансової системи, наявності 

відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця насамперед 

перед громадянами України. На сьогодні нам необхідно передусім подолати 

період політичного хаосу й безвідповідальності, зберегти та зміцнити 

державність. Саме такий підхід повинен бути визначальним у процесі 

подолання суперечностей у реалізації бюджетної політики держави [2, с.19]. 
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Отже, бюджетна політика – це складний суспільний феномен, який 
сформувався протягом століть і ввібрав у себе: специфіку суспільних відносин 
у кожній окремо взятій країні щодо бюджетних процесів; рівень соціально-
економічного розвитку; ментальність народів, які населяють конкретну країну, 
а також імператив домовленостей між виборцями та органами влади. 

З використанням архітектоніки є можливим з’ясувати специфіку та 
обґрунтувати роль бюджетної політики, орієнтованої на місцевий економічний 

розвиток.  
Отже, бюджетна політика може вагомо впливати на місцевий економічний 

розвиток. Сила, напрями, ефективність такого впливу, в основному, залежать 
від ефективної діяльності конкретної керівної структури бюджетної системи, в 
тому числі здатності бюджетних менеджерів оптимально використати її 
ресурси – адміністративні, організаційні, фінансові. 

З’ясувавши специфіку функціонування бюджетної політики як загалом, так 
і на місцевому ріні, з використанням розробленої архітектоніки бюджетної 
політики, беручи до уваги погляди вчених, можливо так сформувати теоретичні 
положення щодо ролі бюджетної політики у забезпеченні розвитку. 

1. У державі має проводитись єдина бюджетна політика, з урахуванням 
специфіки загальнодержавного та регіонального рівня, відповідно до мети, 
завдань, способів реалізації тощо, яка повинна сприяти економічному розвитку. 

2. Забезпечення економічного зростання на місцевому рівні має 
відбуватись за ефективного використання ресурсного потенціалу. 

3. На перспективний та поточний період повинні бути сформовані цілі, 
обґрунтовані пріоритети розвитку та реалізовані конкретні бюджетні програми. 

4. У напрямах бюджетної політики місцевого рівня повинні бути 
сконцентровані відповідні повноваження місцевих органів влади, які є 
достатніми для виконання конкретних завдань, зокрема необхідні податкові, 
трансфертні та юридичні ресурси. 

5. У структурі бюджетної політики повинні бути розроблені та реалізовані 
механізми оптимального формування та витрачання бюджетних коштів із 
обов’язковим науковим супроводом та механізмом контролю, зокрема 
громадського, за рухом всіх бюджетних коштів. 
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Зазначимо, що роль бюджетної політики у забезпеченні динамічного 

місцевого розвитку може бути як позитивною, так і негативною, в залежності 

від механізмів, способів, підходів у її реалізації. Запропоновані теоретичні 

положення повинні сприяти її реалізації у позитивному напрямі. 
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ПРОБЛЕМИ КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Нa сьогоднішній день фінaнсувaння бюджетних устaнов здійснюється зa 

рaхунок коштів держaвного тa місцевих бюджетів, які нaдaються їм нa 

основі зaтвердженого кошторису. Однак можемо констатувати той факт, 

що дані установи мaють незaдовільний фінансовий стан, та нажаль не 

можуть здійснювати ефективно покладенні на них функції, що пояснює 

актуальність обраної нами теми. 

Ключові слова: бюджетне фінансування, кошторис, державний бюджет, 

бюджетні установи, аналіз кошторисного фінансування. 

Проблема кошторисного фінансування бюджетних установ в Україні 

знаходиться в центрі уваги, і потребує детального розгляду та вивчення. 

Метою даної статті є аналіз кошторисного фінансування бюджетних 

установ в Україні, а саме: уточнення самого поняття «бюджетне фінансування», 

а також виявлення особливостей та проблем здійснення такого фінансування на 

сучасному етапі, пошук ефективних рішень їх подолання. 

Питанням кошторисного фінансування займалось чимало вітчизняних та 

зарубіжних вчених-економістів, серед яких: Атамас П. Й.[1], Василик О. Д. [2], 

Загородній А. Г. [4], Карлін М. І. [5], Романенко О. Р. [9], Мочерний С. В. [7], 

Ткачук Н. М. [10] та інші. 

Існує  два основних підходи до розуміння поняття «бюджетне 

фінансування», ось наприклад, ряд авторів, а саме: Атамас П. Й., Василик О. Д., 

Загородній А. Г., Мочерний С. В. «бюджетне фінансування» розглядають  як 

форму бюджетного механізму [1, с. 50; 2, с. 137; 4, с. 47; 7, с. 127], а ось 

Карлін М. І. та Романенко О. Р. – як форму фінансового забезпечення 

[5, с. 31; 9, с. 27]. 
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Спроби поєднати обидва підходи до визначення поняття «бюджетне 

фінансування» знайшли відклик у працях Матросової В. М. [6], яка пропонує 

враховувати особливості бюджетного фінансування: 

- з боку держави – формою бюджетного механізму; 

- з боку суб’єктів господарювання – однією з форм фінансового 

забезпечення [6, с. 36]. 

Таким чином, кошторисне фінансування – це виділення державою 

бюджетних коштів відповідно до затверджених бюджетів та бюджетних 

розписів суб’єктам господарювання (бюджетним установам) на цілі, передбачені 

їхніми основними фінансовими планами – кошторисами. 

На сьогоднішній день успішне функціонування бюджетних установ має 

надзвичайно важливе значення, оскільки вони створюються державою для 

досягнення соціальних, культурних, освітніх, наукових а також інших цілей, 

спрямованих на досягнення суспільних благ. Виконання поставлених завдань 

неможливе без належного фінансового забезпечення діяльності бюджетних 

установ. 

Бюджетне фінансування, як інструмент механізму виконання бюджету, 

базується на наукових принципах, до яких належать: 

– плановість – всі державні витрати закріплені у відповідних планово-

фінансових актах; 

– цільове спрямування коштів – кошти плануються, відпускаються і 

використовуються на суворо визначені цілі; 

– безповоротність та безвідплатність фінансування державних витрат, 

ефективне використання бюджетних коштів – мають на меті одержання 

суспільно-необхідних результатів при мінімальних витратах фінансових 

ресурсів; 

– фінансування в міру виконання планів – базується на забезпеченні 

асигнувань фактичних витрат і на конкретних цілях; 

– фінансування бюджетних установ на основі встановлених економічних 

нормативів залежно від сфери діяльності; 
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– постійний контроль за витрачанням бюджетних коштів [2, с. 331]. 

Функціонувaння мехaнізму бюджетного фінaнсувaння пов’язaне з 

використaнням його різних форм і методів. Розглянемо основні форми 

бюджетного фінaнсувaння: 

1)  бюджетні інвестиції, які можуть здійснювaтись у вигляді фінaнсувaння 

кaпітaльних вклaдень; 

2)  бюджетні кредити – це нaдaння коштів з бюджету суб’єктaм 

підприємництвa нa поворотній і плaтній основі; 

3)  кошторисне фінaнсувaння, яке ознaчaє виділення бюджетних 

aсигнувaнь нa основі спеціaльного плaново-фінaнсового документу – 

кошторису, визнaчaє у безповоротному і безоплaтному порядку обсяги коштів 

нa фінaнсувaння певних об’єктів (прогрaм, зaходів) з визнaченням їх цільового 

признaчення і розподілом зa окремими періодaми фінaнсувaння; 

4)  держaвні трaнсферти – це невідплaтні й безповоротні плaтежі з 

бюджету юридичним і фізичним особaм, які не признaчені для придбaння 

товaрів чи послуг, нaдaння кредиту aбо нa виплaту непогaшеного боргу [8, с. 100]. 

Основною і найпоширенішою формою бюджетного забезпечення є 

досліджуване нами, кошторисне фінансування, що полягає у виділенні 

бюджетних коштів установам соціально-культурної сфери, оборони й 

управління в межах їхніх кошторисів доходів і видатків. 

Процес кошторисного фінансування здійснюється внаслідок об’єднання 

грошових коштів, отриманих з двох основних каналів.  

Перший – це грошові кошти, отримані через механізм бюджетного 

фінансування, зміст якого полягає в односторонньому спрямуванні бюджетних 

коштів – від держави до суб’єктів господарювання. Обсяг цих коштів 

відображається у загальному фонді кошторису бюджетної установи. 

Через другий канал надходять грошові кошти, отримані внаслідок 

некомерційної діяльності, яка здійснюється бюджетною установою самостійно. 

У цьому випадку фінансові відносини виникають між бюджетною установою і 
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господарюючими суб’єктами та фізичними особами, а отримані результати 

відображаються у спеціальному фонді кошторису. Як свідчить практика, в 

повному обсязі, за рахунок загального фонду бюджету, бюджетні установи 

забезпечують видатки на виплату заробітної плати, стипендії, оплату 

комунальних послуг, придбання продуктів харчування. А недостатність або 

взагалі відсутність бюджетних асигнувань на утримання матеріально-технічної 

бази установ призводить практично до повного фізичного та морального зносу 

наявної техніки, обладнання, устаткування. 

У цій ситуації 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 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. 

Для визначення основних проблем кошторисного фінансування 

бюджетних установ, представимо до уваги схему його функціонування на рис. 1.  

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 [2, с. 63]. 
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Рисунок 1 – Схема кошторисного фінансування бюджетної установи 

[22, с. 64] 

Водночас кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення 

бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування має 

як переваги, так і недоліки [8, с. 6]. 

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 

діяльності. Тобто де-факто здійснюється фінансове забезпечення лише мережі 

бюджетних установ, а не наданих ними послуг для задоволення суспільних 

потреб. 
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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. 

Таким чином, ефективність використання фінансових ресурсів бюджетних 

установ можлива лише за умови налагодження фінансового механізму системи 

казначейського 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. 

Оскільки використання фінансових ресурсів бюджетних установ чітко 

регламентоване бюджетним законодавством на всіх етапах бюджетного 

процесу, то перспективи подальших досліджень полягають у розробленні 

обґрунтованих підходів щодо сприяння розширенню фінансової автономії 

бюджетних установ у майбутньому. 

Список використаних джерел: 

1. Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / П. Й. Атамас – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с. 

2. Василик, О. Д. Бюджетна система України: підручник / О. Д. Василик, 

К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 544 с. 

3. Дем’янишин, В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних 

умовах / В. Дем’янишин // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 34-49. 

4. Загородній, А. Г. Фінансовий словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 

Т. С. Смовженко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: 

Видавництво «Центр Європи», 2017. – 576 с. 



78 

5. Карлін, М.  І.  Державні фінанси у транзитивній  економіці:  навчальний  

посібник  /  М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад та ін. ; За заг. ред. д. е. н., 

проф. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2003. – 200 с. 

6. Матросова, В. О. Проблеми фінансування бюджетних організацій на 

основі кошторису/ В. О. Матросова, О. В. Хижняк // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 3. – С. 92-95. 

7. Мочерний, С. В. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т 1 / 

С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за 

ред. С. В Мочерного. – Львів: Світ, 2015. – 616 с. 

8. Опарін, В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін. – 

2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2011. – 240 с. 

9. Романенко, О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

10. Ткачук, Н. М. Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, 

форми і методи / Н. М. Ткачук, В. О. Кравчук // Наука й економіка. – 2010. -          

№ 2 (18). – С. 99-105. 

 

УДК 631.151.6(477.44) 

Мустафаєва А.І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ 

Розглядаються питання доцільності інтеграційних процесів в аграрному 
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Практика ринкового реформування аграрного сектору економіки України 

показує на збільшення впливу на характер економічного відтворення в системі 

АПК великих сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. 
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Основною причиною створення інтегрованих сільськогосподарських 

підприємств є ефект масштабу й об’єднання в технологічний ланцюг 

виробництва та переробки. 

Слід зазначити, що дослідженнями проблеми інтеграції в АПК плідно 

займаються відомі вчені, такі як: В.Г. Андрійчук, М.П. Бутком, А.Д. Діброва, 

А.С. Кириленко, М.Й. Малік, Ю.О. Нестерчук, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та 

інші. Їх праці є ґрунтовними, але проблема інтеграцій в агропромисловому 

виробництві носить такий обширний характер, що потребує подальшого 

вивчення і обґрунтування, особливо на регіональному рівні.  

Метою статі є вивчення стану інтеграційних процесів в аграрній сфері 

економіки Вінниччини, визначення типів і форм існуючих інтеграційних 

формувань та їх впливу на ефективність сільськогосподарського виробництва в 

регіоні. 

Вінницька область, більшість населення якої меншає в сільській 

місцевості, й яка має значний природній потенціал і традиції в галузі 

виробництва й переробки продуктів харчування, у значній мірі залежить від 

сільськогосподарського виробництва. Ця галузь регіональної економіки не 

розвинута настільки, щоб випускати та експортувати за межі області 

рентабельну і конкурентоспроможну продукцію з більш високою доданою 

вартістю. Тому об’єднання економічних суб’єктів господарювання в ланцюги 

виробництва та реалізації продовольчої продукції є нагальною необхідністю 

підвищення ефективності розвитку як регіону в цілому, так і підприємств 

агропромислового комплексу, зокрема [1]. 

Незважаючи на збільшення кількості підприємств агропромислового 

виробництва Вінниччини основу економічного зростання регіону забезпечують 

великі інтегровані структури корпоративного типу: концерни, агрохолдінги, 

промислово-фінансові групи. 

Концерн “Укрпромінвест” є яскравим прикладом системного бізнесу в 

області та України в цілому. 
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Укрпромінвест є засновником більш як двох десятків ТОВ, СТОВ, 

корпорацій, спільних підприємств, філій, зокрема таких, як: Агрофірма 

“Крижопіль”, “Вінницька цукерка”, ПАТ “Молочноконсервний комбінат”, 

комерційний банк “Мрія” тощо. 

Корпорація “Рошен” (до кінця 2002 р. носила назву ДП “Укрпромінвест” 

об’єднує в собі Київську, Вінницьку, Кременчуцьку і Маріупольську 

кондитерські фабрики, а також мережу філій, магазинів оптової та роздрібної 

торгівлі кондитерською продукцією. 

В 2001 році концерн придбав на території Вінницької області 

Погребищенський, Гайсинський і Крижопільський цукрові заводи та 35 тис. га 

сільгоспугідь для формування вертикально інтегрованої виробничої структури. 

Аналогічне за формою ПАТ “Концерн-Хлібпром”, створений в 2003 році, 

за час свого існування об’єднав п’ять найбільших виробників хліба та 

хлібобулочних виробів Вінницької області (“Вінницяхліб”, “Барський 

хлібзавод”, “Гайсинхліб”, “Могилів-Подільський хлібзавод”, “Козятинхліб”). 

Окрім вищеназваних підприємств до складу концерну входять два 

підприємства, що займаються заготівлею і переробкою борошна (“Подільське 

борошно”, “Гайсинський комбінат хлібопродуктів”). На даний час ПАТ 

“Концерн Хлібпром” об’єднує 14 підприємств Львівської, Вінницької, Івано-

Франківської, Рівненської та Черкаської областей України і входить до групи 

лідерів серед національних виробників хліба та хлібобулочної продукції (частка 

ринку України становить 7,4%). Організаційна структура ПАТ “Концерн-

Хлібпром” представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Структура ПАТ “Концерн Хлібпром” 

До основних переваг вертикальної інтеграції підприємств 

хлібопекарської галузі в рамках ПАТ “Концерн Хлібпром” слід віднести: 

економію на витратах, пов’язану з підготовкою, підписанням та виконанням 

контрактів відносно ціни та об’ємів закупівлі основної сировини (борошна), а 

також її зберігання; покращення інформаційного обміну між сторонами; захист 

виробництва від дефіциту сировини; зниження асиметричності інформації про 

якість сировини; зростання бар’єрів входу; витіснення конкурентів.  

Плідною формою господарювання в сфері АПК виступають і 
агрохолдінги [2]. Зокрема, агрохолдінг “Агропродінвест” володіє більш як 
100 тис. га сільгоспугідь і спеціалізується на рослинництві і тваринництві. 
Учасниками агрохолдінгового об’єднання є сільськогосподарські підприємства 

Публічне акціонерне товариство 
“Концерн Хлібпром” 

Вінницький 
регіон 

Львівський 
регіон 

Черкаський 
регіон  

Рівненський 
регіон  

Івано-Франківський 
регіон  

Вінницяхліб 

Гайсинхліб  

Барський 
хлібзавод  

Могилів-
Подільський 
хлібзавод  

Козятинхліб 

Подільське 
борошно  

Гайсинський 
комбінат 

хлібопродуктів 

Львівський 
хлібзавод №1 

Львівський 
хлібзавод №2 

Самбірський 
хлібокомбінат

Явірмлин  

Школярський 
хлібзавод  

Жажківський 
хлібзавод  

Рівнехліб  Калуський 
хлібокомбінат  
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ПАТ ПК “Поділля”, ТОВ “Фастівське”, ПК “Зоря Поділля”, які забезпечують 
сировинну базу для подальшої виробничої діяльності переробних підприємств 
агрохолдінгу (ПАТ “Крижопільський цукровий завод”, Гайсинський цукровий 
завод, ПАТ “Вінницький комбінат хлібопродуктів №2”). 

На відміну від інших агроформувань ТОВ “Агропродінвест” несе 
відповідальність за соціальний розвиток соціальних територій, що входять до 
його структури. Наприклад, до складу ТОВ ПК “Зоря Поділля” входять 13-ть 
господарств Гайсинського і Теплицького районів Вінницької області, 
підприємства Христинівського району Черкаської області, в яких чітко 
прослідковується політика об’єднання зусиль по забезпеченню виробництва, 
модернізації устаткування, створення нових робочих місць. В 2010 році 
ТОВ ПК “Зоря Поділля” досягло середньодобових приростів по вирощуванні 
ВРХ до 750 г; середня урожайність цукрових буряків склала 500 ц з 1 га [3]. 

Починаючи з 2002 року в області плідно функціонує компанія 
“Миронівський хлібопродукт”. ПАТ “Миронівський хлібопродукт” – 
вертикально інтегрований комплекс підприємств із випуску курятини, кормів і 
вирощування ВРХ. Компанія виробляє куряче м'ясо під торговою маркою 
“Наша Ряба”, м’ясні напівфабрикати під торговою маркою “Легко” та 
делікатесне яловиче м'ясо. У Вінницькій області ПАТ “Миронівський 
хлібопродукт” планує в 2012-2014 роках поблизу м. Ладижин побудувати 

сучасний виробничий комплекс, що складатиметься із птахофабрики 
потужністю 420 тис. тонн м’яса на рік, комбікормового заводу потужністю 
1,2 млн. тонн продукції на рік, олієекстрактного заводу потужністю переробки 
500 тис. тонн соняшника на рік, рапсоекстрактного заводу потужністю 350 тис. 
тонн на рік, 9-ти елеваторів загальною потужністю приймання зернових і 

олійних культур більш ніж 1 млн. куб. м., 26-ти майданчиків по вирощуванню 
бройлерів на 33,8 млн. курок-бройлерів, інкубатор на 300-350 млн. шт.. яєць, 
забійного заводу і заводу з виробництва готових м’ясних виробів. Крім того, 
“Миронівський хлібопродукт” планує охопити 70 тис. га сільськогосподарських 
угідь для вирощування рослинної сировини для комплексу на землях 
Гайсинського, Тростянецького і Тульчинського районів області в рамках 
реалізації інноваційного проекту по будівництву птахофабрики (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Основні вихідні дані інноваційного проекту ЗАТ 

“Зернопродукт” компанії “Миронівський хлібопродукт” по будівництву 

птахофабрики в м. Ладижин Вінницької області 
Райони  Кошторисна

вартість 
(млрд. грн) 

в т.ч. 
кредитних 

Термін 
реалізації 

(років) 

Стан 
готовності 
проекту, % 

Термін 
окупності 

(років) 
Бершадський, Гайсинський,

Тростянецький, 
Тульчинський  

 
9,6 

 
2,3 

 
2010-2015

 
0,3 

 
7 

 

Компанія “Nemiroff” має щорічне 10-15 відсоткове зростання за рахунок 

проведення реструктуризації її структури. Зокрема, тільки в 2010-2011 рр. було 

впроваджено ефективну систему корпоративного управління, побудовано 

прозору фінансову систему, упорядковано систему дистрибуцій, розроблено 

нову комерційну політику, збалансовано портфель інструментів маркетингу. 

Крім того, департамент маркетингу компанії розробив і реалізує глобальну 

стратегію для Nemiroff Holding до 2014 року, схвалив п’ятирічну програму 

інвестицій, запровадив західну модель бізнес-процесів реалізації річних 

маркетингових планів на ринках присутності компанії. Природно, великі надії 

покладаються і на нову продукцію. Тому асортиментний ряд компанії 

доповнено ще одним продуктом – першою в Україні еко-горілкою Nemiroff 

Distinct. Її сертифіковано за схемою міжнародного стандарту ISO 14024:1999. 

За задумом розробників, новий продукт сприятиме збільшенню частки ринку 

Nemiroff у преміумсегменті з 45 до 58% до середини 2012 року [3]. 

За 2011 рік сумарно на усіх ринках компанія “Nemiroff” реалізувала 8,3 

млн. дал. напоїв на суму 473,6 млн. дол. США, при цьому тільки 5 млн. дал. 

продукції було продано в Україні. 

Дослідження сучасних інтеграційних процесів в економіці АПК регіону 

дозволяє сформувати наступні узагальнення щодо доцільності її здійснення, це: 

- встановлення стабільних виробничогосподарських зв’язків між 

підприємствами за технологічним ланцюгом;  

- досягнення збалансованої діяльності на протязі повного життєвого 

циклу; 
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- зниження витрат на одиницю продукції за рахунок збільшення 
масштабів виробництва і підвищення цінової конкурентоспроможності 
продукції; 

- накопичення капіталу для інноваційного розвитку та досягнення 
відповідного стану на ринку; 

- створення сприятливих умов для диверсифікації виробництва, яка 
забезпечує гнучкість реакції на зміни у зовнішньому середовищі підприємства і 
можливості маневрування ресурсами; 

- освоєння випуску нової продукції на основі нових виробництв для 
задоволення нових потреб. 

Список використаних джерел: 
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2. Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури: формування, 

ефективність, потенціал [Монографія] / П.Ю. Буряк. – Львів: Логос, 2007. – 
468 с. 
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Актуальність цієї теми полягає в тому, що кредити є основним прибутком 
для українських банків, які є невід'ємною частиною економічної системи 
країни. Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів і продаючи їх 
підприємствам, комерційні банки здійснюють прямий вплив на розвиток 
національної економіки. 

Банківське кредитування займає одне з найважливіших місць серед 
фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку 
економіки. Застосування банківського кредитування дає значний соціально-
економічний ефект. За допомогою кредитно-фінансових інструментів значно 
збільшуються активи різних суб’єктів ринку – від окремого громадянина і сім’ї 
до держави в цілому. За рахунок кредитування здійснюється інвестування 
реального сектора економіки та збільшення його капіталу і внаслідок цього 
забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях економіки. Отже, у 
сучасних умовах надзвичайно актуальним питанням піднесення країни 
залишається подальший розвиток кредитування населення, оскільки соціально-
економічний рівень їх життя є досить низьким. 

Метою даної статті є визначення особливостей розвитку банківського 
кредитування фізичних осіб в Україні та обґрунтування шляхів його 
удосконалення. 

Дослідженням окремих питань у сфері кредитування займалися такі 

науковці: Л. Абалкін, Е. Гайдар, А. Іларіонов, А. Некипілов, М.Осьмовий, а 
також Дж. Сакс, А. Ослунд, Л. Тейлор, Я. Корнай, Л. Бальцерович, В. Клаус. 

Банківський кредит – це форма кредиту, за якою грошові кошти надаються 
в позику банками. Комерційні банки, що мають ліцензію НБУ, є головною 
ланкою кредитної системи, вони одночасно виступають у ролі покупця і 

продавця наявних у суспільства тимчасово вільних коштів. 
Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні 
кошти банків, залишки на розрахункових і поточних рахунках, залучені на 
депозитні рахунки кошти юридичних і фізичних осіб, міжбанківські кредити, та 
кошти одержані від випуску цінних паперів. Кожний комерційний банк ставить 
за мету забезпечити високу якість власного кредитного портфеля.  
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Кредитний портфель – це сукупність кредитів, наданих банком на певну 

дату, він характеризує величину капіталу, вкладеного банком у кредитні 

операції. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх 

кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих і сумнівних щодо 

повернення [3, с. 73]. 

Аналіз кредитного портфеля банківської системи має велике значення з 

погляду оцінки стійкості та ліквідності банків України. справа в тому, що 

основну частину прибутку формують, як правило, саме за рахунок надання 

позик, однак важливо не тільки те, який обсяг кредитів видав банк, але також й 

те, які ризики виникли у банка у зв’язку з видачею цих позик, наприклад чи 

буде повернуто заборгованість клієнта, чи платоспроможний клієнт у процесі 

всієї виплати кредиту та чи не виникне нова проблемна заборгованість для 

банку. Для розуміння ситуації кредитування на Україні в продовж                

2014–2017рр., розглянемо та проаналізуємо табл. 1. 

Збільшення обсягу клієнтського кредитного портфелю впродовж                

2014–2015 рр. відбувалося у зв’язку із суттєвою девальвацією національної 

валюти, що вплинуло на зростання кредитних залишків у гривневому 

еквіваленті. Станом на 01.01.2017 він становив 1 005,9 млн. грн. по всій 

банківській системі України.  

Таблиця 1 – Аналіз  якості кредитного портфеля банків України у 

період  2014–2017 рр., млн. грн. 
Показники/роки 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Кредитний портфель, 
млн.грн 911 402 1 006 358 1 009 768 1 005 923 

Резерви для 
відшкодування можливих 

втрат за активними 
банківськими операціями, 

млн.грн 

131 252 204 931 321 303 484 383 

Відношення резервів під 
кредитні ризики до 

кредитного портфелю, % 
14,40 20,36 31,82 48,15 

Проблемні кредити, 
млн.грн 70 205 135 921 213 311 307 812 

Питома вага проблемних 
кредитів у кредитному 

портфелі, % 
7,70 13,51 21,12 30,60 
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Як бачимо, резерви під кредитні ризики збільшувалися щорічно і на 

01.01.2017 становили 48,15% від кредитного портфелю банківської системи 

України.  Це означає, що банки стали вести обережну політику видачі кредитів 

та повністю перевіряти клієнтів на платоспроможність не тільки на дату видачу 

позики, а й на весь процес виплати. 

Для фізичних осіб кредитування – це можливість задовольнити свої 

потреби, придбати предмети побуту, покращити умови проживання, придбати 

житло, а також ще багато іншого для чого на даний момент не має грошей. Для 

юридичних осіб – це може бути придбання основних засобів, ремонт, 

реконструкція, добудова, будівництво нерухомого майна, а також кредит може 

передбачати інвестиційні цілі. 

Установи банків надають кредити тільки повнолітнім дієздатним 

громадянам України, які мають постійне джерело доходу: одержують заробітну 

плату, пенсію та інші грошові доходи через установи банку, є акціонерами 

банку або мають депозитний рахунок в установі банку. При видачі кредиту 

обов’язково перевіряється кредитна історія – інформація про всі кредити 

позичальника та про дисципліну їх погашення, що Українське бюро кредитних 

історій (УБКІ) отримує від банків, страхових і лізингових компаній, кредитних 

союзів та інших фінансових інститутів. Оцінка кредитної історії – основний 

фактор під час рішення щодо видачі нового кредиту [4]. Кредитування 

фізичних осіб – це вагома складова частина економіки та фінансового сектора 

України. Протягом останніх років кредитування фізичних осіб набуло значного 

поширення. У зв’язку з цим наразі існує досить жорстка міжбанківська 

конкуренція. Можна виділити такі особливості банківського кредитування 

фізичних осіб [2; 1]: 

– позичальник самостійно та вільно вибирає той банк, в якому б він хотів 

отримати позику. Фізична особа має право одночасно брати позики в різних 

банках; 

– банківський кредит надається при укладенні кредитного договору;  
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– всі питання, що виникають з приводу кредитування, вирішуються на 

договірній основі безпосередньо між банком і позичальником;  

– згідно з договором, кожний із суб'єктів кредитних відносин бере на себе 

певні зобов'язання;  

– у разі надання позичальникові кредиту в розмірі, що перевищує 

10% власного капіталу («великі кредити»), комерційний банк повідомляє про 

кожний  такий  випадок  Національний банк. 

На рівень кредитування починаючи з початку 2015 року мала вплив 

внутрiшньополiтична криза та активна фаза війни на Сході України. Станом на 

початок 2016р. відзначається зменшення частки кредитного портфеля в активах 

банкiв. Аналiз обсягів наданих кредитів юридичним та фiзичним особам 

групою аналізованих банків України за перiод з 2013 року по 2017 роки 

представлено в таблиці 2.  

На початок 2015 року сума наданих кредитів фiзичним особам п’ятьма 

банками становила 50,04 млрд. грн., а на початок 2017 року вже зросла до 

59,72 млрд. грн. Тобто, обсяг наданих кредитiв за 2 рокiв збiльшився на 

9,69 млрд.грн. або на 19,36%.  

Таблиця 2 – Динамiка обсягів наданих кредитів юридичним та 

фiзичним особам банками України за перiод 2015-2017 роки [6] 

Банк 

Кредити юр. особам, млн. 
грн. 

Те
мп

 
пр
ир
ос
ту

, %
 

Кредити фіз.особам, млн. 
грн 

Те
мп

 
пр
ир
ос
ту

, %
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Приватбанк 145341 151705 34969 -76 30104 26105 19702 -35 

Ощадбанк 84758 62740 63283 -25 4295 2947 2911 -32 

Укрсоцбанк 20025 19483 9382 -53 17245 16921 10246 -41 

Промінвестбанк 42806 31799 26018 -39 117 55 35 -70 

ОТР Bank 11955 7039 10545 -12 7964 6360 4666 -41 

 

Аналогiчна ситуація спостерiгається за наданими кредитами юридичним 
особам. З січня 2014 року по січень 2017 року вiдбулося зростання наданих 
кредитів юридичним особам на 86,24 млрд. грн. або на 39,44% [6,1].Доцільно 
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проаналізувати і якiсть сукупного кредитного портфеля шляхом дослiдження 
наявностi недiючих кредитiв у кредитному портфелі банкiв. Недiючi кредити – 
загальна сума кредитiв, якi вiднесено до IV i V категорiї якостi вiдповiдно до 
вимог постанови НБУ № 23 вiд 25.01.2012 року МВФ рекомендує включати до 
недiючих кредитiв усi позики, якi було прострочено бiльш нiж на 3 мiсяцi, та 
позики, обслуговування яких є слабким та незадовiльним. До обсягу недiючих 
кредитів вiдноситься загальний обсяг заборгованостi за ними, а не тiльки 
прострочена сума [7, с. 118]. 

Частка недiючих кредитiв у сукупному кредитному портфелi за перiод з 
2013 по 2017 року зросла з до 30,5% та станом насічень 2017 року становить 
406921,97 млн. грн. (табл. 3). 

Обсяг недiючих кредитiв у сукупному кредитному портфелі банкiв за 
аналізований перiод збiльшився на 40904,70 млн. грн. Такий значний розмiр 
недiючих кредитів свiдчить про великий сукупний ризик за всіма кредитними 
операцiями та зобов’язаннями банкiв з кредитування i виявляється у зменшеннi 
вартостi активiв. 

Таблиця 3 – Динамiка обсягів недiючих кредитів банкiвУкраїни за 
перiод  2015- 2017 роки [5] 

Роки Недiючi кредити, млн. грн Вiдношення недiючих кредитiв до 
кредитного портфеля,% 

2015 83247,88 17,22 
2016 366443,54 28,12 
2017 406921,97 30,50 

 
У результатi проведених дослiджень визначено, що діяльність банкiв у 

сферi кредитування протягом останніх трьох рокiв не є успiшною. Банки не 
можуть пристосуватися до кризового стану в країнi та постійної нестабiльностi 
у полiтичнiй сферi. Обсяг кредитного портфеля банків відносно активiв 
збiльшується, але реальна його величина скорочується, що пов’язано зi 
зниженням якостi кредитного портфеля. Це в свою чергу призводить до 
зниження дохідності кредитних операцiй банкiв та зростання рiвня кредитного 
ризику, бо значна частка активiв акумулюється у виглядi резервiв на покриття 
збиткiв. Для вирiшення цієї проблеми банки повиннi більше приділяти уваги 
підвищенню якостi та ефективності управлiння кредитним портфелем.  
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У теперiшнiй час головним завданням для банкiв є комплексна оцінка 

кредитоспроможності майбутніх позичальникiв та постiйний моніторинг вже 

існуючих проблемних кредитiв. Адже негативно класифіковані кредити не є 

остаточними збитками банку, бо вони можуть бути покритi забезпеченням. 

Виконання цих заходiв кожним банком пiдвищить їх рiвеньприбутковостi та 

надiйностi. 
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Здобувач  освiтнього ступеня «магiстр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 
У статтi розглянуто дефініцію понять «політика» та  «податкова політика». 
Розглянуто підходи до формування податкової політики, функції податкової 
політики підприємства. Розглянуто податкову культуру та її складові. 
Досліджено етапи податкової політики підприємства та її структурні 
еементи.  
Ключовi слова: податки, податкова політика, фінансова політика, державна 
фінансова політика, державна підтримка малого бізнесу, види державної 
фінансової підтримки, державне кредитування.  

Для забезпечення тривалого функціонування в ринкових умовах важливе 
значення має пошук ефективних шляхів формування стратегій розвитку 
підприємства для отримання конкурентних переваг. Сьогодні важливим 
завданням системи управління є прийняття обґрунтованих, своєчасних та 
результативних управлінських рішень, прогнозування діяльності ринку та 
підприємства, визначення стратегічних напрямів його розвитку. 

Вирішення цієї проблеми тісно пов’язане з податковою політикою 
підприємства, якає вагомою складовою цього процесу. Важливим є окреслення 
взаємозв’язків податкової політики та її впливу на формування стратегій 
розвитку підприємства. 

Цiллю статтi є дослідження особливостей податкової політики та іі вплив 
на прибуток підприємства. 

Податковий вплив на діяльність підприємства розглядався вітчизняними 
вченими через податкове навантаження у наукових працях І. В. Алєксєєва, 
Н. В. Афанасєвої,  В. Г. Бикової,  І. О. Бланка,А. Б. Гончарука,  
Ф. В. Горбоноса, Т. О. Дуліка, А. Г. Загороднього,  Т. А. Козенкової, 
Й. М. Петровича, А. М. Поддєрьогіна, Є. К. Пирожака, К. О. Машевської, 
Л А. Янковської та ін. 
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Виникнення терміну «політика» пов’язане з необхідності підпорядковувати 

індивідуальні інтереси суспільним, що дозволяє забезпечити його єдність та 

цілісність. 

Щодо тлумачення податкової політики підприємства, то думки авторів 

розійшлися в принципових підходах до неї,   так   одні  визначають податкову 

політику як одну із ланок фінансового менеджменту підприємства та вбачають 

її стратегічну мету у мінімізації податкових платежів з максимальною 

ефективністю для підприємства. 

Інші розглядають податкову політику вужче – лише як процес планування 

податкових платежів зі складанням їх графіку оплати. 

Цей концептуальний підхід до суті податкової політики полягає в «виборі 

між різними варіантами здійснення фінансово-господарської діяльності 

підприємства, можливі варіанти розміщення його активів з метою досягнення 

найнижчого рівня податкових зобов’язань, що виникають при цьому. В основі 

податкового планування лежить максимальне використання усіх передбачених 

законом пільг, а також оцінка позиції податкових органів та урахування 

основних напрямів податкової, бюджетної та інвестиційної політики держави» 

[3]. За словами автора це абсолютно правомірна податкова оптимізація, яка 

передбачає, що платник податків має право вибрати для укладення угоди такий 

спосіб, який мінімально обтяжуватиме його податковими платежами. 

Опираючись на аналіз літературних джерел та власне бачення формування 

цієї проблематики, вважаємо за доцільне виділити два наукових підходи до 

формування податкової політики: 

1. Фінансовий, або внутрішньо орієнтований підхід. Представники цього 

підходу розглядають податкову політику підприємства з точки зору впливу 

податків на фінансові результати діяльності підприємства податкового 

менеджменту на підприємстві, положення яких відповідають збільшенню 

прибутковості підприємства та  стратегії  максимальних  прибутків. Переважна 

більшість підприємств сьогодні використовують таку позицію при формуванні 

стратегії розвитку підприємства. 
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2. Системний підхід. Полягає у представленні податкової політики 

підприємства, як частини корпоративної культури організації. Трактують 

дефініцію «податкової політики підприємства», опираючись на загально- 

філософське визначення «політики», – як цілеспрямованої діяльності 

підприємства, пов’язаної з прийняттям відповідальних рішень у сфері сплати 

податків, та інструмента досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Податкова політика є управлінською діяльністю стратегічного рівня щодо 

внутрішніх та зовнішніх відносин і взаємодій підприємства із суб’єктами 

зовнішнього середовища. 

Визначимо мету податкової політики – забезпечення узгодження інтересів 

між суб’єктами господарювання та органами державної влади. Завдання 

податкової політики – досягнення цілей розвитку підприємства та забезпечення 

виконання нормативних актів чинного податкового законодавства. Засобами 

податкової політики є законодавчі акти, державний примус, свідомість, 

культура та мораль. 

Призначення податкової політики полягає в тому, щоб на основі суспільно- 

економічних інтересів об’єднати суб’єктів господарювання і спрямовувати їх 

дії на вирішення важливих суспільно-економічних завдань. 

Функції податкової політики підприємства походять від функцій 

категорії «політика», що поєднані з діяльністю підприємства у сфері сплати 

податків: 

1. Функція управління – розробка основних напрямків економічного, 

соціального, екологічного розвитку підприємства; 

2. Прогностична функція – визначення перспектив економічного розвитку 

держави та підприємства, створення різноманітних моделей майбутнього стану 

економічної системи тощо; 

3. Функція інтеграції полягає в об’єднанні суб’єктів господарювання 

довкола фундаментальних ідей, інтересів цінностей; 

4. Мобілізаційно-інтеграційна функція проявляється в мобілізації 

фінансових ресурсів для ефективного вирішення суспільних завдань; 
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5. Ідеологічна функція полягає у розробці ідеалу поведінки суб’єкта 

господарювання, який включає певні економічні та соціальні цінності; 

6. Виховна функція спрямована на соціалізацію суб’єктів господарювання, 

тобто спільну відповідальність за економічний розвиток країни; 

Важливим у формуванні сутності податкової політики є вивчення її 

складових: податкової культури, податкової дисципліни та податкового 

менеджменту. 

Серед вітчизняних економістів відсутня єдина точка зору щодо сутності 

податкової культури. І. А. Башинський визначає «податкову культуру як 

складник політичної культури, правової культури, економічної культури, 

фінансової культури, а також дотримання норм етики у спілкуванні з 

працівниками податкової служби» [1]. 

Крім цього, наведено такі визначення «складових податкової культури»: 

- політична культура – усвідомлення громадянами всієї важливості для 

держави сплати податків; 

- правова культура – знання своїх прав та обов’язків у процесі їхньої 

сплати; 

- економічна культура – досконале знання та безумовного виконання 

податкового законодавства та підзаконних нормативно – правових актів; 

- фінансова культура – своєчасне подання бухгалтерської та податкової 

звітності». На думку А. В. Василенка [2] «податкова культура – рівень 

розвиненості податкових відносин, які ґрунтуються на професіоналізмі, 

відповідальності, правових знаннях представників законодавчої і виконавчої 

влади, що забезпечує відповідну соціально-активну і культурно-етичну 

поведінку платників податків. 

На нашу думку, податкова культура складається з розуміння керівників та 

топ-менеджерів підприємства важливості для суспільства та держави 

сплачувати податки та збори. 

Сьогодні в Україні «низький рівень податкової культури, податковий та 

правовий нігілізм, недосконалість правової бази, дефективність сформованих в 
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суспільстві соціальних відносин та інші причини зумовлюють небажання 

повної або часткової сплати податку, що призводить до правопорушень або 

податкових девіацій (від лат. deviatio – ухилення; de – від + via – дорога) – 

вчинення певних заходів, що суперечать загальноприйнятим, законодавчо 

встановленим нормам податкової поведінки» [5, с. 150]. 

Є. М. Руденко виділяє етапи здійснення податкової політики, кожний з 

яких має свою мету, завдання та форми реалізації. Виділяють такі основні етапи 

[8]: 

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства 

та чинних механізмів сплати податків; аналіз поточної ситуації зі сплати 

податків, наявність заборгованості перед бюджетом, її термін, оцінка 

можливостей погашення. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та 

можливості зниження оподаткування; виділення пріоритетних галузей чи видів 

продукції; аналіз можливостей зниження оподаткування в цих галузях. Як 

відомо, розмір сплати більшості податків визначається обсягами діяльності. 

Також необхідно ретельно проаналізувати виробничу стратегію підприємства 

на предмет можливості зниження обсягів оподаткування. 

3. Розробка альтернатив сплати податків складання податкового 

календаря, оцінка можливостей застосування податкових пільг; порівняння 

економії від застосування кожного з варіантів з витратами, які він тягне за 

собою. 

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій мінімізації 

податкових платежів та покращення фінансового стану. 

5. Пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним 

шляхом на максимально тривалий термін. 

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її 

коригування у процесі фінансового оздоровлення; контроль за своєчасністю 

нарахування податків та їх сплатою у строк. 

7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості 
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підприємства та досягнення мети санації. Для оцінки ефективності податкової 

політики варто застосовувати загальновідомі показники для оцінки податкового 

навантаження на підприємство до та після здійснення заходів оптимізації 

податкової політики та податкового планування. 

Цей підхід до формування податкової політики відносить її до податкового 

менеджменту, тобто за допомогою податкової політики здійснюється часткове 

управління прибутком підприємства з метою його максимізації 

На нашу думку, податкова політика підприємства формується у три етапи: 

- стратегічний етап – полягає у визнанні спільної відповідальності за 

досягнення поставлених цілей стратегічного розвитку підприємства і розробці 

інтеграційних напрямків економічного, соціального, екологічного розвитку 

підприємства, на основі створення різноманітних моделей майбутнього стану 

економічної системи тощо; 

- тактичний етап – визначаються напрями розвитку виробництва, 

інвестування, використання специфічних ресурсів з врахуванням пільг в 

оподаткування та законодавчих ініціатив щодо розвитку підприємництва. До 

специфічних ресурсів слід віднести: залучення праці інвалідів, використання 

альтернативних джерел енергії тощо. 

- оперативний етап – формується план податкових платежів, 

здійснюється розрахунок податкових платежів, використання пільг, складання 

графіку платежів, їх обліку та формування податкової звітності. 

Щодо Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова в умовах 

складного і нестабільного законодавства пропонують три сценарії поведінки в 

податкових взаєминах підприємтва з державою [5]: 

«1. «Обережний» – керівництво підприємства не вступає в конфлікт із 

органами контролю з питань їхньої оцінки правомірності ведення податкового 

обліку. Дії підприємства виражаються в погодженні з будь-якими, у тому числі 

й не цілком відповідними законодавству фіскальними позиціями органів 

контролю щодо коректності ведення податкового обліку; за результатами 

податкових перевірок без оскарження сплачуються всі фінансові санкції. 
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2. «Зважений» – керівництво підприємства вважає за можливе вступити в 

конфлікт із органами контролю щодо оцінки правомірності здійснення 

податкового обліку тільки у випадку впевненості в позитивному результаті. 

Податковий облік ґрунтується на дотриманні встановлених законодавством 

нормативно-правових актів і проаналізованих роз’яснень органів контролю, які 

певною мірою відповідають нормам податкового законодавства, за 

результатами перевірок органів контролю оскаржуються тільки не відповідні 

законодавству (на думку підприємства) значні суми фінансових санкцій. 

3. «Ризиковий» – керівництво підприємства готове вступити в конфлікт із 

органами контролю щодо оцінки правомірності податкового обліку незалежно 

від упевненості в успішному результаті вирішення конфліктної ситуації. 

В питаннях ведення податкового обліку підприємство орієнтується тільки на 

встановлені законодавством нормативні акти, ігнорує будь-якою мірою не 

відповідні законам роз’яснення органів контролю, оскаржує результати 

перевірок, які не відповідають законодавству». 

Зважена характеризується усвідомленням та розумінням податкової ситеми 

країни, її необхідності та суспільною обумовленістю. Визнанням факту, що 

підприємство функціонує не ізольовано, а є елементом фінансової системи 

країни, отримує передбачені вигоди і несе відповідальність за результати своєї 

діяльності. Вона поділяється на два підвиди: з використанням податкових пільг 

та без використання податкових пільг. 

Податкова політика «з використання податкових пільг» дозволяє дещо 

зменшити податкове навантаження на підприємство, а вивільнені кошти 

використати як інвестиції для підприємства. 

Зважена податкова політика «без використання податкових пільг» сприяє 

формуванню стабільного податкового поля, визначеного рівня податкового 

навантаження на підприємство. 

Агресивна податкова політика ставить за мету швидкий ріст 

прибутковості, часто піддаючи ризикам діяльність підприємтва. Для неї 
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характерним є пошук вузьких місць у законодавстві. Наслідком такої політики 

є приховування деяких господарських операцій, невідповідність фактичних 

надходжень плановим, додаткові витрати при виявленні цих невідповідностей. 

Вона поділяється на два підвиди: без прямого порушення законодавства та з 

прямим порушенням законодавтва. 

До методів агресивної податкової політики «без прямого порушення 

законодавства» віднесемо: договори з контрагентами; заміни відносин; прямого 

скорочення об’єкта оподаткування; офшори; прийняття облікової політики з 

максимальним використанням наданих можливостей для зниження розміру 

податкових платежів, формування податкового поля (включає перелік податків, 

які підлягають сплаті суб’єктом господарювання), вигідні маневри зі 

звичайними цінами, вибір форми діяльності. 

До методів агресивної податкової політики «з прямим порушенням 

законодавства» віднесемо: 

- використання фіктивної юридичної особи; 

- непідтвердження контрагентом податкового кредиту з ПДВ, наданого 

платникові внаслідок неподання ним декларації; 

- несплата контрагентом належного податкового зобов’язання до 

бюджету; 

- незареєстрована діяльність; 

- задокументована оплата праці за мінімальною ставкою та ін.. 

Українські платники податків на сьогоднішньому етапі мало задумуються 

над правилами, які встановлені і діють в ринковій економіці. Оскільки будь-яке 

підприємство є частиною економіки країни, то й поведінка кожного повинна 

відповідати принципу роботи системи в цілому. 

Агресивна податкова політика у великих масштабах призводить до 

перерозподілу податкового навантаження на малі суб’єкти господарювання, які 

легально працюють, та посилення тінізації економіки. Тіньова економіка 

негативно впливає на загальний стан економічної кон’юнктури, обсяг і 
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структуру ВВП. За різними оцінками, економіка країни втрачає керованість при 

розмірі тіньової економіки близько 30%, що є ще одним негативним фактором, 

викликаним надмірною мінімізацією та ухиленням від сплати податків. 

Незначні обсяги господарської діяльності, низький рівень рентабельності 

підприємства, тіньова економіка, надмірна поширеність агресивної податкової 

політики ще більше загострює ситуацію в країні. 

Щодо принципів податкової політики  підприємства  то  В. В.  Маліков  та 

О. С. Абрамова, виділяють: законність; альтернативність; комплексність; 

цілеспрямованість; оперативність; ефективність [6]. 

На нашу думку, податкова політика підприємства не повинна бути 

обтяжена завданнями, які їй не притаманні, тобто принципи ефективності, 

прибутковості, альтернативності – це принципи, які виходять за межі 

компетенції сфери сплати податків. Основне її завдання – виконувати 

передбачені чинним законом норми та зобов’язання перед бюджетом, а отже, 

перед суспільством в цілому. Тому немає змісту шукати і створювати 

альтернативні схеми «сплати» податків. Існує всього три принципи, які 

характерні для податкової політики в здоровій ринковій економіці: прозорості, 

відповідальності та єдності: 

- єдності – означає, що кожне окреме рішення в межах податкової політики, 

впливає на інші; 

- прозорості – податкова політика повинна формуватися чітко, відкрито і 

об’єктивно; 

- відповідальності – означає, що прийняття рішень на підприємстві 

супроводжується розумінням суті та суспільної необхідності існування 

інституту «податку» та наслідками їх реалізації. 

Сутнісна характеристика основних теоретичних аспектів формування 

податкової політики підприємства узагальнена і подана у таблиці 1. 
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Таблиця 1 –  Структурні елементи податкової політики 

Структурні елементи Характеристика 
1 2

Ціль Формування позитивного іміджу підприємства 

Сутність 
Діяльність, що пов’язана з прийняттям відповідальних рішень у
сфері сплати податків та інструмент досягнення стратегічних цілей
підприємства.

Мета 
Забезпечення узгодження інтересів між суб’єктами 
господарювання та органами державної влади 

Завдання 
Досягнення цілей розвитку підприємства та забезпечення
виконання нормативних актів чинного податкового законодавства 

Засоби 
Законодавчі акти, державний примус, свідомість, культура та 
мораль 

Методи Нормативний, Економіко-математичні методи 

Принципи Єдності, Прозорості, Відповідальності
Види Агресивна, Зважена
Етапи Стратегічний, Тактичний, Оперативний

 

Зі зазначеного вище випливає, що агресивна податкова політика 
підприємства є першою сходинкою до формування тіньової економіки країни, а 
отже, несе всю відповідальність за її наслідки. 

Ціннісні орієнтири організації у виборі податкової політики на 
довгострокову перспективу розвитку: 

1. Економічні – практична користь та ефективне використання законних 
можливостей податкового поля. 

2. Соціальні – соціальна відповідальність перед працівниками. 
3. Етичні – дотримання негласних етичних правил господарювання. 
4. Правові – дотримання норм закону. 
5. Стратегічні ідентифікація та сповідування вищих пріоритетів 

суспільного розвитку. 
Досліджуючи організацію як цілісну систему, що має зв’язки із зовнішнім 

середовищем, проаналізуємо причинно-наслідкові зв’язки між податковою 
політикою підприємства (зокрема її положенням на ринку та 
макроекономічними процесами у зовнішньому середовищі) та її зворотнім 

впливом на організацію. 
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Так, недотримання культури сплати податків або ухилення чи різного 

роду мінімізація податкових платежів тягне за собою негативні процеси в 

економіці: 

1. Виникають труднощі з наповнення дохідної частини бюджету, що у 

свою чергу призводить до: 

а)  втрат стратегічної спрямованості видатків, структура яких формується 

в Україні переважно за принципом мінімальної достатності. Вони відіграють 

пасивну роль та підлаштовуються під обсяги касових надходжень. Завдання 

розробки «бюджету розвитку», які ставляться в т.ч. й на найвищому рівні, 

залишаються нереалізованими [4, c. 167]; 

б) загальне здорожчання стягування податків, оскільки населення не 

бажає сплачувати податкові платежі. Таке судження виникає на основі думки, 

що протистоянням можна зовсім уникнути сплати податків, або від суджень, 

що оподаткування надто велике, або ж що зібрані кошти розкрадаються або 

неправильно розподіляються. Все це викликає зайві витрати при справлянні 

податків і заставляє чиновників вживати сурових заходів по відношенню до 

свого народу [7, c.13]; 

в) недостатня прозорість висвітлення результатів своєї діяльності, є не що 

інше, як формування ним тіньового сектору економіки. 

г) сплачувати податки та митні збори зазвичай є обтяжливим. Саме тому, 

підприємства та інші платники податків, інколи вступають в таємну змову із 

збирачами податків щоб зменшити суми податкових платежів. В результаті 

виникає соціальна несправедливість щодо збирання та розподілення доходів. 

Теоретичне узагальнення вирішення питання формування податкової 

політики на підприємстві показало основну причину в нерозумінні сутності 

податкової системи всіма учасниками економічних відносин. 

Отже, обґрунтування концептуальних засад формування податкової 

політики підприємства дає можливість взаємоузгодити цілі та результати 

діяльності у довгостроковому періоді та забезпечує зворотний зв’язок між цими 

інституціями. 
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Податкову політика підприємства визначена, як прийняття 
відповідальних рішень у сфері сплати податків на основі сформованих 
внутрішніх норм податкової культури підприємства у стратегічному аспекті. 
Визначені мета та завдання податкової політики, які спрямовані на узгодження 
інтересів між суб’єктами господарювання та органами державної влади. 

З огляду на особливості реалізації податкової політики підприємств 
запропоновано класифікувати її на зважену та агресивну, що за своєю сутністю 
обґрунтовує підхід до формування взаємовідносин у стратегічній перспективі 
між підприємством та іншими учасниками ринку, впливає на зміни в 
економічній ситуації та ухвалення адекватних управлінських рішень. 

З врахуванням нового означення поняття податково політика 
підприємства додаткового дослідження потребує визначення її місця у системі 
управління підприємством, визначення зв’язку та взаємовпливу з основними її 
структурними елементами. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Здійснено теоретичне узагальнення, поглиблення методичних засад оцінювання 

фінансового стану банку, розроблення сучасного інструментарію 

прогнозування основних фінансових параметрів його діяльності. Присвячено 

питанням аналізу і прогнозування банківської діяльності. Розкрито сутність 

поняття фінансового стану банку. 

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, фінансова стійкість, 

банкрутство, ефективність діяльності, банк, прогнозування. 

В умовах ринкової економіки банки забезпечують ведення розрахунків та 

здійснення платежів, приймають і зберігають вклади населення, компаній та 

державних органів і використовують ці кошти для кредитування та інвестицій. 

Розвиток і функціонування банківської сфери сьогодні відбувається в постійно 

змінюваній загальноекономічної та соціально політичній ситуації, що впливає 

на надійність та ефективність виконання банківськими установами своїх 

функцій. Подальший розвиток системи українських банків вимагає від 

керівництва комерційних банків переходу від інтуїтивного, стихійного 

управління до виваженого, обґрунтованого та професійного, що спирається на 

певну аналітичну базу. У зв’язку з цим перед спеціалістами комерційних 

банків, їх діловими партнерами, державними наглядовими органами постає 
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питання про необхідність створення та застосування адекватної методики 

комплексного оцінювання теперішнього фінансового стану і його прогнозу на 

майбутнє.   

Проблеми аналізу та прогнозування фінансового стану банку вже 

присвячена велика кількість наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених. Значний внесок у розвиток цього питання внесли вітчизняні науковці, 

такі як: О. Лаврушин, Г.Карчева, В.Коваленко, А.Незнамової, Л. Примостка,        

М. Савлук, Н.  Шелудько, і зарубіжні вчені – Н. Валєнцева, Л.  Гіляровська,           

В. Іванов, Дж. Маршалл, П. Роуз, Дж. Сінкі, А. Шеремет та ін. Проте питання 

вдосконалення методик аналізу діяльності банків набуває все більшої 

актуальності, оскільки характер і коло операцій, що здійснюються банками, 

постійно розширюється, на ринку з’являються нові інструменти, що й 

зумовлює потребу більш детального дослідження саме методики прогнозування 

фінансового стану банків.  

Метою роботи є поглиблення теоретичних і методичних засад оцінювання 

фінансового стану банку і розроблення сучасного інструментарію 

прогнозування основних фінансових параметрів його діяльності. 

Фінансовий стан банку – комплексне поняття, яке є результатом взаємодії 

всіх елементів системи фінансових відносин комерційного банку, визначається 

сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 

показників, що відображають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів [5, с. 178]. 

Фінансовий стан банківської установи визначають загальним рівнем 

ефективності управління його активами і пасивами, при цьому якість та 

скоординованість управління ними відображають в основних коефіцієнтах, що 

характеризують фінансовий стан банку, зокрема у показниках достатності 

капіталу, якості активів, рентабельності, ліквідності, рівня ризиків. 

Оцінка фінансового стану банку має базуватися на аналізі двох ключових 

характеристик – прибутку і ризику, що виражаються через такі узагальнюючі 

економічні поняття, як «ефективність» і «стійкість». Фінансовий стан банку 
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залежить від результатів його діяльності і тому кожен банк, незалежно від 

спеціалізації та форми власності, не повинен нехтувати потенційними 

можливостями збільшення прибутку, які можна виявити тільки на підставі 

своєчасного аналізу фінансового стану. З другого боку, своєчасна оцінка 

фінансового стану банку і виявлення проблем у його діяльності дадуть змогу 

запобігти кризі в банківській установі або навіть попередити її банкрутство. 

Тому останнім часом, особливо у зв’язку з фінансовою нестабільністю у країні і 

світі в цілому, банк, який піклується про своє майбутнє, вдається до певних 

заходів прогнозування можливості банкрутства.  

При дослідженні сутності економічного прогнозування виділяють такі 

його основні складові: оцінка наявного рівня розвитку економічних процесів і 

виявлення їхніх тенденцій; визначення можливих або бажаних перспектив, 

цільових станів об’єкта прогнозування в майбутньому; обґрунтування вибору 

певних рішень та оформлення прогнозу, плану діяльності [1, с. 120]. Саме вони 

дають можливість зробити висновок, що прогнозування допомагає з множини 

стратегічних альтернатив обрати таку фінансову стратегію, яка від- повідатиме 

місії та цілям банку. 

Більшість сучасних авторів виділяють пошуковий і нормативний прогнози 

фінансового стану банку. Під пошуковим прогнозом розуміється проекція 

фінансового стану банку на майбутнє згідно з виявленими тенденціями та з 

урахуванням факторів впливу. Нормативний прогноз визначається як проекція 

фінансового стану банку на майбутнє згідно з поставленими цілями, а також 

визначення потенціалу банку, потрібного для досягнення нормативного стану    

[3, с. 379]. Використання системи прогнозування дозволяє банкам отримувати 

переваги в багатьох аспектах. В аспекті фінансів такими перевагами є: 

прогнозування та планування надходжень і використання фінансових ресурсів 

протягом планового періоду та встановлення чітких фінансових меж діяльності 

банку, внутрішнє структурування банку шляхом створення «центрів фінансової 

відповідальності», можливість контролю рентабельності. 

 В аспекті основних бізнес-процесів банк отримує такі переваги: 
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-  вивчення і прогнозування місця та перспектив продукції банку на ринку; 

детальний аналіз усіх напрямів діяльності банку; 

-  розроблення всебічно обґрунтованих прогнозів і планів; 

-  формулювання і виконання дій, спрямованих на поліпшення фінансового 

стану банку в цілому.  

В аспекті управління внутрішньою інфраструктурою та персоналом 

перевагами для банку стануть: 

-  координація діяльності всіх підрозділів з метою оптимізації процесу 

досягнення кінцевих результатів; 

- підвищення загальної ефективності його діяльності.  

Одним із найвпливовіших інструментів системи раннього запобігання та 

прогнозування банкрутства є дискримінантний аналіз. Його зміст полягає в 

тому, що за допомогою математично-статистичних методів будують функцію і 

розраховують інтегральний показник, на підставі якого можна з достатньою 

ймовірністю передбачити банкрутство суб’єкта господарювання [5, с. 180]. Під 

дискримінантним аналізом здебільшого розуміють комплекс методів 

математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація 

досліджуваних одиниць залежно від значень обраної сукупності показників 

відповідно до побудованої метричної шкали. Таку шкалу будують на основі 

емпіричного дослідження фінансових показників великої кількості одиниць, 

одні з яких опинились у фінансовій кризі, а інші успішно продовжують свою 

діяльність. Системи прогнозування банкрутства, що розроблені зарубіжними і 

вітчизняними науковцями, мають у своєму складі кілька ключових показників, 

які характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання. На їх основі в 

більшості з названих методик визначають комплексний показник імовірності 

банкрутства з вагомими коефіцієнтами для індикаторів [1, с. 120].  

Існує велика кількість моделей прогнозування банкрутства банківських 

установ. Це, зокрема, такі моделі, як:  

-  багатофакторна модель прогнозування банкрутства банку, яку 2000 року 

розробив Юджин Кочак;  
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-  6-факторна модель прогнозування банкрутства для турецьких банків, 

розроблена Берзен Ейгі Ердоганом 2008-го; 

-  модель Сайфулліна – Кадикова з використанням рейтингового числа R; 

вітчизняна модель прогнозування фінансового стану О. М. Тридіда. 

Розглянемо дискримінантні моделі прогнозування банкрутства з різних 

країн більш детально. Берзен Ейгі Ердоган розробив 6-факторну модель для 

прогнозування банкрутства турецьких банків [6, с. 22]. Він розглядав 20 

факторів, які, на його думку, мали вплив на фінансову стійкість банку і тільки 

шість із них мали найбільший вплив.  

Модель Берзен Ейгі Ердогана розраховує ймовірність банкрутства банку 

на 95%. За умови, якщо ХВ > 0,5 – банкрутство банку не загрожує, якщо              

ХВ < 0,5 – банк перебуває на межі банкрутства. 

У 2000 р. Юджин Кочак розробив багатофакторну модель прогнозування 

банкрутства банківських установ. В процесі дослідження було проаналізовано 

ступінь важливості 87 коефіцієнтів. Найбільш впливовими виявилися 8 з них. 

Статистичною базою були 84 банки, 50% яких мали позитивні показники 

фінансової діяльності, а решта стали банкрутами. [4, с. 3].  

Прогнозування банкрутства банків набуло значної популярності за 

кордоном, у порівнянні з Україною. Ураховуючи всі обмеження використання 

зарубіжних моделей в Україні, українські науковці розробили методики, які є 

більш адаптованими для вітчизняних економік. Однією з найбільш популярних 

моделей прогнозування банкрутства є модель Сайфулліна – Кадикова, в якій 

оцінка рівня фінансового стану здійснюється за рейтинговим числом R. Якщо 

зазначені індикатори досліджуваного банку дорівнюють мінімальним 

нормативним значенням, то R = 1. Якщо R > 1, то фінансовий стан банку 

вважається задовільним, якщо R < 1, то – незадовільним [6, с. 21]. Безумовною 

перевагою цієї моделі є простота розрахунку, проте вона має і певні недоліки, 

до яких можна віднести: 

-  модель не дозволяє оцінити причини потрапляння комерційного банку в 

зону неплатоспроможності;  
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-  нормативний зміст коефіцієнтів, що використовуються для рейтингової 
оцінки, не враховують особливостей банків;  

-  залежність результатів оцінювання від досвіду і кваліфікації аналітика;  
-  незбалансованість значень вагових коефіцієнтів;  
-  прихильність до одного джерела інформації [4, с. 5 ]. 
Зарубіжні моделі мають ряд особливостей і недоліків, що обмежує 

можливості їх використання в сучасний реаліях України, а саме:  
1) інформаційна база, що використовувалась під час розроблення моделей, 

стосувалась іноземних підприємств, які, відповідно, функціонували в інших, 
порівняно з українськими, економічних умовах;  

2) статистичною базою для побудови моделей була інформація про стан 
підприємств за досить давній період; внаслідок цього функція, побудована з 
урахуванням коефіцієнтів, яких обчислено і виокремлено на основі застарілих 
даних, не може адекватно відображати стан підприємства в сучасних умовах; 

 3) деякі моделі мають обмеження щодо розмірів аналізованих 
підприємств. 

Побудова багатофакторних моделей для української економіки досі 
залишається проблемною через нестабільність і недосконалість нормативно-
законодавчої бази та відсутність урахування багатьох факторів, що впливають 
на фінансову стійкість банків. 

Крім того, ці моделі будують на основі дискримінантного методу за 
статистичними даними банків конкретної країни і використання моделей 
обмежене межами цієї країни. Більшість моделей побудована на тому, що 
виділяється певний фактор. Деякі моделі оцінюють схильність банків до 
банкрутства на основі показників рентабельності. У таких моделях зазначені 
показники домінують як за кількісним складом, так і за важливістю впливу на 
остаточний результат моделі. Адже збитковість фінансово-господарської 
діяльності свідчить про загрозу банкрутства, однак це не означає, що будь-який 
збитковий банк обов’язково повинен збанкрутувати. Збитковість може бути 
тимчасовою, і завдяки ефективним діям керівництва банк може доволі швидко 
відновити прибутковість. 
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З другого боку, висока рентабельність не виключає можливості 

банкрутства. За наявності високої рентабельності в певний момент у банку 

можуть бути незадовільними показники ліквідності та фінансової стійкості, що 

свідчить про небезпеку банкрутства. Так, будь-яка модель даватиме надійні 

результати лише за конкретних умов функціонування об’єктів, котрі 

досліджуються, що не характерно для вітчизняних банків і не може вплинути як 

на коефіцієнти моделі, так і на її критичні значення, які застосовують для 

оцінювання фінансового стану банку і прогнозування можливості його 

банкрутства. Тому доцільно використовувати модель, яка б ураховувала 

особливості діяльності банківських установ та особливості країни, в якій вони 

здійснюють свою діяльність. Також у сучасних економічних умовах важливим 

показником для моделей прогнозування банкрутства вітчизняних банків є 

«гнучкість» і можливість керівництва вносити в неї деякі корективи відповідно 

до особливостей діяльності банку без шкоди для функціональності самої 

моделі. 

Так, найбільш вдалою моделлю прогнозування ймовірності банкрутства 

саме для українських банків є модель прогнозування фінансового стану                 

О. М. Тридіда. 

Модель розроблено виключно для банківських установ. Загалом статична 

оцінка діагностики банкрутства комерційного банку [Bлj (t)] на певний момент 

часу t = t1 є такою [2, с. 119]: 

Bлj (t) = { FSnj (t), FYmj (t) }, t= t, 

де FSnj (t) – n-на якісна оцінка фінансового стану і-го комерційного банку 

на певний момент часу t = t1; 

FYmj (t) – m-на якісна оцінка фінансової стійкості j-го комерційного банку 

на певний момент часу t = tj. 

Безумовною перевагою вищезазначеної моделі є те, що критерії оцінки 

фінансового стану розробляє сам суб’єкт господарювання. 

Для більш ефективного використання моделі потрібно використовувати 

прогнозні показники звітності для розрахунку фінансового стану комерційного 
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банку в перспективі, формувати прогнози банкрутства не лише за річними 

звітами, а й на основі місячних звітів, а також пам’ятати, що дана модель не 

гарантує 100% точності результатів, тому при аналізі та прогнозуванні 

фінансового стану банку доцільно використовувати інші методи, моделі та 

методики прогнозування. 

Таким чином, можемо стверджувати, що фінансовий стан банку – це 

економічна категорія, яка характеризує фінансово- економічну діяльність банку 

за допомогою певної системи аналітичних показників у чітко визначений 

момент часу. Побудова багатофакторних дискримінантних моделей економіки 

нашої країни залишається проблемною, оскільки нормативно-законодавча база 

банкрутства українських банків є нестабільною; у більшості моделей не 

враховується багато факторів, що впливають на фінансову стійкість банків; дані 

стосовно статистики банкрутств не завжди є об’єктивними. Тому дуже 

важливим моментом при побудові моделей прогнозування банкрутства є саме 

врахування особливостей економіки України.  

Провівши аналіз моделей прогнозування фінансового стану, можна 

зробити висновок, що найбільш адаптованою моделлю прогнозування 

ймовірності банкрутства банківських установ в Україні є модель прогнозування 

фінансового стану О.М. Тридіда. Використання запропонованої ним моделі 

показала, що банківські установи можуть досить успішно її використовувати 

для виявлення на ранній стадії ознак зароджуваного фінансового краху. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 

В УКРАЇНІ 

Страховий ринок є одним з найважливіших сегментів ринкової економіки,  роль 

якого в соціально-економічному розвитку держави важко переоцінити. Це 

потужний інструмент консолідування інвестиційних ресурсів, який забезпечує 

суспільний розвиток. Забезпечення стабільності та прозорість страхового 

ринку дозволяє гарантувати безперервний розвиток економіки держави та 

суспільства в цілому. 

Ключові слова: страховий ринок, фінансове регулювання, державне 

регулювання, держав- не фінансове регулювання, державне регулювання 

страхового ринку. 

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм 
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господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування 

ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток 

виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес 

формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, 

які пропонують фізичним та юридичним особам.  

У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь 

економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний 

щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на 

номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні 

перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські 

страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, 

тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала. 

Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено 

необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення 

страхової діяльності в Україні. 

Для розуміння особливостей функціонування системи страхування 

важливе значення мають роботи вітчизняних та зарубіжних спеціалістів і 

вчених, а саме: Осадця С.С., Базидевич В.Д., Базидевич К.С., Гуцуляк С., 

Охріменко О.О., Мних М.В., Коломина Е. В., Турбіної К. Е., 

Гребєнщикова Є. С., Тайлмайера М., Внукової Н. Н., Плиси В. Й., Дворак М. С., 

Черняховського В. та багатьох інших. Ці роботи присвячені теоретичному 

обґрунтуванню та уточненню визначення поняття «страхування», його суті та 

значення в сучасних економічних відносинах, удосконаленню нормативної 

бази, підвищенню платоспроможності страхових організацій, удосконаленню 

порядку оподаткування страховиків, вимогам до створення і діяльності 

страхових організацій. 

Метою статті є аналіз організаційно-економічних аспектів 

функціонування страхового ринку України, визначення проблем його 

ефективної діяльності і, на цій основі, пріоритетних напрямків підвищення 

ефективності страхового захисту. 
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Специфічність страхування, як економічної категорії, обумовлюється 

трьома основними ознаками: випадковим характером настання руйнівної події, 

надзвичайністю нанесеного збитку (шкоди) в натуральному і грошовому 

відношенні та об’єктивною необхідністю попередження і подолання наслідків 

вказаної події і відшкодування матеріальних чи інших втрат. 

Страховий захист може бути забезпечений лише при умові, якщо 

суспільство має відповідні кошти для попередження і відшкодування 

матеріальних втрат. Звідси виникає об’єктивна необхідність обособлення для 

цієї мети частини валового національного продукту, тобто формування 

страхового фонду, який являє собою резервний запас матеріальних і грошових 

засобів для забезпечення неперервності процесу суспільного відтворення і 

надання допомоги людям на випадок настання надзвичайних подій. 

В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність 

економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто 

ринок забезпечує органічний зв’язок між страховиками і страхувальниками і 

тут здійснюється обов’язкове визнання страхової послуги. При цьому 

необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потреби 

на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби. Об’єктивною основою 

страхового ринку є виникнення в процесі відтворення необхідності надання 

грошової допомоги потерпілим у випадку настання непередбачених подій. При 

цьому основним економічним законом функціонування страхового ринку є 

закон попиту і пропозиції. 

Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на 

ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків і 

страхувальників, рівень і методи державного регулювання, способи надання 

страхових послуг, організаційні особливості страхових компаній тощо. 

Згідно з українським законодавством в Україні можуть створюватися 

страхові компанії у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою 

відповідальністю, товариств з повною відповідальністю та командитних 

товариств. 
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Найбільша кількість компаній займається такими видами страхування, як 
страхування майна (205), від нещасних випадків (204), вантажів та багажу 
(177), наземного транспорту (196), від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ (204), відповідальності перед третіми особами (92), фінансових ризиків 
(166). Наведені дані дають підстави стверджувати, що на національному 
страховому ринку створено конкурентне середовище і елементи організаційної 
структури, тобто є страховики зі своїми організаційними структурами на 
територіях окремих регіонів та страхувальники, представлені юридичними та 
фізичними особами різних сфер діяльності. 

Крім цього, до суб’єктів створеної організаційної структури страхового 
ринку можна віднести також різні об’єднання страховиків, освітні центри по 
підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу 
страхового ринку, а також Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю 
України — Укрстрахнагляд, який здійснює організацію ліцензування, 
розроблює методологію і організацію нагляду, займається питаннями розвитку 
законодавства і зовнішніх зв’язків, координації роботи і правового 
забезпечення страхової діяльності, виконує функції наукового центру. Разом з 
тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного 
та інформаційного забезпечення діяльності страховиків в ринкових умовах. 

В цілому можна констатувати, що вже практично створені організаційні і 

правові основи для формування ринкових відносин у страхуванні, які при 
виході окремих галузей і підприємств народного господарства з фінансової і 
економічної кризи дозволять швидше вирішити і проблему стійкого 
функціонування національного страхового ринку і ринків окремих страхових 
продуктів на різних рівнях. При цьому в умовах ринкової економіки 

добровільне страхування стає пріоритетним і в зв’язку з цим на часі стоїть 
важлива проблема відродження довіри населення до страхування як однієї з 
дієвих форм соціального захисту громадян і посилення уваги до населення, як 
основного партнера страховиків. 

Таким чином, сучасний страховий ринок України у своєму розвитку має 
певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню, як окремих 
страхових компаній так і системи страхування в цілому. 
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Основними недоліками українського страхового ринку є: 

1. Недосконала система правового забезпечення та державного 

регулювання страхової діяльності. 

2. Немає чіткого бачення стратегічного розвитку вітчизняного ринку 

страхових послуг та його окремих складових. 

3. На ринку страхових послуг помітно відчувається недостатність 

кваліфікованих фахівців страхової справи. 

4. У зв’язку з погіршенням фінансового стану населення падає попит 

на послуги страхових компаній. 

5. Відсутність надійних довгострокових інструментів, а також 

гарантій збереження та повернення вкладених коштів. 

6. Відсутність довіри населення і господарюючих суб’єктів до 

страхових компаній. 

7. Відсутність якісної статистичної інформації і недостатність 

докладних інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і проблеми 

формування страхового ринку [7]. 

Для вирішення цих недоліків необхідно: 

- прискорити розробку та прийняття нового цивільного кодексу 

України, в якому передбачити правові основи регулювання страхової діяльності 

в Україні. 

- удосконалити систему правового забезпечення шляхом прийняття 

нової редакції Закону України "Про страхування" (удосконалити законодавчу 

та нормативну базу, прийняти низку законів та нормативно-правових актів, що 

регламентують права та обов’язки ринкових суб’єктів та врегулювати 

механізми здійснення страхування). 

- удосконалити систему державного регулювання страхової 

діяльності (удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, 

впорядкування сукупності видів страхування та вирішення інших завдань). 

- привабити довгострокові надійні інвестиційні інструменти, а також 

збільшити гарантії збереження та повернення вкладених коштів страховими 

компаніями. 
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- встановити вимоги до платоспроможності страховиків на основі 

оцінки ризиків і якості їх активів. 

- впровадити європейські стандарти класифікації ризиків в 

страхуванні, скоротити кількість неефективних видів обов’язкового 

страхування. 

- здійснити перехід страховиків на міжнародні стандарти фінансової 

звітності і забезпечити розкриття інформації в фінансовій звітності страховиків 

відповідно до цих стандартів. 

- створення незалежного інституту експертизи договорів і страхових 

випадків, а також діючої системи контролю над фінансовим станом страхових 

компаній. 

- формування страхової культури громадян та підвищення фінансової 

грамотності учасників страхового ринку; 

- забезпечити розроблення та впровадження додаткових актів 

законодавства, що сприятимуть запобіганню використання страхового ринку 

для проведення протиправних і сумнівних операцій та шахрайства, включаючи 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [7]. 

Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного 

функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і 

платоспроможності страховиків і страхувальників. 

Важливим напрямом залишається впровадження зарубіжного досвіду 

організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, 

оскільки в розвинутих країнах існує чітка національна система координації 

діяльності страхових організацій при провідній ролі держави у розробці 

програм і стратегії розвитку страхування, а також є позитивний досвід розвитку 

кооперативних страхових організацій. 

Таким чином, основні напрями розвитку і ефективного функціонування 

національного страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням 

конкурентного середовища і вдосконаленням його організаційної структури. 

Отже на сьогодні страховий ринок України знаходиться на етапі розвитку 
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та має певні переваги та значну кількість недоліків: темпи росту страхового 

ринку відстають від темпів росту економіки, а його доля в ВВП країни 

незначна. Але український страховий ринок має великий потенціал для 

розвитку. На нашу думку, реалізація наведених рекомендацій має зміцнити 

фінансовий потенціал страхового ринку України. Формування розвинутого 

ринку страхових послуг в Україні забезпечить сприятливі умови для ринкової 

трансформації та стабільний розвиток національної економіки, розвиток 

світової економіки та міжнародних відносин. 

Актуальність питання розвитку страхового ринка України обумовлює 

необхідність розробки державної політики ефективного розвитку страхування у 

поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами, яка б 

передбачала умови для: 

-подальшого розвитку законодавчої та удосконалення нормативної бази; 

-визначення основних напрямків формування механізму страхових послуг 

для забезпечення соціального захисту, зокрема: страхування майна, 

страхування відповідальності, страхування фінансових ризиків, а також 

методичне страхування, страхування життя від нещасних випадків на 

виробництві.  

Необхідно передбачити розширення переліку страхових послуг, 

інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, 

подальшу інтеграцію України в міжнародні структури. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ З 
КЛІЄНТАМИ 

Стаття присвячена поняттю взаємовідносин з клієнтами як центрального 
елемента системи управління клієнтською базою банку. Також визначено 
основні види та інструменти маркетингу відносин. Запропоновано шляхи 
активізації маркетингової діяльності сучасних комерційних банків щодо 

розширення клієнтської бази. 
Ключові слова: банківський маркетинг, банківська послуга, маркетинг 
відносин, клієнтська база даних, управління відносинами з клієнтами, 
банківське обслуговування. 

Сьогодні банки надають на ринку одні й ті ж послуги, і конкуренція між 
ними зростає, тому перше місце в конкурентній боротьбі займають якість 
обслуговування, знання основних технологій продажів, вибудовування 
взаємовигідних, довгострокових відносин із клієнтами та індивідуальний підхід 
до кожного з них. Це означає, що в умовах втрати довіри та вимогливості 
клієнтів до банківської системи особливо важливим є застосування банками 
маркетингової концепції партнерських відносин, в основі якої лежить принцип 
клієнтоорієнтованості.  
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 Маркетинг взаємовідносин акцентує увагу на формуванні спільної 

цінності з кожним окремим клієнтом, і розмір цінності залежить від рівня та 

характеру взаємовідносин. Тому питання класифікації взаємовідносин та їх 

формування є першочерговим завданням для побудови системи управління 

взаємовідносинами з клієнтами. 

Дослідженню теорії і практики маркетингової діяльності в банківській 

діяльності присвячено праці вітчизняних науковців: І. Алексєєва, 

О. Васюренка, А. Єпіфанова, С. Гаркавенко, Ю. В. Котелевської , Т. Лепейко, 

О. Трикозенко, Л. Кльоба та ін. 

З огляду на це метою статті є розроблення рекомендацій щодо формування 

ефективної системи клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу із 

використанням фінансових інновацій.  

Маркетинг взаємовідносин включає в себе створення, підтримку та 

розширення надійних взаємовідносин зі споживачами та іншими партнерами 

компанії. Тобто метою є не просто формування та збільшення клієнтської бази, 

а розвиток якісних взаємозв’язків з кожним споживачем.  

Розвинута клієнтська база формує основу універсальної банківської 

установи. Більшість банків виявляють особливу увагу розширенню кола своїх 

клієнтів і зміцненню відносин з ними. Виходячи з цього, всі аспекти 

банківського бізнесу повинні бути орієнтовані на формування клієнтської бази 

банку, достатньої для забезпечення прибутку як основного. 

Клієнтська база є невід’ємною складовою кожної банківської установи. 

До неї входять фізичні та юридичні особи, державні та громадські організації, 

резиденти та нерезиденти, які потребують оперативного, персоніфікованого та 

якісного обслуговування часто не одним, а декількома підрозділами банку. 

Згідно з твердженням Л. Кльоби [1, с. 319], маркетинговий підхід має 

містити:  

1) встановлення короткострокових і довгострокових цілей для 

вдосконалення вже існуючого набору продуктів та послуг банку;  
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2) виявлення наявних потреб клієнтів для вибору найкращих сфер їх 

пропозиції; 

 3) створення набору унікальних за власними характеристиками продуктів 

та послуг банку, які б робили його більш привабливим для потенційних 

клієнтів;  

4) встановлення постійного контролю з боку банку за якістю 

обслуговування клієнтів з метою отримання оптимальних доходів.  

Окрім цього, як наголошує автор, удосконалення наявних і створення 

інноваційних банківських продуктів та послуг у рамках сучасного 

маркетингового підходу сприятиме формуванню конкурентних переваг банку, 

забезпеченню його фінансової стійкості, задоволенню потреб кінцевих 

споживачів. 

Основною стратегічною спрямованістю банківського маркетингу є 

максимальне задоволення потреб клієнтів банку, що, в свою чергу, призводить 

до зростання рентабельності банківського бізнесу. Однією із сучасних 

тенденцій розвитку банківського маркетингу наразі є впровадження концепції 

маркетингу відносин в діяльність банків. Управління відносинами з клієнтами, 

або CRM (Customer Relationship Management) спрямоване на якомога повному 

задоволенні потреб споживачів у банківських продуктах, рівні обслуговування 

[2, c. 56]. 

Маркетинг відносин передбачає встановлення довгострокових, вигідних та 

лояльних взаємовідносин між клієнтами та банком. Наразі на практиці 

сформувався широкий спектр інструментів, орієнтованих на налагодження 

співпраці банку зі споживачами. 

Серед основних способів реалізації концепції маркетингу відносин 

виокремлюють сегментацію, концепцію управління досвідом, оцінку клієнта 

під кутом 360°, івент-маркетинг [3, c. 257]. 

Так, значну ефективність при встановленні взаємодії банку з клієнтами має 
розподіл споживачів банківських послуг за групами, що базується на 
дослідженні їх поведінки та виявленні подібних ознак та характеристик 
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поведінки. Даний інструмент отримав назву сегментації банківських клієнтів. 
Наразі існує багато практичних та теоретичних підходів до проблеми, які саме 
характеристики поведінки клієнтів мають бути враховані при здійсненні 
сегментації. Так, для ефективної оцінки сегменти повинні характеризуватись 
такими параметрами як доступність та можливість ідентифікувати, вимірність, 
наочність та сумісність. 

Підхід оцінки клієнта «під кутом 360°» передбачає задоволення 
фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі аналізу 
внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта. Дана 
концепція дозволяє сприймати кожного клієнта як індивідуальність, 
намагаючись якомога в більшому ступені задовольнити його фінансові 
потреби, враховуючи його унікальні характеристики стосовно фінансової 
поведінки. 

Івент-маркетинг або маркетинг подій в банку спрямований на 
прив’язування банківських продуктів та послуг до важливих подій в житті 
клієнтів. Такими подіями можуть бути народження дітей, вступ до вищого 

навчального закладу, одруження, досягнення пенсійного віку тощо. 
Застосування даної концепції має найбільшу ефективність при застосуванні 
сучасних інформаційних технологій, які дозволяють обробляти та зберігати 
особисті та фінансові відомості про клієнтів, ідентифікувати важливі події в їх 
житті. Крім того, при впровадженні маркетингу подій в банку має бути 
врахований той факт, що інформація про споживачів банківських послуг є 
конфіденційною, а, отже, має бути захищена. 

Концепція управління досвідом – орієнтована на підвищення рівня 
співпраці клієнтів з банківським персоналом. Налагодження зв’язків може 
відбуватись за рахунок якісного консультаційного обслуговування, якісного 
надання банківських послуг тощо. Сутність цього інструменту полягає в тому, 
що від продукто-орієнтованого банк переходить до клієнто-орієнтованого 
підходу, спрямованого на більш якісне обслуговування споживачів банківських 
послуг, навчання персоналу, уважну взаємодію з клієнтами. Усе це дозволяє 
створити позитивне враження у споживачів послуг конкретного банку та 
підвищити рівень їх лояльності. 
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Цінність банківських послуг для клієнта визначається як різниця між 

сумою сукупних вигід і витратами на користування конкретної банківської 

послуги. Зі зростанням цінності клієнта для банку повинна відповідно 

здійснюватись переоцінка споживчої цінності банківських послуг, що йому 

пропонуються. Зазначимо, що сучасні СRМ-системи дозволяють відстежувати 

поточний стан та історію взаємовідносин з клієнтами, що дає можливість 

визначити набір засобів маркетингового впливу на клієнта залежно від стадії 

взаємодії з ним [4, c. 96]. 

Збереження наявної банківської клієнтури ґрунтується на формуванні та 

підвищенні її лояльності. 

Необхідно зауважити, що проведенню ефективного управління 

клієнтською базою банку нерідко перешкоджають наступні недоліки: основний 

акцент банки роблять на традиційних методах і схемах обслуговування 

клієнтів; організаційна структура значною мірою орієнтована на надання різних 

видів послуг, а не на їх споживачів, тобто клієнтів; відсутній системний підхід 

до формування ефективної технології обслуговування клієнтів; не вироблено 

єдиних професійних і особистих вимог до працівників-персональних 

менеджерів клієнтів; персонал банку недостатньо підготовлений для 

індивідуальної роботи з клієнтами; складність впровадження полягає у відборі і 

підготовці персоналу; відсутні практичні рекомендації з техніки продажу 

банківських продуктів і послуг; відсутні правила проведення переговорів з 

клієнтами і пропонування їм продуктів і послуг; не вироблено рекомендацій 

щодо формування попиту у клієнтів на банківські продукти і послуги; слабо 

використовуються маркетингові дослідження для вивчення потреб клієнтів у 

банківському обслуговуванні та якості банківських продуктів і послуг; 

недостатня увага звертається на вивчення задоволення клієнтів якістю 

обслуговування; триває практика розроблення банківських продуктів без 

урахування реальних потреб клієнтів; повільно запроваджується система 

маркетингового планування, орієнтованого на розвиток довгострокових 
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відносин з клієнтами. Необхідними є такі форми маркетингу партнерських 

відносин: розроблення та реалізація програми заходів, спрямованих на 

формування та покращення взаємин з клієнтами з метою збереження наявних і 

залучення нових; формування комунікативної політики банку; розроблення 

правил побудови взаємин з клієнтами; розроблення заходів зі збереження і 

залучення клієнтів; формування відповідного іміджу банку; створення 

зовнішньої і внутрішньої бізнес-культури банку, яка б відповідала сучасному 

рівню розвитку банківського бізнесу; здійснення маркетингових досліджень з 

метою виявлення задоволеності клієнтів рівнем банківського обслуговування; 

розроблення маркетингового плану банку – головного інструменту прийняття 

управлінських рішень вищим керівництвом банку, інструменту підтримки 

діяльності бізнес-підрозділів, філіалів та відділень. Цей план об’єднує 

стратегічні, маркетингові і фінансові завдання продажу банківських продуктів і 

послуг, координує основні маркетингові види діяльності; розроблення та 

запровадження нових банківських продуктів і послуг, зорієнтованих на потреби 

клієнтів. 

В умовах гострої конкуренції на банківському ринку країни співробітники 

банку і рівень сервісу, який вони надають, є однією з основних конкурентних 

переваг банку. Сьогодні клієнти стали вимогливішими: вони звертають увагу не 

тільки на якість та умови банківських продуктів і послуг, а й на рівень 

обслуговування, яке забезпечують співробітники банку. Для того щоб 

вітчизняна банківська система зберегла клієнтів і зробила їх постійними 

партнерами, потрібні грамотна стратегія, уміле управління внутрішньою 

структурою і вибір правильного способу взаємодії з клієнтами.  

Отже, була визначена оптимальна організаційна структура банку в системі 

маркетингового клієнторієнтованого підходу. Для формування і підтримання 

необхідного рівня лояльності клієнтів до банку необхідна певна взаємодія 

банку з клієнтами за наведеною схемою та відповідним напрямком 

маркетингових зусиль. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА  

У статті здійснено критичний аналіз поняття «перестрахування», також 

проведено вивчення і систематизація основних підходів до визначення 

фінансової стійкості страховика процесі дослідження встановлено, що в 

сучасній науковій літературі дане поняття використовується паралельно з 

поняттями фінансової надійності, статичній  фінансовій  стійкості, під якою 

розуміють платоспроможність, стійкості страхових операцій. Досліджено 
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основні позиції щодо економічної суті перестрахування та виявлено, що воно, 

через наявність ряду невідповідностей,  не може розглядатися як вид 

страхування, система або підсистема страхового ринку, форма кредитування.  

Ключові слова: страхування, страховик, страховий ринок, страхові премії, 

перестрахування, фінансова стійкість страхової компанії.  

Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній є актуальним 

завданням в сучасній нестабільній економіці. Основними принципами розвитку 

національного страхового ринку на державному рівні оголошено підвищення 

рівня капіталізації страховиків, їх фінансової надійності та платоспроможності. 

Сучасні наукові розробки мають  сприяти вдосконаленню систем контролю за 

фінансовою стійкістю страхових компаній із метою запобігання банкрутству. 

Процес реалізації нових підвищених вимог ЄС до платоспроможності 

страховиків передбачає обов'язкове використання механізму перестрахування 

як одного з найбільш оптимальних способів  диверсифікації ризиків. 

Перестрахування розширює фінансові можливості компанії, дозволяючи 

приймати ризики, які через свій розмір або велику ймовірність настання 

страхового випадку призвели б до ситуації фінансової нестійкості. Здійснення 

перестрахування пов’язане зі сплатою перестрахових премій. Необґрунтоване 

їх завищення, що не супроводжується відповідним зростанням перестрахових 

ємкостей, може негативно вплинути на показники діяльності 

перестрахувальника. При застосуванні перестрахування необхідно обирати такі 

його параметри, які забезпечать одержання корисного ефекту. Тому розробка 

стратегії управління перестрахуванням страховою компанією є необхідним 

інструментом підвищення її фінансової стійкості. 

Ціллю статті є дослідження сутності перестрахування та його ролі в 

забезпеченні фінансової стійкості страховика 

Дослідженню перестрахування та його впливу на фінансовий стан 

страховика присвячені роботи Х. Бонсдорфа, Д. Діксона, П. Мюллера, 

М. Мюррея, К. Пфайффера, К. Рейлі, Б. Сандта, Х. Уотерса, Д. Хемптона. Серед 

вітчизняних фахівців та науковців країн СНД цю проблему досліджували 
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М. Александрова, В. Базилевич, Н. Внукова, О. Гаманкова, В. Єдаков, 

Г. Ізмайлов, Н. Кирилова, О. Козьменко, А. Міллерман, Л. Орланюк-Малицька, 

С. Осадець, Т. Татаріна, А. Фадєєва, Ю. Фогельсон, П. Фурсевич, В. Шахов. 

Дослідженням тенденцій розвитку страхового і перестрахового ринків України, 

їх ролі у становленні фінансової та екологічної систем країни присвячені 

роботи І. Александрова, О. Амоші, О. Барановського, В. Тринчука, С. Тюгаєвої. 

Перестрахування, як і страхування, ґрунтується на існуванні подій, що 

мають ознаки ймовірності та випадковості настання. Здійснюючи 

перестрахування, страхова компанія передає частину страхового ризику іншому 

страховику або спеціальній організації, яка займається виключно 

перестрахуванням – перестраховику (перестраховій компанії). Тобто мова іде 

про страхування ризиків самої страхової компанії, в процесі якого відбувається 

передача (трансфер) страхового ризику („rіsk trаnsfer”) і в результаті чого 

фінансові зобов'язання страховика за укладеними договорами страхування 

розподіляються серед ширшого кола суб’єктів ринку страхових (перестрахових) 

послуг. Тут перестрахування виступає в ролі додаткової гарантії страхової 

компанії щодо виконання нею своїх фінансових зобов’язань перед 

страхувальниками і тому воно має суттєвий вплив на забезпечення високого 

рівня її фінансової стійкості.  

К. Пфайффер визначає дану сферу фінансової діяльності у такий спосіб: 

«Перестрахування – це самостійна галузь страхування, що захищає прямого 

страховика (цедента) від можливих фінансових втрат, якби йому було 

необхідно здійснювати виплати за укладеними договорами страхування, не 

маючи при цьому перестрахового покриття. Через відсутність відповідного 

законодавчого регулювання, обсяг перестрахового покриття в кожному 

конкретному випадку визначається в договорі перестрахування. Сторони 

можуть здійснювати вибір обсягу перестрахового покриття відповідно до 

особливих вимог прямого страховика й найбільш прийнятної форми договору» 

[4].  



127 

На відміну від зарубіжних наукових і практичних джерел, в яких 

перестрахування часто розглядається як частина операційної діяльності 

страховика та перестраховика, вітчизняні дослідники зводять його до окремого 

виду діяльності або системи ринкових економічних відносин. Такої думки, 

зокрема дотримуються В. Мартинюк і П. Нельга, які розглядають 

перестрахування як самостійну галузь страхування, що захищає цедента від 

можливих фінансових втрат, якби йому довелося здійснювати виплати за 

укладеними договорами страхування, не маючи перестрахового покриття [6, с. 

22]. На думку українського дослідника сфери страхування В. Базилевича, 

перестрахування – це система економічних відносин, яка характеризує процес 

передачі страховиком певної частини страхового ризику, взятого ним на 

страхування, іншому страховику за згодою останнього і на взаємоприйнятних 

для обох сторін умовах [1]. Його погляди на це питання дещо розширює 

Т. Татаріна, яка стверджує, що перестрахування – це система економічних 

відносин, в процесі яких страховик, на узгоджених умовах і за певну плату, 

передає частину ризиків раніше прийнятих на страхування іншим страховикам 

(перестраховикам) з метою створення збалансованого портфеля страхування, 

забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій 

[5, с. 47].  

На нашу думку, найбільш узагальнююче визначення сутності 

перестрахування пропонують В. Шахов і Є. Коломін. На їх переконання, 

перестрахування – це система економічних відносин, відповідно до якої 

страхова компанія, приймаючи на страхування ризики, частину 

відповідальності по них, з врахуванням своїх фінансових можливостей, передає 

на погоджених умовах іншим страховикам з метою створення, по можливості, 

збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової стійкості і 

рентабельності страхових операцій [7, с. 54].  

Таким чином, можна виділити наступні основні позиції з визначення 

перестрахування: 

1. Перестрахування – страхування, область страхування, вид страхування. 
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2. Перестрахування – система економічних відносин, підсистема 

страхового ринку. 

3. Перестрахування – спеціальна форма кредитування. 

Страхове законодавство України й інших країн визначає страхування як 

вид цивільно-правових відносин і вказує, що метою страхування виступає 

захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб на випадок настання 

негативних непередбачених подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством [3]. 

Відповідно до закону України «Про страхування», перестрахування – це  

страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 

визначених договором умовах ризику виконання частини своїх зобов'язань 

перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика), резидента або 

нерезидента, що має статус страховика або перестраховика, відповідно до 

законодавства країни, у якій він зареєстрований [3]. 

Операції по перестрахуванню, відповідно до статті 12, здійснюються в 

обов'язковому порядку в тому випадку, якщо: 

 - страховик приймає на себе страхові зобов'язання в обсягах, що 

перевищують можливості їх виконання за рахунок власних активів; 

 - страхова сума за окремим об'єктом і видом страхування перевищує 

10 % суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних і страхових 

резервів [3]. 

З приведених визначень перестрахування випливає: 

1. Перестрахування використовується для зниження вже існуючої 

фінансової відповідальності, узятої страховиком. Страховик приймає на 

страхування ризики, що перевищують його фінансові можливості, на 

добровільній основі.  

2. Поряд із забезпеченням перерозподілу ризику, перестрахування 

використовується страховиком для розширення своїх фінансових можливостей, 

тобто для забезпечення позитивного фінансового результату страхових 

операцій, підвищення рентабельності страхування. Страхування, у свою чергу, 
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відповідно до визначення, має за мету тільки відновлення майнового 

положення страхувальника до рівня, що мав місце до настання негативної події, 

і не використовується для отримання прибутку. 

У світовій практиці перестрахування протягом тривалого часу 

використовується для підвищення фінансової стійкості. У державах загального 

права  визначення перестрахування відпрацьовувалося судовою практикою. Як 

правило, це договір страхування, за яким перестраховик зобов'язаний 

відшкодувати цеденту збитки, якщо останній, у свою чергу, відшкодував їх 

страхувальникові [8].  

Перестрахування розширює фінансові можливості прямого страховика, 

дозволяючи приймати ризики, що у противному випадку, через свій розмір або 

велику імовірність настання страхового випадку, призвели б до ситуації 

фінансової нестійкості.  

Схема процесу перестрахування представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Схема процесу перестрахування 

Перестрахуванням досягається перерозподіл імовірної величини збитку 

між n-ю кількістю страховиків, що забезпечує збалансованість страхового 

портфеля і підвищує фінансову стійкість. Однак перерозподіл відповідальності 

пов'язаний для компанії з передачею визначеної частки  страхових премій, 

отриманих від страхувальників. Величина перестрахових премій буде тим 

вищою, чим менше участь компанії, що передає, і чим більше участь 

перестраховика. Високий рівень участі цедента означає зниження перестрахової 

премії, однак це означає також підвищення ризику фінансової нестійкості 

перестрахувальника. 

Страхувальник Страховик 1 Страховик 2 
Премія 1 Премія 2 

Цедент Перестраховик 

Частка ризику
Ризик  

… 
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Економічна природа перестрахування, на наш погляд, виникає із 
необхідності диверсифікації неоднорідних ризиків, прийнятих на страхування 
страховою компанією: використовуючи механізм передавання страхового 
ризику в перестрахування, страховик сподівається зменшити тягар втрати 
власного капіталу та страхових фондів в разі виплати страхових відшкодувань і 
таким чином покращити фінансові показники своєї основної діяльності. 
Результатом передавання страхового ризику в перестрахування є його 
розподілення, внаслідок чого страховик залишається тільки з частиною цього 
ризику. 

З фінансової точки зору зміст механізму передавання страхового ризику в 
перестрахування можна описати як обмін страхового ризику на кредитний 
ризик, який вимірюється ймовірністю невиконання перестраховиком своїх 
фінансових зобов’язань перед страховиком. На практиці ефективність 
описаного вище механізму забезпечується за наступних ключових умов:  

1. Відкритість, повнота і прозорість інформації про страховий ризик 
мають забезпечити однакові очікування перестраховика й страховика щодо 

ймовірності настання страхового випадку.  
2. Страховик повинен мати можливості для оцінки спроможності 

перестраховика виконати фінансові зобов’язання, тобто мова іде про 
визначення рівня кредитного ризику у діяльності перестрахової компанії 
[8, с. 32]. 

Обґрунтування вищевикладеного базується на тому, що перестрахування 
не змінює природу страхового ризику – воно тільки обмежує схильність 
страхової компанії до ризику, але при цьому сама ймовірність настання 
страхового ризику не змінюється. Більше того, перестрахування не змінює умов 
страхування або зобов’язань за договором страхування, так як між 
перестраховиком і страхувальником не існує будь-яких правових відносин, а 
отже страховик залишається повністю відповідальним за виконання фінансових 
зобов’язань за договором страхування. Слід також додати, що при здійсненні 

перестрахування не створюється нового страхового фонду, а лише певною 
мірою змінюються вже сформовані страхові фонди.  

Більшість фахівців, що вивчають проблему забезпечення фінансової 
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стійкості страховика, визнають необхідність використання з цією метою 
механізму перестрахування. Приміром, О. Єдаков у своїй роботі, присвяченій 
вибору компанією перестрахового захисту, говорить про те, що під час 
відсутності перестрахування або при недостатньому захисті один або кілька 
великих збитків, що відбулися за короткий проміжок часу, можуть цілком 
«з'їсти» страхові резерви і навіть капітал компанії [2].  

За свою багатолітню історію перестрахування набуло усталених форм і 

типів. Поруч з цим, в науковій літературі можна зустріти також поняття «метод 
перестрахування» і «спосіб перестрахування». Однак, саме форма як спосіб 
вираження змісту перестрахування дає можливість поєднати всі основні 
складові механізму передачі страхового ризику в перестрахування і його 
функції в одну економічну категорію. На відміну від «способу 

перестрахування» поняття «тип перестрахування» ототожнюється із 
механізмом передавання (цесії) частини страхового ризику від страховика до 
перестраховика. Кожний елемент зазначеного механізму призначений для 
виконання визначених функцій, а алгоритм його роботи має певну логіку і 
послідовність дій, направлених на досягнення конкретного результату. Тому 
саме дослідження типів перестрахування дає змогу виявити вплив 
перестрахування на рівень фінансової стійкості страховика.  

Факультативне перестрахування (від латинського „fаcultаs” – 
необов’язковий; той, що надається для вибору або вибирається за бажанням) – 
це форма перестрахування індивідуального (одиничного) страхового ризику. 
Факультативний характер передавання страхового ризику означає, що 
страховик і перестраховик вільні в прийнятті рішення щодо участі в 
перестрахуванні, тобто у кожної із сторін є право вибору. Факультативне 

перестрахування дає можливість перестраховій компанії отримати точне 
уявлення про запропонований їй страховий ризик ще до укладення договору 
перестрахування. Пропозиція страхової компанії про факультативне 
перестрахування, як правило, містить всю суттєву інформацію про страховий 
ризик, яка дозволить перестраховику правильно оцінити його ступінь. З огляду 
на існуючу практику, основними причинами використання факультативного 
перестрахування є:  
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– захист власного утримання страховика;  

– підтримка партнерських відносин із перестраховиком, якому 

передається ризик (принцип взаємності);        

– перестрахування страхового ризику, який має високу ймовірність 

настання; 

– освоєння нових видів страхування; 

– збільшення ємності страхування; 

– доступ до сервісних послуг перестрахової компанії. 

В той же час, такі недоліки факультативного перестрахування стримують 

його широке застосування:  

– розкриття інформації, яка може бути в подальшому використана 

конкурентами;  

– часті затримки в отриманні перестрахового покриття;  

– високі адміністративні й трудові витрати, а також тривалий період часу, 

пов’язані з підготовкою та укладенням договору факультативного 

перестрахування.  

На відміну від факультативного, обов’язкове, або частіше вживане на 

практиці облігаторне (від англійського „оblіgаtоry” – те, що зобов’язує) чи 

договірне перестрахування („treаty reіnsurаnce”) захищає окремий вид 

страхування або всі ризики, що формують страховий портфель страхової 

компанії. Визначальним моментом тут є обов'язкова природа цесії, тобто 

перестрахувальник зобов'язаний передавати страхові ризики в перестрахування, 

а перестраховик зобов'язаний їх приймати. Облігаторна форма перестрахування 

характеризується, як правило, довгостроковістю взаємовідносин між 

зазначеними сторонами, в результаті чого перестраховик очікує отримати 

прибуток, який може бути виміряний тільки після закінчення періоду співпраці. 

Договірне перестрахування встановлює більш тісний зв’язок між 

перестраховиком й перестрахувальником і є набагато економним з точки зору 

трудових та адміністративних витрат, а також витрат часу.  
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Страхова компанія повинна мати право оцінювати ступінь страхових 

ризиків за власним розсудом, визначати страхову суму, врегульовувати збитки 

так, як вона вважає за необхідне, але в спільних інтересах страховика і 

перестраховика. Якщо перестрахувальник діє з грубою недбалістю або 

навмисно завдає шкоди інтересам перестрахової компанії, остання має право не 

дотримуватись рішень страховика. Таким чином, обов’язок перестраховика 

слідувати рішенням і діям страхової компанії відноситься до права останньої 

управляти своїми справами. Іншими словами, обсяг та межа обов’язку 

перестрахової компанії слідувати рішенням і діям страховика відповідає праву 

останнього управляти своєю діяльністю.  

Досить рідко у практиці застосовується змішана форма перестрахування – 

факультативно-облігаторна, згідно з якою страховик може вільно приймати 

рішення щодо передавання страхового ризику у перестрахування, а для 

перестраховика воно є обов’язковим для виконання. Така форма 

перестрахування, як правило, не вигідна для перестрахової компанії, так як 

вона не має права відмовити у прийнятті страхового ризику, але, натомість, 

отримує можливість розширити сферу своєї діяльності і встановити в ній 

певний баланс шляхом проведення детальної перевірки всіх страхових ризиків, 

що приймаються в перестрахування. 

До стандартного набору основних елементів перестрахової послуги, крім 

форми і типу перестрахування, входять також ємність перестрахового захисту і 

власне утримання страхової компанії. Як зазначалося вище, однією із функцій 

перестрахування є покращення фінансових результатів основної діяльності 

страховика і зниження його витрат на збільшення обсягу власного капіталу. 

Рентабельність власного каптіалу страхової компанії буде підвищуватися, якщо 

витрати на збільшення обсягу власного капіталу будуть меншими, ніж витрати 

на перестрахування, а різниця між обсягом власного капіталу, збереженого 

страховиком, що передає страховий ризик у перестрахування, і обсягом 

власного капіталу, який необхідний перестраховику для забезпечення 

виконання фінансових зобов’язань за цим страховим ризиком, складає 
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економічну додаткову вартість перестрахування. Ця різниця стає тим ширшою, 

чим більше перестрахування покращує фінансові результати основної 

діяльності перестрахувальника.  

У межах даного дослідження перестрахування розглядається як фактор 

підвищення фінансової стійкості. Такий підхід є характерним для 

перестрахувальника (цедента).  

З погляду цедента, можна сформулювати наступні основні положення. 

1. Необхідність використання перестрахування виникає при наявності 

невідповідності між потребами страховика і його реальними фінансовими 

можливостями. 

2. Перестрахування, за суттю, є упорядкованою сукупністю 

взаємозалежних дій, спрямованих на досягнення визначеної мети. 

3. Метою перестрахування, з погляду цедента, є розширення фінансових 

можливостей при забезпеченні збереження задовільного рівня показників за 

усіма видами його діяльності. Таким чином, можна вважати, що основною 

метою перестрахування, з погляду цедента, є забезпечення його фінансової 

стійкості. 

4. У процесі перестрахування для досягнення мети здійснюється 

перетворення фінансових ресурсів перестрахувальника (активних засобів).  

Резюмуючи вищесказане, відповідно до основ теорії ефективності, 

перестрахування можна розглядати як операцію, тобто упорядковану 

сукупність взаємозалежних дій, спрямованих на досягнення бажаного 

результату.  

З позиції системного аналізу, операція буде корисною (тобто, якісною) 

тільки у випадку такого перетворення ресурсів, яке забезпечує збільшення 

ступеня відповідності між реальним  результатом і його необхідним значенням, 

тобто при виборі найкращої стратегії перетворення.  

Тому перестрахування повинне здійснюватися у відповідності із 

власними можливостями компанії, інакше зайво сплачені перестрахові премії 

будуть сприяти зниженню доходів від проведення страхових операцій. 
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Таким чином, фінансова стійкість при проведенні операції 

перестрахування буде забезпечуватись тільки у випадку вибору найкращої його 

стратегії.  

Відповідно до принципів системного аналізу, якість операції визначається 

її ефективністю, тобто бажаний результат (забезпечення фінансової стійкості) 

буде мати місце тільки в тому випадку, коли операція перестрахування  буде 

ефективною. Тож, якісною стратегією перестрахування слід вважати таку 

сукупність управлінських рішень цедента відносно вибору альтернативних 

варіантів перестрахування, що забезпечуватиме максимальну ефективність 

операції.  
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Необхідною умовою виведення економіки України з кризи та 

забезпечення макроекономічної стабільності є оздоровлення фінансів реального 

сектору. Для цього слід запровадити комплекс інноваційних підходів до 

управління фінансами підприємств, що знаходяться в кризі. На таких 

підприємствах має місце порушення фінансової рівноваги та дефіцит 

фінансових ресурсів, подолати який, вдаючись до стандартних фінансових 

інструментів, через високий рівень дефолту та загострення конфліктів 

інтересів, неможливо. Ключовим чинником результативного  антикризового 

управління підприємствами є реалізація комплексу заходів щодо фінансування 

антикризових програм. Для подолання кризи потрібен індивідуальний набір 

інструментів фінансування, що має бути адаптований до конкретних 

економічних умов. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває подальший 

розвиток класичних та обґрунтування новітніх технологій антикризового 

фінансування підприємств з урахуванням критерію витрат на капітал. Це 

зумовлює необхідність постійного розвитку теоретико-методичного 

забезпечення антикризових фінансових рішень та його адаптації до 

особливостей актуальної кризи. 

Теоретичне підґрунтя фінансування підприємств в умовах кризи 

закладено у працях ряду вітчизняних та зарубіжних науковців. Засадничі 



137 

питання теорії фінансових криз визначені у працях Й. Шумпетера. Значний 

внесок у розвиток теоретичних засад управління корпоративними фінансами в 

цілому і антикризового фінансового менеджменту зокрема, зробили вітчизняні 

вчені-економісти: Г. Азаренкова, М. Білик, І. Бланк, І. Васильчук, В. Зимовець, 

І. Зятковський, Л. Костирко, М. Крупка, Л. Лігоненко, В. Опарін, 

О. Островська, А. Поддєрьогін, М. Стецько, О. Терещенко, В. Федосов.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті дослідження місця 

фінансування підприємств у системі антикризового управління  визначимо 

зміст та взаємозв’язки між системою антикризового управління та системою 

антикризового управління фінансами. Загалом, під системою (від 

старогрецького уэуфемб, sэstзma) розуміється сукупність окремих елементів, 

що складають одне ціле. Елементи системи пов’язані та інтегровані один з 

одним таким чином, що складають цільову, змістовну та функціональну 

єдність.  Так, за висновками Оборської С. В., система антикризового управління 

– це особлива (міжфункціональна) підсистема, яка, з одного боку, повинна 

виконувати функції, що притаманні будь-якій системі управління (планування, 

організація, мотивація, координація та контроль), а, з іншого, – виконання цих 

функцій має специфічну спрямованість. Формування системи антикризового 

управління залежить від наявної та прогнозованої суб’єктно-об’єктної 

взаємодії, зумовленої специфікою підприємства та його оточення [5]. 

Глєбов О. А. та Конзерська Т. О. вважають, що основними складовими системи 

антикризового управління підприємством є: предмет, завдання і цілі, процес, 

суб’єкт і об’єкт управління, принципи, функції та критерії оцінки ефективності 

антикризового управління. Ця система має забезпечувати постійний моніторинг 

кризових явищ, здійснювати планування, організацію та реалізацію 

антикризових заходів з метою збереження початкових позитивних 

характеристик підприємства, а також відновлення його ефективного 

функціонування [2]. Інтерпретацію антикризового управління як системи 

знаходимо також у працях цілого ряду інших економістів [1, 4, 10]. Відтак, 

використання поняття «система антикризового управління» є повністю 

виправданим. 
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Відповідно до системного підходу, антикризове управління 

підприємством можна розглядати як постійно діючу міжфункціональну 

субсистему, яка проходить через усі підсистеми управління.  

Таким чином, субсистема антикризового управління торкається усіх 

функціональних блоків системи управління підприємством. Це означає, що 

кожна підсистема управління має мати у своєму складі антикризову складову. 

Відтак, субсистема антикризового управління є самостійною системою зі 

своїми специфічними підсистемами. За Оборською С.В., система антикризового 

управління на підприємстві повинна виконувати такі функції:  прискорено та 

дієво реагувати на зміни у зовнішньому оточенні; своєчасно ідентифікувати 

кризові явища, що існують ззовні та всередині підприємства; розроблювати та 

впроваджувати заходи щодо запобігання, ліквідації або пом’якшення впливу 

негативних чинників на діяльність підприємства; координувати та 

встановлювати ефективні зв’язки з функціональними підсистемами 

підприємства для своєчасного визначення та ліквідації локальних кризових 

ситуацій та криз підсистеми; забезпечувати функціонування підприємства у 

режимі виживання в період кризи [5].  

Система антикризового управління фінансами підприємств має бути 

побудована таким чином, щоб забезпечити попередження негативного впливу 

чинників фінансової кризи, їх нейтралізацію та уможливити адекватні заходи 

щодо подолання фінансової кризи (у разі її настання).   

За визначенням Зятковського І. В., у широкому розумінні антикризове 

фінансове управління – це функціонуюча система прийомів і методів 

управління фінансами, спрямована на попередження системної фінансової 

кризи, що супроводжується порушенням життєдіяльності й генерацією загрози 

для функціонування підприємства в цілому та його банкрутства. Натомість 

І А. Бланк антикризове фінансове управління інтерпретує як систему принципів 

і методів розробки і реалізації комплексу спеціальних управлінських рішень, 

направлених на попередження і подолання фінансових кризових явищ на 

підприємстві, а також мінімізацію їх негативних фінансових наслідків [1]. 
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Вважаємо, що наведені визначення є досить узагальненими. У них міститься 

вказівка на спеціальні та специфічні рішення, методи, процедури та прийоми. 

Водночас, не розкривається зміст та характер специфіки та інструментарію. 

Хоча саме у їх застосуванні і полягає зміст антикризового управління 

фінансами. Як бачимо, у більшості дефініцій увага акцентується на заходах 

щодо недопущення кризи та банкрутства. Однак, на досягнення цієї мети 

спрямована вся  теорія і практика управління фінансами. На наш погляд, 

антикризове управління фінансами підприємств має включати два рівні: 

- антикризові заходи макроекономічного характеру, які здійснюються 

державою для запобігання чи подоланні кризи у реальному секторі економіки; 

- антикризові заходи, що реалізуються на мікрорівні, з ініціативи 

менеджменту підприємств. 

У рамках першого рівня антикризового управління слід розглядати 

нормативно-правове забезпечення фінансово-господарської діяльності 

підприємств, політику процентних ставок на ринку капіталів та пряму 

державну підтримку проектів фінансового оздоровлення. Другий рівень 

включає в себе комплекс управлінських складових на рівні підприємства. У 

нашому дослідження увага буде сконцентрована переважно на цьому напрямку, 

зокрема на ключовій його складовій – антикризовому фінансуванні 

підприємств. При цьому, автор виходить із того, що успішне антикризове 

фінансування неможливе без адекватної державної політики щодо нормативно-

правового та фінансового забезпечення антикризових заходів.  

Система антикризового управління фінансами включає в себе три 

підсистеми, функції, завдання та інструменти у розрізі підсистем. На наш 

погляд, зазначена система має включати в себе три функціональні підсистеми: 

антикризове фінансування, антикризове інвестування та антикризовий 

контролінг. Бабяк Н.Д., Терещенко О.О. та Савчук Д. Г особливий наголос 

роблять на інструментах антикризового фінансового контролінгу, впровадженні 

ефективних методик прогнозування банкрутства та інструментів попередження 

фінансової кризи [9, 8]. 
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Можна погодитися з тезою, що дієва система антикризового фінансового 

контролінгу є імперативом антикризового фінансового менеджменту, 

необхідною умовою досягнення його цілей та завдань, а функціональне та 

інструментальне наповнення системи антикризового контролінгу має залежати 

від завдань та особливостей антикризового менеджменту на конкретному 

підприємстві [8]. Водночас, без залучення додаткових фінансових ресурсів та 

ефективного їх використання, антикризове управління приречене на невдачу. 

Таким чином, усі три підсистеми антикризового управління фінансами є 

рівноцінними. 

Зупинимося більш детально на дослідження окремих підсистем та 

інструментів системи антикризового управління фінансами. Логіка розвитку 

фінансової кризи підводить до висновку, що функціональні можливості 

підсистем антикризового фінансування та антикризового інвестування значною 

мірою залежать від ефективності виконання завдань, що покладаються на 

підсистему антикризового контролінгу. При цьому, визначальною складовою 

антикризового фінансового контролінгу, від якої залежить функціонування усіх 

підсистем, на наш погляд,  є система раннього попередження та реагування на 

фінансову кризу (СРПР). Заходи у рамках антикризового фінансування та 

інвестування залежать саме від дієздатності СРПР. Як справедливо зазначають 

О. Островська та О. Соколова, підприємства не можуть попередити та уникнути 

впливу таких зовнішніх факторів, як розгортання в країні фінансової кризи, 

зменшення платоспроможного попиту, валютні коливання тощо, які негативно 

впливають на діяльність суб’єктів підприємництва, і можуть призвести до 

банкрутства останніх. В той же час правильні та своєчасні управлінські 

рішення менеджменту сприяють нівелюванню негативного впливу зовнішніх 

чинників. 

При цьому ключову роль у процесі прийняття ефективних фінансових 

рішень має відігравати система раннього попередження та реагування та 

фінансова діагностика, як складова цієї системи [6]. Водночас, на більшості 

підприємств, що опинилися в кризі така система відсутня. За відсутності або ж 
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недієздатності СРПР підприємства своєчасно не виявляють кризові сигнали, не 

вживають заходів раннього попередження і опиняються не межі банкрутства. 

Не дивлячись на актуальність та непересічне значення системи раннього 

попередження та реагування для практики, цій проблематиці у вітчизняній 

економічній літературі приділяється недостатня увага.  

Запровадження СРПР на підприємствах ми відносимо до однієї з 

характеристик так званого проактивного менеджменту, який спрямований на 

прийняття упереджувальних рішень. На відміну від  реактивного (від лат. 

«reactio» - «дія у відповідь») менеджменту,  проактивне (від лат. «pro» - «перед» 

та «activus» - «діяльність») управління сконцентроване на здійснення 

упереджуючого  впливу на причини, що генерують фінансову кризу. Включає в 

себе завчасну ідентифікацію, аналіз індикаторів раннього попередження та 

вжиття превентивних заходів. На передових підприємствах ЄС та США система 

раннього попередження та реагування тісно інтегрована в систему планування 

та контролю. СРПР досить часто розглядається як спосіб реалізації системи 

ризик-менеджменту на підприємствах. Формою прояву антикризового 

фінансового контролінгу на підприємстві у „докризовій” стадії та інструментом 

підсистеми раннього попередження та реагування є контролінг ризиків [8]. 

У спрощеному вигляді, під контролінгом ризиків можна розуміти процес 

ідентифікації, прогнозування, оцінювання та контролю ризиків. Завдяки 

контролінгу ризиків підприємство отримує необхідний час для зменшення (або 

уникнення) негативного потенціалу ризиків. 

Завданням СРПР є не лише виявлення загроз, а й ідентифікація 

потенційних шансів і додаткових можливостей для підприємства. 

Слід враховувати, що шанси і ризики підприємства є тісно взаємопов’язані і є 

«двома сторонами однієї медалі». Саме тому, будь-яку систему ризик-

менеджменту можна також назвати системою шанс-менеджменту [13]. 

Щоправда, згідно з проспективною теорією (”prospect theory”) Д. Каннемана та 

А. Тверськи, індивіди (господарюючі суб’єкти) є більш чутливими до втрат, ніж 

до виграшів. Це означає, що для підприємств є більш важливим уникнення 
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збитків, ніж отримання прибутків. Саме тому,  суб’єкти господарювання більше 

енергії та інвестицій спрямовують для недопущення збитків, а не на отримання 

прибутків [11]. 

Визначальну роль у підсистемі антикризового фінансового контролінгу 

відіграє антикризова діагностика, яка проводиться на основі застосування 

традиційних методів аналізу, оцінювання інтегральних показників фінансового 

стану (рейтингів, балів чи показників Z), або ж на основі моніторингу вартісно-

орієнтованих показників. Кожне підприємство, незалежно від галузі діяльності 

повинно періодично проводити самодіагностику своєї діяльності для швидкої 

ліквідації кризових явищ у момент їх зародження, поки наслідки не стали 

відчутними [2]. Згідно із сучасними тенденціями у розвитку корпоративних 

фінансів аналітична діяльність у рамках фінансової діагностики має 

концентруватись, з одного боку, на інтегральних методах оцінки фінансового 

стану компанії, а з іншого – на вартісних оціночних показниках[3]. Результати 

актуальних досліджень, проведених рядом вітчизняних авторів  засвідчують, 

що для цілей діагностики фінансового стану підприємств доцільно 

використовувати саме вартісно-орієнтовані показники. На переконання 

Приймак С.В., запровадження вартісного підходу до фінансової діагностики у 

значній мірі дозволяє зменшити наслідки інформаційної асиметрії між 

учасниками фінансових відносин та нейтралізувати пов’язаний із цим конфлікт 

інтересів [7, с.17]. Враховуючи зазначене вважаємо, що до групи індикаторів 

раннього попередження доцільно включити показник, що характеризує факт 

створення чи поглинання вартості підприємства (EVA, CVA, RONA, ROCE). 

У рамках пропонованої системи антикризового фінансового управління 

на підприємстві індикатори раннього попередження та реагування, як і вся 

СРПР мають бути інтегровані в систему стратегічного та оперативного 

планування підприємства, а також у систему управлінської звітності. Один із 

способів такої інтеграції є використання інструментарію системи 

збалансованих показників (BSC).  Інтеграція систем СРПР та BSC є цілком 

виправдана з огляду на те, що обидві системи можна вважати інструментами 
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стратегічного контролінгу, відповідно, стратегічного управління. Системи 

раннього попередження та реагування третього покоління у фаховій літературі 

отримали назву «стратегічного радару». На основі сканування та моніторингу 

ситуації вони виявляють фактори ризику стратегічного характеру [13]. 

Система збалансованих показників, запропонована американськими 

економістами Р.Нортоном та Д. Капланом [12]., інтегрує в єдину систему 

взаємопов’язані цілі різних сегментів підприємства, оціночні показники та 

заходи. На основі цього формується єдина стратегія, а також упорядковується 

система заходів щодо її реалізації. Завдяки BSC зводяться воєдино та 

збалансовуються фінансові і не фінансові цілі та показники. Система є свого 

роду механізмом реалізації стратегічних цілей в операційну діяльність 

підприємства. Таким чином, можна стверджувати, що завдяки BSC можна 

скоординувати та збалансувати усі три підсистеми антикризового управління: 

фінансування, інвестування та контролінгу. Ключовою ідеєю BSC є чітка 

трансформація місії та стратегії компанії (зокрема, у контексті антикризового 

управління) у кількісні цілі, показники та заходи у розрізі окремих періодів. 

Стратегічні та оперативні параметри системи збалансованих показників мають 

мати револьверний характер, тобто періодично уточнюватися залежно від зміни 

умов діяльності компанії та результатів контролю виконання стратегічних 

цілей. 

У класичному розумінні система збалансованих показників будується у 

розрізі чотирьох перспектив: фінансова сфера; ринок/споживачі; виробнича 

сфера (операційна діяльність); персонал (інновації). 

Визначальною в системі BSC є фінансова перспектива, аналогічно тому, 

як у системі СРПР ключовими є фінансові індикатори. У скоринговій карті за 

цією перспективою наводяться фінансові цілі та показники, що формулюються 

виходячи з очікувань капітадавців та інвесторів. Типовими стратегічними 

цілями у цій сфері є зростання рентабельності капіталу, покращення 

ліквідності, структури капіталу та ріст грошових потоків та вартості компанії. 

Як можливими індикаторами при цьому можна розглядати такі показники: 
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CFROI, ROCE, ROE, EVA, CVA, MVA, ROS, WACC та ряд інших. Залежно від 

того, який параметр є найбільш пріоритетним для підприємства (ліквідність, 

прибутковість чи вартість) має підбиратися домінуючий показник. Досягненню 

пріоритетної фінансової цілі підприємства підпорядковані цільові орієнтири та 

показники інших перспектив.  Це означає, що кожен показник операційної та 

інших сфер має бути елементом замкнутого причинно-наслідкового ланцюга, 

спрямованого на досягнення фінансових цілей. 

Важливим є те, що BSC передбачає збалансування індикаторів пізнього та 

раннього попередження фінансової кризи. Необхідність інтегрування систем 

CРПР та BSC, на наш погляд,  зумовлена такими чинниками: 

- обидва інструменти безпосередньо впливають на підсистеми 

антикризового фінансування та інвестування та містять релевантні для 

прийняття фінансових  рішень індикатори; 

- інтегрування систем сприяє забезпеченню принципу економічності, 

оскільки зменшуються витрати на налагодження та підтримку дієздатності 

систем; 

- обидві системи передбачають оцінювання кількісних та якісних 

показників, внутрішніх та зовнішніх, показників минулих та майбутніх 

періодів.  

Окрім зазначених позицій, система BSC має містити заходи щодо 
досягнення стратегічних цільових показників та відповідні показники, розбиті 
за окремими періодами. Ключові показники, що характеризують ризики 
операційної діяльності, стан ринків збуту та відносин з клієнтами, персонал та 
інновації слід розглядати як фактори впливу на результуючі фінансові 
показники, зокрема, грошові потоки, вартість фінансування та економічну 
додану вартість. Запровадження інтегрованої системи має відповідати 
принципу економічності, згідно з яким, позитивний вартісний ефект від 
діяльності системи має бути вищим, ніж витрати на її утримання.  Завдяки 
поєднанню обох систем можна отримати комплексну картину усіх наявних 
ризиків на підприємстві у їх взаємозв’язку та взаємозалежності. Це у свою 
чергу дасть змогу розробити найбільш раціональну програму подолання 
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кризових явищ на підприємстві. Підтримка дієздатності такої системи має бути 
завдання антикризового фінансового контролінгу. Описаний інструментарій 
антикризового фінансового контролінгу, зокрема, система раннього 
попередження та реагування, є необхідною передумовою забезпечення 
функціонування двох інших підсистем антикризового управління фінансами 
підприємств: антикризового фінансування та інвестування. 

Ключовими завданнями підсистеми антикризового інвестування є 
забезпечення (відновлення) прибутковості, обґрунтування антикризових 
модулів (заходів), оптимізація активів підприємства. З цією метою доцільно 
впроваджувати адекватні інструменти визначення потреби в  капіталі та 
оцінювання ефективності антикризових заходів. Водночас, за відсутності 
фінансових ресурсів всі інші інструменти системи антикризового управління не 
можуть бути реалізованими та втрачають сенс. На вирішення завдання 
забезпечення платоспроможності, формування капіталу для здійснення 
антикризових інвестицій та забезпечення  фінансової рівноваги спрямована 
підсистема антикризового фінансування.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті формалізовано основні складові механізму управління фінансовими 
ресурсами підприємства. Визначено основні фінансові методи, важелі та 
інструменти. Обґрунтовано мету розробки та впровадження дієвого 
механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Систематизовано 
завдання та принципи підвищення ефективності управління фінансовими 
ресурсами підприємства. 
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фінансові важелі, фінансові інструменти. 

У сучасних ринкових відносинах визначальною передумовою 
гармонійного функціонування підприємств виступають фінансові ресурси. 
Вони відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку господарської 
діяльності, розширенні та модернізації основних фондів, фондів оплати праці та 
соціальних заходів. Успішна діяльність кожного господарюючого суб’єкта 

залежить не тільки від того, наскільки раціонально він розпоряджається своїми 
ресурсами, обсягу використаних та залучених засобів, а й від ефективності 
використання цих ресурсів та результативності взаємодії між ними. Це 
обумовлює актуальність розробки та впровадження дієвого механізму 
управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Мета статті – формалізувати основні складові механізму управління 
фінансовими ресурсами підприємства. 

В сучасній економічній літературі дослідженням проблему правління 
фінансовими ресурсами присвячені праці іноземних та вітчизняних вчених, 

зокрема, Н.В. Нестеренко, Д.М. Ребріна, О.К. Авдєй, О. Леось, І. Коваль, 
М.В Шкробот, І.В. Рудченко, Н.В. Погожа. 

Ефективне управління фінансовими ресурсами здійснюється в межах 
фінансового механізму. Фінансовий механізм підприємства – це система 
управління фінансами,  призначена для організації взаємодії фінансових від-
носин і фондів грошових засобів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві 
результати виробництва. Серед основних складових механізму управління 
фінансовими ресурсами доцільно виокремити суб’єкти управління, об’єкти 
управління, фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти, 
нормативно-правове та інформаційне забезпечення, [2, с. 316-318].Таким 
чином, механізм управління фінансовими ресурсами підприємства – це 
сукупність фінансових інструментів, важелів та методів, за допомогою яких 
суб’єкт управління впливає на об’єкт управління задля досягнення певного 
результату (фінансового чи іншої вигоди). Формалізація основних складових 
механізму управління фінансовими ресурсами підприємства відображено 
схематично на рисунку 1.  
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Рисунок 1 – Структура фінансового механізму управління фінансовими 

ресурсами підприємства 
Об’єктом системи управління фінансовими ресурсами підприємства, є 

фінансові ресурси підприємства, їх обсяг та структура, складові формування і 
напрями використання. Суб’єктом системи управління фінансовими ресурсами 
підприємства розглядають спеціальну групу людей (окремий менеджер, 
фінансовий департамент чи фінансова дирекція), яка за допомогою різних форм 
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- комерційна- інша інформація 

Фінансові  
інструменти 

- активи 
- зобов’язання 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

Мета 
управління 

Принципи 
управління 

Завдання 
управління 
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управлінського впливу забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкту, 
тобто фінансових ресурсів. Об’єкт управління піддається впливу потоків 
управлінських рішень. 

Метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності 

підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний 

період часу відповідно до напрямів його розвитку, організація формування 

необхідного рівня та раціонального використання фінансових ресурсів, 

максимізація прибутку та забезпечення підвищення ринкової вартості 

підприємства. 

Серед основних завдань ефективного управління фінансовими ресурсами 

слід виділити наступні:  

– залучення коштів на найвигідніших для підприємства умовах;  

– визначення оптимальної структури фінансових ресурсів;  

– визначення методів раціонального використання фінансових ресурсів 

підприємства з метою отримання найкращих фінансових результатів. 

 У зв’язку із сформованими завданнями визначимо, що система управління 

фінансовими ресурсами підприємства повинна базуватися на принципах 

важливості, повноти, оперативності, динамічності, достовірності, 

безперервності, циклічності, узгодженості з іншими економічними процесами 

підприємства й ефективності. 

Фінансовими важелями є інструменти, використовувані у фінансових 

методах. До них відносяться: прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, 

грошові фонди цільового призначення, фінансові санкції, орендна плата, 

процентні ставки по позиках, депозитах, облігаціях, пайові внески, внески в 

статутний капітал, портфельні інвестиції, дивіденди, дисконт, котирування 

валютного курсу і ін. [5, с. 9] 

Вплив на фінансові відносини здійснюється за допомогою спеціальних 

методів, а саме:  

- фінансового прогнозування; 

- фінансового планування; 
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- фінансового регулювання; 

- фінансового контролю та інших. 

Основне місце в управлінні фінансовими ресурсами займає прогнозування. 

Оскільки, фінансове прогнозування – це передбачення ймовірного фінансового 

стану держави, галузі, підприємства, обґрунтування показників фінансових 

планів. Прогнози можуть бути середньостроковими (5-10 років) і 

довгостроковими (більше 10 років). Фінансове прогнозування передує стадії 

складання фінансових планів, розробляє концепцію фінансової політики на 

певний період. Мета фінансового прогнозування - є визначення реально 

можливого обсягу фінансових ресурсів, джерел їх формування, напрямки їх 

використання на період, що прогнозується.  

Система управління фінансовими ресурсами підприємства може вважатися 

досить ефективною лише в тому разі, коли вона дає змогу не лише раціонально 

використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний пошук 

можливостей подальшого розвитку підприємства [4, с. 72]. Управління 

фінансовими ресурсами – це циклічний процес, який потребує постійного 

оновлення.  

Етапи процесу управління фінансовими ресурсами підприємств в сучасних 

умовах господарювання:  

1) виявлення та формулювання проблеми й завдання управління 

фінансовими ресурсами, які повинні бути виконані на базі попередньо набутого 

досвіду та наявної інформації; 

2) прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових 

ресурсів і його реалізації; 

3) аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів 

його модифікації чи зміни, а також їх врахування в процесі накопичення 

досвіду, який може бути використаний у майбутньому. 

Таким чином, система управління фінансовими ресурсами 

характеризується взаємозв’язком та безперервною взаємодією двох підсистем 

(об’єкт та суб’єкт управління), а мета її функціонування полягає у забезпеченні 
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оптимальних умов формування, використання, оптимізації структури 

фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності для максимізації 

добробуту власників підприємства в короткостроковому та довгостроковому 

періодах. 
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ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

В представленій статті розглядаються актуальні питання формування 

видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації та фінансово-

економічної нестабільності в Україні та світі. Розглянуто важливість 

соціального аспекту у формуванні ефективного бюджетного розвитку 

регіонів.  

Ключові слова: видатки, бюджет, соціальна сфера, децентралізація, 

ефективність управління.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В Україні з моменту проголошення державної 

незалежності визначальну роль у забезпеченні суспільного добробуту серед 

усієї сукупності складових відіграють місцеві бюджети. В умовах реалізації 

ринкових перетворень, коли супутня їм економічна криза призвела до 

руйнування основи суспільного добробуту й загострення соціальних проблем, 

місцеві бюджети виявились фінансовим підґрунтям для матеріальної підтримки 

населення, яке опинилося за межами гідного існування, стали джерелом 

ресурсів для виживання соціальної сфери. В теперішній час, хоча за 

абсолютними обсягами видатків соціального призначення місцеві бюджети 

поступаються іншим суспільним фондам, за охопленням населення різними 

формами соціальної підтримки і ступенем впливу на їхній добробут їм 

належить безумовна першість. 

Мета роботи полягає у вивчені теоретичних засад та оцінюванні практики 

здійснення видатків місцевих бюджетів, а також у розробці науково-

обґрунтованих практичних рекомендацій з питань їхнього вдосконалення та 

створення підґрунтя для підвищення суспільного добробуту. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Фундаментальні 

теоретико-методологічні й інституційні засади використання грошових коштів на 

реалізацію соціальної функції держави висвітлені у працях І. Бентама, Г. Беккера, 

К. Вікселя, А. Ельмера, Л. Ерхарда, А. Маршалла, Дж. С. Мілля,                 

А. Мюллер-Армака, Р. Ноузіка, В. Парето, В. Петті, А. Пігу, та інших. Серед 

сучасних зарубіжних дослідників, які займаються вивченням цієї 

проблематики, необхідно відзначити Дж. Вейт-Вілсона, Е. Денісона, М. Ніхаус, 

Ф. Ноймана, Дж. Сакса, А. Сена, С. Р. Тейбора, Л. Турроу, Т. Шульца.  

Фундаментальною ознакою сучасної цивілізованої держави є посилений 

інтерес до проблем людини, орієнтація на всебічний захист її прав і свобод, 

забезпечення гідних умов життя та задоволення індивідуальних й колективних 

потреб. Соціальне спрямування економічної системи, превалювання інтересів 

людини над інтересами держави в сучасних умовах визнаються об’єктивною 

закономірністю розвитку суспільства, а підвищення добробуту кожного його 

члена – абсолютно необхідною передумовою економічного зростання [6, с. 5]. 

Відбувається заміна гасла «економіка заради економіки», коли при розв’язанні 

численних суспільно-політичних проблем інтереси людини й суспільства 

підпорядковуються державі, на гасло – «економіка заради людини» [7, с. 77]. 

Теоретичним підґрунтям суспільно-економічних зрушень є концепція 

соціальної держави, яка в сучасних умовах стала своєрідною державною 

філософією переважної більшості розвинутих країн з ринковою економікою. 

Ускладнення суспільних відносин, зростання популярності соціалістичних 

ідей та успішні дії соціал-демократичних урядів країн Європи в кінці ХІХ – 

поч. ХХ ст. супроводжувалися суттєвою зміною наукових поглядів на роль 

держави у регулюванні соціально-економічних процесів. У працях науковців 

неокласичного напряму економічної теорії уже немає відвертого заперечення 

необхідності проведення соціальної політики. Так, один із провідних 

економістів-неокласиків А. Маршалл вказував, що головною передумовою 

продуктивної праці є не лише належне харчування, але й комфортні умови 

життя, а тому «немає кращого використання державних коштів… як на 
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…допомогу трудящим» [8]. Він також виступав за розвиток системи освіти, бо 

«…ніщо так не сприяє швидкому росту матеріального багатства, як 

удосконалення шкільної освіти і немає нічого більш згубного для 

національного багатства, ніж …коли талановита людина не має можливості 

себе реалізувати». А. Маршалл наполягав на впровадженні стипендій для 

обдарованих дітей за рахунок державних та приватних коштів.  

Принциповим положенням концепції людського розвитку є те, що в центрі 

державної уваги має бути не постійна матеріальна підтримка нужденних верств 

за допомогою соціальних виплат і компенсацій, а стимулювання розвитку цих 

людей, залучення їх до активного суспільного життя, розширення можливостей 

щодо прийняття рішень відносно власного добробуту і посилення 

відповідальності за їхнє виконання. Тому в останні десятиліття 

загальносвітовою тенденцією є швидке зростання суспільних видатків на 

розвиток соціальної сфери та, водночас, стримування росту фінансування 

програм соціального забезпечення. 

Таким чином, інтелектуальні зусилля науковців багатьох століть призвели 

до формування в сучасних умовах ряду вихідних ідей, які мають бути покладені 

в основу побудови соціальної держави. Їх узагальнення дає нам підстави 

виокремити такі фінансові пріоритети у розбудові соціальної держави:  

– створення умов для самостійного забезпечення людиною належного 

рівня індивідуального добробуту для себе та членів своєї сім’ї шляхом 

гарантування доступності загальної та професійної освіти, медичного 

обслуговування, сприяння вияву приватної ініціативи через стимулювання 

малого бізнесу, полегшення доступу підприємців до фінансових ресурсів тощо. 

Критерієм результативності таких заходів є високий рівень життя 

працездатного населення, досягнутий за рахунок власних зусиль громадян і 

характеризований обсягом споживаних ними матеріальних та нематеріальних 

благ, забезпеченістю житловими умовами тощо; 

– розвиток системи соціального захисту непрацездатних осіб відповідно до 

сформованих у країні соціальних стандартів. В основі цього пріоритету лежить 
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практична реалізація принципу соціальної відповідальності працюючих 

громадян за непрацездатних шляхом розробки дієвих механізмів гарантування 

останнім належного рівня задоволення матеріальних та духовно-культурних 

потреб. При цьому, якщо до кінця 70-х років ХХ ст. фінансовою основою 

соціального захисту непрацездатних безальтернативно вважали ресурси 

суспільного сектору, то в сучасних умовах значна увага приділяється розвитку 

недержавних страхових механізмів забезпечення добробуту непрацездатних; 

– розвиток системи соціальної підтримки громадян у випадку реалізації 

соціальних ризиків (соціальних допомог, субсидій, пільг та ін.). Її теоретичним 

підґрунтям виступають ідеї про неприпустимість надмірно високого рівня 

майнового розшарування громадян. Поміркований перерозподіл доходів між 

різними верствами населення дає змогу забезпечити соціальну стабільність та 

уникнути соціальних конфліктів. 

Реалізація окреслених пріоритетів розвитку соціальної держави неможлива 

без концентрації значних фінансових ресурсів. В умовах соціально орієнтованої 

ринкової економіки у процесі забезпечення суспільного добробуту задіяні 

ресурси усіх секторів економіки – суб’єктів господарювання, домогосподарств 

та органів державного управління. При цьому, однією з характерних рис 

сучасної соціальної держави є вагома роль саме місцевих бюджетів у 

задоволенні потреб громадян. На них покладено основну відповідальність за 

належне функціонування системи соціального захисту, соціальної сфери, 

житлово-комунального господарства. Однак, теоретичний базис та 

організаційно-правові засади використання коштів місцевих бюджетів на 

соціальні потреби й досі недостатньо сформовані. Відтак, дослідження 

теоретичних і практичних проблем здійснення видатків місцевих бюджетів 

соціального призначення, з’ясування основних напрямів удосконалення 

планування, розподілу й використання коштів місцевих бюджетів і сучасній 

економічній науці не втрачають своєї актуальності.  

Для розкриття сутності видатків місцевих бюджетів соціального 

призначення спершу необхідно з’ясувати зміст вихідного поняття «видатки 
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бюджету». Наявні у вітчизняній економічній літературі, а також у нормативно-

правовій базі основні підходи до розуміння сутності видатків бюджету 

вказують на існування суттєвих відмінностей як за формою, так і за змістом. 

Отже, можемо виокремити такі підходи до змістовного наповнення поняття 

видатків бюджету:  

– позитивістський, відповідно до якого увага акцентується на процедурно-

правових аспектах видатків бюджету. Згідно Бюджетного кодексу України 

видатки бюджету – це «…кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом» [1]. В. Загорський, О. Вовчак, І. Благун 

трактують видатки бюджету як «…законодавчо визначені норми і напрями 

використання бюджетних коштів». Вважаємо, що наведені вище формулювання 

є суто прагматичними та не розкривають сутності цього поняття; 

– інструменталістський, згідно якого видатки бюджету визначаються 

інструментом реалізації соціально-економічної політики держави. Зокрема, 

В. Опарін характеризує видатки бюджету як «…інструмент досягнення вищого 

критерію справедливості у розподілі державних благ з метою досягнення 

граничного рівня добробуту кожного члена суспільства» [2, с. 123]. На думку 

О. Василика, «видатки бюджетів …є інструментом розподілу і перерозподілу 

централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим 

призначенням для забезпечення суспільного добробуту» [3, с. 123]. Позитивним 

моментом такого підходу є наголошення на основному призначенні бюджетних 

видатків як інструменті перерозподілу суспільних коштів на користь 

суспільства. Однак, у наведених дефініціях так і не розкрито сутність видатків 

бюджету як економічного явища; 

– категоріальний, згідно з яким видатки характеризуються як об’єктивна 

економічна категорія. Так, М. Карлін називає видатки бюджету 

«…економічною категорією, що визначає відносини з приводу розподілу 

централізованого фонду грошових коштів та його використання за цільовим 

призначенням» [5, с. 59]. На думку О. Романенко, видатки бюджету – це 

«…об’єктивна категорія, яка має суспільне призначення, економічні відносини 
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з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави». Позитивним 

моментом вказаних дефініцій є трактування видатків бюджету як сукупності 

економічних відносин щодо використання коштів бюджетного фонду, адже 

саме вони складають зміст цього економічного поняття. Втім, важко не 

погодитись з аргументами проф. В. Дем’янишина щодо безпідставності їх 

визначення як економічної категорії [4, с. 94-95]. Цю позицію поділяють також 

інші автори підручника «Фінанси» за редакцією С. Юрія і В. Федосова, які 

визначають видатки бюджету як об’єктивне економічне поняття, сукупність 

грошових відносин в процесі використання коштів бюджетного фонду держави 

[9, с. 186-187]. 

В даний час Україна стоїть на порозі значної модернізації місцевого 

самоврядування. Необхідність реформування полягає в тому, що на 

державному рівні має здійснюватися регулювання всіх основних аспектів 

організації та функціонування муніципальної влади. 

Історія розвитку муніципальних фінансів в Україні, як і реформ 

української економіки в цілому, налічує вже більше десяти років. У результаті 

цих реформ у формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів, у розвитку 

нових бюджетних процедур відбулися зміни. 

У сучасному законодавстві в умовах децентралізації у  достатній мірі не 

були конкретизовані такі напрямки розвитку місцевого самоврядування, як: 

- Розмежування повноважень органів державної влади Російської 

Федерації і суб'єктів Російської Федерації з регулювання відносин у сфері 

місцевого самоврядування; 

- Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- Перелік питань місцевого значення та повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо їх вирішення; 

- Компетенція і взаємовідносини органів місцевого самоврядування різних 

рівнів; 

- Забезпечення відповідності прибуткових і витратних повноважень 

місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на місцевому рівні; 
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- Контроль за органами місцевого самоврядування та відповідальність 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб перед населенням і 

державою. 

Для усунення перерахованих недоліків потрібна нова редакція 

законодавства, яка враховує необхідність реформи місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування можливо лише тоді, коли відповідні органи влади 

мають стабільні власні або закріплені за ними на довгостроковій основі доходи. 

Для нормального функціонування фінансів місцевого самоврядування сьогодні 

необхідно переглянути підходи до формування та виконання місцевих 

бюджетів. 

Підсумовуючи розкриття сутнісних питань, можемо констатувати, що 

видатки місцевих бюджетів соціального призначення є багатоаспектним, 

складним економічним явищем. Будучи засобом реалізації соціальної функції 

держави та, водночас, інструментом вияву функцій суспільних фінансів, вони 

розкривають свою складну економічну природу. Вагома економічна й суспільна 

значимість питань, пов’язаних із здійсненням видатків соціального 

призначення з місцевих бюджетів, різноманітність підходів до розуміння їх 

змісту, структури та призначення вимагає активних наукових досліджень з цієї 

проблематики з метою формування теоретичного базису для підвищення 

ефективності використання обмежених державних коштів та рівня задоволення 

суспільних потреб особливо  в умовах децентралізації 
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Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні тісно пов’язані зі 
збільшенням ефективності діяльності малих підприємств. Малий бізнес як 
чинник зростання національної конкурентоспроможності є характерною 
ознакою сучасної розвиненої економіки. Проте, нині вклад малих підприємств у 
розвиток економіки є недостатнім.  Зарубіжний  досвід показує, що продукція 
малих підприємств формує понад 50% валового внутрішнього продукту країн 
Європейського Союзу (ЄС). В Україні, як і в розвинених країнах, частка малих 
підприємств у загальній їх кількості складає біля 94 %, у той час як частка 
населення, зайнятого у вітчизняному малому бізнесі не перевищує 25%. Це 
свідчить про значне відставання від високорозвинених країн, де цей показник 
становить близько 50-80% економічно активного населення. Це пояснюється, з 
одного боку, загальним спадом вітчизняного виробництва, продажів, будь-якої 
економічної активності, а з іншого боку, недостатньою державною підтримкою 
підприємницької діяльності. Особливо потребують державної підтримки малі 
форми підприємництва, що є індикатором соціально- економічного розвитку 
країни. Це вимагає з’ясування сутності малого підприємства. 

Цiллю статтi є дослідження складових державної фінансової політики у 
сфері підтримки малого бізнесу. 

Серед вагомих досліджень зарубіжних вчених у сфері державної 
фінансової політики підтримки малого 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, А. Маршала, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, 
Ж.-Б. Сея, С. Сісмонді, Дж. Стігліца, Ф. Хаєка, Й. Шумпетера. 

Складові державної фінансової політики підтримки розвитку малого 
підприємництва можна розглядати в економічному та процесному аспекті. З 
точки зору специфіки економічних відносин, що виникають, її складовими є: 
бюджетна політика, податкова політика, митна політика, грошово-кредитна 
політика, боргова політика, інвестиційна політика. З точки зору розуміння 
фінансової політики як процесу, можна її складовими вважати інститути, 
нормативно-правову базу, якою вони керуються, та фінансові інструменти, що 
використовуються для реалізації підтримки. 
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Центральне місце у системі органів виконавчої влади, що залучені до 
фінансової політики підтримки малого підприємництва до 2014 року  посідала 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, яка підпорядковувалася Кабінету Міністрів України 
опосередковано через міністра економічного розвитку та торгівлі. Метою її 
діяльності було створення умов, зокрема і фінансових, для забезпечення 
господарської діяльності на високорозвиненому рівні, сприяння зайнятості 
населення, виконання завдань Національної програми сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні, забезпечення видачі мікрокредитів суб’єктам 
підприємницької діяльності.  

Дана служба була реорганізована у Державну регуляторну службу 
України, яка не займається більше підтримкою підприємництва, а несе 
регуляторні, контрольні функції, здійснює ліцензування господарської 
діяльності та її дерегуляцію [1]. Повноваження ж стосовно підтримки малого 
підприємництва було передано департаменту розвитку підприємництва та 
регуляторної політики у складі Міністерства економічного розвитку та торгівлі. 

Діяльність департамент здійснює через Український фонд підтримки 
підприємництва, який за рахунок коштів Державного бюджету реалізовує 
програми розвитку малого та середнього підприємництва. В Україні 
передбачено також створення регіональних цільових фондів підтримки малого 
та середнього підприємництва. 

Підтримка малих підприємств, що займаються інноваційною діяльністю 
або у діяльності яких є інноваційна складова, здійснюється через Фонд 
підтримки малого інноваційного бізнесу, проте на сьогодні питання стосовно 
його підпорядкування та подальшої діяльності залишається  неврегульованим 
[4]. 

Державними установами, що займають важливе місце у підтримці 
рівноваги на ринку сільськогосподарської продукції, є Державна продовольчо-
зернова корпорація та Аграрний фонд. Державна продовольча зернова 
корпораціє є національним оператором зернового ринку, здійснює залучення 
кредитних та інвестиційних ресурсів у сільськогосподарське виробництво, 
просуває українське зерно та продукти його переробки на зарубіжні ринки. Ця 
установа співпрацює з аграріями через спотові та форвардні угоди та надає 
можливість отримати необхідні обігові кошти для посіву зернових. 
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Для підвищення ефективності державної фінансової підтримки малого 
бізнесу необхідно дослідити класифікацію її видів. Такі ознаки класифікації як 
за зворотністю наданої допомоги та за характером впливу на діяльність 
підприємства систематизовано автором, а такі як за джерелом фінансування, за 
напрямами діяльності суб’єкта малого підприємництва нами запропоновано, 
критеріальна ознака за фінансовими інструментами доповнена додатковими 
видами державної фінансової підтримки.  

Державне кредитування є найбільш розповсюдженим інструментом 
державної фінансової підтримки. Державні кредити характеризуються 
різноспрямованістю та низькими відсотковими ставками, орієнтацією на 
пріоритетні види економічної діяльності. В Україні функціонують такі 
державні кредитні програми як «Мікрокредитування суб’єктів малого 
підприємництва» та «Надання кредитів фермерським господарствам». 

Надання державної фінансової підтримки з державного бюджету 
здійснюється відповідно до бюджетних програм. Фінансування з державного 
бюджету може здійснюватись у вигляді прямого бюджетного фінансування, 
пільгового чи безвідсоткового кредитування, а також  державного замовлення 
на виконання робіт. 

За джерелом фінансування запропоновано розрізняти фінансування 
державним та місцевими бюджетами, фінансування державними цільовими 
фондами, фінансування міжнародними організаціями. За напрямами діяльності 
суб’єкта малого підприємництва запропоновано висвітлювати підтримку 
виробної, комерційної, науково-інноваційної діяльності, інвестиційної 
діяльності та комплексну підтримку. Детальна класифікація подана у табл. 1. 

Розглянемо складові поданої вище класифікації. 
Фінансування з місцевих бюджетів відбувається у межах регіональних та 

місцевих програм розвитку малого та середнього підприємництва. В Україні 
інструментом фінансової підтримки, що забезпечується коштами місцевих 
бюджетів є відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами. 

За кошти місцевих бюджетів здійснюється також впорядкування 
нормативного регулювання підприємницької діяльності, а саме контроль за 
дотриманням процедур оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення 
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моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність та 
розвиток підприємництва, проведення нарад та круглих столів, тематичних 
ярмарок, конкурсів, розробка інвестиційних пропозицій розвитку регіону, 
залучення малих суб’єктів господарювання до міжнародних програм та інші 
заходи. 

Фінансування з державних та місцевих цільових фондів може надаватися 
як за рахунок коштів відповідних бюджетів, так і за рахунок власних 
надходжень цільових фондів. За рахунок власних надходжень фінансуються 
різноманітні освітні заходи, проводяться тематичні зустрічі, надаються 
консультації суб’єктам малого підприємництва. 

Таблиця 1 –  Класифікація видів державної фінансової підтримки 

розвитку малого підприємництва. 
№ 
з/п Ознака класифікації Вид державної фінансової підтримки 

 
1. За джерелом 

фінансування 

Фінансування державним та місцевими бюджетами 

Фінансування державними цільовими фондами 

Фінансування міжнародними організаціями 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

За фінансовими 
інструментами 

Надання цільових субсидій 

Надання кредитів 
Надання гарантій за кредитами 

Розміщення державних замовлень 
Компенсація видатків на розвиток кооперації із 

великими підприємствами 

Цінове регулювання 
Пільгове оподаткування, реструктуризація податкової 

заборгованості 

Фінансовий лізинг 
 
 

3. 

 
За напрямами діяльності 

суб’єкта малого 
підприємництва 

Підтримка виробничої діяльності 
Підтримка комерційної діяльності 

Підтримка науково-інноваційної діяльності 
Підтримка інвестиційної діяльності 

Комплексна підтримка 

4. 
За зворотністю наданої 

підтримки 
Поворотна фінансова підтримка 

Безповоротна фінансова підтримка 
 
 

5. 

 

За характером впливу на 
діяльність підприємства 

Пряма підтримка (цільові субсидії, субвенції, гарантії, 
податкові пільги тощо) 

Непряма підтримка (фінансування створення бізнес- 
інкубаторів, стимулювання банків щодо кредитування 

малих підприємств) 
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В умовах недостатності державних коштів необхідно активно залучати 

фінансування від міжнародних організацій. Держава в такому випадку виступає 

посередником між міжнародними організаціями та малим бізнесом. Фінансова 

підтримка від міжнародних організацій виступає у вигляді забезпечення 

доступу до кредитних ресурсів через банки-партнери. Задля забезпечення 

участі міжнародних організацій у кредитуванні необхідне створення державою 

належних умов ринкового кредитування та контролю за виконанням програм. 

Розглядаючи класифікацію за фінансовими інструментами державної 

фінансової підтримки найбільш поширеним її інструментом є надання цільових 

субсидій, зокрема, на часткове погашення кредитів, під яким мається на увазі 

часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами. Даний інструмент 

підтримки доцільно використовувати для підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції, організацій агропромислового, енергетичного 

комплексу, венчурних підприємств, легкої промисловості в цілях закупівлі 

вітчизняної сировини для переробки, запасних частин і матеріалів для ремонту. 

Державна страхова підтримка малого бізнесу проявляється в основному в 

цільових субсидіях на страхування кредитів, зокрема, експортних кредитів та 

аграрному страхуванні. Вартим уваги проявом державного субсидування є 

також надання цільових субсидій на розвиток науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт та на придбання та впровадження нових технологій. 

В Україні даний інструмент використовується більшою мірою стосовно нових 

енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. Важливе місце займає в 

даному контексті фінансування інновацій, що здійснюється Державним банком 

інноваційного розвитку. 

Ефективним інструментом фінансової підтримки є також надання гарантій 
за кредитами. На сьогодні гарантії є особливо актуальними у зв’язку з 

обмеженістю державних коштів та ризикованістю надання державних кредитів. 
Проте, на жаль, в Україні немає розповсюдженої практики використання даного 
інструменту підтримки. Використання державних гарантій за кредитами 
комерційних банків може дати ряд переваг, а сааме дозволяє ефективніше 
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використовувати фінансові ресурси гаранта, створюється можливість 
підтримки малих підприємств без стартового капіталу, збільшується кількість 
підприємств – отримувачів кредиту, з’являється можливість реалізації великих 
проектів міжобласного значення. Таким чином, надання гарантій за кредитами 
може допомогти зекономити та ефективно використати кошти для підтримки 
малих підприємств. 

За умови розміщення державних замовлень держава виступає як основний 
замовник та споживач послуг, здійснює протекціоністську політику через 
організацію закупівель виключно серед вітчизняних підприємницьких 
структур. За допомогою такого інструменту держава одночасно забезпечує 
виконання своїх функцій та надає підтримку підприємницьким структурам. Із 
державними замовленнями також тісно пов’язаний механізм цінового 
регулювання. Поширеним є поєднання цих двох інструментів шляхом 
здійснення державних закупівель продукції задля подальшого регулювання цін 
на них. Цінове регулювання може виступати і самостійним інструментом 
підтримки в частині стримування зростання цін на електроенергію, газ, 

залізничні перевезення задля підтримки конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств. 

Цікавим для малого бізнесу може бути такий інструмент державної 
фінансової підтримки як компенсація видатків на розвиток кооперації із 
великими підприємствами. Цей механізм дозволяє перекласти частину витрат 
на підтримку малих підприємств на великі корпорації, зокрема через 
відсутність достатніх об’ємів державного фінансування та адресної допомоги. 
Найбільш поширеною у світі формою такої кооперації є створення кластерів, 
які є вигідними як для великих, так і для малих підприємств [2, с. 219]. 
Наприклад, велике підприємство розміщує замовлення на комплектуючі серед 
підприємств малого бізнесу й зосереджує власні зусилля на найбільш 
відповідальних та складних операціях. Така практика характеризує високу 
стійкість і стабільність малого бізнесу в довгостроковій перспективі. Проте, в 
Україні такий напрям фінансової підтримки поки не набув особливого 
поширення. 
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Важливим інструментом державної фінансової підтримки малого 

підприємництва є також податкові пільги. Зокрема пільгове оподаткування 

може проявлятися у вигляді спеціальних режимів оподаткування із заміною 

більшості податків на один податок або як податкові пільги у межах загальної 

системи оподаткування. Спеціальний режим оподаткування проявляється у 

вигляді спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. У межах 

загальної системи оподаткування в залежності від країни можуть надаватися 

найрізноманітніші податкові пільги залежно від пріоритетних видів 

підприємницької діяльності чи пільги, пов’язані із зменшенням податкового 

зобов’язання для малих підприємств, із умовою використання таких коштів на 

подальший розвиток підприємства. 

Фінансовий лізинг є ефективним джерелом підтримки малого 

підприємництва, оскільки надає в користування необхідне обладнання, а не 

гроші, що гарантує використання витрачених коштів за призначенням. До 

переваг лізингу варто також віднести нижчі ніж за банківськими кредитами 

відсоткові ставки та віднесення лізингових платежів до собівартості продукції, 

що зменшує оподатковуваний прибуток підприємства [5]. Підтримка 

застосування такого інструменту як лізинг здійснюється державою як у 

напрямку надання в лізинг державного майна, так і підтримці лізингових 

підприємств. Підтримка лізингових компаній реалізовується через право 

списання на амортизаційні відрахування до 35% вартості основних засобів, 

надання податкових пільг та сприяння створенню інфраструктури лізингової 

діяльності. 

Розглянемо класифікацію за напрямами діяльності підприємства. До 

критеріальної ознаки «комплексна підтримка» пропонуємо відносити державну 

фінансову підтримку, що надається за всіма напрямами діяльності підприємства 

та залежить від періоду функціонування підприємства, пріоритетності  для 

економіки виду його економічної  діяльності, місця знаходження та інших 

ознак притаманних підприємству в цілому. 
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Підтримка виробничої діяльності, що пов’язана з організацією та 
регулюванням процесу виготовлення продукції, виконанням робіт чи наданням 
послуг здійснюється через надання кредитів на купівлю основних засобів, 
необхідного технічного обладнання. Підтримка комерційної діяльності малих 
підприємств надається експортоорієнтованим підприємств та пов’язана з 
фінансуванням консультаційних витрат при виході на зарубіжні ринки, 
наданням експортних кредитів, страхуванням експортних операцій, 
організацією участі вітчизняних малих підприємств у закордонних виставках та 
ярмарках. 

Сьогодні інноваційні технології є необхідною умовою для забезпечення 
конкурентоспроможності держави, тому особливої уваги потребує підтримка 
інноваційної діяльності малих підприємств, під якою маємо на увазі діяльність 
пов’язану із науково-технічними розробками та їх введенням у виробництво. 
Венчурні підприємства потребують особливої фінансової підтримки держави 
оскільки працюють із дорого вартісними досі не введеними у виробництво 
технологіями, результатами наукових досліджень, що є причиною високих 
ризиків їх діяльності, організовують працевлаштування досвідчених науковців 
та висококваліфікованих спеціалістів, результатами діяльності яких можуть 
стати науково-технічні прориви, що сприятимуть структурній перебудові 
економіки на новітню технологічну основу ведення господарської діяльності. 

Під інвестиційною діяльністю малих підприємств розуміємо процес 
накопичення капіталу за рахунок його вкладення у відтворення основних 
засобів для розвитку підприємницької діяльності. Підтримка інвестиційної 
діяльності здійснюється за рахунок податкових пільг, відшкодування відсотків 
за користування кредитами, покращення економіко-політичної ситуації в країні, 
що сприятиме залученню зовнішніх інвесторів. 

За ознакою зворотності наданої підтримки розрізняють поворотну та 
безповоротну фінансову підтримку. Поворотна фінансова підтримка пов’язана з 
використанням фінансових ресурсів держави малими підприємства на 

поворотній основі на пільгових умовах. Безповоротна фінансова підтримка 
надається у вигляді прямих інвестицій у діяльність суб’єктів малого 
підприємництва та надається на визначені цілі. 
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За характером впливу на діяльність підприємства може надаватися пряма 

та непряма державна фінансова підтримка. Пряма державна фінансова 

підтримка надається у вигляді субсидій та субвенцій з Державного бюджету 

України та державних цільових фондів, надання податкових пільг, дозволу на 

здійснення прискореної амортизації, пільгового кредитування, державних 

замовлень, пільгових митних тарифів та направляється безпосередньо малим 

підприємствам, що потребують такої підтримки. 

Непряма державна фінансова підтримка здійснюється опосередковано, 

тобто безпосередньо впливає не на діяльність малого підприємства, а 

забезпечує результат через вплив на великі корпорації, банки, страхові 

компанії, громадські організації, органи місцевого самоврядування, установи 

інфраструктури розвитку малого підприємництва (навчальні центри, бізнес- 

інкубатори, технопарки, лізингові, консалтингові, аудиторські, юридичні 

фірми). Так, органи місцевого самоврядування можуть отримувати субвенції та 

дотації як премії за високий рівень розвитку малого підприємництва. У США 

широко використовується практика надання великим підприємствам державних 

замовлень за умови співпраці із малими підприємствами у виготовленні 

комплектуючих. Непряма державна фінансова політика підтримки малого 

підприємництва передбачає також створення державних цільових фондів 

розвитку, що акумулюють необхідні кошти для заохочення кредитування 

банками малого бізнесу. Зазначені фонди можуть створюватися не тільки за 

рахунок бюджетних коштів, а й за рахунок облігаційних позик  для приватних 

інвесторів [3]. 

Отже, ефективність підтримки малого підприємництва залежить від 

багатьох складових та є одним із головних чинників сталого розвитку 

економіки України. Сучасні умови ведення малого бізнесу вимагають 

зваженого прийняття рішень державою щодо фінансової політики його 

підтримки. В контексті прийняття рішень державну фінансову політику 

підтримку малого підприємництва варто розглядати як комплекс пріоритетних 

державних рішень, які визначають основний механізм, інструменти та 
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інститути фінансового регулювання та стимулювання розвитку малого 

підприємництва. Проте нині в Україні відсутній чіткий механізм надання такої 

підтримки, а окремі інструменти фінансової підтримки не використовуються 

взагалі. Складні умови господарювання вимагають чітких, стабільних та 

надійних умов державної фінансової підтримки національних 

товаровиробників-суб’єктів малого підприємництва та сприяння їх виходу на 

вітчизняні та зарубіжні ринки. При прийнятті рішень щодо надання державної 

фінансової підтримки на тлі обмеженості державних коштів її пріоритетними 

інструментами мають стати надання державних гарантій на кредити та 

розвитку кооперації малого бізнесу із великими підприємствами, залученню 

міжнародних кредитів. 

На сучасному етапі розвитку державної фінансової політики стосовно 

підтримки малого підприємництва в Україні відсутній незалежний державний 

орган із організації, управління та контролю за реалізацією державної 

фінансової підтримки підприємництва. Зважаючи на попередній досвід 

неефективного функціонування Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва необхідно створити 

незалежну державну установу, яка б здійснювала управління інструментами 

державної фінансової підтримки. Задля визначення необхідних характеристик 

ефективного державного органу із підтримки підприємницької діяльності варто 

звернути увагу на закордонний досвід створення інститутів державної 

фінансової підтримки, які довели свою ефективність. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  В 
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті досліджено сутність фінансової децентралізації, вказано переваги 
та недоліки її функціонування та вплив децентралізації на формування доходів 
територіальних громад. Проведено аналіз та оцінку структури фінансового 
забезпечення територіальних громад та частки в ній міжбюджетних 
трансфертів.  

Ключові слова: місцеві фінанси, децентралізація, органи місцевого 
самоврядування, доходи місцевих бюджетів, територіальні громади, 
фінансова незалежність. 

Сьогодні розвиток територіальних громад в Україні відбувається в якісно 
нових умовах проведення реформи децентралізації. Головним чинником, що 
сприяє якісним змінам на місцевому рівні, є фінансове забезпечення розвитку 
на місцевому рівні, яке є одним із пріоритетів адміністративної реформи та має 
бути достатнім для забезпечення сталого розвитку. Децентралізація загалом 
неможлива без передачі на місця повноважень і зобов’язань у фінансовій сфері, 

тобто без фінансової децентралізації, яка є процесом розподілу функцій, 
фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і 
локальним рівнями управління. Запровадження нової моделі фінансового 
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забезпечення місцевих бюджетів полягає у розширенні прав місцевих органів 
влади, наданні їм повної бюджетної самостійності одночасно з розширенням 
джерел формування місцевих бюджетів з метою створення реального підґрунтя 
для виконання своїх повноважень та підвищення мотивацій до нарощування 
дохідної бази місцевих бюджетів. Проте, децентралізація, зокрема і фінансова, 
має також і недоліки, без урахування яких можна отримати негативні наслідки 
для економіки країни. Тому є необхідність їх дослідження та врахування в 

процесі впровадження реформ. 
Теоретичні і практичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів та 

вплив децентралізації на дані процеси досліджують провідні науковці: Василик 

О.Д.,  Заброцька О. В., Луніна І.О., Мамонова В.В., Онищенко С. В., 

Опарін В.М., Ткачук А.Ф., Юрій С.І.  

Метою статті є дослідження сучасних проблем формування дохідної 

частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації та розробка 

пропозицій щодо підвищення фінансової незалежності та самостійності 

місцевих органів влади. 

У переважній більшості економічно розвинених країн однією з головних 

рис формування бюджетів виступає бюджетна децентралізація, оскільки саме 

органи місцевого самоврядування відповідають за розвиток окремих територій, 

виконання соціальних програм та програм економічного розвитку. Досвід 

даних країн показує, що саме децентралізація є найбільш ефективним методом 

забезпечення фінансової незалежності та стійкості місцевих органів влади, 

оскільки цей процес супроводжується передачею їм потужних джерел 

фінансування, раніше закріплених за центральним урядом, та збільшенням 

фінансової бази адміністративно-територіальних формувань. 

В Україні, починаючи з прийняття у 2014 році закону про реформу 

міжбюджетних відносин, відбуваються процеси децентралізації місцевих 

органів самоврядування для забезпечення їх фінансової спроможності. 

Відбулася кардинальна зміна руху фінансових потоків між державним і 

місцевими бюджетами на користь останніх. Децентралізація дала можливість 
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суттєво розширити дохідну частину місцевих бюджетів. Це відбулось за 

рахунок збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі 

частини податків виключно на місцевий рівень. Пріоритетним завданням 

запроваджених змін є перехід до системи цільових трансфертів, які будуть 

спрямовуватися на компенсацію видатків органів місцевого самоврядування, 

Основна ціль, яку має досягти децентралізація - є пошук достатніх обсягів 

фінансових ресурсів, які могли б в повній мірі забезпечили фінансову 

незалежність місцевих бюджетів бюджетної системи України. Фінансовий 

ресурс при формуванні спроможних громад є найбільш визначальним 

критерієм, який забезпечить сталий розвиток громад. 

Центральні органи влади передають повноваження на місця та можливість 

самостійно приймати рішення при формуванні доходів. Територіальна 

наближеність влади до населення, відповідно, буде спонукати  до посилення 

громадянської активності та підзвітності громаді. Проте, бюджетна 

децентралізація, окрім переваг, має і недоліки (табл.1). 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки бюджетної децентралізації [2] 
Переваги Недоліки 

можливість збереження макроекономічної 
стабільності 

поглиблює диференціацію у рівнях розвитку 
регіонів 

можливість забезпечення певного рівня 
інвестиційної активності 

мінімізує ефективність контролю 
центральної влади за бюджетним процесом 
на місцевому рівні 

забезпечення надання певного рівня 
суспільних послуг та раціональне 
використання бюджетних коштів 

зростання витрат на надання суспільних 
послуг для невеликих територій у випадку 
поширення «ефекту масштабу»  

наближеність місцевих органів влади до 
населення  та формування ефективних 
каналів комунікацій 

сприяє виникненню зовнішніх ефектів: 
«переливу і переповнення» 

посилення відповідальності органів 
місцевого самоврядування перед громадою 
(зниження корупції) 

при реалізації місцевих соціальних 
трансфертів можливе виникнення ефекту 
«гонки на виживання» 

зростання горизонтальної та вертикальної 
бюджетної конкуренції 

 

забезпечення фінансової самостійності 
органів місцевого самоврядування в 
прийнятті рішень 

 

стимулювання органів місцевого 
самоврядування до нарощування власного 
бюджетного потенціалу 
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Попри очевидні переваги бюджетної децентралізації існують і недоліки. 

Одним серед таких є домінування локальних інтересів над регіональними чи 

навіть загальнонаціональними. За оцінками експертів, надмірна децентралізація 

бюджетної системи ускладнює реалізацію державою такої функції як 

стабілізація та перерозподіл доходів [2]. 

Через постійну нестачу фінансових ресурсів органи місцевої влади у 

питанні управління формуванням доходів мають ще одну проблему –висока 

частка міжбюджетних трансфертів у складі дохідної частини бюджету. 

Основним з критеріїв, який сприяє формуванню спроможних громад є те, що 

питома вага базової дотації не повинна перевищувати 30% від суми власних 

доходів .На думку Зубріліної В.В. децентралізованими можна вважати системи 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування тих країн, де власні 

надходження місцевих бюджетів складають понад 50%, а країни, де рівень 

надходжень від трансфертів складає понад 45%, мають централізовану систему 

фінансового забезпечення[4].Однак, на сьогодні доходи місцевих бюджетів 

наполовину складаються з трансфертів із державного бюджету, відповідно 

органи місцевого самоврядування втрачають реальну здатність до здійснення 

управління соціально-економічним розвитком територій.  

Досить висока частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів свідчить про високий рівень залежності місцевих бюджетів від 

Державного та недостатність обсягу власних і закріплених доходів для 

виконання самоврядних та делегованих повноважень (рис. 1).  

Хоча питома вага обсягу власних і закріплених доходів місцевих бюджетів 

станом на 01.01.2017 року зросла, порівняно з попереднім роком, на 

5,7 відсоткових пункту і склала 46,6%, загальна фінансова спроможність 

місцевих бюджетів залишається низькою[3]. Міжбюджетні трансферти 

продовжують залишатися гарантами фінансової спроможності бюджетів 

місцевих органів влади. 
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Рисунок 1 – Структура доходів місцевих бюджетів у 2013–2017 роках 

Дана тенденція зберігається по причині того, що реформа децентралізації 

запроваджена частково. 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. У 2017 році було створено 366 ОТГ, станом на 1 січня 2018 року їх 

кількість зросла до 665. Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, на відміну від 

бюджетів необ’єднаних громад, демонструють динаміку до зростання (рис.2.). 

Отже, 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 1 січня 

2018 зросла майже вдвічі у порівнянні з 2017-м, відповідно загальна тенденція  

зростання власних доходів місцевих бюджетів значно покращиться.  

Дослідивши особливості процесу формування доходів місцевих бюджетів 

в умовах децентралізації, можна зробити висновок, що на сьогодні місцеві 

органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації 

управління економікою і соціальною сферою на місцевому рівні.  
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Рисунок 2 – Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, 2014-2017 рр. 

Причинами цього є часткове впровадження реформи децентралізації. 

Процес об'єднання територіальних громад необхідно реалізовувати для всіх 

громад, щоб забезпечити високий рівень фінансової самостійності. У громадах, 

що не є частиною ОТГ, збережений  у своїй основі механізм централізованого 

встановлення нормативів відрахувань від регулюючих доходів, хоча вони є у 

протиріччі з принципами бюджетної децентралізації, високий рівнем 

концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни та 

домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень коштів до 

місцевого бюджету.  

Недостатність коштів для фінансування розвитку місцевого 

самоврядування, зростання частки міжбюджетних трансфертів у складі доходів 

місцевих бюджетів та високий ступінь централізації фінансових ресурсів у 

державному бюджеті викликають необхідність надалі вдосконалювати 

нормативно-правову базу. 

Для вирішення даних проблем необхідно в першу чергу, впровадити 

реформу децентралізації до кінця. Є потреба також здійснити чіткий розподіл 

компетенції щодо розв’язання конкретних завдань між центральними органами 

влади й органами регіонального та місцевого самоврядування і таким чином 
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поступово здійснювати перехід до децентралізації державних фінансів. По-

друге, необхідно вдосконалити існуючий механізм між територіального 

фінансового вирівнювання між регіонами, оскільки практика доводить, що 

такий метод регулювання місцевих бюджетів не є справедливим та доцільним.  

Доцільним є стимулювання територій, що мають значний ланцюговий ефект 

поширення тенденцій економічного зростання. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ  

У статті проведений аналіз визначень понять «обслуговування бюджету» 
«виконання бюджету» «касове виконання бюджету», що дало змогу виявити 
всю неоднозначність. Досліджено процес впровадження казначейського 
виконання місцевих бюджетів, фактори недоцільного переведення касового 
обслуговування бюджетів. Визначено переваги казначейської системи 
виконання бюджетів. 

Ключові слова: виконання бюджету за доходами, виконання бюджету за 
видатками, , бюджетний процес, бюджетне планування, державні фінанси, 
бюджетний менеджмент, система бюджетного планування.  

В сучасних умовах фінансово-економічної кризи, рецесії, помітних 
валютних коливань та прямої загрози національній безпеці країни надзвичайно 
важливим є забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку, що 
потребує глибоких змін в сфері управління державними фінансами, а зокрема, у 
системі обслуговування державного і місцевих бюджетів. Адже стабільний 

фінансовий стан країни і є її передумовою стабільного розвитку і зростання 
суспільного добробуту. Даний процес є достатньо складним і багатогранним, а 
безпосередньо визначальну роль в ньому відіграє Державна казначейська 
служба України. 

Ціллю статті є обґрунтування теоретичних організації казначейського 

обслуговування бюджетів. 
Аналізуючи наукову літературу, можна сказати, що питання процесу 

обслуговування державного та місцевих бюджетів, напрями його 
удосконалення і модернізація досліджувалося широким колом науковців, а саме 
таких, як Ю. М. Барський, П. М. Боровик, Л. В. Гізатуліна, І. М. Кукса, 
О. В. Батура,  Р. Т. Макуцький, Л. Л. Осипчук, В. І. Стоян, П. В. Жук, С. І. Юрій 
та іншими. 
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Бюджет держави є головним фінансовим інструментом забезпечення її 

належного функціонування. Ефективність, належна якість та темпи розвитку 

держави  основною мірою залежать від складу бюджету держави, його 

структури та виконання. Саме від наявності адекватного фінансового плану та 

дотриманням всіх вимог процесу його виконання повноцінно забезпечується 

безпека суверенної та незалежної країни. Головний фінансовий план країни 

показує не лише конкретні обсяги фінансування статті видатків, але і вектор 

розвитку наступного року. Пріоритети фінансування показують на загальні 

пріоритети держави. Саме етапи виконання бюджету несуть за собою ряд 

проблемних моментів, які негативно відображаються в житті суспільства. 

Основним законодавчим актом, який регулює бюджетні правовідносини є 

Бюджетний кодекс України в якому визначено: «При виконанні державного 

бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування 

бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське 

обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського 

рахунку, відкритого у Національному банку України» [1]. 

Державна казначейська служба України є центральним органом 

виконавчої влади та керується в своїй діяльності Конституцією України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, Національного банку України тощо. 

Державна казначейська служба створена при Міністерстві фінансів 

України. Казначейську службу потрібно розглядати як самостійну 

організаційну одиницю, що формує власну кадрову, інформаційно-технічну 

політику в розвитку казначейської системи. 

Організаційна структура казначейської служби відтворює в певній мірі 

структуру адміністративно-територіального устрою України (рис. 1.).  

Відповідно до цього, казначейська система України має три рівня 

структури та складається із Державної казначейської служби України 

(центральний рівень), Управління Державної казначейської служби України 
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обласного значення (адміністративне управління в Автономній Республіці 

Крим, адміністративні управління – в містах Києва і Севастополя, 

24 адміністративні управління функціонують у областях), районні відділення 

Державної казначейської служби України (міські, районні в містах). 

 
Рисунок 1. Загальна структура Державної казначейської служби 

України 

Фінансування діяльності казначейської служби  відбувається за рахунок 

коштів державного бюджету України. Державна казначейська служба України 

та її територіальні органи – юридичні особи, які мають самостійні баланси та 

рахунки у банківських установах. 

Сутність діяльності казначейської служби України полягає у тому, що 

вона має забезпечити виконання державного бюджету через облік надходжень 

(податків та зборів, інших обов’язкових платежів) і проведення видатків 

державного бюджету шляхом сплати рахунків об’єктів господарської 

діяльності, що виконали роботи, і відповідно надали послуги розпорядникам 

коштів [6]. 

Зазначимо, що при цьому, Державна казначейська служба України 

реалізовує принцип Єдиного казначейського рахунку в поєднанні із 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Управління Державної казначейської служби України обласного значення (в АРК, 
областях, містах Києва та Севастополя) 

Управління Державної казначейської служби України у районах, містах, і 
районах у містах 
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централізованою системою, що дасть можливість мати вичерпну інформацію 

про щоденний стан державних фінансів, і забезпечить маневрування 

фінансовими ресурсами країни.  

Задля того аби зрозуміти сутність поняття «виконання бюджету» 

потрібно зупинитися детальніше на різних наукових підходах щодо його 

визначення. В найпростішому варіанті «виконати бюджет» означає не лише 

проведення запланованої видаткової частини бюджету, але й забезпечення 

своєчасного та повного надходження запланованої дохідної частини бюджету 

згідно з нормами чинного законодавства України. Органи Державної 

казначейської служби України прямо не втручаються в процеси виконання 

податкових зобов’язань, а лише ведуть реєстрацію надходжень на відповідних 

рахунках. Фінансування видатків також є визначальною складовою виконання 

бюджету, в такому випадку, через свою пасивну роль, органи Державної 

казначейської служби не виступають єдиним органом мобілізації  фінансових 

ресурсів для проведення планової видаткової частини бюджету. 

Основа процесу виконання бюджету – відображення всіх операцій щодо 

руху бюджетних коштів на балансових рахунках Державної казначейської 

служби України. Саме казначейству належить право відкривати та закривати 

рахунки обліку бюджету. 

В науково-економічній літературі дуже часто між поняттями «виконання 

бюджету» та «касове виконання бюджету» не існує чіткої межі, що якоюсь 

мірою зумовлює плутанину у визначеннях, а також зміну понять. Тому для 

вирішення суперечностей між цими категоріями існує необхідність для їх 

глибокого дослідження. 

Наприклад, виконання бюджету визначено як «завершальна стадія у 

бюджетному процесі під час якої формується і використовується бюджетний 

фонд» [7, с. 632]. Забезпечення повного та своєчасного надходження 

податкових і неподаткових платежів до бюджету, фінансування видатків 

відповідно до цільового призначення визначають основне завдання виконання 

бюджету. 
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Інше визначення поняття «виконання бюджету» трактується як процес 
отримання доходів і здійснення видаткової частини бюджету, які передбачені в 
затвердженому бюджеті. Він включає прогнозування по виконанню бюджету, 
управління бюджетними коштами, планування виконання бюджету, управління 
доходами та витратами, облік і звітність про виконання бюджету» [4, с.54]. 
Аналізуючи думку науковця Б.М. Теребіленко, можна сказати про те, що 
процес виконання бюджету розуміється як управлінський менеджмент, адже 

старіння управлінських методів призводить в кінцевому результаті до 
нецільового використання бюджетних коштів, що матиме негативне 
відображення на економіці країни. 

В.Г. Дем’янишин визначає виконання бюджету як «організований процес 
мобілізації доходів і здійснення видатків згідно із законом про державний 
бюджет та рішень органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети» 
[2, с. 3].  

Існує думка, серед деяких українських науковців, що «виконання 
бюджету, як державного так і місцевих, вважають стадією бюджетного 
процесу, який являє собою реалізацію бюджету за дохідною і видатковою 
частинами» [5]. 

За часів існування СРСР в законодавчих нормативно-правових актах 
існувала чітка межа поняття «виконання бюджету» та «касове виконання 
бюджету». Згідно з нормами радянського законодавства виконання державного 
бюджету СРСР організовувала Рада Міністрів СРСР, Міністерство фінансів 
СРСР, інші Міністерства і відомства, які забезпечували виконання передбаченої 
дохідної частини бюджету, витрачання бюджетних коштів виключно за 
цільовим призначенням. 

Тим самим, касове виконання бюджету СРСР здійснював Державний 
банк СРСР через свої установи, які акумулювали, вели облік та зберігали кошти 
державного бюджету і здійснювали фінансування видаткової частини бюджету 
за вказівками відповідних фінансових органів держави. В той самий час, 

поняття «касове виконання» бюджету означало тільки частину процесу 
виконання бюджету, виконання якої було покладено на кредитні організації. 
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На сьогодні, діюче законодавство бюджетної сфери України не 

розмежовує поняття «виконання бюджету» і «касове виконання бюджету». 

Бюджетний кодекс України не визначає окреме поняття «касове виконання 

бюджету», а описує тільки загальний порядок здійснення такого процесу [1]. 

Потрібно взяти до уваги і той факт, що багато дослідників даної теми 

стверджують, що переведення касового обслуговування бюджету до органів 

Державної казначейської служби України було недоцільним (табл.1.). 

Таблиця 1 - Фактори недоцільного переведення касового 

обслуговування бюджетів 

 

До сьогодні ведеться дискусія серед науковців про необхідність 

створення казначейства як окремого органу, його ролі у процесі бюджетного 

управління та проблеми вдосконалення організаційної структури, а також 

проблеми пов’язані з процесом казначейського виконання бюджету. Для 

отримання повних науково-дослідницьких результатів для початку необхідно 

винести на розгляд передумови створення такого органу як Державна 

казначейська служба України. 

В Україні 1991 рік – етап розбудови ринкової економіки, під час якого 

відбувся перехід від єдиного банку до дворівневої банківської системи (на 

першому рівні – Центральний Банк України, на другому – комерційні банки). 

Система касового виконання державного бюджету СРСР не задовольняла 

потреби ринкової економіки, адже вона була розрахована тільки на єдиний 

банк. В той час Національний банк України (1993 р.) відповідав лише за 

розміри здійснення емісії національної валюти, а комерційні банки проводили 

Фактори недоцільного переведення касового обслуговування бюджетів  органам 
Державної казначейської служби України 

додаткові адміністративні 
затрати на організацію 
виконання казначейських 
функцій  

дублювання  певних функцій, 
зокрема, в частині контролю 
(при цьому, в чинній редакції 
Бюджетного кодексу України 
повноваження різних органів 
бюджетного контролю чітко 
розмежовані) 

зниження якості контролю 
за цільовим використанням 
бюджетних коштів у 
зв’язку із формальним 
ставленням до цього 
представників органів 
казначейської служби 
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операції в рамках залучених коштів та банківського капіталу. Всі бюджетні 

кошти зосереджувались в недержавних банках, що зумовило зниження 

контролю за використанням бюджетних коштів.  

Таким чином, Указом Президента України від 27 квітня 1995 року «Про 

Державне казначейство України» з метою забезпечення ефективного 

управління бюджетними коштами  і касового виконання бюджетів усіх рівнів 

було утворено Державне казначейство України. Основним завданням, яке стало 

перед Державним казначейством України -  цільове використання державних 

коштів і спрямування їх на соціально-економічний розвиток суспільства [6]. 

Відзначимо, що існував ряд недоліків саме банківської системи 

виконання бюджетів. Адже обов’язки покладені на фінансові органи, а саме 

регулювання та переміщення коштів між бюджетами різних рівнів 

виконувались раз в тиждень без урахування важливих фінансових показників та 

результатів діяльності Міністерства фінансів України та органів місцевого 

самоврядування. Центральний банк України (НБУ) досить рідко надавав 

інформацію як оперативного так і деталізованого характеру про стан державних 

фінансів. 

Ситуація помітно змінилась при казначейській системі виконання 

бюджетів, адже з’явилася можливість  виконувати детальний облік доходів 

відповідно до бюджетної класифікації, а також надавати  інформацію про 

грошові надходження. На місцевому рівні це створило умови для регулювання 

потоків бюджетних коштів і таким чином повноцінне фінансування видаткової 

частини бюджету в мінімальні строки. 

Принципова відмінність казначейської системи виконання бюджетів від 

банківської полягає в тому, що всі бюджетні кошти акумулюються на єдиному 

казначейському рахунку. Він об’єднує в собі систему рахунків, що діють в 

єдиному режимі і через них органи казначейства здійснюють операції по 

доходах і видатках. Прикладом недосконалості банківської системи є вплив 

світової фінансової кризи 2008 року на фінансово-економічну ситуацію країни. 

Внутрішня та зовнішня макроекономічна нестабільність, окремі несприятливі 
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тенденції на грошово-кредитному і фондовому ринках негативно позначились 

на ліквідності і платоспроможності банківської системи в цілому. Тим самим 

розміщення бюджетних коштів на рахунках Державної казначейської служби 

України і акумуляція їх на єдиному казначейському рахунку дали можливість 

бюджетним установам та організаціям своєчасно та в повному обсязі 

виконувати видаткову частину зведеного бюджету. Головні переваги 

казначейської системи виконання бюджетів наведені на рис. 2.  

 
Рисунок 2 - Переваги казначейської системи виконання бюджетів 

До основних завдань Державної казначейської служби України, які 

визначені Бюджетним кодексом України, відносять такі: 

1. Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

2. Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів [1]. 

Також, існують другорядні завдання, які передбачаються при 

казначейському обслуговуванні бюджетів (рис. 3). 

Переваги казначейської системи виконання бюджетів 

достатня безпека зберігання фінансових ресурсів держави за допомогою мережі 
Національного банку України (зосередження бюджетних коштів на єдиному 
казначейському рахунку в НБУ зменшує ризик їх втрати); 
можливість повноцінного контролю за потоками бюджетних коштів як між 

рівнями бюджетної системи, так і від усіх розпорядників до кінцевих отримувачів 
бюджетних коштів; 
можливість оперативного управління коштами державного бюджету на підставі 

деталізованого обліку усіх без винятку операцій щодо отримання доходів та 
фінансування видатків бюджетів усіх рівнів; 
скорочення терміну надходження коштів на рахунки бюджетів для фінансування 

видатків; 
існування надійної та безпечної системи у сфері державних фінансів. 
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Рисунок 3- Казначейське обслуговування бюджетних коштів  

При таких умовах процес казначейського обслуговування бюджету 

вимагає дотримання певних вимог представлених на рис. 4., а саме відкриття 

рахунків розпорядникам бюджетних коштів, фінансування витрат згідно з 

нормами чинного законодавства, а також контроль за цільовим використанням 

коштів держави [3]. Неможливо не зазначити той факт, що органи казначейства 

відіграють  важливу роль в управлінні бюджетними коштами, адже вони 

являються основним  джерелом прозорої, достовірної та доступної інформації 

про стан державних фінансів України.  

Також потрібно відзначити той факт, що Державна казначейська служба 

України має велике значення у актуальних процесах сьогодення, а саме 

процесах бюджетної децентралізації. Оскільки вона бере безпосередню участь у 

розподілі доходів між різними ланками бюджетної системи згідно з нормами 

чинного законодавства.  

Казначейське обслуговування бюджетних коштів 

- розрахунково-касове 
обслуговування розпорядників 
і одержувачів бюджетних 
коштів, а також інших клієнтів 
відповідно до законодавства; 

- здійснення інших операцій з 
бюджетними коштами 

- ведення бухгалтерського обліку і складання 
звітності про виконання бюджетів з 
дотриманням національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших 
нормативно-правових актів Міністерства 
фінансів України 

- контроль за здійсненням бюджетних 
повноважень при зарахуванні надходжень 
бюджету, взятті бюджетних зобов’язань 
розпорядниками бюджетних коштів та 
здійсненні платежів за цими зобов’язаннями; 
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Рисунок 4 - Вимоги казначейського обслуговування бюджету 

Органи казначейства безпосередньо беруть участь в процесах 

акумулювання коштів до державного бюджету України. Адже вони здійснюють 

облік всіх доходів бюджетів і надають достовірну інформацію щодо їх розмірів. 

Саме це дає змогу швидко реагувати на потрібну кількість грошових коштів 

регіонам та своєчасно спрямовувати їх на нагальне фінансування в необхідних 

обсягах. 

Для реалізації принципів визначених Бюджетним кодексом України, 

важливим питанням є деталізація обліку окремих етапів бюджетного процесу. 

Також це дозволяє по максимуму вирівнювати невідповідності стану 

державних фінансів до попередніх прогнозів, які безпосередньо виникають в 

умовах нестабільної економічної ситуації країни. Державна казначейська 

служба України як повноважний учасник бюджетного процесу бере участь в 

таких процесах. 

Органи казначейства суттєво виділились серед інших фінансових 

установ. Звичайно ж виокремлення Державної казначейської служби не надало 

змоги активно регулювати процес виконання бюджету.  

Достатньо важко дати визначення такому процесу як казначейське 

обслуговування бюджетів, адже він повинен повністю забезпечувати соціально-

економічні потреби населення країни через принципи системності та принципи 

балансу дохідної та видаткової частин бюджету. В загальному, обслуговування 

відкриття рахунків з виконання бюджету в системі органів Державної 
казначейської служби України на Єдиному казначейському рахунку; 

Вимоги казначейського обслуговування бюджету 

реалізація попереднього і поточного контролю у процесі фінансування 
витрат. 

фінансування витрат, визначених законом про Державний бюджет 
України за відповідний бюджетний рік, у межах реальних надходжень і в 
терміни, що надають змогу виконати бюджетну програму;  
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бюджету – це процес, який передбачає реєстрацію та облік бюджетних 

операцій, прогноз показників надходжень до бюджету, планування грошових 

потоків бюджету, фінансовий контроль, міжбюджетний перерозподіл тощо. 

При цьому казначейське обслуговування бюджету, це «управління касово-

розрахунковими бюджетними грошовими потоками, що формують фінансовий 

фонд держави». 
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В даній статті розглянуто особливості формування фінансових ресурсів 

підприємств, визначено можливі напрями використання фінансових ресурсів з 

урахуванням цілей і завдань підприємства, встановлено вплив управління 

фінансовими ресурсами на результати господарської діяльності. 

Ключові слова: фінансові ресурси, використання фінансових ресурсів,  джерела 

формування, активи, затрати. 

Забезпечення динамічного розвитку української економіки на інноваційній 

основі неможливе без раціоналізації системи управління фінансовими 

ресурсами суб’єктів господарювання. Сучасна практика підприємницької 

діяльності розробила значну кількість способів підвищення ефективності 

функціонування підприємств. Для їх впровадження потрібні грошові кошти та 

інші засоби, що дозволять модернізувати 

виробничо-господарські процеси та підвищити конкурентоспроможність 

підприємства та його продукції. У таких умовах для кожного підприємства 

важливо знаходити свої перспективні напрями розвитку та використання 

фінансових ресурсів. Вибір оптимальних шляхів фінансування діяльності 

суб’єктів господарювання ускладнюється у зв’язку з відсутністю прозорої 

інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовища, у яких 

формуються основи процесів прийняття управлінських рішень, оптимізації 

структури капіталу, організації виробництва, маркетингу, логістики, управління 

персоналом, побудови взаємовідносин із зовнішніми організаціями тощо. 

Значна кількість підприємств в умовах жорсткої конкуренції на ринку не має 

фінансових ресурсів для повноцінного фінансування своєї діяльності. Такі 

обставини змушують керівництво підприємств перерозподіляти кошти на 
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першочергові потреби, фінансувати обмежене коло управлінських рішень чи 

завдань, оптимізувати витрати та заощаджувати. Разом з тим динамічний 

розвиток неможливий без належного фінансування господарської 

діяльності, тому для підприємств актуальним завданням стає як пошук коштів 

для нарощування капіталу, так і обґрунтування важливих напрямків 

використання наявних ресурсів, оскільки від цього залежатиме прибутковість їх 

діяльності та успіх на ринку в цілому. 

Метою статті є визначення раціональних та актуальних напрямків 

формування та використання фінансових ресурсів підприємств України для 

підвищення ефективності їх господарської діяльності. 

Питаннями формування та використання фінансових ресурсів займалися 

такі вітчизняні вчені, як М. Д. Білик, І. О. Бланк, О. Д. Василик, 

І. В. Зятковський, Л. О. Лігоненко, В. М. Опарін, К. В. Павлюк, 

А. М. Поддєрьогін та інші. Над дослідженням проблем функціонування 

фінансових ресурсів підприємств працювали російські та зарубіжні вчені 

Ю. Брігхем, Р. Брейлі, В. В. Бочаров, Г. Дональдсон, С. Майєрс, Дж. С. Мілль, 

В. М. Родіонова, М. В. Романовський, В. А. Слєпов, та ін. 
 Повноцінне функціонування ринкової економіки України можливе за 

умови ефективності використання фінансових ресурсів. Використані ресурси, 

формуючи ресурсний потенціал окремого підприємства, є часткою ресурсного 

потенціалу економіки в цілому чи окремих галузей. 

Фінансові ресурси утворюються за допомогою різноманітних джерел, 

одним з основних є формування фінансових ресурсів під час створення 

підприємства, а саме коли формується статутний капітал. Проте розрізняють 

також внутрішні та зовнішні джерела. Основну роль у складі зовнішніх джерел 

займає емісія цінних паперів, яка дає змогу збільшити акціонерний капітал 

фірми. Також додатковим джерелом для фірми, певною мірою, можуть бути 

бюджетні асигнування на безповоротній основі. Формування фінансових 

ресурсів здійснюється також на основі пайових та інших вкладів трудового 

колективу [1, C. 79-80]. 
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При мобілізації фінансових ресурсів підприємства найчастіше 

використовують такі способи їх залучення:  

- використання власних коштів для розширення своєї ринкової бази; 

- об’єднання фінансових ресурсів фірм для реалізації певних проектів; 

- залучення всіх можливих джерел фінансування для формування та 

реалізації інноваційних програм підприємств; 

- залучення донорських коштів великих фірм. 

Успішне формування та використання фінансових ресурсів підприємства 

часто пов’язують з ефективним управлінням фінансовими ресурсами.  

Управління використанням фінансових ресурсів підприємств може бути 

спрямоване на досягнення таких цілей : 

- створення конкурентоспроможної бази підприємства; 

- лідерство серед конкурентних фірм; 

- зростання обсягів виробництва та реалізації; 

- збільшення прибутку; 

- збільшення ринкової вартості фірми [2, C. 55-56]. 

З практичної точки зору доцільно групувати напрямки використання 

фінансових ресурсів підприємства за видами активів і витрат (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Напрями використання фінансових ресурсів підприємства 

[3, C. 282-283] 
Фінансові ресурси, опосередковуючи виробничу діяльність 

господарюючого суб’єкта, забезпечують її безперебійність, що значною мірою 
досягається за рахунок синхронізації їх надходження і витрачання. В 
протилежному випадку дисбаланс використання фінансових ресурсів загрожує 
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виникненню банкрутства. Кошти, які підприємство отримує від реалізації 
продукції, уможливлюють відновлення процесу виробництва, але при цьому 
частина доходу може спрямовуватись на відтворення фінансових ресурсів. 

Ресурси, які не приймають участь у процесі, можуть бути використані для 
відтворення у формі короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. 
Таке використання фінансових ресурсів з метою отримання доходу, уже є їх 
розширеним відтворенням, що підвищує ефективність всього відтворювального 

процесу на підприємстві [4, с. 147 - 148]. 
Важливим завданням при визначенні напрямів використання фінансових 

ресурсів підприємства є їх оптимізація та раціональний перерозподіл. 
Оптимальний варіант формування та використання фінансових ресурсів 
базується на застосуванні системно-аналітичного підходу до управління 
фінансами. В основі цього підходу лежить доцільність управлінського рішення, 
яке визначається ситуацією, що формується під впливом факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Досить суттєвою допомогою в 
управлінні фінансовими ресурсами, зокрема, у частині їх використання у 
господарській діяльності для підвищення ефективності є інформаційні 
технології. В епоху інформаційного суспільства жодне підприємство не 
обходиться без використання різноманітного інформаційного забезпечення, яке 
не лише підвищує оперативність обробки та отримання інформації, а й 
допомагає підтвердити чи спростувати рішення про зміни на підприємстві. 
Тому фінансування розвитку інформаційних технологій можна визначити як 
важливий напрям спрямування наявних ресурсів підприємства. 

Для належного використання фінансових ресурсів потрібно 
систематизувати наявні підходи до управління ними. Теоретична база 

управління фінансовими ресурсами підприємства представлена в табл. 1. 
Проаналізувавши інформацію, згруповану в таблиці 1, можна зробити 

висновки про те, що використання фінансових ресурсів підприємства базується 
на концепціях, методах, механізмах та інструментах, які передбачають 
підвищення ефективності управління підприємством. 
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Таблиця 1 - Теоретична база управління фінансовими ресурсами 

підприємства для визначення ефективних напрямів їх використання [5,    

с. 261-262] 

№ 
 

Концепції, 
Методи 

 

 
 

Характеристика 
 

Зв’язок з управлінням 
фінансовими ресурсами 

 
1.  

 
Системний 
підхід 

(концепція) 

Заснована на загальній теорії 
систем, що вказує на 
специфіку, сутність об’єкту 
управління як системи та усі 
взаємозв’язки з іншими 
господарськими системами 
 

Дозволяє розглядати процес 
управління фінансовими 
ресурсами підприємства як 
систему взаємопов’язаних 
елементів, на основі обліку 
властивостей системи, її 
складових 

2.  
Стратегічний 
менеджмент 
(концепція) 

Управління, засноване на 
цілях, формуванні та реалізації 
стратегій, спрямованих на 
досягнення поставлених цілей 
 

Сприяє реалізації стратегії 
управління фінансовими 
ресурсами в нових ринкових 
умовах 

3.  
Концепція 
фінансової 
безпеки 

Містить сукупність 
теоретичних положень 
стратегій, елементів, що 
забезпечують фінансову 
безпеку господарської системи 

Забезпечує довготривалу 
стійкість фінансових відносин 
підприємств, досягається 
безпека підприємств 

4. Управління 
надійністю 

(метод) 
 
 

Управління, засноване на 
виявленні причин порушення 
надійності роботи 
підприємства 
 

Сприяє підвищенню фінансової 
безпеки, виявленню 
специфічних ризиків надійності 
підприємства 
 

5.  
 

Бюджетування і 
внутрішній 

аудит 
(механізми) 

 
 

Бюджетування - механізм 
управління фінансовими 
ресурсами підприємства на 
основі бюджету окремих 
підрозділів. Внутрішній аудит - 
оцінка і підвищення 
ефективності процедур 
управління ризиками, 
внутрішнього контролю та 
управлінських процесів 

Сприяють реалізації функцій 
антикризового управління, 
спрямованого на фінансову 
стійкість підприємства 

6. Управління 
ризиками 

(інструментарій) 
 

Управління, засноване на 
ідентифікації, моніторингу і 
мінімізації ризиків 

Дозволяє виявити і нівелювати 
ризики, які властиві процесу 
управління фінансовими 
ресурсами 

 

Під час використання фінансових ресурсів оцінюються джерела їх 

формування. Суттєву роль у складі джерел формування фінансових ресурсів 

займає прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, амортизаційні 
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відрахування та інші внутрішні джерела не займають значної частки у 

формуванні фінансових ресурсів підприємства. Ефективна фінансова діяльність 

підприємства неможлива без постійного залучення позикових ресурсів. 

Використання позикового капіталу дозволяє суттєво розширити об’єм 

господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне 

використання власного капіталу та підвищити ринкову вартість підприємства. 

Тому так важливо приділяти достатньо уваги заходам, які будуть спрямовані на 

вдосконалення використання фінансових ресурсів на підприємстві [6, C.8-9]. 

 Оцінювати використання фінансових ресурсів підприємства необхідно 

проводити за показниками стійкості, платоспроможності та ділової активності, 

які розглядаються через коефіцієнти структури капіталу, ліквідності та 

оборотності, що дає можливість кількісно оцінювати вплив якості управління 

фінансовими ресурсами на рівень рентабельності та динаміку розвитку 

підприємства [7, C. 42-43].  

Таким чином, у сучасних умовах господарювання значна частина 

підприємств зазнає необхідності підвищення ефективності і раціоналізації 

процесів управління фінансовими ресурсами. В залежності від поставлених 

цілей розвитку діяльності підприємств будуть змінюватись і напрями 

використання фінансових ресурсів.  

Серед можливих проблемних завдань, які можна вирішити за допомогою 

ефективного використання фінансових ресурсів є створення 

конкурентоспроможної бази підприємства; забезпечення лідерства серед 

конкурентів; уникнення банкрутства; зростання обсягів виробництва та 

реалізації; покращення показників прибутковості та збільшення ринкової 

вартості підприємства.  

Результативність використання фінансових ресурсів сприятиме загальному 

покращенню умов господарювання на ринку та підвищенню позитивних 

настроїв з боку працівників і споживачів, які своїми діями у подальшому 

будуть підтримувати ініціативи керівництва щодо вдосконалення управлінської 
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політики. Формування ефективної системи використання фінансових ресурсів 

потребує впровадження новітніх технологій та підготовки кваліфікованих 

спеціалістів. В умовах фінансової та економічної нестабільності формування 

фінансових ресурсів стає більш складним процесом та вимогає пошуку нових 

джерел їх формування і розширення.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 

У статті досліджено економічний зміст інвестиційної стратегії страхової 

компанії. Визначено місце і  значення інвестицій для національної економіки. 

Зокрема розглянуто систему взаємозв’язку понять у процесі здійснення 

інвестиційної стратегії страхової компанії. Досліджено, необхідність 

розробки інвестиційної стратегії страховика, визначено аспекти 

інвестиційної стратегії суб’єкта та взаємозв’язок факторів впливу на 

формування інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Ключові слова: страхова компанія, інвестиції, інвестиційна стратегія 

страхової компанії, інвестиційна діяльність страхової компанії, інвестиційний 

потенціал. 

У сучaсниx умoвax poзвитку вітчизнянoї eкoнoміки нeмoжливo 

мoдepнізувaти pинкoву тa сoціaльну інфpaстpуктуpу бeз зaлучeння і 

eфeктивнoгo викopистaння інвeстицій. Aкумулюючи вітчизняний тa інoзeмний 

кaпітaл, зaбeзпeчуючи дoступ дo сучaсниx тexнoлoгій, мeнeджмeнту – 

інвeстиції спpияють пoжвaвлeнню гoспoдapськoї aктивнoсті нa мaкpo- тa 

мікpopівні. Дeфіцит фінaнсoвиx peсуpсів зумoвлює нeoбxідність зaлучeння 

інвeстицій щoб зaбeзпeчити динaмічнo стійкий poзвитoк у сepeдньo- тa 

кopoткoстpoкoвій пepспeктиві. 

Метою статті є дослідження сутності та видів інвестиційної стратегії 

страхової компанії. 

Oкpeмі aспeкти тeopeтикo-мeтoдoлoгічнoгo oбґpунтувaння спeцифіки 

інвeстиційнoї діяльнoсті тa фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння стpaxoвиx кoмпaній 

poзглядaють тaкі зapубіжні фaxівці, як: O. Apxіпoв, A. Aфoнсo, A. Бaкіpoв, 

A. Бaутoв, Дж. Бpaун, Т. Гвapліaні, Ю. Гpизeнкoвa, П. Poзeнштeйн-Poдaн, 

P. Стьюapд A. Фінкeльштeйн, P. Фpaнк, Д. Фуpчeттті тa ін. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Cучacнi тeндeнцiї poзвитку 

eкoнoмiки, a тaкoж ocoбливocтi функцioнувaння стpaxoвиx кoмпaнiй 

зумoвлюють пoтpeбу пoшуку шляxiв пpимнoжeння фінaнcoвиx pecуpcів для 

eфeктивнoгo функціoнувaння. Тaк, в умoвax oбмeжeнocтi кoштів тa 

зaбeзпeчeння cтійкoгo фінaнcoвoгo cтaну й пpибуткoвoті, oдним з 

нaйгoлoвнiшиx джepeл фopмувaння кaпiтaлу cтpaxoвoї opгaнiзaцiї, є 

iнвecтицiйнa дiяльнicть. 

Cтpaxoві кoмпaнії, згідно Закону України «Про страхування», є 

„нeбaнківськими фінaнсoвими устaнoвaми, які ствopюються у фopмі 

aкціoнepнoгo, пoвнoгo aбo кoмaндитнoгo тoвapиствa, a тaкoж тoвapиствa з 

дoдaткoвoю відпoвідaльністю тa oтpимують в устaнoвлeнoму пopядку ліцeнзію 

нa пpoвaджeння тaкoї діяльнoсті” [28]. Відмінність їx діяльнoсті від іншиx 

гoспoдapюючиx суб’єктів в тoму, щo вoни спoчaтку aкумулюють гpoшoві 

внeски свoїx клієнтів, a вжe пoтім, зa визнaчeними у дoгoвopі умoвaми, 

здійснюють виплaти пo циx дoгoвopax. Відтaк, стpaxoвики мaють у свoєму 

poзпopяджeнні тимчaсoвo вільний кaпітaл, який мoжнa інвeстувaти у пeвні 

фінaнсoві інстpумeнти. 

Iнвeстицiї являють сoбoю кaтeгopiю, якa нaйбiльш чaстo 

викopистoвується в eкoнoмiцi як нa мaкpoeкoнoмiчнoму, тaк i нa 

мiкpoeкoнoмiчнoму piвняx. B eкoнoмiчнiй лiтepaтуpi iснує бaгaтo визнaчeнь 

цьoгo пoняття, oднaк запpoпoнoвaнi в ниx тлумачення окреслюють iнвeстицiї 

нeдoстaтньo розгорнуто aбo досить обмежено, приділяючи увaгу лишe нa 

oкpeмим сутнiсним стopoнaм терміну.  

Нaoчнe зoбpaжeння пoтeнційниx нaпpямiв iнвeстувaння фiнaнсoвиx 

peсуpсiв стpaxoвиx кoмпaнiй нaвeдeнo нa pис 1. 

Тaким чинoм мoжeмo ствepджувaти, щo дiяльнiсть стpaxoвикa, пoв’язaнa 

з poзмiщeнням тa упpaвлiнням стpaxoвими peзepвaми, пo сутi є iнвeстицiйнoю 

дiяльнiстю. 
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Pисунок  1 - Пoтeнцiйнi нaпpями вклaдeнь стpaxoвиx кoмпaнiй тa 

джepeлa їx фiнaнсувaння 

З метою визначення оптимальних напрямів вкладень капіталу і виявлення 

найбільш ефективних способів його використання протягом досить тривалого 

періоду зі стабільною віддачею, необхідно розробити стратегію інвестування 

страховика та успішна її реалізація [4, с.5]. 

Відповідно, можна зробити висновок, що формування інвестиційної 

стратегії страхової компанії є структурним елементом стратегії фінансового 

управління страховика. Тому, процес розробки інвестиційної стратегії доцільно 

розглядати в межах специфіки фінансового управління страховою організацією. 

Інвестиційна діяльність з точки зору економічної системи не може 

передбачати задоволення тільки поточних інвестиційних потреб компанії. Її 

слід розуміти як засіб досягнення поставлених перспективних цілей з метою 

отриманням очікуваного інвестиційного ефекту. Це можливо тільки в деякій 

віддаленій перспективі, оскільки в даному випадку компанії необхідно 

розробити певні стратегічні підходи до планування та організації інвестиційної 

діяльності, тобто розробити інвестиційну стратегію. 

Як і будь-який інший процес, що підпорядкується досягненню визначеної 

мети, інвестиційна діяльність потребує управління. З цією метою інвестиційна 

Інвeстиційні peсуpси стpахoвика

Власні Залучeні 

Напpями вкладeнь 

Активи для пpeдставлeння peзepвів, визначeних 

Закoнoм Укpаїни „Пpo стpахування” 
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діяльність страховика реалізується на основі інвестиційної стратегії, яка 

розробляється з використанням різних фінансово-економічних методів, що в 

сукупності складають науково-фінансову методологію формування 

інвестиційної стратегії страховика. 

Відповідно, сутність терміну «інвестиційна стратегія» випливає із 

загального визначення поняття стратегії, оскільки інвестиції є невід'ємною 

складовою фінансово-господарської діяльності організації. Тому, інвестування 

як процес вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою отримання 

прибутку безпосередньо пов'язано зі стратегічним управлінням в цілому і 

зокрема з плануванням [3, с.19]. 

Інвестиційна стратегія - це основний напрям, або план, інвестиційної 

діяльності економічної системи, проходження якого в довгостроковій 

перспективі повинно привести до досягнення поставлених інвестиційних цілей 

і одержанню інвестиційного ефекту. Вона визначає основні напрями та форми 

інвестиційної діяльності, характер формування необхідних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що 

забезпечують передбачений загальний розвиток економічної системи [3, с. 11]. 

Інвестиційна стратегія - це система довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності суб’єкта господарювання, які визначаються загальними завданнями 

його розвитку та інвестиційною політикою, а також передбачає вибір найбільш 

ефективних шляхів їх досягнення [6, с. 41]. 

Визначивши загальний зміст інвестиційної стратегії суб’єкта 

господарювання, необхідно зазначити, що інвестиційна стратегія страхової 

компанії - це довгострокова стратегія страховика, яка стосується інвестицій, і 

яка визначається стратегічними цілями страхової компанії. 

Таким чином, інвестиційна стратегія страхової компанії повинна 

розроблятися відповідно до цілей її функціонування, а всі інвестиції страховика 

необхідно розглядати як один з основних способів досягнення головної мети 

страхової компанії (див. рис.2). 
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Рисунок 2 -  Необхідність розробки інвестиційної стратегії страховика 

Стратегія управління активами та інвестиціями передбачає розробку 

інвестиційної стратегії страхової компанії. 

Інвестиційні стратегії страхової компанії, що розробляються для інвесторів 

з різним менталітетом інвестиційної поведінки на фінансовому ринку, тобто з 

різною схильністю до ризику, можна розділити на три основних види: 

консервативні, помірні та агресивні стратегії. 

На інвестиційну стратегію страхової організації крім основних цілей і 

менталітету її інвестиційної поведінки впливають також і поставлені перед 

страховиком завдання. 

Дослідження інвестиційної стратегії страховика необхідно проводити 

тільки у зв'язку з головними цілями функціонування організації. Інвестиційна 

стратегія є структурованою сукупністю декількох взаємопов'язаних аспектів. 

Інституційний аспект інвестиційної стратегії - це сукупність таких 

основних складових як: види інвестицій, інвестиційний портфель компанії та її 

ризики. 

Нормативно-правовий аспект інвестиційної стратегії включає: 

1) законодавчі та інші нормативно-правові акти держави, які 

створюють правову базу та фіскальну сферу, в межах яких суб'єкт 

господарювання формує інвестиційну стратегію та здійснює інвестиційний 

процес; 
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2) облікову політику компанії, внутрішні регулюючі документи, які 
дають змогу забезпечити єдиний інвестиційний процес для усіх підрозділів 
даної організації. 

Економічний аспект - це сукупність економічних елементів інвестиційної 
стратегії, до яких відносяться: система економічних показників для оцінки 
інвестиційної стратегії, процес управління, фінансування інвестиційного 
процесу. В межах економічного аспекту виділяють основні методи, критерії та 
цілі інвестиційної стратегії. 

Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії - це система 
обробки інформації (СОІ), що складається з наступних підсистем: збору і 
сортування інформації, зберігання інформації, пошуку та аналізу інформації. 
СОІ є базисом оперативного інформаційного обміну в рамках корпоративної 
інвестиційної стратегії, вона дозволяє оперативно реагувати на зміни в 
юридичних нормах, прогнозувати економічні перспективи розвитку ринків та 
передбачати зміни в межах інституційного аспекту, а також економічного 
аспекту інвестиційної стратегії [5, с.53-54]. 

З урахуванням наведених визначень, на основі виокремлення специфічного 
логічного взаємозв’язку між поняттями «інвестиційна діяльність», 
«інвестиційні ресурси», «інвестиційний потенціал» можна дати авторське 
тлумачення поняття «інвестиційна стратегія». Інвестиційна стратегія - це спосіб 
реалізації довгострокових інвестиційних цілей страхової організації, що дає 
можливість здійснити реальну оцінку інвестиційних можливостей компанії, 
забезпечити максимально ефективне використання її інвестиційних ресурсів у 
процесі формування інвестиційного портфеля та забезпечити чіткий 
взаємозв’язок стратегічного, тактичного, оперативного управління 
інвестиційною діяльністю страховика. 

Основною мето інвестиційної стратегії страхової компанії є підтримка 
фінансової платоспроможності та надійності страхової компанії, а також 
мінімізація впливу інвестиційних ризиків шляхом застосування принципу 

диверсифікації. З метою забезпечення найбільш ефективної реалізації 
інвестиційної стратегії, страховій компанії необхідно здійснювати якісне 
управління сформованим інвестиційним портфелем. 
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Важливим напрямом інвестиційної стратегії є підтримка ліквідності, 

забезпечення відповідної прибутковості інвестицій за рахунок диверсифікації 

(розподілу інвестиційного портфеля між різними фінансовими інструментами 

та іншими активами задля зниження ризику) [1, с.15]. 

Процес формування інвестиційної стратегії відбувається під впливом як 

внутрішніх і зовнішніх факторів, так і з урахуванням ризикованості і дохідності 

інвестиційної діяльності, а відповідно до наявних інвестиційних ресурсів та 

визначеної інвестиційної стратегії формується інвестиційний портфель 

страхової компанії. 

Оскільки кожній страховій компанії притаманні такі характерні критерії як 

рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, 

особливості формування інвестиційних ресурсів, то інвестиційна стратегія 

дозволяє адаптувати інвестиційну діяльність страхової організації до змін її 

економічного розвитку. 

Таким чином, інвестиційну стратегію страхових організацій слід 

розглядати як взаємопов’язану сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу, що визначають можливість страхових компаній залучати фінансові 

ресурси та ефективно розміщувати їх у дозволені законодавством об’єкти 

інвестування. 

У сучасних умовах господарювання інвестиційна стратегія стає одним з 

визначальних чинників успішного та ефективного розвитку страхової компанії, 

тому якісно розроблена інвестиційна стратегія страховика: 

- забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та 

інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку 

страховика; 

- дає можливість реально оцінити інвестиційні можливості страхової 

компанії; 

- дозволяє максимально використовувати інвестиційний потенціал та 

активно маневрувати інвестиційними ресурсами; 
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-  забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних 

інвестиційних можливостей, які виникають в процесі змін факторів 

зовнішнього ринкового інвестиційного середовища[2, с.66-67]. 

Пpoцeс фopмувaння стpaxoвoгo фoнду сприяє вклaдeнню тимчaсoвo 

вільниx кoштів у бaнківські й інші кoмepційні стpуктуpи, у нepуxoмість, 

пpидбaння цінниx пaпepів тoщo. З poзвиткoм pинку у стpaxувaнні нeзміннo будe 

удoскoнaлювaтися і poзшиpювaтися мexaнізм викopистaння тимчaсoвo вільниx 

зaсoбів. 
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

У статті визначена необхідність повноцінної реалізації регіональної 

бюджетно-податкової політики. Вивчені теоретичні аспекти формування 

регіональної політики. Виявлені проблеми та окреслені напрями практичної 

реалізації регіональної бюджетно-податкової політики в контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку.  

Ключові слова: бюджет, податки, регіон, розвиток, економіка, державне 

регулювання, політика.  

Однією із умов збалансованого соціально-економічного розвитку країни є 

ефективна система бюджетно-податкових відносин, яка спрямована на 

оптимізацію бюджетної децентралізації, а також на визначення чітких 

повноважень органів місцевого самоврядування [7].  

Виходячи з того, що Україна обрала стратегічний курс на євроінтеграцію, 

постає необхідність дослідження загальних закономірностей побудови 

бюджетно-податкової системи в державах-членах ЄС, що обумовлюється 

взаємозв’язками між певними параметрами розвитку країн та їх особливими 

фінансово-економічними характеристиками.  На сьогоднішній день існують 

спільні для всіх розвинутих європейських країн теоретичні передумови і 

науково обґрунтовані принципи побудови бюджетної та податкової системи, а 

також шляхи реалізації ефективної регіональної  політики. Варто зазначити, що 

саме в ЄС податкова практика знаходиться на високому професійному рівні.  

Особливе місце в питаннях адаптації податкової політики України до 

вимог ЄС належить регіональній податковій політиці. Вона, з одного боку, 

відображає механізми державного регулювання з метою забезпечення 

оптимального оподаткування регіонів, тобто перелік місцевих податків і зборів, 
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відсоток регулюючих податків, закріплених на постійній основі згідно з чинним 

законодавством за регіоном. З іншого – місцевим владним структурам надано 

право в рамках, визначених законодавством, надавати пільги платникам зі 

сплати окремих податків та зборів, що надходять до місцевих бюджетів. 

Система заходів, яку передбачає регіональна податкова політика, повинна бути 

направлена на реалізацію інтересів держави стосовно регіонів і внутрішніх 

інтересів самих регіонів [2, с.14]. 

Метою статті є вивчення механізму реалізації регіональної бюджетно-

податкової політики.  

Питаннями фіскальної децентралізації серед зарубіжних вчених займались: 

Ш. Бланкарта, Ю. Немеца, С. Тібу, А. Шаха. Проблемам, які пов’язані із 

запровадженням регіональної політики в Україні, присвячені публікації 

В. Гейця,  Б. Данилишина, М. Долішнього, С. Дорогунцова, В. Павлова, 

В. Симоненка, М. Чумаченка та інших.  

Незважаючи на довготривалі дискусії, сьогодні можна говорити про 

недостатнє обґрунтування механізму посилення стимулюючої ролі податкових 

інструментів державної регіональної політики, зокрема у такому напрямі, як 

надання податкових пільг, що стали дестабілізуючим фактором на шляху 

забезпечення розвитку економіки.  

Тому, розглядаючи проблему оподаткування з позицій регіонального 

розвитку в європейських країнах, для українських реалій необхідно 

справедливо розподіляти податковий тягар між усіма регіонами, враховуючи їх 

податкоспроможність. Це означає вилучення податкових надходжень з регіонів 

відповідно до їх можливостей з урахування потреб соціально-економічного 

розвитку при використанні усіх регіональних ресурсів, а також розширення 

бази оподаткування.  

Бюджетно-податкова система є основою будь-якої сучасної держави. Через 
бюджетно-податкову систему держава здійснює перерозподіл валового 
внутрішнього продукту (ВВП), саме податкова система визначає використання 
то чи іншої моделі бюджетно-податкової політики держави для задоволення 
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суспільних потреб. Тому, компенсацію зниження податкових надходжень 
внаслідок скорочення кількості податків можливо перекрити збільшенням кола 
платників за умови виводу господарської діяльності з тіньовій економіки, і 
перехід їх на легальне функціонування [4, с.299]. 

У контексті підвищення рівня економічного розвитку регіонів України 
важливим завданням системи оподаткування є підвищення фінансової стійкості 
регіонів. Ця категорія є однією з підвалин сучасної державної регіональної 
політики, яка орієнтується на максимальну фінансову самостійність регіонів у 
вирішенні проблем соціально-економічного розвитку. 

У сучасних умовах господарювання основними напрямами удосконалення 
системи оподаткування у контексті підвищення фінансової стійкості регіонів є: 

- удосконалення структури дохідних джерел місцевих бюджетів, зокрема, 
підвищення ролі місцевих податків і зборів, розширення переліку 
загальнодержавних податків, закріплених за місцевими бюджетами; 

- зниження податкового тиску на виробників, що повинно певною мірою 
компенсуватися розширенням бази оподаткування та упорядкуванням практики 
надання податкових пільг; 

- комплексне доопрацювання системи формульних розрахунків при 
визначенні міжбюджетних трансфертів і системи податкових пільг у напрямі 
стимулювання регіонів до їхнього подальшого соціально-економічного 
розвитку; 

- підвищення частки власних закріплених доходів у структурі бюджетів 
внутрішньо обласних регіонів; 

- удосконалення механізму формування і виконання бюджету розвитку 
місцевих бюджетів, фінансові ресурси якого спрямовуються на розбудову 
місцевої соціальної та виробничої інфраструктури, культурні програми [1, с.63]. 

Місцеві органи влади, щоб бути дійсно самостійними та відповідальними у 
вирішенні покладених на них завдань, повинні мати надійні та гнучкі джерела 
власних доходів. Сьогодні місцеві органи влади України одержали у своє  

розпорядження достатньо інструментів, за допомогою яких вони можуть 
привести доходи місцевих бюджетів у відповідність до потреб населення 
відповідних територій.   
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Саме система раціонального співвідношення доходів та видатків місцевих 

бюджетів забезпечує ефективну децентралізації, надає можливість 

забезпечувати оптимізацію бюджетних відносин з урахуванням специфічних 

потреб фінансування соціально-економічного розвитку територіально-

адміністративних одиниць та є запорукою успіху трансформаційних 

перетворень в економіці нашої країни. 

Починаючи з 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів України 

було розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої 

низки податків, а також запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева 

влада збирає 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% 

державного мита, 10% податку на прибуток підприємств. 

Разом з тим, у місцеві бюджети надходять збори з роздрібного продажу 

підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

нафтопродуктів) за ставкою 5% вартості реалізованого товару. Крім того, 

доходи поповняться податком на нерухомість, яким відтепер оподатковується і 

комерційне (нежитлове) майно, податком на автомобілі з великим об’ємом 

двигуна, 80% екологічного податку (замість 35%) та 25% плати за надра. 

І найголовніше – тепер саме місцева влада вирішує на які потреби вона може 

витрачати ці кошти [6, с.470]. 

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 за січень-вересень 2016 року в 

порівнянні з січнем-вереснем 2015 року на 18,8%, або на 1131,1 млн. грн. і 

становлять 7135,1 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету 

склали 3229,6 млн. грн.,  їх обсяг скоротився на 3,3%, або на 109,7 млн. грн.  

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 
січень-вересень 2016 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів 
фізичних осіб – 48,8% (його сума становила 2 511,8 млн. грн.), податок на 
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прибуток – 9,7% (497,4 млн. грн.), плата за землю – 9,2% (471 млн. грн.), 
єдиний податок – 8,6% (442 млн. грн.), акцизний податок з реалізації 
підакцизних товарів – 5,4% (278,8 млн. грн.), військовий збір – 4,2% 
(215,7 млн. грн.) та інші. 

Найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 
підприємствами промисловості. Протягом січня-вересня 2016 року до 
Зведеного бюджету від них надійшло 1054,7 млн.грн. (без врахування 
надходжень по ВПП), що становить 18,8% від загального збору платежів по 
області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області 
сплачено 495,3 млн. грн. (21,2% від загального збору податків до державного 
бюджету по області). 

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва за 9 місяців 2016 року становить 1738,6 млн.грн., або 33,8% від 
загальних обсягів надходжень, що на 71,4% більше ніж в аналогічному періоді 
2015 року [9].  

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету 

області отримано також 212,5 млн. грн. дотацій та 5749,7 млн.грн. субвенцій з 
державного бюджету. Тобто, з врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів 
(субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах 
загального фонду отримав 9249,9 млн.грн. 

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 
соціально-культурної сфери: за 2016 рік на розвиток Вінницької області 
використано 7160,4 млн.грн. – це 89,4% усіх видатків загального фонду, у тому 
числі на освіту використано 2298,5 млн.грн., на охорону здоров’я – 1378,8 
млн.грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3164,0 млн.грн, на 
культуру – 248,3 млн.грн.. 

На сьогоднішній день у Вінниці та Вінницькій області в повному обсязі 
забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та 
своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті 
енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню, стипендій та 
пенсій. 
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Сьогодні ще  складно стверджувати, що існуюча регіональна податкова 

політика цілком відповідає економічним інтересам регіону. Трансформація 

податкової системи проходить складно, проте вона є зрозумілою для платників 

податків, поступово набуває легкості в адмініструванні та  намагається 

адаптуватися до вимог Європейського Союзу. На жаль, серед найгостріших 

проблем вітчизняного бізнесу залишається нестабільність податкового 

законодавства, високе фіскальне навантаження на фонд заробітної плати, а 

також тіньова економіка і контрабанда, які створюють чесним платникам 

податків завідомо неконкурентне становище. 

Можна виділити три основні чинники ефективності реалізації 

регіональної бюджетно-податкової політики. По-перше, це ясність, прозорість і 

чіткість у визначенні правил реформування. По-друге, важливим чинником є 

рівень автономності місцевої влади в здійсненні видатків і в отриманні доходів. 

Місцевому управлінню потрібна свобода для ухвалення рішень при визначенні 

пріоритетних видатків в межах місцевого бюджету [8]. Третім визначальним 

чинником виступає створення відповідної інституціональної інфраструктури. 

Для стабільного функціонування структури багаторівневого управління 

потрібна система органів демократичного представництва, надійно 

функціонуючі бюджетні процеси, здатність місцевих органів влади зібрати 

податки, а також механізми координації і співпраці між різними рівнями влади. 

Отже, регіональну бюджетно-податкову політику можна розглядати як 

комплекс заходів регулюючої дії на регіональні соціально-економічні та інші 

процеси, що здійснюються органами державної і місцевої влади або при їх 

участі та спрямованих на формування і використання бюджету з метою 

забезпечення життєдіяльності і підвищення рівня життя населення регіону. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

ЯК СКЛАДОВА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання управління 

грошовими потоками банку. Визначено основні цілі та складові елементи 

управління грошовими потоками банківської установи. Наголошено на 

необхідності дотримання банком принципів управління фінансовими потоками 

як важливої передумови підвищення ефективності банківського менеджменту 

в українських банках. 

Ключові слова: комерційний банк, грошові потоки, принципи управління, 

банківський менеджмент, модель управління грошовими потоками банку. 

Управління грошовими потоками банку є одним із найбільш важливих 

структурних компонентів системи банківського менеджменту, оскільки на 

реалізацію місії банку відносно досягнення стабільного кон’юнктурного його 

розвитку впливає саме ефективна інфраструктура управління грошовими 

потоками, котра має забезпечити збалансування обсягів надходження й 

використання грошових коштів та їх синхронізації в часі як основи для 

підтримки довгострокової фінансової стійкості. В Україні управління 

грошовими потоками банків є однією з найскладніших сфер банківського 

менеджменту, оскільки здійснюється в умовах економічної кризи та політичної 

нестабільності. Крім того, з боку НБУ посилюються вимоги щодо створення 

системи управління ризиками ліквідності, процентних ставок та інших 

ринкових ризиків.   

Таким чином, актуальність даної тематики зумовлена необхідністю 

виявлення тенденцій і перспектив розвитку механізму комплексного 

управління грошовими потоками банків з метою підвищення ефективності їх 

діяльності. 
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Метою даної статті є розкриття теоретичних  та практичних основ 

формування системи управління грошовими потоками банку. 

Питання банківського й фінансового менеджменту, а також окремі аспекти 

сутності грошових потоків банків та управління ними розглядаються в працях 

таких зарубіжних і  вітчизняних науковців, як Г.  Азаренкова, І.  Бланк, 

Ж. Гарбар, А. Гриценко, В. Жулідова, В. Коваль, О. Кириченко, О. Колодізєв, 

Е. Маєр, С. Міщенко, Д. Олексіч, І. Пушкарь та інших. 

Узагальнивши погляди науковців на поняття «грошові потоки банків», 

можна виділити три підходи до їх розуміння:  

1) обліковий — визначення грошових потоків як суми коштів, яку одержав 

чи витратив банк (О. А. Кириченко, О. М. Волков);  

2) управлінський — розгляд грошових потоків як руху грошових коштів, 

пов’язаного з функціонуванням банків (В.  Ю.  Жулідова, О.  М.  Колодізєв, 

О. Є. Паньков, В. В. Ковальов, Ю. К. Маслов);  

3) системний — розгляд грошових потоків банків як системи з 

притаманними їй ознаками (В. М. Коваль) [4, с.156]. 

Варто зауважити, що поняття грошового потоку досить широке і охоплює 

всі види діяльності банків, адже будь-яка операція неодмінно супроводжується 

рухом коштів. Тому поняттю грошового потоку можна надати лише загальне 

тлумачення, але для кожного банку воно буде мати свою специфіку, яка 

залежатиме від таких факторів, як тип власності, вид діяльності, особливості 

розрахунків, облікової політики тощо.  

Сам процес управління грошовими потоками банку являє собою систему 

дій щодо реалізації організаційних, стратегічних і тактичних (оперативних) 

рішень, спрямованих на забезпечення ефективності процесів формування, 

розподілу, використання, перерозподілу й організації обороту фондів коштів 

(і їхніх еквівалентів у негрошовій формі) для реалізації основної мети 

діяльності банку.  

Організаційні  завдання  в  сфері  управління  грошовими  потоками  банку,  

спрямовані   на   досягнення  основної  мети  управління  грошовими  потоками 

банку, включають:  
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— розробку й впровадження необхідних організаційних документів з 
управління грошовими потоками;  

— створення й інтеграцію процесу управління грошовими потоками в 
єдину систему управління банку. 

Стратегічні завдання управління грошовими потоками банку містяться в: 
—  забезпеченні високого рівня стабільності банку в процесі його 

розвитку; 
— розробці й впровадженні довгострокової стратегії управління 

грошовими потоками окремих філій і групи філій;  
— створенні ефективних схем перерозподілу грошових потоків між 

філіями усередині банку.  
Тактичні (оперативні) завдання управління грошовими потоками банку 

полягають в :  
—  ефективному регулюванні фінансових потоків банку;  
— забезпеченні оптимального використання фондів грошових ресурсів (і 

їхніх еквівалентів) банку;  
— підтримці постійної платоспроможності банку; 
— збільшенні чистого грошового потоку банку [1, с. 50].  
Виконання зазначених завдань забезпечується за допомогою набору 

функцій управління: організації, планування, контролю, обліку й аналізу 

грошових потоків банку. 
Управління грошовими потоками входить до складу фінансового 

менеджменту й здійснюється в рамках фінансової політики банку, що 
сприймається як загальна фінансова ідеологія, якої дотримується банк для 
досягнення загальноекономічної мети його діяльності. Проте на сьогоднішній 
день серед учених, які досліджують проблему управління грошовими потоками, 
відсутня єдина думка в оцінці того, чи варто виділяти цей напрямок 
фінансового менеджменту в самостійний розділ або ж вивчати окремі складові 
елементи управління грошовими потоками в складі таких розділів, як 
«управління оборотними активами», «фінансове планування», «фінансова 
звітність» і інших. Можна умовно виділити дві групи економістів, які 
дотримуються різних точок зору стосовно цього питання. 
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На думку одних авторів, управління грошовими потоками як самостійного 
розділу банківського менеджменту в природі не існує, а окремі елементи, такі 
як бюджетування руху грошових коштів або короткострокове фінансування, 
повинні розглядатися в складі інших розділів науки. Основним аргументом 
прихильників такого підходу є відсутність, на їхню думку, самостійного 
предмета аналізу проблеми, оскільки грошові потоки можна розглядати як 
динамічну характеристику грошових активів; бюджетування руху грошових 

коштів — як одну зі складового бюджетного процесу банку в цілому. 
Представники іншої групи вважають, що управління грошовими   

потоками — самостійний напрямок фінансового менеджменту, тому має 
потребу в більш серйозному й комплексному вивченні. Їхні переконання 
ґрунтуються на тому, що проблема управління грошовими потоками — це, у 
першу чергу, проблема забезпечення платоспроможності банку в поточних і 
перспективному періодах, проблема регулювання системи фінансового 
грошового обігу банку. Незважаючи на те, що окремі аспекти проблеми 
управління грошовими потоками є складовими частинами інших напрямів 
банківського менеджменту, вони одночасно утворюють загальну сферу 
наукових знань — управління грошовими потоками [6, с. 201]. 

Управління грошовими відносинами як об'єктом фінансового керування 
здійснюється за допомогою застосування наступних основних елементів: 

фінансових методів, фінансових інструментів, фінансових важелів і стимулів. 
При цьому використовується правове, нормативне й спеціальне інформаційне 
забезпечення. 

Фінансові методи, що виявляють безпосередній вплив на організацію, 
динаміку та структуру грошових потоків банку, можуть бути розділені на 
кілька груп: загальноекономічні, прогнозно-аналітичні й спеціальні.  

До   загальноекономічних   методів    відносяться    кредитування, система 
касових і  розрахункових операцій, системи страхування,  фінансових санкцій,  
амортизаційних відрахувань, оподатковування й інші. Ці методи, їхні основні 
параметри, можливість або обов'язковість виконання задаються централізовано 
в рамках державного управління економікою, але банки в рамках установлених 
правил мають деяке право вибору.  
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Друга група методів включає методи фінансового планування, податкового 

планування, прогнозування, факторний аналіз, системний аналіз і інші.  

Проміжне значення між цими групами займає спеціальна група методів: 

дивідендна політика, фінансовий лізинг, факторингові й трастові операції, 

франчайзинг і т.д. 

Фінансові інструменти поєднують грошові та кредитні кошти, податкові 

інструменти, започатковані форми розрахунків, інвестиційні кошти, 

інструменти цінової політики, вексельні розрахунки та інші інструменти 

фондового ринку, депозитарні та інші інструменти, склад яких визначається 

особливостями організації фінансів банку. 

Фінансові важелі й стимули являють собою набір фінансових категорій, за 

допомогою яких керуюча система впливає на господарську діяльність банку. 

Вони включають: прибуток, дохід, санкції, заохочення, дивіденди, відсотки, 

податки, амортизацію й дозволяють фінансовим менеджерам сприяти 

досягненню стратегічних і тактичних цілей та завдань банку [2, с.187]. 

Нормативно-правове забезпечення банку складається із системи 

державних законодавчо-нормативних актів, внутрішніх норм і нормативів 

банку, статуту господарюючого суб'єкта, внутрішніх наказів і розпоряджень, 

юридично розробленої системи договірної бази. 

В сучасних умовах необхідною складовою успіху діяльності є своєчасне 

одержання інформації та оперативне реагування на неї, тому важливим 

елементом керування грошовими потоками банку є внутрішньо фірмова 

інформація.  

Використання прикладних бухгалтерських, аналітичних, інформаційних 

програм забезпечує співробітників банківської установи обліковою та 

аналітичною інформацією. Тому таке програмне забезпечення повинно 

відповідати критеріям надійності, вірогідності та прозорості інформації, 

гнучкості в налаштування під особливості бізнесу банку, а також відповідати 

чинному законодавству. 
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Сукупність вищезазначених методів, інструментів, важелів та форм, що 

використовуються суб'єктом господарювання для організації руху грошових 

коштів у часі та просторі відповідно до визначених критеріїв та цілей, 

називають моделлю управління грошовими потоками банку.  

Організація моделі управління грошовими потоками здійснюється із 

дотриманням сукупності певних принципів, основними з яких є наступні:  

— інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне 

представлення фінансової інформації, структурованої відповідно до потреб 

моделі;  

— збалансованість — обґрунтоване використання для потреб управління 

грошовими потоками критеріїв та методів групування, зведення та 

узагальнення грошових потоків суб'єкта господарювання;  

— ефективність — визначення оптимального рівня розподілу грошових 

коштів у просторі та часі з метою мінімізації затрат на досягнення необхідного 

ефекту (наприклад, підтримання визначеного рівня ліквідності) [3, с. 245]. 

Відповідно до принципів організацій моделі управління грошовими 

потоками суб'єкта господарювання остання включає такі основні функціональні 

елементи:  

— формування та прискорення надходження вхідних грошових потоків 

суб'єкта господарювання;  

— концентрація надходження грошових коштів; 

— контроль за формуванням вихідних грошових потоків суб'єкта 

господарювання у часі;  

—  прогнозування та планування резерву ліквідності;  

— формування системи моніторингу, управління та контролю резерву 

ліквідності установи;  

— оптимізація  використання  тимчасового  надлишку  грошових  коштів у 

розпорядженні банку. 
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Сукупність цілей, які ставляться перед моделлю управління грошовими 

потоками, включає як загальні цілі управління фінансами суб'єкта 

господарювання, так і специфічні: 

1) повнота та своєчасність покриття потреби банку у капіталі для 

фінансування його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;  

2) підтримання прийнятного рівня платоспроможності та ліквідності, а 

також попередження формування чи розвитку фінансової кризи;  

3) збільшення вхідних грошових потоків як основного джерела 

фінансування банку та їх оптимізації у розрізі видів;  

4)  скорочення циклу обороту грошових коштів;  

5) підтримання адекватного балансу між формуванням резерву ліквідності 

та втраченими альтернативними можливостями;  

6) забезпечення ефективності використання грошових коштів банку через 

оптимальний їх розподіл у часі та просторі;  

7) скорочення накладних затрат банку, пов'язаних із генеруванням його 

грошових потоків, насамперед із надходженням вхідних грошових потоків. 

Варто зауважити, що модель управління грошовими потоками банку є 

індивідуальною для кожної установи, оскільки має враховувати особливості її 

фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і 

внутрішнього середовища її реалізації. 

Здійснюючи моделювання управління рухом грошових коштів 

комерційного банку, варто враховувати, що розвиток банківського сектора 

нерозривно пов'язаний із процесами, які відбуваються в економічному житті 

суспільства. Тож і на рух відповідних грошових потоків впливають потоки 

інших суб'єктів господарювання в аспекті їх функціонування у фінансово-

економічному просторі. Саме тому банки не застраховані від впливу 

економічних криз, банкрутства, неплатежів за позичками, зміни кон'юнктури 

попиту і пропозиції на ринках позичкових капіталів, цінних паперів та інших 

проявів незбалансованості ринкових відносин.  
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Таким чином, управління грошовими потоками — найважливіший елемент 

фінансової політики банку, який пронизує всю систему його фінансового 

управління. Важливість і значення управління грошовими потоками в банку 

важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки 

стабільність банку в конкретний період часу, але й здатність до подальшого 

розвитку, досягнення фінансового успіху у довгостроковій перспективі. 

Невід'ємною складовою управління рухом грошових коштів комерційного 

банку є організація ефективної та дієвої моделі як цілісної системи цілей і 

завдань, яка дозволить підтримувати належний рівень банківської ліквідності, 

платоспроможності та збалансування вхідних і вихідних потоків. 
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У сучасному світі мало яка держава не використовує ту чи іншу форму 

податку на додану вартість. Природно, що кожна держава налаштовує даний 

податок у той спосіб, який би найбільше відповідав її цілям. 

ПДВ відіграє значну практичну і теоретичну роль, у зв’язку із чим 

необхідно виділяти окремі ознаки, притаманні виключно цьому податку [1]. 

Таким чином, доктринальне визначення характерних особливостей ПДВ і його 

місце серед основних суміжних податків потребують належної оцінки, оскільки 

різні підходи до трактування сутності доданої вартості породжують 

неоднозначність у визначенні даного податку. 

Ціллю статті є визначення економічної суті та методів розрахунку 

податку на додану вартість. 

Дослідженням методів визначення доданої вартості займалися науковці 

О. О. Амоша, Бен Терра, Ф. Бредороде, О. М. Голик, К. Ф. Ковальчук, 

Ю. Краюс і Т. М. Рева, В. Ліндхольм, Б. Г. Маслов, О. Олдмен, О. Скенк, 

Ю. В. Васильєв, М. Г. Кузнецов, О. В. Поролло та інші. 

Незважаючи на значну кількість напрацювань за окресленою 

проблематикою, окремі питання, пов’язані з теоретичними засадами та 

прикладними аспектами справляння ПДВ, потребують подальшого вивчення. 

У науковій літературі висловлюються різні думки стосовно визначення 

ПДВ. Однак основною передумовою аналізу правової природи даного податку 
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є фактор його спрямованості на виявлення доданої вартості та її оподаткування. 

В цьому контексті слід наголосити, що особливості формування доданої 

вартості встановлює обраний науково обґрунтований метод її визначення. 

Дослідивши теорію і методику побудови системи оподаткування доданої 

вартості, Б. Г. Маслов визначив чотири способи справляння податку: прямий 

адитивний (бухгалтерський), непрямий адитивний, метод прямого вирахування 

і метод непрямого вирахування (метод заліку) [2]. 

Поділяючи дану наукову думку, О. О. Амоша в авторефераті дисертації 

виділяє такі методи визначення доданої вартості: прямий адитивний, непрямий 

адитивний, прямий метод віднімання і непрямий метод віднімання (метод 

накладних, або кредитний). 

Підрахунок за методом непрямого віднімання може здійснюватися за 

допомогою податкових накладних (такий метод деякі науковці виділяють в 

окрему категорію – «кредитно-рахунковий метод» [3]), або за допомогою 

бухгалтерських показників. Окремо слід зазначити, що, як правило, визначення 

доданої вартості як за методом віднімання, так і за методом додавання (за 

винятком кредитно-рахункового методу) базується в першу чергу на загальних 

облікових відомостях показників бухгалтерського обліку за звітний період, а не 

на даних податкових накладних. 

Керуючись усталеною в науці термінологією, ми використовуватимемо 

термін «кредитно-рахунковий метод» (як найбільш поширений у практиці в 

Україні та в переважній більшості європейських держав (у тому числі в усіх 

Державах–членах ЄС), а також у державах із новозеландською системою 

оподаткування ПДВ для відокремлення даного методу підрахунку від методу 

непрямого віднімання. 

Загалом методи віднімання і додавання за ідеальної ситуації можуть дати 

однаковий результат. Продемонструємо дане твердження на практиці, 

зіставивши результати визначення доданої вартості за непрямими методами 

віднімання і додавання. 

Все ж згадані методи не можуть охопити все різноманіття можливої 
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світової практики. Деякі дослідники, зокрема, Ю. В. Васильєв, М. Г. Кузнецов, 

О. В. Поролло, стверджують, що «економічна модель кожного з методів 

відрізняється, у зв’язку з чим розрахунок ПДВ за різними варіантами не 

приведе до збігу». Проте вважаємо, що, беручи за основу чотири методи, 

охарактеризовані вище, можна вважати решту методів лише похідними від них. 

Отже, враховуючи різноманіття методів визначення доданої вартості, 

можна дійти висновку, що термін «ПДВ» може застосовуватися до будь-якого 

податку, який має на меті оподатковувати саме додану вартість на основі 

зазначених вище методів. Таким чином, у даному дослідженні під терміном 

«ПДВ» розуміється саме різновид ПДВ, що застосовується в Європі, а у 

контексті порівняння його із іншими методами визначення доданої вартості ми 

використовуватимемо термін «ПДВ Європейського типу». Іншими словами, 

податок, додана вартість якого визначається кредитно-рахунковим методом, але 

з особливостями, характерними для системи ПДВ у ЄС, про що йтиметься 

нижче. Для позначення всіх видів ПДВ одним терміном, незалежно від методів 

визначення доданої вартості, пропонуємо використовувати термін «ПДВ у 

широкому розумінні». Однак для порівняння окремих видів ПДВ пропонуємо 

застосовувати поряд із назвою «ПДВ» назву методу підрахунку «ПДВ за 

методом непрямого віднімання», «ПДВ за методом прямого додавання» і т. д. 

Виокремивши ПДВ за методом визначеності доданої вартості, необхідно 

виявити його основні ознаки, та встановити які різновиди даного податку 

можуть застосовуватися в теорії та на практиці, та які із зазначених різновидів 

притаманні для ПДВ, що справляється в ЄС. 

У Директивах ЄС для позначення ПДВ використовується термін «податок 

з обороту» (від анг.– turnover tax). Хоча при цьому поняття «податок з обороту» 

може використовуватися для позначення різних за методом підрахунку видів 

непрямих податків. 

Теорії оподаткування ПДВ розвивалися в Європі у контексті покращення 
податку з обороту. Як зазначає А. Скенк, запровадження ПДВ поширюється 
переважно саме як реформа податку з обороту, спрямована на розвиток більш 
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нейтрального податку [3]. На нашу думку, такий термін є широким 
визначенням ПДВ, який може призвести до ототожнення ПДВ із іншими 
податками, які не відповідають сутності даного податку. 

Світовий банк зазначає, що заміна ПДВ на податок з обороту не є 
найкращим рішенням, оскільки податок з обороту супроводжується 
викривленнями в економіці, так як через стимули, що їх генерує цей податок, 
ринок може перейти до менш ефективного виробництва. Крім того, цей податок 

матиме каскадний ефект оподаткування, який перешкоджатиме економічній 
діяльності і виключно негативно впливатиме на умови підприємництва. 
Податок з обороту дозволяє застосовувати прості схеми ухилення від його 
сплати, які ставитимуть під сумнів потенційно позитивний ефект 
удосконалення адміністрування податків [6]. 

Визначивши особливості ПДВ, що вирізняють цей податок від інших 
податків з обороту, варто проаналізувати варіанти визначення територіальної 
належності даного податку у разі продажу з однієї держави до іншої. Це 
потрібне для з’ясування того, чи можливо виокремити  властивості, характерні 
лише для ПДВ за цією ознакою, і для визначення понять, якими ми 
керуватимемось у даній роботі. Ця ознака також дозволяє виділити 
протекціоністську роль ПДВ і його ставлення до споживання та загалом до 
імпортно-експортних операцій. 

Так, ПДВ може застосовуватися за принципом призначення і за 
принципом походження товару чи послуги. 

Відповідно до принципу призначення всі товари і послуги повинні 
оподатковуватися за законодавством країни призначення. У такому разі 
імпортовані товари мають оподатковуватись за тими самими правилами, що й 

товари і послуги внутрішнього походження. Експортовані товари повинні бути 
звільнені від сплати податку. 

Відповідно до принципу походження всі товари та послуги мають 
оподатковуватися за законодавством країни походження. У такому разі 
оподатковується експорт, а не імпорт. Проте за даного підходу трапляються 
випадки, коли закордонний товар матиме перевагу над виробленим в країні 
імпорту товаром як на її території, так і на закордонних ринках. 
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Отже, за принципом призначення держава очікує оподаткування всього 

споживання у межах своїх кордонів. За принципом походження, в свою чергу, 

держава очікує оподаткувати сукупне виробництво у межах своїх кордонів [7]. 

З практики відомі випадки, коли оподатковується як експорт, так і імпорт однієї 

й тієї ж групи товарів (наприклад, в Аргентині у 1960-ті роки) [8]. 

Використовуючи правила походження чи призначення, держава володіє 

інструментом, який дозволяє коригувати походження товарів споживання і 

заохочувати експорт або імпорт на окремі групи товарів. За допомогою цих 

інструментів через ПДВ також можна суттєво вплинути на можливість 

надавати послуги іноземними підприємцями чи на конкурентоспроможність 

національних надавачів послуг. Таким чином, ПДВ може виступати 

прихованим протекціоністським інструментом, а в непрофесійних руках, 

навпаки, таким, що ставить національних підприємців у невигідне становище. 

Історично принцип призначення товару або послуги у непрямих податках 

на споживання застосовується найчастіше. Це й не дивно: адже даний принцип 

логічно випливає із призначення таких податків, оскільки у такому разі вся 

вигода буде надходити країні походження товарів, а навантаження лягатиме на 

платників країни призначення. Також для держави не повинно бути наміру 

оподатковувати головного платника податку – споживача, якщо він перебуває 

за кордоном. Отже, за загальним правилом непрямого оподаткування, податок, 

як зазначає Бьорд, повинен бути введений на імпортовані для продажу товари і 

послуги [5, с. 32]. 

Що стосується принципу походження, то теоретично у системі ПДВ він 

може діяти ефективно. Насамперед всередині державних союзів, в яких введено 

однакові ставки податку та гармонізовано інші фундаментальні правила. 

Єдиною різницею у цьому випадку між двома принципами буде те, що 

прибуток надходитиме за місцезнаходженням постачальника. На споживачів 

навантаження буде однаковим у всіх Державах–членах ЄС, а виробники усіх 

Держав-членів будуть в однаковому становищі з  позицій оподаткування ПДВ. 

Саме система ПДВ за принципом походження була кінцевою метою ЄС при 

формуванні Спільного ринку у 1993 р. 
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Відповідно до п. 186.1 ст. 186 Податкового кодексу України [9]                

(далі – ПКУ) місцем постачання товарів є: 

а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім 

випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в»); 

б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або 

пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, 

покупцем чи третьою особою; 

в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо 

товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без 

нього) продавцем або від його імені. 

Отже, відповідно до пп. а) і в) п. 186.1 ст. 186 ПКУ ПДВ нараховується за 

принципом призначення – адже визначається за місцем знаходження покупця. 

При цьому пп. б) п. 186.1 ст. 186 частково є ознакою нарахування ПДВ за 

принципом походження, проте оскільки експортні операції оподатковуються за 

нульовою ставкою, дане правило не повинно мати впливу на міжнародний рух 

товарів з території України. 

Щодо постачання послуг, то, за загальним правилом, відповідно до п. 

186.4 ст. 186 ПКУ місце постачання послуг визначається за місцем реєстрації 

постачальника (крім операцій, зазначених у пп. 186.2 і 186.3 цієї статті). Отже, 

ПДВ нараховується за місцезнаходженням постачальника послуг, а не за 

місцезнаходженням споживача, що вважається ознакою принципу походження. 

Мотив встановлення місця надання послуг за принципом походження є 

обґрунтованим з практичної  позиції через очевидну технічну проблематичність 

визначення місця знаходження споживача при наданні багатьох видів послуг. 

Доречним у цьому контексті є,  за п. 186.2 186 ПКУ, виключення, оскільки 

дозволяє без надмірних адміністративних зусиль пов’язати надання послуг із 

майном,  стосовно до якого такі послуги надаються. Обтяжуючим при цьому є 

адміністрування ПДВ щодо послуг, передбачених п. 186.3 ст. 186 ПКУ, через 

очевидну складність ідентифікації місця отримання деяких із зазначених 

послуг. Але при цьому, на відміну від положення п. 186.4 ст. 186 ПКУ, 
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нормами п. 186.3 ст. 186 ПКУ наведено вичерпний перелік послуг, які 

оподатковуються за принципом призначення. На нашу думку, саме через 

неможливість передбачити всі можливі види послуг за загальним правилом в 

Україні місце постачання послуг оподатковується за принципом призначення. 

Таким чином, законодавство України передбачає застосування ПДВ 

залежно від оподатковуваної операції як за принципом походження, так і за 

принципом призначення. Визначальною ознакою при цьому є застосування 

лише одного принципу до одного виду товару чи надання послуги. Слід 

зазначити, що Організація економічного співробітництва та розвитку                

(далі – ОЕСР) рекомендує застосування принципу призначення для накладання 

ПДВ на міжнародну торгівлю товарами та послугами. 

Відповідно до рекомендацій ОЕСР принцип призначення повинен 

використовуватись незалежно від того, якого виду послуги надаються, в якій 

формі і кому. Вперше такий підхід зі сторони ОЕСР був висловлений до 

постачання електронних послуг ще у 2001 р. [10]. У подальших рекомендаціях, 

які стосуються інших видів послуг, ОЕСР продовжила лінію на оподаткування 

послуг виключно за принципом призначення [11]. 

Слід зазначити, що через складність адміністрування ОЕСР вважає, що на 

даному етапі це правило є важко виконуваним: адже сама природа послуг така, 

що вони не відслідковуються на митниці [12, с. 12]. Отже,  на нашу думку, 

застосування сьогодні принципу походження до постачання послуг є в 

основному прийнятним. 

Відповідно, більшість держав світу залишають за собою право 

оподатковувати послуги за місцем походження. Щоправда, такий підхід може 

призводити до подвійного оподаткування, що вважається найбільш небажаним 

результатом у міжнародному оподаткуванні. 

Саме визначення місця здійснення операцій є основною передумовою для 

створення загальносвітового режиму оподаткування ПДВ. Так, у квітні 2014 р. 

представники понад 80 держав світу обговорили останні доповнення до 

рекомендацій ОЕСР. Основною метою зазначених рекомендацій є запобігання 
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подвійному оподаткуванню або взаємному неоподаткуванню операцій ПДВ, що 

виникають через неузгодженість податкових систем і понятійного апарату 

різних держав [32]. 

Рекомендації ОЕСР базуються на принципі нейтральності, який на думку 

цієї організації має становити основу системи ПДВ будь-якої держави і, отже, 

виключати будь-який протекціонізм за допомогою механізму ПДВ. 

Таким чином, за ідеального сценарію платники податку не повинні нести 

податковий тягар, а держави мають отримати надходження від всіх операцій, 

які визнані в їх законодавстві частиною об’єкта ПДВ. 

Застосування рекомендацій ОЕСР може бути передумовою для розвитку 

міжнародної торгівлі як товарами, так і послугами. Задля цього ОЕСР повинна 

бути більш активною у лобіюванні прийнятих рекомендацій. Податкові 

бар’єри, які спричиняються викривленнями через відмінність податкових 

систем світу, недопустимі та небажані. 

На нашу думку, основною проблемою, яка стоїть на заваді імплементації 

рекомендацій ОЕСР, є надто велика невизначеність понять, що застосовуються 

у ній, використання можливостей для держав застосовувати виключення з 

правил, а також той факт, що застосування правил може призвести до втрат 

надходжень від оподаткування послуг у місці призначення через відсутність 

реального міжнародного співробітництва у сфері ПДВ. 

Як альтернативу рекомендацій ОЕСР австрійським урядовим експертом 
Томасом Еккером була розроблена модельна конвенція із ПДВ. Основною 
метою модельної конвенції є боротьба з подвійним оподаткуванням. Хоча 
модельна конвенція для цілей ПДВ значною мірою є схожою з існуючими 
модельними конвенціями про усунення подвійного оподаткування, але, на 
нашу думку, є радше гібридом між існуючими Директивами ЄС у сфері ПДВ та 

зазначеними міжнародними угодами. Зокрема, у модельній конвенції з ПДВ 
пропонується узгодити поняття «особа» та «резидент», врегулювати можливі 
правила розподілу надходжень від податку, спільні підходи до адміністрування 
ПДВ та адміністративного співробітництва між державами, інші важливі 

питання, що стосуються ПДВ [14]. З огляду на недостатню гармонізацію ставок 
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ПДВ у державах світу, доречно відмітити слова Г.В. Бех про те, що висока 
ставка ПДВ може впливати на інфляцію, та «взагалі мова про оптимальну 
ставку може йтися лише в рамках цілісної загальної податкової системи, коли 
визначене податкове навантаження від усіх податків, а не виключно щодо 
податку на додану вартість»[15]. 

На нашу думку, особливість ПДВ полягає в тому, що цей податок може 
бути реалізований на практиці і як загальнодержавний, і як місцевий податок. У 

більшості держав світу, як і в Україні, ПДВ є загальнодержавним. Однак відомі 
приклади введення даного податку на місцевому рівні або розподілу 
надходжень від ПДВ між державним і місцевими бюджетами. 

К. Гранкола зазначає, що оптимальним вирішенням проблем ПДВ для 
федеральних систем є прийняття єдиного закону ПДВ (або прийняття в 

кожному суб’єкті держави однакових законів з однаковими основними 
функціями) за принципом походження. Якщо суб’єкти федерації хочуть 
зберегти власне митне адміністрування, вони можуть (як другий кращий вибір) 
застосовувати окремі закони у сфері ПДВ з незначними відмінностями, 
застосовуючи принцип призначення, але за умови, що федеративна держава має 
одну податкову адміністрацію з управління [16]. 

Загалом вказані вище ознаки є інструментами, які дозволяють коригувати 
механізм справляння ПДВ відповідно до тих чи інших завдань держави. Беручи 
до уваги різноманіття даних понять, пропонуємо використовувати такі 
визначення: «податок на додану вартість у широкому значенні» – це термін, 
який, на нашу думку, є прийнятний для спільної характеристики всього спектра 
можливостей, наданих різними підходами до ПДВ, що були продемонстровані 
вище, а «податок на додану вартість європейського типу» – стосовно до 
податку, який застосовується, зокрема, в Україні та ЄС. 

Таким чином, «податок на додану вартість у широкому значенні» є 
некумулятивний податок, за яким додана вартість встановлюється методами 
додавання або віднімання, який може бути як загальнодержавним, так і 

місцевим, нараховуватися як за принципом походження, так і за принципом 
призначення. 

«Податок на додану вартість європейського типу» – це 
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загальнодержавний, непрямий, некумулятивний податок з обороту, що 

справляється на всіх етапах з витрат на споживання як за принципом 

походження, так і за принципом призначення, за яким додана вартість 

визначається кредитно-рахунковим методом. 

ПДВ європейського типу слід відрізняти від суміжних систем ПДВ, що 

існують у світі. Так, у Новій Зеландії розвинулась система ПДВ, яка хоча й 

дуже схожа на європейську, однак є її альтернативним варіантом. 

Новозеландська модель ПДВ виділилася з європейської моделі у зв’язку з 

іншим ставленням до структури ставок і бази оподаткування. Новозеландську 

модель характеризує єдина низька ставка податку, без виключень і пільг (крім 

нульової ставки на експорт та суміжні поставки), на відміну від європейської 

моделі, для якої характерна збільшена ставка зі значною кількістю виключень і 

використанням знижених ставок для певних видів операцій [16]. 

Тими адміністративними інструментами, які наділяє владу ПДВ, 

неможливо диференціювати споживачів відповідно до рівня їх доходу, а тим 

більше неможливо застосувати такий диференційований підхід. Центральне 

місце в системі ПДВ посідає не платник, а постачання товару чи послуги, і тому 

спеціальне ставлення можливе лише для певних видів поставок. 

Таким чином, механізм ПДВ європейського типу дозволяє досягти 

більшої справедливості та частково прогресивності через зменшення 

податкового навантаження на більш соціально чутливі групи товарів, чого не 

передбачається за дії новозеландської моделі. 

Теоретично механізмом як новозеландського, так і європейського типів 

ПДВ можна застосувати спеціальне ставлення до певних територій, точніше – 

до споживання на певних територіях. Варто відмітити, що коли мова в даному 

випадку йде про некумулятивність ПДВ, то такий ефект виникає виключно 

щодо ПДВ нарахованого на попередніх етапах, але не інших податків, оскільки  

у свою базу оподаткування ПДВ включає всі інші раніше нараховані податки та 

всі інші виробничі витрати. Отже система оподаткування потребує 

удосконалення, враховуючі світовий досвід та необхідно обов’язково 

враховувати реалії української економіки.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена з’ясування сучасного стану депозитної дiяльностi 
банкiвських установ України, дано аналiтичну оцiнку стану та структури 
банкiвських депозитiв i джерел їх формування, проаналiзовано сучасний стан 
та наведено пропозиції щодо вдосконалення залучення депозитних вкладiв 
банками України. 
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банк,заощадження. 

В сучасній економічній та політичній ситуації виникає проблема залучення 

депозитних коштів комерційними банками. На це впливає девальвація гривні, 

зниження рівня доходів населення. Все це потребує від банків усвідомлення 

негативних наслідків кризи та формування обдуманої політики 

Проблемам формування ефективної депозитної політики комерційних 

банків присвячені дослідження вітчизняних вчених, серед яких: Аванесoва Н.Е., 

О. Васюренко, О. Дмітрієва, Д. Олійник  та інші. Віддаючи належне 

напрацюванням згаданих економістів, слід підкреслити, що потреба вивчення 

цього питання залишається актуальною і сьогодні. 

Опрацьована і економічно обґрунтована депозитна політика це запорука 

успіху будь якого банку. Депозитна політика повинна враховувати особливості 

діяльності самого банку та його клієнтів а також держави. Мета депoзитнoї 

пoлітики пoлягає в дoсягненні максимальнoгo прибутку та всебічнoгo 

задoвoлення пoтреб клієнтів у депoзитних пoслугах 

Депoзитна пoлітика кoмерційнoгo банку ґрунтується на дoслідженні 

дoсягнутoгo рівня рoзвитку депoзитних віднoсин банку з клієнтами і націлена 

на їх вдoскoналення та рoзвитoк. Кoмерційнoму банку важливo рoзрoбляти 

депoзитну пoлітику насамперед тoму, щo це дає мoжливість регулювати, 

управляти, раціoнальнo oрганізoвувати взаємини між банкoм і йoгo клієнтами 

щoдo звoрoтнoгo руху кoштів. У прoцесі рoзрoбки депoзитнoї пoлітики 

кoмерційнoгo банку слід врахoвувати рівень рoзвитку суспільства, банківськoї 

системи держави і кoнкретнoгo банку [1, с. 40]. 

Також при побудові депозитної політики потрібно враховувати інтереси 

держави, адже непрогнозовані дії держави можуть вплинути на всі досягнення 

банку.  Такими прикладом може бути — заборона на дострокове зняття 

депозитних вкладень або ж введення податку на доходи від розміщення вкладів 

у банку. 
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При побудові депозитної політики комерційний банк повинен враховувати 

низку факторів, які спроможні допомогти йому розширити частку клієнтського 

ринку та залучити якомога більше депозитної ресурсної бази. До таких 

факторів варто віднести:  

— Врахування рівня інфляції та доходів населення загалом по країні.  

— Вплив політики НБУ та Уряду, стан соціального середовища тощо.  

— Поліпшення роботи персоналу банку, які обслуговують безпосередньо 

клієнтів у відділенні та здійснюють поточне спілкування із ними.  

— Впровадження нових форм співпраці із клієнтами задля їх потенційного 

зацікавлення в послугах банку, створення більш зручних умов для клієнтів по 

виконанню депозитної угоди. 

 — Постійне та систематичне зниження рівня ризику пов'язаного із 

нераціональними рішеннями, які можуть стосуватись депозитної угоди. 

 — Застосування різних прийомів заохочення клієнтури банку (реклама; 

надання додаткових безкоштовних послуг на додачу до депозитної угоди; 

розташування філій у місцях, наближених до клієнтів; пристосування графіка 

роботи до потреб клієнтів)[2]. 

Полiтична нестабiльнiсть, зниження рiвня життя та iнфляцiйнi очiкування 

населення знайшли своє вiдображення на показниках розвитку банківської 

системи, а саме на формуваннi її ресурсної бази.  

Для здiйснення аналiзу депозитiв українських банкiв розглянемо 

тенденцію змiни їх обсягiв за перiод з 2014 – 2018 роки. За даними НБУ, 

оприлюдненими в повідомленні «Основні тенденції грошово-кредитного ринку 

України», загальний обсяг депозитів в Україні на 01.02.2018 р. становив 885040 

млн. грн., що на 102316 млн. грн. більше від аналогічного показника на 

01.02.2017 р., з них: депозити фізичних осіб: 488535млн. грн. (55,1%); депозити 

юр. осіб: 396505 млн. грн. (44,9%). 

На даний час ринок депозитних вкладів відновлюється після падіння, 

спричинене політичною нестабільністю в країні та девальвацією національної 

валюти.  
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Таблиця 1- Депозитний портфель банків України за 2013-2017 роки 
Період 2014 2015 2016 2017 Лютий 2018 

Залишки коштів на кінець періоду, млн. грн 

Всього 675093 716728 793475 898 844 885040 

Динаміка депозитного портфелю (власники) 

Домогосподарства 418135 410895 444676 495313 488535 

Зміна у річному 
обчисленні, % 

-5,4 -1,7 8,2 11,4 11,8 

Юридичні особи 256958 305833 348799 403531 396505 

Зміна у річному 
обчисленні, % 

12,7 19,0 14,1 15,7 -1,7 

Динаміка депозитного портфелю (валюта) 

У національній 
валюті 

365454 391911 426418 490791 497846 

Зміна у річному 
обчисленні, % 

-13,3 7,2 8,8 15,1 1,43 

В іноземній 
валюті 

309638 324817 367056 407872 387194 

Зміна у річному 
обчисленні, % 

24,7 4,9 13,0 11,1 -5,0 

 

Станом на 1.02.2018 р. валютна структура загального депозитного 

портфелю України на 56% (497846 млн. грн.) складалась з гривневих вкладів, а 

44% (387194 млн. грн.) становили вклади в іноземній валюті. У останні роки 

збільшується обсяг депозитів в іноземній валюті, порівняно з динамікою 

збільшення гривневих депозитів. Тенденція збільшення частки валютних 

вкладів при подальшій девальвації гривні підвищує депозитні ризики і ризик 

ліквідності банків, а також ризик збільшення навантаження на ФГВФО у разі 

визнання банку неплатоспроможним, адже компенсаційні виплати з Фонду 

здійснюються у національній валюті. 
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Рисунок 1- Структура депозитiв за валютами, станом на 01.02.2018р., 

млн.грн. 

 

Рисунок 2 -  Депозити, залучені комерційними банками 

Для проведення аналізу депозитної політики має саме питання ставок по 

вкладам. При встановленні ставок за вкладами банки враховують рівень 

інфляції. У 2014 році він складав 25% річних, а у 2015 році — 70% річних, у 

2016 році показник інфляції знизився до рівня близько 20%. Таке знецінення 

гривні відбулось через ряд причин: війна, політична криза, подорожчання 

долара та євро. Але для вкладника то другорядні питання. 

Зaгострення конкуренцiї мiж комерцiйними бaнкaми зa ресурси 

домогосподaрств змушує їх розробляти aдеквaтну депозитну полiтику, якa б 

зменшувaлa невизнaченiсть їх мaкросередовищa. Aктуaльним, сьогоднi є aнaлiз 
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мaкроекономiчних фaкторiв, якi впливaють нa обсяг зaлучених у бaнкiвську 

систему коштiв домогосподaрств, що дозволить бaнкaм сформувaти депозитну 

полiтику, здaтну зaбезпечити високий рiвень рентaбельностi, стiйкiсть до 

цiнової конкуренцiї, формувaння влaсних бaр'єрiв для входу нa ринок банкiв-

конкурентiв. Серед таких фaкторiв видiляють: держaвну полiтику щодо 

розвитку бaнкiвської сфери, рiвень iнфляцiї тa процентнi стaвки зa депозитaми, 

рiвень розвитку бaнкiвської системи тa системи кредитно-фiнансових 

iнститутiв, ступiнь довiри вклaдникiв до бaнкiвських устaнов, демогрaфiчнi 

фaктори. Нa депозитну полiтику впливає i стaн регiону, в якому бaнк здiйснює 

свою дiяльнiсть. Це стосується зовнiшнiх ризикiв, не пов'язaних з роботою 

бaнку [9]. 

Eфeктивна дeпозитна полiтика комeрцiйного банку повинна включати 

заходи, щодо використання мотивацiйних iнструмeнтiв та пiдвищeння 

привабливостi вкладiв шляхом рацiонального поєднання цiнових i нeцiнових 

мeтодiв маркeтингової полiтики; особливостeй дeпозитної полiтики 

комeрцiйних банкiв України, що зумовлюються посиленням конкурeнцiї. В 

умовах загострeння конкурeнтної боротьби мiж комeрцiйними банками за 

рeсурси та eфeктивнi напрямки їх розмiщeння для пiдтримки своєї 

конкурeнтоспроможностi та досягнення успiхiв в сфeрi дeпозитної дiяльностi, 

залучeння нових вкладникiв та заохочення iснуючих до подальшої спiвпрацi з 

банком, комeрцiйнi банки повиннi нe просто запропонувати вкладникам 

оптимальну процeнту ставку за дeпозитом, широкий асортимент дeпозитних 

послуг тa якiсне обслуговувaння, a й мотивувaти клiєнтiв до вклaдення коштiв 

створивши мaксимaльно сприятливi умови зa депозитними вклaдами, якi 

будуть заохочувaти вклaдникiв до розмiщення їх заощаджень, формування 

адекватної процентної політики для вкладників, спрямованої на залучення та 

довгострокове утримання коштів населення. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В  

ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

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. 

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.  

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].  
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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]. 

Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підходи при здійсненні 

інвестицій страховими компаніями. Так, 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]. 

Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю 

страховика, то важливого значення має державна регламентація розміщення 

цих резервів.  
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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 2008–2010 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 2015 року. 

Загальна динаміка страхового ринку визначалася наступними 
тенденціями. Станом на кінець 2014 р. кількість страхових компаній становила 
469, що на 23 компанії, або на 5,16 % більше, ніж на кінець 2013 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 2010 року на українському 
страховому ринку діяли 93 страхові компанії  з  іноземним капіталом, що в 2 
рази більше, ніж на кінець 2012  р.,  а  частка  іноземного  капіталу  в  
українському страхуванні становила 27 %.  

У 2014 році страхові компанії по договорах страхування і 
перестрахування отримали 24 млрд грн страхових  премій (для  порівняння: у 
2013р. –18  млрд  грн).  Загальний  обсяг  страхових  виплат, за прогнозами, 
торік перевищив 7 млрд грн  (у 2012 р. цей показник становив 4,2 млрд грн). 
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Щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку 

збільшувалися в середньому на 40 %. У 2013 р. розмір страхових платежів вже 

був у 4 рази вищий, ніж у 2012 р. Частка класичного ринку  страхування 

поступово  зростала,  і у 2014 р. уже становила 55 %.  

Загальний обсяг активів українського ринку страхових послуг на початок 

2014 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 2014 році отримали  страхових  

премій  у  розмірі  понад 1,1 млрд  грн (у 2013 р. – 784 млн  грн).  Значно зросли  

і  збори  платежів  з  обов'язкового  страхування  цивільно–правової  

відповідальності власників  транспортних  засобів – 1,3  млрд  грн (у 2012 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 2014 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 2012року. 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. 

Наприкінці 2014 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.  
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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]. 

 
Рисунок 2 - Структура активів інвестиційної діяльності станом на 

01.01.2016р. 

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 ].        
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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. 
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ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

В статті обґрунтовано специфіку банківських інновацій та розкрито 

методологічні засади формування інноваційної стратегії як невід’ємної 

складової системи стратегічного управління комерційного банку. 

Проаналізовано підходи до класифікації банківських інноваційних стратегій. 

Ключові слова: інновації, комерційний банк, інноваційна стратегія, банківська 

діяльність. 

Сучасні динамічні умови функціонування банківського бізнесу, зростання 

його конкурентоспроможності та фінансової стійкості актуалізують активізацію 

інноваційної діяльності. Інновації стали одним з основних факторів розвитку та 

конкурентоспроможності комерційних банків. Банківські установи 

досліджують перспективні напрямки розвитку інноваційних технологій з метою 

вкладення фінансових ресурсів в інноваційні проекти. Зазначене вище 

зумовлює необхідність розробки та реалізації інноваційної стратегії, яка б стала 

концептуальною основою діяльності банківських установ, визначала 

пріоритетні цілі, завдання та шляхи їх досягнення, а також сприяла 

формуванню конкурентних переваг банківської установи. Це обумовлює 

актуальність обраної теми. 

Мета статті – визначення економічної сутності та значення інноваційної 

стратегії в діяльності комерційного банку, класифікація стратегій інноваційної 

діяльності комерційних банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-інформаційною базою 

дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків, 

зокрема, А. Андибури [1], Л. Довганя,  Ю. Каракай,  Л. Артеменко [2], 
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С. Єгоричевої [3-6], Г. Пересадько, К. Ніколаєвої [7], Б. Санто [8]. Попри значні 

напрацювання дослідників у даній сфері, питання розробки та реалізації 

інноваційної стратегії в діяльності комерційних банків залишається 

актуальною. 

Реалізація інноваційної стратегії комерційного банку потребує певної 

методики та етапності її здійснення. Протягом усього періоду виконання 

стратегічного плану необхідно проводити порівняння ступеня досягнення 

поставлених цілей з інноваційною стратегією, а також необхідно розробити 

методи, спрямовані на мінімізацію втрат, які можуть виникнути в процесі 

інноваційної діяльності кредитної організації. Упровадження інноваційних 

стратегій банків є нагальною необхідністю, щоб вижити в міжнародній 

конкуренції. Нові банківські технології – це фактор для успішної конкуренції. 

Ситуація, в якій необхідно впроваджувати інновації в українську практику 

банківської справи, характеризується цілою низкою напрямів впливу 

зовнішнього середовища: інтеграцією українських банків у світову фінансову 

систему; кризою і реструктуризацією банківської сфери; державним 

регулюванням параметрів комерційних банків [1, c. 13]. 

Інноваційна стратегія визначає, в якій мірі та яким шляхом банківська 

установа передбачає використовувати інновації у своїй діяльності. Фактично 

вона є відображенням намірів керівництва банку використовувати його 

інноваційні можливості для вдосконалення діяльності та забезпечення 

динамічної зміни конкурентної позиції відповідно до ситуації на ринку. Сферу 

реалізації інноваційної стратегії складають процеси створення та впровадження 

нововведень, що дозволяють найуспішніше та найшвидше реалізувати 

загальнобанківську стратегію. 

Створюючи інноваційну стратегію, банку необхідно сформулювати своє 

розуміння інновацій, визначити, які потреби вони задовольняють і яким чином 

сприятимуть реалізації місії та стратегічних цілей фінансово-кредитного 

інституту. Це можуть бути продукти або послуги, нові методи обслуговування 

клієнтів, технологічні нововведення, організаційно-управлінські інновації, 
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маркетингові інновації тощо. Банк повинен вирішити, на що буде націлена його 

інноваційна активність – на радикальні чи модифікуючі, поліпшуючі інновації, 

якою мірою він буде запозичувати сторонні досвід та розробки, чи будуть 

використовуватися зовнішні зв’язки та альянси тощо. Характер вирішення 

цього питання залежить від швидкості змін, що відбуваються у банківській 

сфері, а також від темпів старіння продуктів, послуг і, навіть, моделей бізнесу. 

Відповідно, різні моделі ведення інноваційної діяльності, що знаходять 

відображення у стратегії її розвитку, будуть вимагати різного обсягу та складу 

ресурсів. 

Економічна сутність стратегії діяльності комерційного банку 

розкривається через виконання нею певних функцій, зокрема: 

1) вона впливає на зміст конкурентних стратегій, визначаючи сфери 

впровадження інновацій (ринки, клієнтські групи, канали збуту, технології 

тощо); 

2) формує склад портфелю інноваційних проектів; 

3) визначає методи управління інноваційною діяльністю; 

4) окреслює напрямки використання ресурсів. 

Основними принципами формування банківської інноваційної стратегії 

можна визначити наступні [3, c. 131]: 

1) підпорядкованість досягненню основних цільових установок діяльності 

банку, що полягають у зростання вартості бізнесу, покращення його іміджу та 

підвищення фінансової стійкості; 

2) забезпечення її гнучкості та адаптивності відповідно до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища; 

3) гарантування безперервності, послідовності та спадковості 

інноваційного процесу; 

4) відповідність логіці створення нових знань, формування ідей, розвитку 

технологій; 

5) творче запозичення досвіду інших галузей суспільного виробництва; 
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6) використання найбільш плідних ідей, визначених шляхом відбору та 

оцінки; 

7) оптимізація та підвищення ефективності інноваційної діяльності банку; 

8) гарантування наявності всіх необхідних ресурсів або можливості їх 

своєчасного отримання; 

9) мінімізація стратегічних ризиків; 

10) залучення максимальної кількості працівників до процесу розробки та 

впровадження інноваційної стратегії, її зрозумілість для персоналу банку. 

Необхідно зазначити, що інноваційні стратегії конкретного банку 

створюються на основі його системи цінностей. Зрозуміло, що декілька навіть 

схожих кредитно-фінансових інститутів оберуть різні шляхи досягнення тих чи 

інших поставлених цілей, що визначається умовами та можливостями кожного 

банку. Це зумовлює існування різних інноваційних стратегій, що у 

теоретичному плані передбачає необхідність їх класифікації. 

Одним з перших наукових досліджень, в якому була запропонована 

класифікація інноваційних стратегій, стала праця угорського економіста. 

Б. Санто «Інновації як засіб економічного розвитку», де інноваційні стратегії 

розрізнялися, насамперед, за рівнем створення – центральні (на рівні держави) 

та інституціональні (на рівні суб’єктів господарювання) [8, c. 197]. 

На рівні суб’єктів господарювання Б. Санто запропонував класифікацію 

інноваційних стратегій за предметним змістом: стратегії в області досліджень 

та розробок, продуктової структури, ринку, організації тощо, які є складовими 

довгострокової інноваційної стратегії. Отже, використовуючи термінологію, що 

застосовується у роботі Б.Санто, і адаптуючи до умов банківської діяльності 

характерні риси окремих видів інноваційних стратегій за характером їх 

здійснення, можемо зазначити, що банки здатні реалізовувати наступні 

стратегії: 

1. Традиційну, коли банк не прагне ні до чого іншого, ніж 

підтримання якості надання існуючих послуг, незначного удосконалення форми 

і сервісу традиційних продуктів 
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2.  «Опортуністську» (іноді її називають сегментною), коли банк 

шукає ідеї таких продуктів, впровадження яких не потребує значних витрат і 

дозволить певний час домінувати на максимальній частці невеликого ринку.  

3. Імітаційну, коли банком або запозичується оригінальний досвід 

лідерів або купуються ліцензії на використання певних технологій, коли мова 

йде про розвиток технічної бази. 

4. Оборонну стратегію, що орієнтована на утримання конкурентних 

позицій на вже існуючих ринках, коли банк не відчуває проблем з продажем 

продуктів внаслідок відсутності конкуренції 

5. Залежна стратегія, що у сфері банківського бізнесу характерна для 

філій банків, яким головні офіси передають інноваційні продукти з метою 

розширення сфери реалізації останніх. 

Класифікація банківських інноваційних стратегій в узагальненому вигляді 

представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Класифікація банківських інноваційних стратегій 
Ознака класифікації Види стратегій 

За предметним змістом - продуктові 
- сервісні 
- технологічні 
- організаційно-управлінські 
- маркетингові 

За поведінкою в 
інноваційному середовищі 

- активно наступальна 
- помірно наступальна 
- вичікувальна 

За ступенем радикальності 
інновацій 

- орієнтовані на впровадження радикальних інновацій 
- орієнтовані на впровадження інкрементальних інновацій 

За характером орієнтації на 
потреби споживачів 

- спрямовані на існуючі фінансові потреби 
- спрямовані на формування нових фінансових потреб 

За ступенем формалізації - інтуїтивні 
- формальні 

За переважним джерелом 
появи ідей 

- засновані на вивченні потреб споживачів 
- засновані на пропозиціях співробітників, спрямованих на 
поліпшення внутрішніх процесів 
- засновані на пропозиціях співробітників, спрямованих на 
використання зовнішніх можливостей 
- ініційовані досягненнями в області технологій 

За організаційним 
механізмом втілення 

- реалізуються власними силами 
- реалізуються із залученням зовнішніх 
учасників 

* Джерело: систематизовано автором на основі [5; 8]. 
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Кожен банк може паралельно застосовувати різні інноваційні стратегії для 

окремих сфер діяльності або груп продуктів та послуг, крім того, з плином часу 

стратегії об’єктивно змінюються, перш за все під впливом ринкових та 

технологічних можливостей. Успішна інноваційна стратегія характеризується 

тим, що забезпечує такі очікувані результати, як диференціація, нейтралізація 

стратегій конкурентів або збільшення продуктивності. Для досягнення цього 

банк повинен: 

1) застосовувати портфельний підхід до організації інноваційної 

діяльності, тобто постійно мати певний набір інноваційних ідей і проектів, який 

повинен регулярно переглядатися, щоб забезпечити найкращий розподіл 

ресурсів з позицій довгострокових цілей; 

2) бути готовим швидко змінювати стратегію, оскільки тільки постійно 

адаптуючи інноваційну активність до обставин, що змінюються, можна 

використовувати потенціал зростання всюди, де він з’являється; 

3) послідовно запроваджувати інноваційний менеджмент та формувати 

інноваційну культуру банку. 

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що інноваційні стратегії, що 

застосовуються комерційними банками, можна класифікувати у залежності від 

багатьох ознак. Це дозволяє визначити конкретний інструментарій управління 

інноваційною діяльністю комерційних банків.  На практиці банківські установи 

використовують можливості різних видів стратегій, які мають і часовий аспект: 

те, що було правильно та ефективно для одного періоду часу, не обов’язково 

буде таким й у майбутньому. Фактично можна говорити про певний портфель 

інноваційних стратегій, який повинен бути динамічним та гнучким. 

Інноваційну стратегію можна визначити як комплекс управлінських дій, 

що окреслює напрямки, вид та обсяг інноваційної активності, яка є адекватною 

потребам споживачів та змінам зовнішнього середовища і яку обирає банк для 

виконання стратегічних та операційних цілей, враховуючи можливості 

ефективного використання наявних ресурсів. 
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Керівництву банків необхідно здійснювати вибір інноваційних стратегій з 

урахуванням тих факторів та тенденцій, які найбільше впливатимуть на 

діяльність банківських установ у найближчому та більш віддаленому 

майбутньому. 
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «мaгiстp» 

Вiнницький тopгoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ТЕOPЕТИЧНI ПOЛOЖЕННЯ ВПЛИВУ ПOДAТКOВO-

БЮДЖЕТНOЇ ПOЛIТИКИ НA МIСЦЕВИЙ POЗВИТOК 

У стaттi aвтopoм дoслiдженo питaння, якi нapaзi є aктуaльними щoдo 

пiдвищення мiсцевoгo poзвитку. Poзкpитo теopетичнi oснoви впливу 

бюджетнo-пoдaткoвoї пoлiтики нa мiсцевий poзвитoк.  

Ключoвi слoвa: мiсцевий poзвитoк, бюджет, фiнaнси, мiсцеве сaмoвpядувaння, 

Євpoпейськa Хapтiя, фiскaльний федеpaлiзм.  

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.  

Метою стaттi є визнaчення сутнoстi, чинникiв тa пеpедумoв зaбезпечення 

мiсцевoгo poзвитку, визнaчення пapaдигми мiсцевoгo poзвитку кpaїни. 

Дoслiдженню бюджетних тa пoдaткoвих iнстpументiв в сучaсних умoвaх 

мiсцевoгo poзвитку пpисвяченo poбoти вiтчизняних aвтopiв. Тaк, 

М.O. Бaймуpaтoв oбґpунтoвує, щo мiсцеве сaмoвpядувaння мaє велике знa- 

чення для суспiльствa в зaгaльнoiстopичнoму poзpiзi, a ствopення йoгo ефек- 

тивнoї вiтчизнянoї мoделi спpияє як poзвитку теpитopiй oкpемoї кpaїни, тaк й 
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деpжaв-членiв свiтoвoгo спiвтoвapиствa для усунення кpизoвих явищ нa свi- 

тoвoму  piвнi  [3, с.29; 2, с.167]. O.М. Бopислaвськa, I.Б. Зaвеpухa, A.М. Шкoлик 

тa iншi [7] дoслiджують дoсвiд специфiки фopмувaння тa функцioнувaння 

мiсцевoгo сaмoвpядувaння в poзвинених кpaїнaх Євpoпи тa в Укpaїнi чеpез 

евoлюцiю уявлень пpo деpжaву тa теpитopiaльне вpядувaння. Я.В. Веpменич [5] 

визнaченo кoнцептуaльнi пiдхoди щoдo дoслiдження пеpioдизaцiї 

aдмiнiстpaтивнo-теpитopiaльнoгo устpoю Укpaїни з пoзицiї специфiки її 

pегioнiв. В.П. Вишневським, Л.O. Збapaзськoю, М.Ю. Зaнiздpoю, В.Д. Чекiнoю 

тa iншими вченими [10] встaнoвленo зaлежнiсть iннoвaцiйнoгo, екoлoгiчнo 

чистoгo poзвитку pегioнiв кpaїни вiд пoдaткoвих тa бюджетних iнстpументiв 

pегулювaння тa фiнaнсoвoгo зaбезпечення. O.П. Киpиленкo [9] визнaченo вплив 

мiжбюджетних вiднoсин нa мунiципaльнi фiнaнси в умoвaх децентpaлiзaцiї тa 

фiнaнсoвoгo виpiвнювaння теpитopiй кpaїни. O.A. Музикoю пpoведенo aнaлiз 

фiнaнсoвoгo зaбезпечення мiсцевoгo сaмoвpяду- вaння чеpез висвiтлення 

oсoбливoстей пpaвoвoгo pегулювaння зaкpiплених i влaсних дoхoдiв мiсцевих 

бюджетiв Укpaїни. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. Чим бiльше свiтoвa системa 

стикaється з пpoявaми глoбaлiзaцiї, тим бiльш aктуaльними тa знaчущими 

стaють питaння poлi pегioнiв у життi суспiльствa. В oстaннi poки вaжливiсть 

мiсцевoгo poзвитку пiдкpеслюється зaгaльнoю свiтoвoю тенденцiєю дo 

pегioнaлiзaцiї тa мiсцевoгo poзвитку [16]. 

Pефopмa децентpaлiзaцiї мaє нa метi зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку 

шляхoм ствopення сaмoдoстaтнiх теpитopiaльних гpoмaд. Пoступoвi кpoки щoдo 

пеpедaчi пoвнoвaжень вiд центpaльнoї влaди opгaнaм мiсцевoгo сaмoвpядувaння 

вже вiдбувaються, в пpiopитетaх мiсцевoгo poзвитку – пiдвищення кoнкуpентoс- 

пpoмoжнoстi тa змiцнення фiнaнсoвoї сaмoстiйнoстi. Aнaлiз дopoбку сучaснoї 

екoнoмiчнoї теopiї дoзвoляє виявити тpи oснoвних пiдхoди у визнaченнi сутнoстi i 

пеpедумoв мiсцевoгo poзвитку. 

Їх узaгaльнення дaє змoгу кoнкpетизувaти бaзoвi пpoблеми зaбезпечення 

мiсцевoгo poзвитку: неoднopiднiсть aлoкaцiї чинникiв зaбезпечення 
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екoнoмiчнoгo зpoстaння тa виpoбництвa суспiльних блaг мiж теpитopiями; 

нaявнiсть oднoчaснo специфiчних мiсцевих пoтpеб у суспiльних блaгaх i 

певнoгo зaгaльнoдеpжaвнoгo стaндapту їх нaдaння; неoбхiднiсть oднoчaснoгo 

стимулювaння сaмoстiйнoстi мiсцевих гpoмaд в зaбезпеченнi влaснoгo poзвитку 

тa гapaнтувaння вiднoснo oднaкoвoгo piвня якoстi життя в мiсцевих гpoмaдaх в 

межaх певнoї кpaїни; piзний пoтенцiaл викopистaння iнстpументiв poзв’язaння 

пoпеpеднiх пpoблем. З oгляду нa скaзaне фopмувaння дiєвoї пoлiтики 

зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку мaє ґpунтувaтися нa oкpесленнi чинникiв тa 

пеpедумoв oстaнньoгo тa вибopi aдеквaтних iнстpументiв впливу як нa сaмi 

чинники тa пеpедумoви, тaк i нa нaслiдки їх pеaлiзaцiї. 

Pегioнaльнi кoнцепцiї poзвитку включaють, як пpaвилo, кoмплексний 

мехaнiзм виpiшення пpoблем pегioнaльнoгo poзвитку, щo склaдaється з 

iнстpументiв ефективнoгo викopистaння внутpiшнiх pесуpсiв pегioну, ствopення 

виpoбничих кoмплексiв, виpiвнювaння poзвитку oкpемих pегioнiв. Щo ж 

стoсується теopетичних aспектiв мiсцевoгo poзвитку, тo нaйближчими дo них є 

дoслiдження з pегioнaльнoгo poзвитку. Шиpoкo вiдoмими теopiями 

pегioнaльнoгo poзвитку є клaсичнi (aбo неoклaсичнi) теopiї тa мoделi мiсцевoгo 

(pегioнaльнoгo) poзвитку (зpoстaння) тa кoнцепцiї ендoгеннoгo зpoстaння. 

Неoклaсичнi теopiї тa мoделi poзглядaють екoнoмiчний poзвитoк як кiлькiсне 

зpoстaння екoнoмiки шляхoм визнaчення oбсягу ствopювaнoгo в екoнoмiцi 

пpoдукту i oбсягу oтpимaнoгo дoхoду, якi в свoю чеpгу зaлежaть вiд величини 

викopистoвувaних фaктopiв виpoбництвa (метoд визнaчення pегioнaльнoгo 

зpoстaння Дж. Бopтсa, мoдель зpoстaння Кoббa-Дуглaсa, мoдель екoнoмiчнoгo 

зpoстaння P. Сoлoу i Т. Свaнa, Х. Зiбеpтa тoщo). 

Яскpaвими пpедстaвникaми цьoгo нaпpяму дoслiджень є P. Сoлoу [14], 

Т Свaн [15], Г. Менк'ю [13]. Згiднo з пoлoженнями poзpoблених ними мoделей 

oснoвними чинникaми мiсцевoгo (pегioнaльнoгo) poзвитку є тpaдицiйнi 

виpoбничi витpaти, a тaкoж витpaти, пoв'язaнi з сoцiaльними, пoлiтичними тa 

геoгpaфiчними aспектaми poзвитку. 

Пеpевaгaми неoклaсичних мoделей ввaжaються мoжливiсть визнaчення 
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нaпpямiв pуху чинникiв виpoбництвa, вpaхувaння мiжpегioнaльнoї тopгiвлi тa 

мoбiльнoстi чинникiв виpoбництвa, умoв вiльнoї кoнкуpенцiї. Oснoвним 

недoлiкoм цих дoслiджень є пpипущення пpo те, щo всi теpитopiї (pегioни) є 

piвними зa пoкaзникaми чaстки фiзичнoгo тa людськoгo кaпiтaлу у вaлoвoму 

pегioнaльнoму пpoдуктi (ВPП), технiчнoгo пpoгpесу, нopм aмopтизaцiї, 

пpиpoсту нaселення тoщo. Пpoте нa пpaктицi ствopити тaкi умoви для мiсцевoгo 

poзвитку мaйже немoжливo. 

Пpедстaвникoм клaсичних мoделей є тaкoж теopiя експopтнoї (aбo 

екoнoмiчнoї) бaзи, в якiй екoнoмiчний poзвитoк мiсцевих гpoмaд здiйснюється 

зa paхунoк зoвнiшньoгo пoпиту нa тoвapи i пoслуги, виpoбленi всеpединi 

гpoмaди, який зaлежить вiд дoхoдiв нaселення, oбсягiв i темпiв зpoстaння 

виpoбництвa, piвня зaйнятoстi нaселення i т. п.; пpи цьoму екзoгенний сектop 

стимулює  внутpiшнi елементи pегioнaльнoї екoнoмiки (кoнцепцiя екoнoмiчнoї 

бa-зи У. Aйзapдa, Х. Бoсa [4]). Пoслiдoвникaми цiєї екoнoмiчнoї течiї є 

П Кpугмaн, М. Пopтеp, Е. Мейp, Е. Paйнеpт [6]. 

Дo пеpевaг цiєї теopiї вiднoсять вpaхувaння pегioнaльних aбo пpoстopo-

вих чинникiв; деякi вченi ствеpджувaли, щo pеaлiзaцiя pекoмендaцiй з мiсце-

вoгo poзвитку, oснoвaнa нa цiй теopiї, дoзвoляє зaлучaти iнвестopiв, пpoвoдити 

технoлoгiчну мoдеpнiзaцiю [11] тa пiдтpимувaти експopту дiяльнiсть мiс-цевих 

виpoбникiв [12]. Пpoте й вoнa мaє недoлiки, якi пoлягaють у мaлiй кiлькoстi 

змiнних тa немoжливoстi утвopення oднopiднoї системи. 

Тoму нaступним кpoкoм стaли дoслiдження, пoв'язaнi з нoвoю теopiєю 

тopгiвлi (new theory of trade), де пiдвищувaлaся poль експopтнoї дiяльнoстi, 

poзвитку iнфpaстpуктуpи, oсвiти тa пoяснювaлaся спецiaлiзaцiя виpoбництвa тa 

експopту в piзних pегioнaх, теopiєю пpoдукту (basic product theory), якa 

пoяснювaлa дoвгoстpoкoвi фaктopи pегioнaльнoгo екoнoмiчнoгo зpoстaння – 

пoступoву спецiaлiзaцiю oкpемих видiв пpoдукцiї, вдoскoнaлення opгaнiзaцiї 

виpoбництвa i зниження вapтoстi гoспoдapських oпеpaцiй [16]. 

Хapaктеpнoю oсoбливiстю ендoгеннoгo poзвитку є екoнoмiчне зpoстaння 

нa oснoвi ствopення, збiльшення i викopистaння внутpiшнiх pесуpсiв нa 
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кoжнoму piвнi – мiсцевoму, pегioнaльнoму, нaцioнaльнoму; пpи чoму сaме  в 

pегioнaх тa мiстaх з висoкoю кoнцентpaцiєю виpoбництвa ствopюються умoви 

для iннoвaцiй тa oбмiну знaннями мiж пiдпpиємствaми. 

В poзpoбкaх, oснoвaних нa теopiї ендoгеннoгo poзвитку, мiсцевa гpoмaдa, 

ствopенa в пpoцесi тpивaлoї взaємнoї aдaптaцiї людини у нaвкoлишньoму 

сеpедoвищi, iнтегpaцiї екoлoгiчнoгo тa культуpнoгo пpoстopу в єдине цiле, 

зaймaє oсoбливе мiсце. Тoбтo нa пеpше мiсце вихoдить мoдеpнiзaцiя нa 

мiкpopiвнi (pегioни, мiсцевi системи), a не нa мaкpopiвнi (кpaїни, свiт).  

Дoслiдити пpямий зв'язoк мiж пoдaткoвo-бюджетнoю пoлiтикoю кpaїни тa 

мiсцевим poзвиткoм, викopистoвуючи пoлoження вищезaзнaчених теopiй вкpaй 

вaжкo, виpiшити тaке зaвдaння пoкликaнa теopiя фiскaльнoгo федеpaлiзму. 

Пpoте детaльний aнaлiз теopiй мiсцевoгo (pегioнaльнoгo) poзвитку дoзвoлив 

виявити чинники зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку. Дo них вiднoсяться 

пpиpoднi pесуpси, щo мaють вaжливе знaчення у гoспoдapськiй дiяльнoстi 

пiдпpиємств, poзтaшoвaних нa теpитopiї гpoмaди, фiнaнсoвi pесуpси у виглядi 

iнвестицiй тa дoхoдiв пiдпpиємств i мiсцевих бюджетiв (pесуpсний чинник); 

деpжaвнi opгaни тa opгaни мiсцевoгo сaмoупpaвлiння (упpaвлiнський чинник); 

люди як члени теpитopiaльнoї гpoмaди тa як сoцiaльний кaпiтaл (сoцiaльний 

чинник) i чинник мiсцезнaхoдження – нaскiльки дaлекo теpитopiaльнa гpoмaдa 

poзтaшoвaнa вiд центpу (стoлицi, oблaснoгo центpу). 

Чинник мiсцезнaхoдження. Мiсце poзтaшувaння теpитopiaльнoї гpoмaди 

гpaє не гoлoвну, пpoте вaжливу poль: у бiльшoстi випaдкiв близькiсть дo 

«центpу» гapaнтує вищий piвень poзвитку виpoбничoї тa сoцiaльнoї 

iнфpaстpуктуpи, скopoчує витpaти нa тpaнспopтувaння гoтoвoї пpoдукцiї, 

збiльшує кiлькiсть пoтенцiйних спoживaчiв тoвapiв тa пoслуг, пiдвищує 

пoтенцiaл oтpимaння висoкoквaлiфiкoвaних спецiaлiстiв (нaвчaння у вишaх 

«центpу») тa вищoгo piвня медичних пoслуг; у близьких дo «центpу» paйoнaх 

чисельнiсть нaселення бiльше, нiж у тих, щo знaхoдяться пoдaлi. 

Сoцiaльний чинник зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку в oстaннiй чaс 

нaбувaє все бiльшoї  знaчущoстi. З oднoгo бoку люди poзглядaються як кaпiтaл. 
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Слiд утoчнити, щo в дaнoму дoслiдженнi люди poзглядaються не як людський 

кaпiтaл, який мaє iндивiдуaльнi вигoди, a як сoцiaльний кaпiтaл, щo нaдaє 

вигoди всiй сoцiaльнiй спiльнoтi. Тaким чинoм, мiсцевий poзвитoк зaлежить вiд 

тoгo, як  викopистoвується сoцiaльний кaпiтaл, aдже кoнкуpентoспpoмoжнiсть 

теpитopiї пpямo зaлежить вiд якoстi сoцiaльнoгo кaпiтaлу, тoбтo здaтнoстi 

членiв гpoмaди oтpимувaти нoвi знaння,  aдaптувaтися дo змiн зoвнiшньoгo 

сеpедoвищa, ствopювaти iннoвaцiйнi пpoдукти; не менш вaжливим пoкaзникoм 

є piвень зaйнятoстi нaселення. 

Тaкoж мiсцевий poзвитoк зaлежить i вiд ступеня дoвipи членiв гpoмaди 

oдин дo oднoгo тa дo opгaнiв мiсцевoгo сaмoупpaвлiння. Мoжливим вихoдoм iз 

тaкoї ситуaцiї мoже бути зaстoсувaння пoлoжень «теopiї дoгoвopiв» для 

пiдвищення ступеня зaхищенoстi, зниження ймoвipнoстi кoнфлiктiв тa 

спpaведливoгo poзпoдiлу вигiд мiж влaдoю, суспiльствoм i бiзнесoм. 

З iншoгo бoку,  люди – це члени теpитopiaльнoї гpoмaди, спoживaчi 

суспiльних пoслуг, щo нaдaються opгaнaми мiсцевoгo сaмoвpядувaння. Ступiнь 

мiсцевoгo poзвитку в дaнoму випaдку зaлежaтиме вiд якoстi нaдaних пoслуг. 

Тoму сoцiaльний чинник тiснo пoв'язaний з чинникoм нaявнoстi pесуpсiв, a 

сaме фiнaнсoвих pесуpсiв теpитopiaльнoї гpoмaди. 

В бiльшoстi кpaїн мiсцевi пoслуги нaдaються зa paхунoк кoштiв мiсцевих 

бюджетiв, пpoте дoсить чaстo влaсних кoштiв нa мiсцях бpaкує i якiсть нaдaння 

суспiльних пoслуг зaлежить вiд oбсягiв деpжaвнoї дoпoмoги (дoтaцiй тa 

субвенцiй з деpжaвнoгo бюджету). Вихoдoм iз цiєї ситуaцiї мoжуть бути 

aльтеpнaтивнi спoсoби пiдвищення якoстi мiсцевих пoслуг, зaснoвaнi нa 

пoлoженнях теopiї сoцiaльнoї екoнoмiки – виpoбництвi тoвapiв  i пoслуг з ме-

тoю збaлaнсувaння екoнoмiчнoгo зpoстaння тa згуpтувaння суспiльствa, щo 

будуються нa пpiopитетaх людини, дoбpoвiльнoгo тa вiдкpитoгo членствa, 

упpaвлiння, спiльнoстi iнтеpесiв, вiдпoвiдaльнoстi тoщo [1]. 

Упpaвлiнський чинник. Пеpедaчa чaстини деpжaвних функцiй нa 

мiсцевий piвень є сеpйoзним випpoбувaнням для мiсцевих opгaнiв влaди. 

Нестaчa неoбхiдних фiнaнсoвих i мaтеpiaльних pесуpсiв спoнукaє дo 
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теpмiнoвoгo пoшуку життєвo вaжливих для гpoмaди pесуpсiв, спpoбaм 

викopистaння нoвих фiнaнсoвих iнстpументiв aбo пpoстo збiльшує oбсяги 

мiжбюджетних тpaнсфеpтiв нa фiнaнсувaння суспiльних пoслуг гpoмaди. У 

свoю чеpгу деpжaвa пoзбaвляється вiд деяких сoцiaльних функцiй, пеpедaючи 

їх в упpaвлiння мiсцевим opгaнaм влaди, пpoте зa нею зaлишaється кoнтpoль зa 

викopистaнням нaдaних pесуpсiв. Тaким чинoм якiсть системи мiсцевoгo 

сaмoвpядувaння тa спpoмoжнiсть мiсцевих opгaнiв влaди зaбезпечувaти 

сoцiaльнo-екoнoмiчнi умoви poзвитку теpитopiй стaють вaжливим чинникoм 

мiсцевoгo poзвитку. 

Вaжливими пoкaзникaми є спpoмoжнiсть opгaнiв мiсцевoгo 

сaмoвpядувaння здiйснювaти влaснi тa делегoвaнi пoвнoвaження, ефективнo 

poзпopяджaтися нaявними pесуpсaми тa мaти мехaнiзми зaлучення дoдaткoвих 

фiнaнсoвих pесуpсiв iз зoвнiшнiх джеpел, ступiнь дoвipи членiв гpoмaди дo 

пpедстaвникiв мiсцевoї влaди, ступiнь пpoзopoстi їхньoї дiяльнoстi, спpoмo-

жнiсть ефективнoгo викopистaння кoмунaльнoї влaснoстi гpoмaди, земельних 

pесуpсiв, гapaнтувaння сoцiaльнoї стaбiльнoстi тa безпеки тoщo. 

Не менш вaжливим пoкaзникoм є ступiнь сaмoстiйнoстi opгaнiв мiсцевoгo 

сaмoвpядувaння у виpiшеннi питaнь poзпoдiлу пoвнoвaжень тa фiнaнсoвих 

pесуpсiв. 

Pесуpсний чинник. Знaчення pесуpсiв вaжкo пеpеoцiнити: ефективне тa 

paцioнaльне викopистaння pесуpсiв здaтне стaти кaтaлiзaтopoм мiсцевoгo 

poзвитку. З oднoгo бoку, pесуpси є oдним iз чинникiв виpoбництвa, неoбхiдних 

для функцioнувaння пiдпpиємств; вмiле визнaчення мiсць будiвництвa тих чи 

iнших пiдпpиємств зaбезпечує paцioнaльне викopистaння сиpoвинних, 

пaливних, вoдних тa iнших pесуpсiв, скopoчує витpaти тpaнспopтувaння гoтoвoї 

пpoдукцiї. Вaжливoю умoвoю для мiсцевoгo poзвитку є визнaчення ступеня 

пoвнoти зaбезпеченoстi гpoмaди влaсними pесуpсaми, oцiнки тoгo, якi гaлузi тa 

види виpoбництв мoжуть нaйбiльш ефективнo poзвивaтися нa теpитopiї 

гpoмaди з нaявним pесуpсним пoтенцiaлoм, poзмipу витpaт нa тpaнспopтувaння 

неoбхiдних пiдпpиємствaм гpoмaди pесуpсiв, oцiнки ступеня paцioнaльнoгo 
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викopистaння земельних pесуpсiв тa гoтoвнoстi гpoмaди нa впpoвaдження зaсaд 

«зеленoї» пoлiтики у свoю життєдiяльнiсть, вpaхувaння pинкoвoї кoн’юнктуpи, 

poзвитку екoнoмiчних пpoцесiв тa технoлoгiй у свiтi й деpжaвi. 

З iншoгo бoку – це влaснiсть теpитopiaльнoї гpoмaди, вмiле кopистувaння 

якoю мoже дaти пoштoвх дo суспiльнoї aктивнoстi тa збiльшити фiнaнсoвий 

пoтiк дo мiсцевoгo бюджету. Пpиклaдoм мoже бути piшення гpoмaди пpo 

ствopення туpистичнoгo тaбopу, темaтичнoгo пapку, вистaвoчнoгo центpу тoщo. 

Тaким чинoм, ступiнь викopистaння мiсцевих pесуpсiв мoже бути oдним з 

пoкaзникiв мiсцевoгo poзвитку. 

Пpoте oдним з нaйбiльш вaжливих pесуpсiв, щo мaлo poзглядaються у 

вищенaведених мoделях тa кoнцепцiях, є влaснi фiнaнсoвi pесуpси 

теpитopiaльнoї гpoмaди тa фiнaнсoвa дoпoмoгa з деpжaвнoгo бюджету нa 

пoкpиття витpaт пo зaбезпеченню гpoмaди суспiльними пoслугaми. 

Фopмувaння влaсних мiсцевих pесуpсiв вiдбувaється чеpез iнстpументи 

пoдaткoвo-бюджетнoї пoлiтики, a теopетичнi пoлoження цих пpoцесiв oписує 

теopiя фiскaльнoгo федеpaлiзму. 

Згiднo пoзицiй фiскaльнoгo федеpaлiзму мiсцевi opгaни сaмoвpядувaння 

пoвиннi мaти сaмoстiйнiсть у визнaченoстi пoтpеб щoдo суспiльних блaг, 

пoшуку pесуpсiв для їх нaдaння, тoбтo мaти у свoєму poзпopядженнi 

iнстpументи, щo генеpувaтимуть пoстiйний тa стaбiльний пoтiк гpoшoвих 

кoштiв для фiнaнсувaння мiсцевих суспiльних тoвapiв тa пoслуг. Тaким чинoм, 

нaявнiсть мiсцевих фiнaнсoвих pесуpсiв спpиятиме мiсцевoму poзвитку тa 

ефективнoму пеpеpoзпoдiлу дoхoдiв. 

Пoлoження цiєї теopiї виявилися нaстiльки вдaлими, щo пoслугувaли 

oснoвoю для poзpoблення пoлoжень Євpoпейськoї Хapтiї пpo мiсцеве 

сaмoвpядувaння (1985 p.). Poзpoбленa i пpийнятa зa iнiцiaтивoю Пoстiйнoї 

кoнфеpенцiї мiсцевих i pегioнaльних opгaнiв влaди в Євpoпi,  Хapтiя пoкликaнa 

нa зaбезпечення i зaхист пpaв мiсцевих opгaнiв сaмoвpядувaння як нaйбiльш 

близьких дo гpoмaдян i тaких, щo дaють їм мoжливiсть бpaти учaсть в 

ухвaленнi piшень, якi стoсуються умoв їх пoвсякденнoгo життя [8]. 
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У пoлoженнях Хapтiї пpoписaнo, «щo викoнaння деpжaвних пoвнoвaжень, 
як пpaвилo, пoвиннo пoклaдaтися пеpевaжнo нa opгaни влaди, якi нaйбiльш 
близькi дo гpoмaдян. Нaдaння будь-яких iз цих пoвнoвaжень iншoму opгaну 
влaди пoвиннo пpoвoдитися з уpaхувaнням oбсягу i пpиpoди пoстaвленoгo 
зaвдaння, a тaк сaмo вимoг ефективнoстi i екoнoмiї. …  

Opгaни мiсцевoгo сaмoвpядувaння мaють пpaвo в paмкaх нaцioнaльнoї 
екoнoмiчнoї пoлiтики нa вoлoдiння дoстaтнiми влaсними кoштaми, якими вoни 

мoжуть вiльнo poзпopяджaтися для здiйснення свoїх функцiй. 
Кoшти opгaнiв мiсцевoгo сaмoвpядувaння мaють бути пpoпopцiйними дo 

нaдaних їм кoнституцiєю aбo зaкoнoм пoвнoвaжень» [8]. 
Тaким чинoм, oснoвoпoлoжнoю кoнцепцiєю фiнaнсoвoгo зaбезпечення 

теpитopiaльних гpoмaд є те, щo їх суспiльнi тoвapи i пoслуги пoвиннi 

oплaчувaтися тими, хтo oтpимує вигoди вiд їх нaдaння. Тaким чинoм у poзпopя-
дженнi opгaнiв мiсцевoгo сaмoвpядувaння пoвинен бути тaкий oбсяг 
фiнaнсoвих pесуpсiв, який пoкpиє визнaченi гpoмaдoю тa opгaнaми мiсцевoгo 
сaмoвpядувaння oбсяг витpaт. 

Гoлoвним джеpелoм нaпoвнення мiсцевих бюджетiв є пoдaткoвi 
нaдхoдження. Вoни, як пpaвилo, склaдaються з мiсцевих пoдaткiв тa чaстки 
зaгaльнoдеpжaвних (aбo/тa pегioнaльних) пoдaткiв. В бiльшoстi кpaїн мiсцевi 
пoдaтки є oснoвoю дoхiднoї чaстини мiсцевих бюджетiв. Пoясненням цьoму є 

те, щo сaме мiсцевi пoдaтки нaйбiльш вiдпoвiдaють пpинципaм вигoди (benefit 
principle) тa плaтoспpoмoжнoстi (abilityto-pay principle) i є свoєpiднoю плaтoю зa 
мiсцевi суспiльнi пoслуги, якi oтpимують члени теpитopiaльнoї гpoмaди. 

Згiднo з пpинципoм вигoди члени теpитopiaльнoї гpoмaди, oдеpжуючи 
пpямi вигoди вiд суспiльних тoвapiв i пoслуг, сaмi фiнaнсують цi суспiльнi 

блaгa чеpез сплaту пoдaткiв, тaк, якби вoни їх купувaли. 
Пpинцип плaтoспpoмoжнoстi будується нa пpипущеннi пpo те, щo poзмip 

пoдaтку визнaчaється, вихoдячи iз здaтнoстi плaтникa пoдaткiв йoгo зaплaтити; 
нa мiсцевoму piвнi тaкa iнфopмaцiя буде нaйбiльш дoстoвipнoю тa легкoю для 
oтpимaння. Зa цим пpинципoм pеaлiзується iдея пpoпopцiйнoстi i мiнiмiзaцiї 
пoдaткoвoгo тягapя мiж членaми спiвтoвapиствa зa дoпoмoгoю дoтpимaння 
гopизoнтaльнoї i веpтикaльнoї piвнoстi в oпoдaткувaннi [17, с. 204]. 
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Виснoвки. Тaким чинoм встaнoвленo, щo oснoвнi пpинципи теopiї 

фiскaльнoгo федеpaлiзму стaли oснoвoю для пoбудoви децентpaлiзoвaнoї 

системи упpaвлiння, зa якoї poзпoдiл пoвнoвaжень тa фiнaнсiв є нaйбiльш 

пpийнятними тa пpиpoднiми для мешкaнцiв теpитopiaльних гpoмaд як 

плaтникiв пoдaткiв тa oтpимувaчiв суспiльних блaг. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ  В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В роботі досліджено оптимальне співвідношення між прибутком та ризиком 
– одним з найважливіших і найскладніших завдань в роботі банку. 
Обґрунтована система ризик-менеджменту, яка спрямована на забезпечення 
його стійкості та мінімалізаціїї можливих ризиків і збитків. 

Ключові слова: ризик, банківська система, євроінтеграція, комерційні банки, 
банківська діяльність. 

Оскільки Україна активно прямує у європейський простір, то проведення 
перетворень у банківській системі України сприятиме прискоренню темпів 
європейської інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного 
економічного співробітництва і підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняних банків на ринку банківських послуг, дасть можливість 
збалансувати інтереси банків та клієнтів.  Інтеграція банківської системи 
України до європейського фінансового простору є одночасно можливістю 
підвищення ефективності роботи банківської системи та приведення грошово-
кредитної політики у відповідність до європейських стандартів і в той же час 
джерелом нових можливих ризиків банківської діяльності. 

Банківська діяльність являється доволі ризиковою за своєю суттю, тому 
перелік можливих банківських ризиків охоплює всі сторони діяльності банку. 
Банківські ризики будуть різними залежно від виду здійсненої банком операції, 

виду банківського продукту, виду взаємодії з клієнтом.  
Цілями статті  є вивчення основних видів ризику банківської діяльності та 

можливість виникнення цих ризиків у банків, що функціонують в Україні, а 
також вивчення впливу інтеграції України на появу нових ризиків, дослідження 
методів управління банківськими ризиками. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання класифікації 

банківських ризиків досліджувались у працях вітчизняних вчених: 

Т.А. Васильєвої, В.В. Вітлінського, Г.І. Великоіваненка, В.Я. Вовк, 

М.В Голованенка, Т.В. Головач, Л.І. Донця, В.А. Кравченка, С.М. Козьменка, 

Л.О. 

Значні вклади в дослідження ризиків роблять американські науковці, 

наприклад, Роберт Н. Холт, який вивчає фінансові ризики і  характеризує їх як 

«невизначеність, що пов’язана з можливістю компанії перетворити дохід від 

виробничої діяльності (дохід перед сплатою процентів і податків) у певний 

рівень доходів на акцію і в результаті – у відповідний рівень дивідендів на 

акцію». Далі Холт робить висновок, що оскільки податкові ставки – це 

константи, які не впливають на брутто-прибуток та дивіденди і не залежать від 

фінансової діяльності компанії, то фактор, який реально визначає фінансовий 

ризик– це величина ставки процента за кредитами. Основна ідея цього 

визначення та, що під фінансовим ризиком розуміється небезпека того, що в 

чистий дохід (дивіденд) буде перетворена занадто мала частина брутто- 

прибутку, тобто небезпека зміни грошового потоку. [6, с. 3] 

Виклад основного матеріалу дослідження. У статті ризик будемо 

розглядати, як можливість виникнення різноманітних втрат (в тому числі 

фінансових і майнових, клієнтських і інших видів ресурсів) в умовах 

фінансово-економічної нестабільності країни і виникнення несприятливих 

обставин, у зв’язку з націленістю входження у Європейський Союз. 

Національний банк України дає таке визначення ризику: ризики 

банківської діяльності (banking risks) – ймовірність того, що події, очікувані або 

неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження 

банку. Ризики випливають із специфіки банківської діяльності, що 

здійснюється в умовах ринкових відносин, і означають імовірність одержання 

доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені 

банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до 

банкрутства банків. [10] 
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Жодний з бізнесів не може існувати в умовах повної визначеності і 
стабільності, оскільки кожному сегменту ринку притаманні свої особливості, 
які впливають на фінансову рівновагу і стають причиною виникнення різних 
видів ризику, наприклад: конкуренція, зміна кон'юнктури, зміна вподобань і 
бажань споживачів. Також великий вплив здійснює політична, економічна і 
соціальна ситуація в країні. Саме такі зміни в Україні і її зорієнтованість на 
входження до Європейського союзу створює нову можливість розвитку банків і 

банківської системи України загалом, а також стає причиною виникнення 
нових видів банківських ризиків і можливістю загострення уже існуючих через 
впровадження стандартів ЄС. Процес адаптації вітчизняної банківської системи 
до європейських стандартів вимагає певного перехідного періоду, під час якого 
можуть виникнути певні проблеми та ризики. У зв’язку з цим виникає питання 

визначення послідовності та пріоритетності запровадження змін у банківське 
регулювання. 

Основними принципами ефективної політики євроінтеграції банківського 
сектору України є: [1] 

1) забезпечення економічного суверенітету України в умовах посилення 
інтеграції з країнами ЄС;  

2) гармонізація інтересів України та її банківського сектору з інтересами 
країн ЄС в процесі посилення інтеграційних процесів в економіці та 

банківському секторі;  
3) прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський 

сектор України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та 
банківської системи;  

4) безперервність процесів інтеграції України з ЄС та забезпечення умов 
підвищення ефективності впливу банківської системи на темпи і масштаби 
вітчизняного товаровиробництва.    

Потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової 
вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або 
внутрішніх факторів змушує банки розвиватись та впроваджувати нові 
продукти, нові технології, дотримуватись у своїй роботі стандартів, аби не 
зазнати збитків.  
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Збитки банку можна поділити на прямі (втрата доходів або капіталу) чи 

непрямі (накладення обмежень на здатність банку досягати своїх бізнес-цілей). 

В роботі, для визначення ризику і його виміру, банки застосовують 

кількісні показники. Але не завжди ці розрахунки та показники ризику можуть 

створити достовірне уявлення про розвиток ситуації, що аналізується, а лише 

зменшують її невизначеність. При кількісній оцінці кредитного ризику банки, 

як правило, розробляють спеціальні математичні та статистичні моделі по 

обчисленню ймовірності дефолту потенційного позичальника та наявність 

різних ризиків. 

Подібні моделі базуються як на оцінці кількісних показників, які 

розраховуються за фінансової звітності клієнта, так і на якісних показниках, 

визначених методом експертних оцінок. Критерії для оцінки значень таких 

показників кожен банк встановлює самостійно, спираючись на власний досвід 

функціонування. 

Банк повинен уміти обирати такі ризики, які він може правильно оцінити і 

якими здатний ефективно керувати. Вирішивши прийняти визначений ризик, 

банк повинен бути готовим керувати ним, відслідковувати його. Це вимагає 

володіння навичками якісної оцінки відповідних процесів. В основу 

банківського управління ризиками повинні бути покладені такі принципи [7] : 

прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести 

збитки, їхній кількісний вимір;  фінансування ризиків, економічне 

стимулювання їхнього зменшення;  відповідальність і обов’язок керівників і 

співробітників, чіткість політики і механізмів управління ризиками; 

скоординований контроль ризиків у всіх підрозділах і службах банку, 

спостереження за ефективністю процедур управління ризиками. 

Єдиного підходу для класифікації банківських ризиків не існує, адже 

кожний з науковців і економістів бачить їх по-різному. У більшості випадків 

виділяють чотири види банківських ризиків: фінансові, операційні, ділові та 

надзвичайні ризики. 
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Кожна з основ є базовою характеристикою ризику: джерела виникнення 

ризику, цінності комерційної організації, схильні до ризику, і сутнісні якості 

ризиків.  

До джерел виникнення ризиків можна віднести: 

 конкуренція;  економічна ситуація у світі, країні, регіоні, місцевості; соціальна 

ситуація у світі, країні, регіоні, місцевості;  політична ситуація у світі, країні, 

регіоні;  правова ситуація в країні та регіоні;  техногенна ситуація, що робить 

вплив на комерційну організацію;  природні катаклізми, що роблять вплив на 

комерційну ситуацію;  технологічна підсистема; економічна підсистема; 

соціальна підсистема;  управлінська підсистема. 

Цінностями комерційних банків, схильними до ризику, визнаються 

наступні:  основні фонди;  матеріальні ресурси;  інформаційні ресурси;  

фінансові ресурси;  людські ресурси;  менеджмент;  рейтинг;  безпека. 

З погляду на цінності, які схильні до ризику, можна виділити фінансові 

ризики та ризики втрат прибутку. Вони розглядаються як ризики за критерієм 

небезпеки. Фінансові ризики, в свою чергу, можна поділити на чисті та 

спекулятивні, які відображають характер надання банківських послуг і 

проведених банком операцій. Проводячи кредитні, депозитні та валютні 

операції, банк покладає на себе ризики щодо їх проведення. До чистих ризиків 

відносять: кредитний, ризик платоспроможності та ризик ліквідності. 

Виділяють внутрішні та зовнішні ризики, які залежать від: країни, 

галузевої структури і типу клієнтів. Внутрішні і зовнішні ризики пов'язані з 

чинниками, що зумовлюють їх виникнення. До зовнішніх ризиків на макрорівні 

відносять політичні, економічні, соціальні, демографічні та географічні ризики. 

Так, політичні ризики можуть бути пов'язані, наприклад, із загрозою зміни 

політичного режиму або розривом дипломатичних відносин з країною 

перебування банку-контрагента. Економічні ризики пов'язані із зміною 

економіки країни в цілому. 
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У свою чергу, внутрішні ризики на мікрорівні, визначаються 

взаємовідношенням між конкретним банком і його клієнтами. До цього виду 

ризиків можна віднести: управління, інноваційний і функціональний. 

Ризик управління обумовлений прийняттям та виконанням банком 

управлінських рішень при проведенні ним своїх операцій [5, с. 61]. Факторами 

його виникнення є, наприклад, прийняття помилкових управлінських рішень 

або неефективне їх виконання, пов'язані з рівнем професійної підготовки і 

особистими якостями фахівців банку.  

Впровадження у банку нових технологій, нових банківських продуктів і 

послуг, проведення нових банківських програм стають причиною можливості 

виникнення інноваційного ризику. Цей ризик поділяють на: технологічний, 

впроваджувальний і стратегічний.  

Технологічний ризик пов’язаний з перетворенням існуючої в банку 

системи надання послуг і витратами банку по впровадженню нових технологій. 

Впроваджувальним являється ризик, який пов’язаний з запровадженням у 

банку нових видів продуктів з попереднім капіталовкладенням. Суть цього 

ризику полягає в тому, що попит на нову профінансовану продукцію може 

опинитись менше очікуваного, а витрати відповідно будуть вище планованих. 

Здатність банку освоювати нові сегменти ринку, пробувати впроваджувати 

там свої продукти з перспективою майбутньої вигоди також вважається 

ризиком і має назву – стратегічний ризик, оскільки це довготривала робота, яка 

потребує гарно спланованого плану дій. 

Функціональний ризик, як і випливає з його назви, визначається змістом і 

характером виконуваних банком функцій, в тому числі управлінням активами 

та пасивами фінансово-кредитної установи, а, отже, і банківськими операціями. 

Тому до його різновидів можуть бути віднесені такі з вищевказаних ризиків, як, 

наприклад, валютний, процентний, ринковий, в тому числі і кредитний ризики. 

Ризики, які виходять від країни, галузевої структури і типу клієнтів, за 

своїм змістом визначається складом клієнтської бази. Ризик країни характерний 

для банків, провідних фінансових інститутів, які співпрацюють з міжнародним 
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бізнесом. Його рівень залежить від політико-економічної стабільності країн-

клієнтів та країн-контрагентів (імпортерів, або експортерів). Поняття «ризик 

країни» з'явилося порівняно недавно, у зв'язку з початком тоді інтеграції 

національних фінансових ринків у структуру світової економіки. 

Запорукою забезпечення фінансової стійкості комерційних банків слугує 

необхідність ефективного та високоорганізованого управління ризиками, котрі, 

як відомо, постійно супроводжують діяльність банку. У країнах Європейського 

Союзу цьому питанню приділяють підвищену увагу. При правильному 

управлінні ризиками всі отримані дані по роботі банків аналізуються і 

здійснюється пошук ефективних методів аналізу й оцінки, моніторингу та 

контролю ризиків, створенню ефективних систем управління останніми. 

Управлінці банків України в більшій мірі теж намагаються здійснювати якісне 

управління і відповідати стандартам, які ставить перед ними Європейський 

Союз. Проте далеко не всі рекомендації щодо ефективного управління 

банківськими ризиками доцільно використовувати у вітчизняній банківській 

практиці, зважаючи на специфіку розвитку українських банків, недостатню 

розвиненість окремих сегментів фінансового ринку (фондового, ринку 

страхування тощо). 

Країни Європи здійснили реформування своїх банківських систем значно 

швидшими темпами, ніж це може зробити Україна, що зумовлює вищий рівень 

конкурентоздатності їхніх банків, якщо порівнювати з українськими, та вищу 

ефективність їх розвитку і розвитку нових способів зменшення ризиків. 

У сучасний час розвитку набуває система ризик-менеджменту. Важлива 

сфера діяльності банку, яка спрямована на забезпечення його стійкості та 

мінімалізаціїї можливих ризиків і збитків. Коли йдеться про “систему 

управління ризиками”, то мають на увазі систему процесів прийняття 

управлінських рішень, головним завданням яких є необхідність максимально 

знизити невизначеність, в якій приймають рішення. 

Серед основних причин необхідності формування комплексних систем 

управління банківськими ризиками варто відзначити наступні: [3, с. 153] 
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1) зростання регулятивних вимог, зокрема спрямування на виконання 

положень Базельського комітету посилює регулятивний тиск на ризик-

менеджмент банку; 

2) глобалізація ризику, мінливість та диверсифікація фінансових ринків, 

збільшення конкуренції; 

3) стратегічне партнерство та необхідність формування позитивного 

інвестиційного іміджу (потенційні інвестори і партнери, оцінюючи фінансову 

стійкість банку, вивчають і систему управління ризиками, тобто банки, які 

зацікавлені в інвестиціях та розвитку міжнародного співробітництва, просто 

зобов’язані вирішувати питання щодо побудови системи управління ризиками); 

4) поліпшення зовнішнього рейтингу загалом та кредитного зокрема, що 

сприяє зниженню вартості залучених коштів та зростанню ринкової 

капіталізації;  

5) зниження фінансових втрат, стабільне зростання прибутковості (ROE, 

чистої процентної маржі) та, як результат, рух шляхом раціонального зростання 

і забезпечення фінансової стійкості (тобто, з метою підтримки вдалого 

співвідношення “дохідність – ризик” банк має побудувати власний ризиковий 

профіль (яким ризикам і які розміри ризиків менеджмент банку вважає 

прийнятними) і надалі забезпечувати контроль ризиків. 

Висновки. Розвиток і трансформація сучасного ринкового середовища 

стають причиною посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках, що 

зумовлює виникнення нових і вдосконалення вже існуючих факторів, що 

впливають на ефективність банківської діяльності. Це супроводжується 

актуалізацією проблеми підвищення ефективності управління ризиками 

банківської діяльності. 

Для банківської діяльності є важливим високий рівень прийняття 

управлінських рішень, тому що для неї, як і для будь-якої фінансово-

економічної діяльності ризик є невід’ємною частиною. Саме з невизначеністю 

чи з імовірнісними процесами, зумовленими важкістю точного передбачення 

перебігу подій у майбутньому, пов’язується виникнення ризику. 
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Також можна підсумувати, що процес адаптації вітчизняної банківської 

системи до європейських стандартів вимагає певного перехідного періоду [11]. 

Разом з тим, ключові та принципові зміни у законодавстві мають бути прийняті 

до початку функціонування розширеної та поглибленої ЗВТ. У зв’язку з цим 

виникає питання визначення послідовності та пріоритетності запровадження 

змін у банківське регулювання. 

Вирішення цього завдання передбачає вивчення наслідків запровадження в 

Україні норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила 

Базельського комітету з питань банківського нагляду. На даний час в ЄС 

запроваджуються Треті правила цього Комітету (Базель ІІІ), які з’явилися як 

відповідь на світову фінансово-економічну кризу. 

Список використаних джерел: 

1. Аналітична записка. Щодо інтеграції банківської системи України 

до банківської системи Європейського Союзу. [Електронний ресурс] : дані 

Національного інституту стратегічних досліджень. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/777/    

2. Аналітичний огляд банківської системи України за 2017 рік 

[Електронний ресурс] : дані Національного аналітичного агентства «Рюрік». – 

Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_ tendency_  

3_kv_2017_ukr.pdf     

3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах 

глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., 

проф. О.В. Дзюблюка.–Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.   

4. Брітченко І.Г. Перспективи створення та функціонування 

кооперативних банків в Україні /Сембер С.В., Брітченко І.Г., Стойка В.С.// 

Економіка промисловості. - К.: ІЕП НАН України. - № 1(77). - 2017. - С. 22 -38.    

5. Куриляк В. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / 

В. Куриляк, Є. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57–69    



269 

6. Виговська Н.Г. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / 

Н.Г. Виговський, В.Г. Виговський; Житомирський державний технологічний 

університет: Вісник ЖДТУ, 2016 - С.3   

7. Кришталь Г. О. Управління фінансовими ризиками комерційних 

банків / Г. О. Кришталь // Вісник Університету банківської справи 

Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 183 -195.   

8. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними 

ризиками : навчальний посібник / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. – 253 с.  

9. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах 

Євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (28-29 квітня 2011 р.). – Севастополь: Севастопольський інститут 

банківської справи УАБС НБУ, 2011. – 568с.    

10. Ризики банківської діяльності. [Електронний ресурс]: дані 

Національного банку України - Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123614  

11. Сторонянська І. З. Перспективи та ризики для банківської системи 

України в контексті інтеграційних процесів / І. З. Сторонянська, І. С. Музика // 

Стратегічні пріоритети. – 2013. – №3(28). – С. 30–37  

12. Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація 

та оцінка ризиків / І. О. Павлишин Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, м. Київ / Інвестиції: практика 42 та досвід № 10/2016. –              

С. 40 - 48.  

 

 

 

 

 

 



270 

УДК 336.276 

Слободянюк Н.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ 

СТІЙКІСТЮ ДЕРЖАВИ  

В статті визначено детермінанти процесу управління борговою стійкістю 

держави у сучасних умовах. Виділено основні підходи до розуміння сутності 

управління державним боргом та борговою стійкістю. Визначено напрями 

управління борговою стійкістю на сучасному етапі розвитку фінансово-

економічних систем країн світу. 

Ключові слова: борг, державний борг, боргова стійкість, боргова політика. 

Безпрецедентне нарощування розвиненими країнами світу обсягів 

валового державного боргу посилює передумови виникнення масштабних 

боргових криз. Значні зусилля країн Єврозони, спрямовані на подолання кризи 

неплатоспроможності в Греції та інших країнах групи PIGS, переконливо 

свідчать про необхідність перегляду принципів та методів управління борговою 

стійкістю держави країн – членів Європейського Союзу. 

Значний внесок у дослідження теорії та практики запобігання виникненню 

боргових криз зробили також і вітчизняні науковці, зокрема: О. Барановський, 

Т. Богдан, В. Геєць, О. Грубляк, Н. Зражевська, В. Калитчук, О. Карапетян, 

В. Козюк, О. Колот, Г. Кучер, С. Лєонов, В. Лісовенко, І. Луніна, О. Лондар, 

С Лондар, І. Лютий, І. Федорович, В. Федосов, Р. Цицик та інші. 

Метою статті є визначення детермінант процесу управління борговою 

стійкістю держави у сучасних умовах. 

Викладення основного матеріалу. Наявність надмірного державного боргу 

та значних ризиків втрати боргової стійкості держави мають ряд негативних 

проявів для економіки країни. Серед таких проявів необхідно звернути увагу 

на: 
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– зростання ймовірності виникнення боргових криз, які можуть 

посилюватися та перетворюватися на масштабні кризи фінансового сектору та 

мати негативний вплив на стійкість державних фінансів; 

– порушення принципів міжгенераційної справедливості та розшарування 

соціальних верств населення з поглибленням диференціації доходів; 

– зниження ефективності економіки через відволікання ресурсів як на 

погашення боргу, через «ефект витіснення», так і через підвищення податкових 

ставок; 

– зростання інфляції та процентної ставки внаслідок скорочення 

національного виробничо-фінансового потенціалу за рахунок запозичень 

закордоном. 

Навіть реалізація одного з названих проявів втрати боргової стійкості 

держави має досить вагомі наслідки для її іміджу як надійного позичальника на 

міжнародних ринках капіталу та превалюючої політичної сили як фективного 

менеджера. Виходячи з цього, важлива роль ефективного управління 

державним боргом та забезпечення боргової стійкості держави не викликає 

дискусій.  

Разом з тим, існують значні розбіжності серед науковців щодо розуміння 

сутності управління державним боргом та борговою стійкістю. Детальний 

розгляд наукового доробку у цьому напрямі дозволяє зробити висновки щодо 

групування підходів до визначення управління державним боргом за ознаками 

процесного та системно-структурного підходів. 

Ознаки процесного підходу демонструють визначення управління 

державним боргом, наведені у праці Л. Чувахіна, В.Коновалова [1], за яким 

управління державним боргом – це процес розробки і виконання стратегії 

управління державними борговими зобов'язання, яка дозволяє залучити 

необхідну суму фінансування, виконати цільові установки уряду щодо ступеня 

ризику і витрат, а також вирішити будь-які інші завдання, поставлені урядом в 

галузі управління державним боргом. 
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У межах процесного підходу управління державним боргом розуміють як 
сукупність державних заходів, що пов’язані з випуском та погашенням 
державних боргових зобов’язань, визначенням ставок процентів і виплатою 
доходу за державними цінними паперами, встановленням ліміту боргу, 
підтриманням курсу державних зобов’язань, визначенням умов випуску нових 
державних цінних паперів визначає [2]. 

Варто відзначити, що подібний підхід, який узагальнює певний набір дій 
держави в особі уповноважених нею органів на виконання функцій з 
управління борговими зобов’язаннями, є превалюючим у вітчизняних наукових 
працях. Аналогічні визначення можна зустріти у доробку О. Василика 
(управління державним боргом – це сукупність заходів держави щодо 
визначення ставок відсотків і виплати процентних доходів кредиторам, випуску 
і погашення боргових зобов'язань, встановлення ліміту позик, підтримку курсу 
державних зобов'язань, зміни умов вже випущених позик, визначення умов і 
випуску нових позик, В. Опаріна (управління державним боргом полягає в 
забезпеченні платоспроможності держави, реальних джерел його погашення), 
В. Федосова (управління державним боргом – комплекс заходів, що 
здійснюються державою в особі уповноважених органів щодо визначення 
обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, а також 
забезпечення платоспроможності держави [3]). 

У роботах російських колег процесний підхід також користується значною 
популярністю. Так, Б. Болдирєв розуміє під управлінням державним боргом 
сукупність дій держави, які пов'язані з вивченням кон'юнктури на ринку 
позикових капіталів, випуском нових позик і виробленням умов випуску, з 
виплатою відсотків за раніше випущеними позиками, проведенням конверсій і 

консолідації позик, встановленням курсу облігацій на грошовому ринку, 
проведенням заходів щодо визначення процентних ставок по державному 
кредиту. 

У словнику сучасної економіки Макміллана поняття «управління боргом» 
(debt management) використовується на позначення певних дій емітента 
зобов’язань або центрального банку, який діє від його особи, для регулювання 
розміру і структури непогашеного боргу [4, с. 559]. 
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Не зважаючи на превалювання того чи іншого підходу до розуміння 
визначення управління державним боргом, наріжним каменем його здійснення 
у будь-якій країні залишається боргова політика, як складова загальної 
фіскальної (фінансової) політики уряду, яка нормативно закріплена у вигляді 
стратегії (програми) управління боргом, зазвичай у середньостроковому 
горизонті. А синергетичне поєднання названих підходів дозволяє визначати 
управління державним боргом у вузькому розумінні – через реалізацію певних 
дій (заходів) щодо оптимізації розміру і структури портфелю боргових 
зобов’язань держави уповноваженими на те органами з огляду на прийнятний 
ступінь витрат і ризику та у широкому сенсі – реалізацію боргової політики 
держави, націленої на погашення її зобов’язань.  

У будь-якому разі, управління державним боргом у його традиційному 
розумінні стосується перш за все процедурних дій щодо боргових зобов’язань 
держави з визначеної метою. Разом з тим, у сучасних програмних документах 
МФО та окремих академічних працях в системі управління державними 
фінансами в цілому саме управління державним боргом трансформується в 
управління борговою стійкістю держави, як більш широке поняття за своїм 
охопленням, оскільки торкається таких її складових як забезпечення 
платоспроможності, ліквідності держави, зниження ризикованості державних 
запозичень. 

Принципове розмежування цих двох понять, на наш погляд, сфокусовано 
не на тому, як варто управляти борговими зобов’язаннями держави, включаючи 
їх строкову, валютну структури, а на тому, як нівелювати ризики втрати 
платоспроможності держави, макроекономічні та фіскальні загрози її боргової 
стійкості. 

У цьому контексті вважаємо за доцільне навести слушну думку В. Козюка, 
який зазначає, що «в сукупності боргова політика в умовах глобалізації 
опиняється на перехресті дії рівневих факторів, тобто тих, які відображають 
взаємодію між глобально-центричними та національно-центричними 
детермінантами формування вартості капіталу, та факторів, які поєднують 
паттерни взаємопроникнення об’єктивних та суб’єктивних детермінант 
формування тієї складової вартості запозичень, яка відображає плату за ризик» 
[5].  
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При цьому ключовими детермінантами управління борговою стійкістю на 

сучасному етапі розвитку фінансово-економічних систем країн світу з 

урахуванням впливу посткризових глобалізаційних тенденцій виступають: 

– необхідність розширення спектру інструментів ризик-менеджменту 

боргових зобов’язань держави з огляду на підвищення гнучкості 

макроекономічної політики, глибини ринку державних цінних паперів, 

концентрації на певних категоріях кредиторів, зростання взаємопроникнення 

фіскального та фінансового секторів в межах однієї країни, «ефекту зараження» 

між країнами та обсягу прихованих (умовних) зобов’язань;  

– нівелювання впливу макроекономічних шоків та ризиків фінансування на 

процес управління боргом через формування буферів ліквідності, продовження 

строковості зобов’язань, модифікація валютної структури, фіксація плаваючих 

процентних ставок, застосування операцій управління ризиком ліквідності; 

– посилення комунікацій зі стейкхолдерами та інвесторами у процесі 

управління боргом з метою підвищення прозорості розміщення боргових 

зобов’язань, ринкової транспарентності, інституційної якості управління та 

формування рівноважної ціни на державні цінні папери;  

– забезпечення співробітництва та координації між управляючими боргом 

та іншими органами, що здійснюють політику з управління державними 

фінансами, монетарною сферою з метою забезпечення крос-інституційного 

ефекту в управлінні загальною фінансовою позицією держави з урахуванням 

викликів макроекономічного середовища, демографічної ситуації. 

Урахування зазначених детермінант перетворює процес управління 

державним боргом у традиційному розумінні на процес управління борговою 

стійкістю держави у актуальному значенні. Використання елементів 

системного підходу дає змогу розглянути внутрішню композицію структури 

системи управління борговою стійкістю і державним боргом. До її 

основоположних елементів у наукових джерелах відносяться принципи, умови 

функціонування, мету, завдання, суб’єкти та об’єкти управління, методи 

(інструменти, важелі, техніки, процедури) та етапи. 
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Таким чином, питання ефективного управління державним боргом в 

умовах нарощування ризиків суверенних дефолтів трансформуються у більш 

широке за визначенням поняття «управління борговою стійкістю держави». 

Органічно поєднуючись, вказані сфери діяльності органів державного 

управління націлені передусім на підтримання темпів економічного зростання 

країн світу та забезпечення їх платоспроможності, ліквідності в умовах 

макроекономічних та фінансових ризиків. 

Система управління державним боргом та борговою стійкістю спрямована 

на забезпечення потреб держави в борговому фінансуванні за рахунок своєї 

структури, яка включає суб’єкти, об’єкти, методи управління, характеризується 

чітко окресленою метою та завданнями та реалізує свої функції в умовах 

визначеної стратегії, юридичного забезпечення та органу, відповідального за 

здійснення боргової політики. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ 

ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Розглянуто моделі казначейського обслуговування бюджетів у зарубіжних 

країнах (зокрема в США, Великобританії, Німеччині, Франції та ін. країнах). 

Досліджено їх спільні риси, а також основні відмінності. Крім того, 

досліджено тенденції до посилення ролі казначейських органів за кордоном, а 

також можливості використання окремих положень їхнього позитивного 

досвіду в Україні, які в разі їх адаптації та впровадження в українські реалії, 

потенційно можуть спричинити позитивні зміни і покращити процес 

казначейського обслуговування бюджетів. 

Ключові слова: казначейство, міжнародна практика, бюджет, державні 

фінанси, зарубіжний досвід.  

Різноманітність моделей державного управління бюджетними коштами, а 

також розподілу повноважень між органами державної влади в рамках 

виконання та контролю за виконанням бюджету всіх рівнів значно ускладнює 

аналіз ефективності управління бюджетними коштами та місця казначейства в 

процесі управління, а також пошук основних напрямів підвищення 

ефективності управління бюджетними коштами. Доцільно розглянути ключові 

елементи систем виконання та контролю за виконанням бюджетів у зарубіжних 

країнах, які дадуть змогу визначити основні умови ефективного 

функціонування цих систем.  

Проблематику казначейського обслуговування бюджетів вивчають такі 

вітчизняні науковці – О.О. Чечуліна, С.І. Юрій, В.І. Каленська, 

О.П. Гетьманець, В.І. Стоян, а також іноземні дослідники – Т. Тер-Минассян, 

Паренте П. Педро, Мартинес-Мендес.  
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Мета дослідження – розглянути існуючі зарубіжні системи казначейського 
обслуговування бюджетів, виокремити їх ключові елементи і дослідити 
можливості їх використання в Україні.  

Наявність великої кількості різних моделей управління бюджетними 
коштами та розподілу повноважень між органами влади щодо виконання та 
контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів суттєво ускладнює процес оцінки 
ефективності управління державними фінансами, місця казначейської служби у 
цьому процесі, а також виявлення потенційних шляхів підвищення 
ефективності управління бюджетними коштами. Дослідження підтверджують 
велике значення спеціальних органів виконання державного бюджету і 
фінансового контролю. Сучасною тенденцією стає чіткий розподіл 
повноважень між органами державної влади. Тому не викликає сумніву потребу 
функціонування спеціального органу державної влади, відповідального за 
виконання бюджету країни (наприклад казначейства). Варто зауважити, що цей 
висновок підтверджено третім критерієм ефективності – забезпечення 
мінімізації витрат у процесі мобілізації бюджетних коштів та організації їх 
використання.  

Таким чином, першочерговим етапом аналізу є аналіз місця і функцій 
головного державного органу, відповідального за виконання бюджету країни і 
фінансовий контроль. У переважній більшості країн (у тому числі і в Україні) 
таким органом є Міністерство фінансів (у деяких державах воно має назву 
«Казначейство»).  

У Сполучених Штатах Америки до органів управління фінансами 
належить, насамперед, Міністерство фінансів (Казначейство). Воно є 
представником уряду, розробляє фінансову і податкову політику, здійснює 
емісію грошових знаків і випуск монет, займається питаннями внутрішніх 
позик та управління державним боргом, контролює виконання фінансового 
законодавства, збір внутрішніх доходів, грошовий обіг. Друге фінансове 
відомство в США – Адміністративно-бюджетне управління при президенті. 
Воно складає видаткову частину федерального бюджету і розробляє фінансові 
програми, організовує оперативний контроль з управління бюджетом і є 
провідним органом виконавчої влади. [1, c. 65] 
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Управління виконанням бюджету розділено в США між Міністерством 

фінансів, митною службою та Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових виробів і 

вогнепальної зброї. Міністерство фінансів проводить збір внутрішніх доходів, 

таких як платежі за індивідуальним прибутковим податком, соціальним 

страхуванню, податків з корпорацій, майна, податків з дарувань і непрямих 

податків, тобто близько 90 % всіх податкових доходів, що входять у 

федеральний бюджет.  

У Великобританії органом державного управління фінансами виступає 

Казначейство. Воно керує розробкою, складанням і виконанням державного 

бюджету, визначенням податкової політики, фінансово-економічним 

прогнозуванням, міжнародними фінансовими відносинами, здійснює контроль 

за витрачанням коштів державними підприємствами.  

Відмінною особливістю британського регіонального управління 

бюджетними коштами регіону є той факт, що місцеві органи влади є активними 

підприємцями – більше третини надходжень в регіональну і місцеву скарбницю 

припадає на оренду державної власності, а також на різні платні послуги з боку 

місцевих органів виконавчої влади [2, c. 732-734].  

У Німеччині органом державного управління фінансами є Міністерство 

фінансів, яке розробляє основи фінансової, податкової, валютної і кредитної 

політики. Воно складає проект бюджету та середньострокового фінансового 

плану, здійснює касове обслуговування бюджету, контроль за виконанням 

бюджету та розробку основ розподілу фінансових ресурсів між ланками 

бюджетної системи. В управлінні фінансами бере участь Федеральне відомство 

з фінансів і Федеральне управління державним боргом, підлеглі Федерального 

Міністерства фінансів. Перше відомство займається податковою перевіркою 

підприємств, оподаткуванням іноземних капіталовкладень, проблемами 

усунення подвійного оподаткування, друге – операціями з випуску та 

погашення позик і фінансуванням бюджетного дефіциту [3, c.69-70 ].  

У Франції управління фінансами здійснює Міністерство економіки, фінансів і 
бюджету. У його функції входять: розроблення державного бюджету та 
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контроль за його виконанням, касове обслуговування бюджету; збір податків, 
мита та інших надходжень; контроль за фінансовими операціями; здійснення 
зв'язку держави з підприємствами як акціонера, кредитора або гаранта; 
громадський облік і контроль (розподілені між відповідними управліннями).  

Сьогодні казначейство входить до складу Міністерства економіки та 
бюджету Республіки Франція як відокремлений. [2, 615-616]. 

Характерною особливістю казначейства Франції є той факт, що воно не 
тільки здійснює облік, розподіл і централізацію зібраних податковою службою 
податків і зборів, а й безпосередньо займається збором деяких з них, зокрема 
прибуткового податку, а також митних зборів на рівні комун або їх об'єднань.  

Головною особливістю регіонального управління бюджетними коштами у 
Франції є їх тісна прив'язаність до центральних органів влади. Близько 
95 % коштів регіональних бюджетів проходять через Генеральну Дирекцію 
державного обліку та територіальні управління Казначейства.  

Таким чином, у певних країнах Казначейський департамент, 
відповідальний за макроекономічну політику і збір надходжень, має рівень 
міністерства, в США Міністерство Фінансів (Казначейство) має практично 
необмежений рівень влади і підпорядковується безпосередньо президенту 
країни, у Великобританії ж є дві казначейських служби – Казначейство і 
Відомство Генерального скарбника, які також виконують широке коло 

обов'язків, включаючи формування бюджетної політики та управління 
державним боргом. У Бразилії, Франції, Іспанії казначейства – всього лише 
підрозділи другого рівня в Міністерстві Фінансів, а в Японії навіть підрозділи 
третього рівня – відділи усередині різних бюро, які виконують різні 
казначейські функції [4, c. 62-64].  

Державні органи влади, відповідальні за казначейське виконання бюджету, 
варіюються в різних країнах від великих міністерств із значними 
повноваженнями, як у сфері виконання, так і в сфері планування та організації 
бюджету, до декількох невеликих відділів всередині Міністерства фінансів, і 
отже, казначейство в одних країнах виконує функції основного законодавця і 
виконавця федерального бюджету, а в інших країнах відіграє роль пасивного 
касира бюджетних коштів – видає кошти на вимогу міністерств і відомств.  
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У тих державах, де роль казначейства є великою, казначейство 

підпорядковується безпосередньо представницьким органам влади, в країнах з 

незначною роллю казначейства воно підпорядковується виконавчим органам 

влади в особі Міністерства фінансів та його підрозділів.  

Відносно фінансового планування, складання та виконання бюджету 

можна відзначити, що практично у всіх аналізованих зарубіжних країнах саме 

казначейство займається короткостроковим фінансовим плануванням, при чому 

навіть у тих країнах, де роль казначейства спочатку невелика, тобто воно є 

пасивним виконавцем бюджету.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна чітко сформувати окремі положення 

позитивного зарубіжного досвіду, які в разі їх адаптації та впровадження в 

українські реалії, потенційно можуть спричинити позитивні зміни і покращити 

процес казначейського обслуговування бюджетів. А саме:  

— надати органам казначейської служби повноваження щодо коригування 

лімітів на зобов’язання (і на фактичні виплати з урахуванням змін у прогнозі 

доходів і можливостей фінансування) при необхідності;  

— надати додаткові повноваження органам казначейської служби щодо 

контролю за цільовим призначенням коштів місцевих бюджетів;  

— надати повноваження органам ДКСУ встановлювати правила ведення 

бухгалтерського обліку бюджетних установ і самостійно вносити необхідні 

корективи; 

— казначейська служба повинна брати активну участь в бюджетному 

менеджменті, при чому не лише на етапі виконання бюджету, але й на стадії 

планування та прогнозування (майже у всіх зарубіжних країнах саме 

казначейство проводить короткострокове і середньострокове фінансове 

планування);  

— запровадити застосування єдиної форми проведення державних 

видатків, а саме з використанням виключно платіжних доручень аж до 

кінцевого одержувача бюджетних коштів, тобто мінімізувати використання 

готівки, яку значно складніше проконтролювати. 
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У переважній більшості країн для забезпечення ефективності управління 

бюджетними коштами використовуються найновіші інформаційні системи. Усі 

операції з бюджетними коштами в усіх регіонах країни здійснюються в режимі 

реального часу, що позитивно впливає на ефективність процесу виконання 

бюджетів усіх рівнів. Україні рекомендовано постійно підтримувати 

взаємозв’язок та партнерські відносини з казначействами інших країн з метою 

недопущення технічного відставання держави. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

У статті визначено основні проблеми механізму фінансування видатків 

місцевого бюджету та  розглянуто особливості вітчизняної системи 

формування ресурсів місцевих бюджетів та особливості реформування 

місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації влади.  

Виявлено основні суперечності в порядку формування доходів місцевих 

бюджетів, призначених для фінансування виконання функціональних 

повноважень держави на місцях та повноважень органів місцевого.  

Ключові слова: місцеві  фінанси, місцеві бюджети , бюджет, видатки 

місцевого бюджету, видатки споживання, видатки місцевих бюджетів, 

кошторис, самоврядування.  

       Постановка проблеми. Головним інститутом у системі фінансів місцевих 

органів влади є місцевий бюджет. В Бюджетному кодексі України (стаття 5) 

сказано, що “Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної 

Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районі у містах та 

бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування 

визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, містах їх об’єднань. 

Метою статті є визначення структури місцевих бюджетів адміністративно-

територіального поділу України, яка створює власний бюджет, який є 

фінансовою основою діяльності місцевих органів влади. 

Видаткова частина місцевих бюджетів найяскравіше відображає наслідки 

економічних і соціальних процесів в країні. Головні сторони діяльності 

місцевих органів влади – розробка і здійснення планів економічного і 

соціального розвитку на підвідомчій їм території.  

Необхідними умовами стабільності бюджетної системи є відповідність 

видаткових зобов’язань повноваженням і функціям державної та місцевої влади 
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й оптимальний розподіл бюджетних ресурсів для фінансування таких функцій. 

Це є можливим, коли встановлені  законодавчими та іншими нормативно – 

правовими актами видаткові зобов’язання забезпечені фінансовими 

можливостями держави. 

Для розкриття категорії «видатки місцевого бюджету»  спершу потрібно 

дати визначення таким тісно пов’язаним з ними поняттям, як: «місцеві 

фінанси» та «місцевий бюджет». 

Теоретичну основу для написання статті становлять наукові 

дослідження, що на законодавчому рівні в Україні поняття  “місцеві фінанси” 

не затверджене, але це питання активно розробляється в наукових колах 

:починаючи від класиків української теорії державних фінансів, таких як О. 

Василик,  і закінчуючи дослідженнями останніх років. Трактування цього 

поняття можна визначити двома основними підходами, як серед вітчизняних 

науковців, так і в інших країнах. Одні вчені характеризують фінанси як 

сукупність грошових коштів (Г. Берданова, І. Валентюк, О. Борщ, Т. Морозова, 

В. Васильєв та інші), інші – як систему певних відносин (В. Федосов, Л. 

Лазебник, О. Ніколаєва, О. Кириленко та інші). 

Нині практично по кожному з показників, які тією чи іншою мірою 

відображають стан соціально-економічного розвитку регіонів України, 

спостерігаються істотні міжрегіональні відмінності. Різний рівень 

забезпеченості, наприклад, послугами транспортної інфраструктури або 

засобами зв'язку зумовлює неефективне міжрегіональне переміщення капіталів, 

праці та інших виробничих факторів. При значних відмінностях у можливостях 

та потенціалі регіонів бідніші з них не можуть конкурувати з іншими за право 

розміщення підприємств на своїй території. Дуже важливим є також те, що за 

таких умов навряд чи може бути сформована належна (тобто потужна та 

розгалужена) інфраструктура системи освіти, що, як відомо, є основою для 

забезпечення рівних вихідних шансів для молодого покоління. 

Відповідно до чинного бюджетного законодавства місцеві органи влади є 
самостійними при формуванні своїх бюджетів. Однак у структурі їхніх видатків 
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значну питому вагу становлять видатки, які фактично визначаються рішеннями 
центрального уряду, зокрема рішеннями, що визначають рівень мінімальної 
заробітної плати або рівень підвищення заробітної плати в бюджетній сфері. 
    Наведемо наступні визначення поняття «місцеві фінанси»– це сукупність 
грошових коштів, які використовуються для економічного і соціального 
розвитку територій. Головний напрямок використання – фінансове  
забезпечення соціальної і частково виробничої інфраструктури. (Т. Морозова). 

Місцеві  фінанси  –  це  система  фінансових,  соціально-економічних  
відносин  щодо формування,  розподілу  і використання  грошових  та  інших  
фінансових  ресурсів  для забезпечення  місцевими  органами  влади  
покладених  на  них завдань і функцій, як власних, так і делегованих. 
(П. Юхименко, В. Федосов, Л. Лазебник ,  О. Кириленко , С. Гутаріна, П. Круш,
 О. Кожемяченко , Ю. Козаченко).  

Головне  призначення  місцевих  фінансів  –  сприяння  через державні 
інституції, зокрема органи місцевого самоврядування, успішному  
економічному  і  соціальному  розвитку,  зростанню матеріального  добробуту  
населення,  забезпеченню  прав  і свобод людини. 

Отже: місцеві фінанси – це  певна система соціально-економічних відносин 
між суб’єктами таких відносин щодо формування,  розподілу  і використання  
грошових  та  інших  фінансових  ресурсів для виконання своїх функцій в 

межах окремої адміністративно-територіальної одиниці. 
Способи формування, розподілу, використання грошових коштів та 

характер відносини між суб’єктами становлять інструментарій управління 
місцевими фінансами, які становлять невід’ємну частину цієї системи та 
визначають напрями й інтенсивність диверсифікованих фінансових потоків. 

При цьому в системі управління місцевими фінансами  основоположним 
інструментом є законодавчо визначена система місцевих бюджетів. Це 
обумовлено тим, що в процесі складання та виконання дохідної та видаткової 
частин місцевого бюджету орган місцевого самоврядування фактично здійснює 
розподіл, визначає спрямування  фінансових  потоків  і  формує  очікуваний  
результат  від використання відповідних фінансових ресурсів. 
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Видатки місцевих бюджетів залежать від бюджетної політики, що 

проводиться державою, від децентралізації керування соціальною сферою. Це є 

вирішальним чинником, що впливає на обсяг фінансових ресурсів, які 

проходять по каналах регіональних бюджетів, на їхню частину в 

загальнодержавних бюджетних витратах.  

Класифікація видатків бюджету відповідно до класифікаційної ознаки. 

Видатки здійснюються шляхом фінансування. Фінансування публічних 

видатків-це врегульоване нормами права виділення коштів із відповідних 

фондів для забезпечення виконання завдань і функцій органів державної влади 

й місцевого самоврядування з метою задоволення публічних потреб, що 

здійснюється на відповідних принципах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рисунок 1-  Бюджетна класифікація видатків 

Фінансування видатків може здійснюватися з різних джерел: 

- за рахунок коштів бюджетів — державного та місцевих; 

- за рахунок коштів спеціальних цільових фондів, що не включаються до 

складу бюджету; 

Видатки бюджету 

Функціональні 

Розділи, в яких систематизується  
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самоврядування 
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Підрозділ та групи, в яких 
конкретизуються напрями спрямування 

Відомчі 
Перелік головних розпорядників 
бюджетних коштів 

Програмні 
Формування бюджету за програмно-
цільовим методом 
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- за рахунок власних фінансових ресурсів державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій; 

- за рахунок кредитних ресурсів. Основними суб'єктами фінансування є: 

- уповноважений державою чи місцевим самоврядуванням суб'єкт (орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, розпорядники бюджетних 

коштів); 

- одержувачі коштів-як правило, підприємства, установи, організації 

державної і комунальної форм власності. Вони є двох видів: 1) ті, що 

перебувають на повному бюджетному фінансуванні; 2) ті, що частково 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів; 

- банк, в якому відкритий рахунок одержувача коштів і через який 

Державне казначейство виділяє кошти. 

Розрізняють два правових режими фінансування видатків залежно від 

суб'єктів, яким надаються кошти, змісту й порядку затвердження фінансових 

планів, на підставі яких виділяються з різних джерел асигнування, змісту прав і 

обов'язків цих суб'єктів, за предметно-цільовим спрямуванням видатків: 

1) правовий режим фінансування державних і муніципальних організацій, 

за якими майно закріплюється на праві повного господарського відання; 

2) фінансування державних і муніципальних установ та організацій, які від 

своєї статутної діяльності ніяких доходів не отримують, а повністю 

фінансуються з державного чи місцевих бюджетів, тобто знаходяться на 

кошторисно-бюджетному фінансуванні. 

Фінансування видатків здійснюється відповідно до наступних принципів. 

1. Принципу безповоротності, який означає виділення коштів без прямого 

їх повернення до відповідних фондів, з яких вони надані. 

2. Принципу безоплатності, що передбачає виділення коштів без внесення 

до фондів коштів будь-якої платні за їх отримання. 

3. Принципу плановості, який полягає в тому, що публічні видатки 

здійснюються за допомогою планування й відображені у відповідних 

фінансово-планових актах.  
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Основний спосіб фінансового контролю — перевірка обґрунтованості 

планів фінансування (кошторис установ), аналіз їх використання, ревізія та 

перевірка фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 

 Отже практично всі видатки бюджету формуються відповідним чином. 

Так, по заробітній платі виплати формуються: у лікарнях з огляду на кількість 

ліжко-днів і відділень та специфіку останніх. Так само визначається кількість 

лікарів середнього і молодшого персоналу, при цьому враховується стаж їхньої 

роботи. У школах — виходячи з класів-комплектів і кількості учнів, 

розраховують кількість навчальних ставок на вчителя, а під них встановлюється 

завантаженість на вчителя плюс доплати за перевірку зошитів, класне 

керівництво і т. д.  
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ПРАВО НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті досліджено теоретичні засади пенсійного забезпечення, принципи 

функціонування пенсійної системи, роль пенсійного забезпечення для 

непрацездатних громадян. Проаналізовано вплив законодавчих змін у сфері 

пенсійного забезпечення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

країни, визначено суперечливі аспекти пенсійного реформування. 

Ключові слова: пенсія, пенсійна система, солідарна система, накопичувальна 

система. 

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення є одним із видів соціального 

забезпечення непрацездатних громадян в Україні. Значення пенсійного 

забезпечення для соціального захисту громадян важко переоцінити: пенсійні 

виплати отримує велика кількість осіб, при цьому для більшості з них ці 

виплати є основними і такими, що мають сплачуватись на рівні не нижче від 

мінімальних соціальних стандартів – прожиткового мінімуму, мінімальної 

заробітної плати і мінімальної пенсії. Достатній рівень пенсійного забезпечення 

є одним з мінімальних державних соціальних стандартів, який забезпечується 

за рахунок коштів системи загальнообов’язкового державного пенсійного та 

соціального страхування, а також за рахунок коштів Державного та місцевих 

бюджетів. 

Вагомий внесок у формування національної концепції пенсійного 

забезпечення і реформування зробили С.Березіна, І.Ярошенко, В.Геєць, 

В.Гордієнко, Ю.Драбкина, Б.Зайчук, С.Злупко, В.Колбун, Л.Ларіонова, 

Е.Лібанова, Б.Надточій, Ю.Палкін, М.Папієв, І.Сахань, С.Сивак, Б.Сташків, 

Н.Тихоненко, О.Хмелевська, Л.Чернова, В.Яценко та ін.  

Метою статті є розкриття механізмів набуття права на пенсійне 

забезпечення в сучасних умовах. 
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Викладення основного матеріалу. Згідно з статтею 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058 

(далі – Закон № 1058) мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється при 

наявності страхового стажу не менше у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років, на 

рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність [1]. 

Мінімальний розмір пенсії за віком з 1 січня 2018 року становить 1452 грн. і 

збільшиться лише з 1 грудня 2018 року  до  1 497 грн. 

Згідно з частиною другою статті 28 Закону №1058 набирає чинності норма 

про те, що з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний 

розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, 

визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не 

менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного 

законом. Оскільки, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2018 року 

становить 3723 грн., то відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеної 

категорії пенсіонерів становитиме 1489,20 грн. 

До 31 грудня 2017 року розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 

Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, 

крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною) обмежувався максимальним розміром на рівні 

10740 гривень. 

З 1 січня 2018 року розмір пенсії не може перевищувати десяти 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. За 

інформацією Пенсійного фонду України  максимальний розмір пенсії з 1 січня 

становить – 13 730 грн; з 1 липня 2017 року становитиме - 14 350 грн;  

з 1 грудня 2017 року – 14 970 грн. [2]. 

Загальний порядок обчислення страхового стажу не змінюється. Зокрема, з 
1 січня 2004 року до страхового стажу для призначення пенсій зараховуються 
періоди роботи (інша діяльність), за які були сплачені до Пенсійного фонду 
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України щомісяця в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. 
Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць 
за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж 
мінімальний страховий внесок. 

Мінімальний страховий внесок обчислюється виходячи із розміру 
мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством. З 1 січня 2018 року 
мінімальна заробітна плата становить 3 723 грн, відповідно мінімальний 
страховий внесок складає 819,06 грн. (3723 х 22%).   

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, 
ніж мінімальний страховий внесок, цей місяць зараховується до страхового 
стажу як повний місяць за умови здійснення доплати до суми страхових внесків 
таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була 
не меншою за мінімальний страховий внесок. 

Страховий стаж починаючи із 1 січня 2004 року обчислюється за даними, 
що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження 
системи персоніфікованого обліку — на підставі документів (трудової книжки, 
диплому про навчання, військового квитка тощо) та в порядку, визначеному 
законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. 

Внесено окремі зміни до порядку обчислення страхового стажу, зокрема: 
1) час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві або професійним захворюванням зараховуватиметься лише до 
стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на 
пільгових умовах і у пільгових розмірах (раніше зазначений період 
зараховувався також до страхового стажу для призначення пенсії за віком); 

2) у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в 
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутні відомості, необхідні 
для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім 
військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і 
начальницького складу відповідно до Закону №1058, страховий стаж 
обчислюватиметься на підставі довідки про проходження військової служби та 
про сплачені суми страхових внесків; 
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3) частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» передбачено, що договором про добровільну участь може бути 

передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в 

яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню (у т. ч. за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2010 р.). Сума 

сплаченого єдиного внеску за кожний місяць такого періоду не може бути 

меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору 

(у 2018 році – 819,06 грн), помножений на коефіцієнт 2 (1 638,12 грн 

(819,06 грн х 2 )). В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму 

єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази 

нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору 

(12 285,9 грн (55 845  грн х 22%); 

4) для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу 

зараховуються  періоди: 

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи 

оподаткування: з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що 

підтверджуються довідкою про  реєстрацію як суб’єкта підприємницької 

діяльності; з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови 

сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру 

(крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску); 

- проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно; 

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 

1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно; 

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових 

внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, тобто по 31 грудня 2004 року. 

Періоди зазначеної діяльності враховуються при визначенні права на 

пенсію у разі, якщо у особи на момент досягнення пенсійного віку недостатньо 
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наявного страхового стажу. Якщо наявного страхового стажу достатньо, такі 

періоди діяльності до страхового стажу, що дає право на пенсію, не 

зараховуються. 

Наприклад, у особи на момент досягнення пенсійного віку у 2018 році є 

20 років підтвердженого страхового стажу. Крім того, 10 років вона займалася 

веденням підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи 

оподаткування, які не враховано до страхового стажу. У наведеному випадку, 

для набуття особою права на пенсію, буде враховано необхідні для призначення 

пенсії у 2018 році 25 років страхового стажу (20 років наявних та 5 років 

недостатніх). Щодо розміру пенсії, то він визначатиметься виходячи із наявних  

20 років страхового стажу. 

Формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу визначена ст. 25 Закону 

№1058 і не змінилася.  При призначенні (перерахунку) пенсій у 2018 році 

величина оцінки одного року страхового стажу становить 1 % (замість 1,35%). 

При цьому, як і раніше, коефіцієнт страхового стажу визначається із 

заокругленням до п’яти знаків після коми і не може перевищувати 0,75, а з 

урахуванням страхового стажу у шкідливих і важких умовах праці за Списком 

№ 1 - 0,85. 

Наприклад, страховий стаж особи становить 42 роки 4 місяці 15 днів (508 

міс.).  Коефіцієнт страхового стажу складе: 0,42333 = ((508 міс х 1%): 1200). 

Якщо припустити, що у зазначеної особи є стажу у шкідливих і важких умовах 

праці за Списком №1, наприклад, тривалістю 17 років (204 міс.), коефіцієнт 

страхового стажу складе: 0,59333 = ((712 міс х 1%): 1200). 

Як і раніше, при обчисленні пенсії враховується заробітна плата за весь 

період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по місяць включно, 

який передує моменту звернення за призначенням пенсії, на підставі даних, що 

містяться у системі персоніфікованого обліку. 

При визначенні індивідуального коефіцієнта заробітної плати заробіток 
(дохід) особи за кожен календарний місяць ділиться на середню заробітну 
плату в Україні за відповідний період. Сума щомісячних коефіцієнтів 
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заробітної плати, поділена на їх кількість, становитиме індивідуальний 
коефіцієнт заробітної плати особи (показник із п’ятьма знаками після коми), 
який застосовуватиметься при визначенні розміру пенсії. 

Порядок обчислення пенсії з 01 січня 2018 року не змінився, але має певні 
особливості. 

При призначенні пенсії з 1 січня по 31 грудня 2018 р. застосовується 
показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, за 2016-2017 роки із застосуванням величини оцінки одного 
року страхового стажу 1%. 

Виходячи із досвіду попередніх років, зазначений показник середньої 
заробітної плати буде визначений, орієнтовно, у березні цього року. Пенсії, 
звернення за призначенням яких надійшли протягом січня – березня цього року, 
призначатимуться із застосуванням показника заробітної плати, який 
застосовувався у минулому році (3 764 грн). У подальшому зазначені пенсії 
буде автоматично перераховано із застосуванням показника середньої зарплати, 
який застосовуватиметься при призначенні пенсій у 2018 році, із проведенням 
відповідної доплати недоодержаного розміру пенсії.    

Умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону №1058. 
Так, частиною першою зазначеної статті передбачено, що особи мають право на 
призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку. 

Жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року виходитимуть на пенсію, 
як і чоловіки, після досягнення 60 років.  

У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 р. необхідного страхового 
стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою – третьою 
цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою 
страхового стажу, визначеного частинами першою – третьою цієї статті на дату 
досягнення відповідного віку. 

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою 
цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату 
досягнення особою відповідного віку та не залежить від наявності страхового 
стажу на дату звернення за призначенням пенсії. 
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Отже, у 2018 році правом на пенсію за віком користуються особи, які 

досягли: 60 років, за наявності у них не менше 25 років страхового 

стажу; 63 років, за умови, що вони мають страхового стажу від 15 до 25 років. 

Висновок. Таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється 

при наявності страхового стажу не менше у чоловіків – 35 років, у жінок – 

30 років, на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

До страхового стажу для призначення пенсій зараховуються періоди 

роботи (інша діяльність), за які були сплачені до Пенсійного фонду України 

щомісяця в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Неповний 

місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, 

що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж 

мінімальний страховий внесок. 

У 2018 році правом на пенсію за віком користуються особи, які 

досягли: 60 років, за наявності у них не менше 25 років страхового стажу; 63 

років, за умови, що вони мають страхового стажу від 15 до 25 років. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 У статті проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку банківських 

інновацій. Визначено особливості інноваційного процесу в банках, розкрито 

взаємозв’язок між інноваціями та ризиками, що генерують нові продукти та 

послуги. 

Ключові слова: банківська діяльність, банківська система, банківська 

інновація, фінансова інновація, інноваційна діяльність , інтернет-банкінг, 

інноваційний процес. 

Розвиток економіки завжди базувався на впровадженні нових технологій, 

але протягом тривалого часу цей процес проходив надто повільно. В умовах 

сучасної науково-технічної революції і особливо останнім часом, коли провідні 

країни переходять до постіндустріального періоду, економічний розвиток має 

якісно новий характер. Нині інновації – не просто одне з явищ, що визначає 

економічне зростання, розвиток, структурні зрушення тощо. Інновації стали 

сутністю сучасного розвитку в усіх сферах економіки, зокрема і в банківській 

справі [1]. 

Інновації стали характерною особливістю і сутністю сучасного розвитку в 

усіх сферах економіки, в тому числі і в банківській. Питання дослідження 

інновацій набувають особливої актуальності на сучасному етапі економічного 

розвитку. Апробація і впровадження інновацій, що здобули визнання в інших 

країнах, або розроблених самостійно, істотно підвищить потенціал вітчизняних 

банків. 

 Тенденцій розвитку світової економіки протягом останніх років свідчить 

про те, що банківська сфера стала однією з найбільш динамічних складових 

світового економічного простору. У той же час  все більш підтверджує свій 
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статус як базова компонента інноваційного розвитку економіки, що здатна 

забезпечити його ефективність. Роль банківської системи в процесі 

інноваційних перетворень в економіці буде зростати і в подальшому. Це 

зумовлює необхідність дослідження напрямів стратегічного управління та 

пошуку інноваційних підходів щодо розвитку банківської системи. 

Аспекти інноваційної діяльності в банківській сфері висвітлюються в 

працях багатьох відомих українських та зарубіжних учених:Н.Д. Кондратьєв, 

Т. Васильєва, В.В. Губський, С.П. Курдюмов, О. Єпіфанов, Н. Маслак. 

 Метою даної статті є визначення теоретико-методологічних основ 

розвитку інноваційної діяльності в банківській сфері, та інноваційного розвитку 

банківської системи України на основі результатів дослідження. 

Інноваційна діяльність є складним процесом трансформації нових ідей та 

знань в об'єкт економічних відносин. Вона визначається як процес, 

спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і 

розробок або інших наукових досягнень у новий або вдосконалений продукт, 

який реалізується на ринку, технологічний процес, що використовується у 

практичній діяльності, а також у пов'язані з цим додаткові наукові дослідження 

та розробки. Процес інноваційного розвитку необхідно розглядати з позицій 

конкретного суб'єкта господарювання у взаємодії з іншими суб'єктами, які 

безпосередньо залучені в структуру всіх етапів його специфічної діяльності. 

Інноваційний розвиток банківської системи можна визначити як процес 

структурного вдосконалення банківської системи, який досягається переважно 

за рахунок практичного використання нових знань для підвищення якості 

банківських послуг, підвищення рівня захисту банківської інформації [5]. 

Основні напрями інноваційної діяльності в банківській сфер: 

- технологічна складова інноваційної діяльності пов'язана з 

інноваційними змінами в галузі технологій організаційного, управлінського, 

правового, соціального, маркетингового напрямів банківської діяльності. 

Технологічні інновації передбачають створення нових і вдосконалення 

існуючих технологій у сферах надання банківських послуг, оброблення та 
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захисту інформації, розроблення нових банківських продуктів, технологічного 

забезпечення й технічного обладнання. Багато банків сьогодні переглядають 

свою ІТ-інфраструктуру з метою її оптимізації й впровадження нових 

технологій, які дозволять мінімізувати витрати на банківський бізнес, отримати 

конкурентні переваги.  

- фінансова складова пов'язана зі створенням нових банківських 

продуктів у традиційних сегментах ринку позикових капіталів і банківських 

продуктів . 

- організаційно-структурна складова інноваційної діяльності є 

каталізатором розвитку сучасних видів банківських технологій і техніки й 

забезпечує такі процеси банківської діяльності: створення умов для найбільш 

повного та своєчасного задоволення потреб клієнтів банку в нових послугах; 

конкурентоспроможність банку за показниками якості обслуговування й 

ефективності банківської діяльності [3]. 

Таким чином, поступово в банківському секторі буде реалізовуватися ідея 

перетворення будь-якого комерційного банку у фінансовий супермаркет, в 

якому клієнт може придбати необхідний пакет послуг, не вдаючись до 

складних маніпуляцій з роздільним використанням власних фінансових 

ресурсів [5]. 

 Інноваційна діяльність суб’єктів банківської системи України, 

складається з трьох груп інноваційних процесів, які включають в себе:  

1) Динамічне виділення етапів розвитку життєвого циклу інноваційної 

діяльності суб’єктів банківської системи. 

 2) Формування і впровадження нових фінансових та організаційних 

інструментів, а також інноваційне поєднання існуючих інструментів 

банківської справи;  

3) Формування і впровадження нових методів і організаційних форм 

надання банківських послуг [4]. 

 Визначений перелік напрямів інноваційної діяльності регулюється 

інноваційним комплексом управління розвитком банку. Інноваційний комплекс 
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забезпечує управління процесами планування й бюджетування інноваційного 

розвитку, стимулювання й мотивація персоналу, контроль за впровадженням 

інновацій, інформаційне забезпечення інноваційного процесу, управління 

організаційно-економічним розвитком. Ресурсами інноваційного комплексу 

виступають капіталовкладення в грошовій формі, інформація, спеціалісти 

банків, посередники. Інноваційний комплекс банку необхідно розглядати як 

обов'язковий елемент системи банку разом з такими елементами, як підсистема 

інвестиційного розвитку, підсистема управління ризиками, підсистема 

управління активами, пасивами тощо. Результатом функціонування 

інноваційного комплексу є нові банківські технології, організаційно-економічні 

рішення, послуги, а також інші інновації, що є корисним для зовнішнього 

середовища [4]. 

Реалізація концепції інноваційного розвитку залежить від здатності банку 

активно впроваджувати інноваційну політику. Оцінювання банку з погляду 

інноваційної спроможності повинна здійснюватися з урахуванням стійкості 

банку й базуватися на аналізі таких показників, як ефективність управління, 

контролю, управління ризиками, повнота й достовірність інформації щодо 

банківської діяльності, якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку 

інфраструктури та інформаційного потенціалу [6]. 

 В цілях стимулювання попиту з боку комерційних банків на фінансові 

інновації необхідно розвивати такі напрямки:  

1) змінити поведінкові моделі і стратегію  клієнтів банків, що змусить 

останніх пристосуватися під потреби перших і тим самим у протистоянні за 

клієнта активно освоїти нові види діяльності, адаптувати високі технології;  

2) прищепити українській банківської системи і менеджменту культуру 

використання «довгих» грошей та пов’язаних з ними фінансових інструментів, 

організаційних моделей; 

 3) вибудувати ІТ-архітектуру і одночасно підвищити якість IT- платформ 

для проведення банківських операцій, в т.ч. поліпшити захист інформації та 

каналів зв’язку, що виключає доступ в банківську мережу сторонніх; 
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 4) організувати взаємодію і співробітництво банків з інжиніринговими 

компаніями, здатними впроваджувати нові технології, і готовими надати 

банкам проекти, що дозволить забезпечити повернення інвестицій, знизити 

банківські ризики і оптимізувати інвестиційні витрати. Реалізація цього 

напряму дозволить інтегрувати інжинірингові компанії в процес взаємодії між 

банком і клієнтом; 

5) реорганізувати систему банківського менеджменту, шляхом створення 

підрозділу, метою діяльності якого буде дослідження, впровадження та 

забезпечення функціонування фінансових інновацій у практиці банку, тобто 

розробка регламентів інноваційної діяльності, здійснення експериментів, 

проведення оцінки та розрахунку ефективності від впровадження інноваційних 

фінансових інструментів, продуктів і послуг [1]. 

Таким чином, інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо 

їх прогресивного розвитку, але разом з тим посилює тиск з боку традиційних і 

нових конкурентів, що вимагає вироблення й прийняття нестандартних, 

швидких рішень, які стосуються стратегії розвитку банків. І щоб не втрачати 

конкурентні переваги, банки повинні вдосконалювати свої операції й послуги, 

впроваджувати більш досконалі структури управління, які б дозволяли гнучко 

реагувати на мінливість зовнішніх умов функціонування, а також 

забезпечували високу якість банківської діяльності, контроль витрат і 

ефективності. Впровадження банківських інновацій дозволяє підвищити 

продуктивність праці, ефективно використовувати ресурси, збільшити 

прибутки, знизити витрати і, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність 

банків і банківської системи та забезпечити їх сталий розвиток у глобальному 

економічному середовищі. Оскільки реалізація концепції інноваційного 

розвитку залежить від здатності банків активно впроваджувати інноваційну 

політику, необхідно забезпечити високий рівень ефективність управління, 

контролю, управління ризиками, високу якість обслуговування клієнтів, 

високий рівень розвитку інфраструктури та інформаційного потенціалу [1]. 
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Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що підтримка фінансових 

інновацій повинна відповідати відтворювальній логіці, інакше буде важко 

домогтися підвищення доступності та ефективності фінансових інновацій, 

особливо якщо трансформаційні та трансакційні витрати їх виробництва великі. 

В результаті відбудеться зниження собівартості банківських послуг, що 

дозволить розширити кількість потенційних операцій на ринку банківських 

послуг. Пропоновані напрямки розвитку фінансових інновацій дозволять 

сформувати адекватний механізм реалізації інноваційних процесів у 

банківській сфері.  
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В представленій статті розглядаються актуальні питання формування 

податкових резервів зростання доходів державного бюджету. висвітлена 

важливість фінансово-економічного аспекту у формуванні ефективного 

бюджетного розвитку держави.  
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управління.  

Найвагомішу роль у системі доходів Державного бюджету України 

посідає підсистема податкових надходжень. Тому основним напрямом 

зростання доходів бюджету держави є визначення змін у податковій системі 

країни та пошуку податкових резервів. 

Загалом по структурі доходів податкові надходження в Україні 

відповідають міжнародній практиці країн із ринковою економікою – 70%. За 

допомогою податкової політики держава регулює попит, інвестиційну 

діяльність та розвиток економіки в цілому. У цьому визначається важливість 

з’ясування основних напрямів вдосконалення податкової політики в Україні. 

Мета роботи  полягає у вивчені теоретичних засад та оцінюванні 

практики формування доходів державного бюджету заради створення підґрунтя 

для підвищення суспільного добробуту громадян. 

Дослідженню різних напрямків та аспектів   обслуговування державного 

бюджету приділяли увагу у свої працях такі вчені як І. В. Алексейченко, 

М К. Артус, Н. Д. Хижа, В. О. Барута, Ю. А. Блощинська, І. О. Василенко, 

М К Вербова, Н. Д. Губар, М. І. Дороженко, Т. І. Єфименко, Ф. О. Ярошенко, 

Т В. Жибер, Я. С. Кондратюк, А. А. Миргородська, Ц. Г. Огонь, 

Ю. В. Пасічник, В. М. Федосов, А. О. Чекуліна, С. І. Юрій, О. С. Даневич та 
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інші. Зазначені науковці зробили вагомий внесок у розвиток як теоретичних 

аспектів  обслуговування державного бюджету, так і в розвиток  практичних 

питань його реалізації та вдосконалення. 

Важливу роль у формуванні доходів Державного бюджету України 

відіграє непряме оподаткування. Варто зауважити, що непрямими податками 

оподатковуються процеси споживання. Завдяки їм можна забезпечувати 

стабільний рівень доходів бюджету навіть під час рецесії. Прямим податкам та 

соціальним платежам, від особливостей оподаткування (ставок і пільгових 

умов) яких залежать кінцеві фінансові результати (доходи) економічних 

суб’єктів та соціальна орієнтованість податкової системи, традиційно відводять 

роль регулятора соціально-економічних відносин. Це не заперечує виконання 

непрямими податками розподільчо-регулюючої функції, а прямими та 

соціальними платежами — фіскальних завдань [1, с.16].  

До прийняття Податкового кодексу України вважалося, що українська 

податкова система є однією з найбільш складних і найменш ефективних не 

тільки серед країн європейського регіону, але й у глобальному порівнянні. Це 

регулярно підтверджують міжнародні рейтинги, дослідження вітчизняних 

економістів, а також оцінки інвесторів, що працюють в Україні.  

А.Даниленко пропонував при поетапному зниженні ставки ПДВ (у першу 

чергу, на високотехнологічні, наукомісткі, екобезпечні виробництва, а також 

галузі, що видобувають природні ресурси, головним чином енергоресурси, і 

продовольчі товари (крім підакцизних) одночасно запровадити підвищені 

ставки ПДВ на застарілі технології. Застосування нульової ставки ПДВ щодо 

експорту, на нашу думку, слід було б обмежити. Доцільно стимулювати не 

зростання експорту як такого, а заохочувати прогресивну його структуру і 

валютні надходження в країну [2, с.22]. Проте дискусійним є питання 

трактування сутності поняття “застарілі технології”, їх переліку, визначення 

ставки. Тому вважаємо, що це тільки ускладнить систему оподаткування. Щодо 

нульової ставки ПДВ на експорт, то можливим є обмеження і визначення 

стратегічних галузей для економіки країни та надання їм цієї пільги, що 

дозволить сприяти доцільними розвитку держави. 
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Якщо розглянути вимоги Європейського Союзу, то всі елементи закону 
про ПДВ, згідно з положенням Шостої Директиви 77/388/ЄЕС, стандартна 
ставка податку має бути не меншою 15%, у т. ч. 1% від надходжень податку 
перераховують до бюджету ЄС. Поряд із цим дозволено застосовувати одну або 
дві знижені ставки податку, що мають бути не нижчими 5% (за винятком 
певного переліку товарів, зазначених цією ж директивою). Для ліквідації 
внутрішніх фіскальних кордонів та розбудови єдиного внутрішнього ринку 

передбачено застосування принципу країни призначення: звільняють від 
оподаткування експортні операції та оподатковують імпорт. У більшості 
випадків країни ЄС намагаються уникати надання прямих пільг, 
використовуючи знижені ставки [1]. Останнє є досить актуальним для України. 

Українські вчені пропонували одночасно зі зниженням ставки податку 

ввести податок з обігу зі ставкою, що дорівнюватиме зниженню ставки ПДВ. 
Була пропозиція замінити ПДВ податком з обігу. Визначають і такий варіант: 
щоб ставка ПДВ була зменшена на величину більшу, ніж ставка 
запровадженого податку з обігу. Вважаємо, що із введенням ще одного 
податку, крім ПДВ, не тільки збільшиться ставка оподаткування, а також 
з’явиться проблема з адмініструванням.  

Негативним наслідком функціонування ПДВ в Україні є існування 
фіктивних фірм, за допомогою яких зростають втрати від недоотримання ПДВ, 
податку на прибуток, контрабанда. За відсутності розробленої стратегії та 
методів боротьби з існуванням фіктивних фірм, заміна ПДВ іншим податком не 
дасть позитивних результатів. Переконані, що ПДВ не варто замінювати на 
інші можливі податки, оскільки зовнішня політика України спрямована на 
інтеграцію в ЄС, а впровадження ПДВ є обов’язковим для країн Європейського 
Союзу. Тому відміна чи заміна цього податку тільки негативно вплине як на 
економіку країни, так і на міжнародні угоди. Проте знижувати ставку ПДВ без 
покращення адміністрування цього податку, особливо щодо його 
відшкодування, є недоцільним. Зменшення ставки податку також одразу не 

скоротить тіньовий сектор економіки, тому варто паралельно впроваджувати 
заходи щодо легалізації економіки країни.  
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Сплата ПДВ охоплює всі ланки виробничого процесу всіх галузей 

економіки, стимулює експорт через пільгове оподаткування та скорочення 

витрат на виробництво продукції для зниження ціни виробу.  

Для стимулювання енергозбереження доцільно застосовувати нульову 

ставку ПДВ в Україні на виробництво енергії з відновлюваних джерел: води, 

повітря, сонця, деревини, соломи, біосировини (як свідчить міжнародна 

практика).  

Для вдосконалення процесу бюджетного відшкодування ПДВ в Україні 

доцільно визначити низку підприємств, що є постійними експортерами, які 

сумлінно оплачують інші податки та ефективно здійснюють своє 

господарювання. Таким суб’єктам потрібно відшкодовувати ПДВ за 

спрощеною процедурою, або у першу чергу. Це стимулюватиме інші 

підприємства вести достовірнішу звітність та ефективніше працювати загалом. 

Варто визнати, що переваги в цьому отримають великі підприємства, оскільки, 

визнаючи стабільного суб’єкта підприємництва, майно має стати першим при 

оцінці його фінансового стану (це забезпечить зменшення кількості фіктивних 

фірм або посередників у низці підприємств, яким необхідно відшкодовувати 

ПДВ). Варто спрощувати систему обліку, посилюючи податковий контроль за 

можливими напрямами зловживань із відшкодуванням податку.  

Отже, для зростання сум надходжень від податку на додану вартість в 

Україні (при зменшенні ставки оподаткування) варто: 

1) не змінювати податок на будь-який інший, а забезпечити належне його 

адміністрування, зокрема у визначенні діяльності фіктивних фірм; 

2) поступово знизити відшкодування ПДВ підприємствам-експортерам 

сировини і напівфабрикатів (у період 10 років); 

3) підвищити прозорість механізму відшкодування ПДВ – поступово 

застосовувати ПДВ односторонньої дії. 

Збільшуючи ставки акцизного податку держава насамперед розв’язує 

проблему наповнення дохідної частини бюджету. В.Загорський вважає, що 

реформування податкової системи має потребу в зміні напряму податкового 
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навантаження зі сфери виробництва на сферу споживання [3, с.28]. Проте 

підвищення ставок акцизного податку з можливістю зниження попиту на 

підакцизну продукцію може дещо зменшити прибуток підприємств, які 

сплачують цей податок до бюджету. Крім цього, оскільки акцизний податок є 

базою оподаткування ПДВ, передбачається зменшення оборотних коштів 

підприємств, які орієнтовані на вітчизняного споживача. 

Так, держава збільшує ставки акцизу на нафтопродукти. Проте ми 

вважаємо, що для розширення меж акцизного оподаткування (насамперед, це 

стосується нафтопродуктів) необхідно покращити добробут усього населення 

України, що можливо лише за довготривалого економічного зростання.  

Практика Європейського Союзу показує, що навіть із високими ставками 

акцизного податку на тютюнові вироби попит на них залишається стабільним, 

тому навіть якщо протягом двох наступних років буде зменшений податок на 

прибуток від виробників тютюну, проте надалі попит стабілізується. 

Можливою зміною в адмініструванні акцизного податку є зміна форми 

ставок оподаткування. Разом із продуманим підвищенням ставок акцизного 

податку на вже наявні підакцизні товари доцільно запровадити оподаткування 

предметів розкоші 

Ю. Сибірянська доводить, що у структурі податкових надходжень мають 

переважати податки, від яких складно ухилитись і сплату яких можна легко 

проконтролювати, до того ж вони мають залежати від майнового стану платників. 

Це означає, що повинні переважати податки на майно й податки на споживання. 

Враховуючи, що в Україні останні п’ять років податки на споживання в 

податкових надходженнях становили близько 52%, а податки на майно - лише 4-

5%, одним із резервів зростання надходжень є перегляд наявної структури 

податкової системи [4, c.78]. Це також визначає можливість розширення 

оподаткування населення, яке має достатні фінансові ресурси. 

Оскільки для європейської інтеграції важливо збільшувати ставки акцизів 

на тютюнову та алкогольну продукцію, то уряд продовжує поступово піднімати 

ставки податку на цю продукцію, а також на нафтопродукти. 



306 

Отже, із метою збільшення наповнення дохідної частини Державного 

бюджету України варто здійснити такі заходи для удосконалення 

оподаткування підакцизних товарів: 

1)збільшити ставки на тютюнову та алкогольну продукцію для поетапного 

узгодження українського податкового законодавства з нормами ЄС; 

2)здійснювати посилений контроль щодо ввезення та нелегального 

виробництва контрабандних підакцизних товарів; 

3)розглянути можливість переходу від твердих ставок акцизного податку до 

процентних або зміну на гривневий еквівалент усіх ставок акцизів; 

4)розширити перелік підакцизних товарів за рахунок ювелірних виробів класу 

“люкс” та інших предметів розкоші. 

Проте вважаємо, що основною проблемою, а також резервом до 

зростання доходів Державного бюджету України, є надмірна кількість 

податкових пільг. Хоча до позитивних сторін пільгового оподаткування 

відносять те, що господарські структури, одержавши пільги, можуть 

зміцнювати своє фінансове становище, оновлювати виробництво, підвищувати 

конкурентоспроможність своєї продукції, проте саме пільгове оподаткування 

зумовило виникнення неоднакових економічних умов для господарювання. 

Через нагромадження податкових пільг в Україні відбувався розвиток 

тіньових схем ухилення від оподаткування та створення національної олігархії. 

Але повністю відмовитися від цієї практики сьогодні неможливо. Адже галузі, 

які здійснюють створення суспільних благ, є важливими для соціально-

економічного розвитку, та не можуть на рівних умовах успішно конкурувати з 

іншими галузями, отже, потребують податкового стимулювання. Проте таке 

стимулювання повинно бути спрямоване не лише на звичайне зростання 

фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, що, безперечно, важливо, а й на 

скерування їх діяльності у напрямку інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Для зростання сум надходжень, на нашу думку: забезпечити належне 

адміністрування податків та зборів, зокрема щодо прозорості пільгування та 

відшкодування ПДВ; поступово знизити відшкодування ПДВ підприємствам-
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експортерам сировини і напівфабрикатів (у період 10 років); здійснювати 

посилений контроль щодо ввезення та нелегального виробництва 

контрабандних підакцизних товарів; розглянути можливість переходу від 

твердих ставок акцизного збору до процентних; розширити перелік 

підакцизних товарів за рахунок ювелірних виробів класу “люкс” та інших 

предметів розкоші; ввести обмежений термін дії пільг (3-5 років) з чіткою 

оцінкою ефективності цих пільг; переорієнтувати пільги на пріоритетні 

напрямки розвитку економіки; пільги з ПДВ із ввезених товарів на територію 

України залишити для ввезення високотехнологічного обладнання з-за кордону 

для розвитку тільки найсучасніших напрямів науки і техніки; запровадити 

інвестиційну та інноваційну пільгу в прямому оподаткуванні шляхом 

зменшення оподатковуваного прибутку на величину, яка дорівнює 20% від 

приросту капітальних інвестицій та/або впроваджених інновацій на 

підприємстві протягом звітного кварталу. 
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 КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В статті проаналізовано стан казначейського обслуговування бюджетів 

об'єднаних територіальних громад. Визначено та обґрунтовано переваги та 

недоліки казначейського обслуговування об'єднаних територіальних громад. 

Ключові слова: казначейське обслуговування, об’єднані територіальні громади, 

децентралізіція влади, фінансова спроможність, місцеві бюджети. 

З 2014 р. в Україні розпочато реформу місцевого самоврядування, метою 

якої є децентралізація влади: передачею на місцевий рівень частини 

повноважень, фінансів та відповідальності за їхнє використання. Так 

об’єднання територіальних громад (далі – ОТГ) надає можливість 

концентрувати ресурси заради розвитку територій, підвищити фінансову 

незалежність. Завдяки створеному механізму добровільного об’єднання 

територіальних громад, змін до Бюджетного та Податкового кодексів України 

відбувається підвищення фінансової спроможності ОТГ. На сьогодні 

актуалізується питання підвищення бюджетної та фінансової самостійності 

бюджетів громад, дієвості й ефективності виконання бюджетів ОТГ. 

Науково-інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних 

науковців, зокрема В. Зозулі, І. Кашути, О. Кириленка, А. Кислюка, 

Л. Литвиненк, Н. Наталенк, Г. Маркович, А. Ткачука та ін. Проте, на сьогодні 

залишилась ціла низка питань, що стосується механізму обслуговування 

казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів, які потребують 

подальшого уточнення та розвитку. 

Метою статті є аналіз особливостей функціонування системи 

казначейського обслуговування бюджетів ОТГ. 
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Реформа органів місцевого самоврядування передбачає процес об’єднання 

територіальних громад і покликана забезпечити їхню спроможність самостійно, 

за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення, а також 

забезпечити територіальні громади більшими ресурсами та мобілізувати їхні 

внутрішні резерви. З метою реалізації реформи місцевого самоврядування 

Верховною Радою (ВР) України були прийняті закони України «Про засади 

державної регіональної політики», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (далі – Закон), а також внесені зміни до Бюджетного та 

Податкового кодексів України. Зазначені зміни стали законодавчою основою 

для стимулювання територіальних громад до об’єднання з метою підвищення 

їхньої спроможності шляхом переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом [4, с. 2]. 

Згідно з частиною першою статті 8 Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад» об'єднана територіальна громада 

вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що 

прийняли рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, або з 

моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об'єднання 

територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності 

таких рішень висновку, затвердженому розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації. 

Наявність фінансового забезпечення територіальних громад активізує 

господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій 

території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти та 

використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це 

розширює можливості місцевих органів влади в більш повному задоволенні 

потреб населення [5]. 

Громади, об’єднані відповідно до Закону і згідно з перспективним планом 

формування територій громад, отримають повноваження й фінансові ресурси 

на рівні міст обласного значення, зокрема зарахування 60 % податку на доходи 

фізичних осіб, а також прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, 
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оминаючи обласний і районний рівні, в отриманні базової дотації, медичної та 

освітньої субвенцій, інші субвенції та дотації. Законодавчі зміни надали право 

органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети незалежно 

від прийняття Закону про Державний бюджет України. 

Під час виконання бюджетів ОТГ застосовується казначейське обслуго- 

вування бюджетних коштів. 

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами 

Державної казначейської служби України відповідно до Бюджетного кодексу 

України. 

Органи Казначейства будуть обслуговувати новоутворені бюджети 

об’єднаних територіальних громад та їх розпорядників коштів відповідно до 

бюджетного законодавства. Тобто вказані суб’єкти будуть реєструватися в 

Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 

коштів, формувати мережу установ, відкривати бюджетні рахунки для 

здійснення операцій та обслуговуватися в органах Казначейства відповідно до 

загальновстановлених вимог, визначених Бюджетним кодексом та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Казначейське обслуговування бюджетних коштів ОТГ передбачає:  

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;  

2) контроль здійснення бюджетних повноважень під час зарахування 

надходжень бюджету, взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками 

бюджетних коштів та здійснення платежів за цими зобов’язаннями;  

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання 

бюджетів із дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України 

(МФУ);  

4) здійснення інших операцій із бюджетними коштами. 

Для обслуговування місцевого бюджету та відкриття бюджетних рахунків 

об’єднаній територіальній громаді необхідно подати до органу Казначейства за 
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місцем обслуговування: рішення відповідної об’єднаної територіальної громади 

про затвердження бюджету; мережу розпорядників нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів, які згідно з рішенням про місцевий бюджет 

уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок 

коштів бюджету; розпис місцевого бюджету та відповідні планові документи. 

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів об’єднаної 

територіальної громади необхідно подати до органу Казначейства за місцем 

обслуговування:  

- для реєстрації в Єдиному реєстрі – реєстраційну картку розпорядника 

бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів); копію виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчену 

органом, що її видав;  

- для відкриття рахунків – заяву про відкриття рахунків установленого 

зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових 

осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із 

зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого 

підписів; картку із зразками підписів та відбитка печатки і перелік рахунків, 

якими можуть розпоряджатися зазначені в картці особи, та документи, які 

підтверджують повноваження осіб, включених до картки, із зразками підписів 

та відбитка печатки; копію довідки про включення розпорядника бюджетних 

коштів до Єдиного реєстру.  

Крім того, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 

укладаються договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування з 

відповідними органами Казначейства [3].  

Перехід на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів має 

ряд позитивних моментів у бюджетному процесі:  

1) модернізація методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на 

рахунках розпорядників коштів; 
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2) розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках та їх 

акумуляція на єдиному казначейському рахунку дає змогу своєчасно 

виконувати видаткову частину бюджету; 

3) концентрація дохідної і видаткової частини бюджетів, що надає 

можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією; 

4) формування органами Державної казначейської служби України 

достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету 

України в цілому за результатами кожного звітного періоду. 

5) покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку [2]. 

Слід відзначити, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів з 

видатками має також і ряд недоліків: 

- тривалість процесу казначейського обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів призводить до виникнення кредиторської 

заборгованості бюджетних установ; 

- казначейська система виконання бюджету зменшує кількість фінансових 

порушень, але водночас гальмує виконання бюджетів і позбавляє можливості 

оперативно розв’язувати проблеми міст, сіл, селищ; 

- пряме втручання органів державної влади в діяльність органів місцевого 

господарювання;  

- не завжди місцеві бюджети можуть використовувати свої власні кошти, 

причиною чого виступають державні органи. А платіжні доручення 

розпорядників бюджетних коштів лежать в органах казначейства і більше 

місяця. Тому за відсутності чітких строків оплати розпорядникам бюджетних 

коштів стає дедалі важче знайти постачальників товарів, робіт і послуг 

належної якості та помірної ціни, а відтак забезпечити ефективне здійснення 

своїх повноважень і реалізацію програм соціально економічного розвитку 

територіальних громад. Нерідко затримується оплата навіть соціально 

захищених видатків місцевих бюджетів: на заробітну платню, енергоносії, 

медикаменти, продукти харчування [1]. 
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Казначейська система обслуговування бюджетів ОТГ є ефективною 

функціональною системою касового виконання бюджетів. Однак, в сучасних 

умовах децентралізації державних фінансів, перед Державною казначейською 

службою України ще стоїть безліч завдань як організаційних, технічних, так і 

щодо розробки нових підходів до виконання бюджету і нормативно-

методичних документів з питань бухгалтерського обліку та звітності та 

покращення механізму казначейського обслуговування бюджетів. 

Необхідним є удосконалення діючих механізмів та пошук нових напрямів 

розвитку казначейської системи обслуговування бюджетів, що є необхідним 

елементом структурної перебудови державних фінансів та ефективним засобом 

раціонального використання державних фінансових ресурсів. 
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В умовах світової глобалізації посилюється роль регіонів, які 

відрізняються між собою за наявністю промислового, аграрного, соціального та 

фінансово-інвестиційного потенціалу. Їх особливості визначають використання 

певного набору інструментів та стимулів, за допомогою яких, як показує досвід 

розвинених країн світу, в умовах передачі низки повноважень місцевим 

органам влади та управління реалізується наближення послуг 

адміністративного та суспільного характеру до населення, підсилюється 

спроможність територіальних громад до вирішення місцевих проблем власними 

силами. Регіональні і місцеві органи влади та управління стають ключовими в 

організації розвитку територій.  

Значний внесок у розвинення положень регіональної економіки та 

розвитку регіонів України зробили вітчизняні дослідники, зокрема 

І Александров, Р. Білик, В. Вакуленко, З. Варналій, В. Гоблик, О. Єрмакова, 

М. Максимчук, В. Мікловда, М. Орлатий, С. Слава, В. Семиноженко, 

О. Тищенко, С. Шульц та інші. 

Метою статті є розкриття зарубіжного досвіду стимулювання соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації. 
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Викладення основного матеріалу. Стимулюванню соціально-економічного 

розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації приділяється достатньо 

уваги в багатьох країнах світу. Це пов’язано з тим, що інструменти такої 

децентралізації виступають одним з найважливіших економічних важелів 

впливу держави на регіональний розвиток. За їх допомогою відбувається 

контроль збалансованості бюджетів різних рівнів за рахунок змінювання 

структури державних видатків, податкових і неподаткових надходжень до 

бюджету, забезпечується економічне зростання, зайнятість населення і, як 

наслідок, соціально-економічний розвиток регіонів. 

У сучасних умовах геополітичних змін та інтеграції України до 

Європейського Союзу (ЄС) аналіз практики стимулювання соціально- 

економічного розвитку регіонів у розвинених країнах світу, економіка яких 

вибрана орієнтиром, дозволить обґрунтувати доцільність такого стимулювання 

на засадах фінансової децентралізації.  

Відомо, що загалом політика ЄС охоплює дві сфери. З одного боку, це 

спільна європейська політика, а з іншого – сукупність національних політик 

держав-членів ЄС, основні завдання яких полягають у забезпеченні 

максимальної зайнятості населення, виробництва та купівельної спроможності 

населення, раціонального використання природних ресурсів і захисту 

навколишнього середовища.  

Спрямованість на стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів визначається Амстердамською угодою (1999 р.). Згідно зі 

ст. 158 розділу ХVII «Економічна та соціальна єдність» Угоди для зміцнення 

економічної та соціальної інтеграції держави-члени ЄС повинні орієнтуватися 

на подолання диспропорцій між рівнями розвитку різних регіонів і відставання 

найменш благополучних з них, враховуючи острови та сільські райони [1]. 

Таким чином, регіональна політика ЄС спрямована на те, щоб допомогти 

кожному регіону досягти свого повного потенціалу через підвищення 

конкурентоспроможності та рівня соціально-економічного розвитку 

найбідніших регіонів за рахунок: стимулювання інвестиційної діяльності 
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суб’єктів господарювання у них; підвищення доступності, надання якісних 

товарів та послуг; збереження навколишнього середовища; заохочення 

інновацій та підприємництва; створення нових робочих місць; подолання 

регіональної нерівності [2]. 

Розвиток регіональних процесів в Європі привів до розробки концепції, яка 

має назву «Європа регіонів». У ній визначено значення регіонів через 

підвищення рівня їх соціально-економічного розвитку, завдяки активізації 

міжрегіонального, транскордонного та прикордонного співробітництва, та 

відображено посилення впливу субнаціональних територіальних спільнот на 

процес формування та реалізації спільної соціально-економічної політики в ЄС. 

Впровадження основних напрямів реалізації цієї концепції передбачає 

інтенсифікацію міжрегіонального співробітництва між державами-членами ЄС.  

Одне з провідних місць в ЄС належить стимулюванню соціально- 

економічних процесів у державі та окремих регіонах. Воно відбувається на 

основі відповідного правового забезпечення – Європейської хартії про місцеве 

самоврядування, Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, 

Європейської декларації прав міст та Європейської хартії міст. Основним 

джерелом права зі стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів в 

умовах децентралізації є Європейська хартія про місцеве самоврядування. 

Згідно зі ст. 9 Хартії «Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування» 

напрямами такого стимулювання для країн ЄС та інших країн, для яких 

євроінтеграція є одним із основних пріоритетів розвитку, є такі [3]. 

1) місцеве самоврядування в рамках національної економічної політики 

має право на власні фінансові ресурси, якими може вільно розпоряджатися в 

межах власних повноважень; 

2) величина фінансових ресурсів місцевого самоврядування відповідає 

функціям, передбаченим конституцією або законом відповідної держави; 

3) принаймні частина фінансових ресурсів місцевого самоврядування 

формується за рахунок місцевих податків, зборів та платежів, розмір яких 

встановлюється органами місцевої влади в межах закону відповідної держави; 
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4) фінансові системи регіонів мають достатньо диверсифікований характер 

і повинні забезпечувати можливість приводити наявні фінансові ресурси у 

відповідність до реального зростання вартості виконуваних органами місцевого 

самоврядування завдань на рівні регіонів;  

5) захист регіонів, які недостатньо забезпечені коштами, передбачає 

запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів із 

метою подолання наслідків нерівномірного розподілу потенційних джерел 

фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні нести; 

6) надання інформації органам місцевого самоврядування про порядок 

виділення їм перерозподілених фінансових ресурсів. 

В економічній теорії стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів з позицій децентралізації може відбуватися за відповідними моделями, 

а саме [4]:  

1) Скандинавською (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія), при якій місцеві 

податки становлять від 10% до 20% ВВП і 20-50% усіх податків у державі. 

2) Латинською (Італія, Франція, Іспанія), при якій місцеві податки 

становлять 4-6% ВВП і близько 20% усіх податків. 

3) Ганноверською (Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Польща), при 

якій місцеві податки становлять 1-2% ВВП і близько 4-5% усіх податків. За 

скандинавською моделлю органи місцевого самоврядування формально не 

входять до системи державного управління. Однак процес децентралізації в 

країнах Північної Європи привів до наділення таких органів широкими 

повноваженнями. Законодавство північноєвропейських країн гарантує 

самостійність комун у вирішенні питань, віднесених до їх виключної 

компетенції. З метою стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів 

органи місцевого самоврядування наділені правом приймати рішення щодо 

місцевого оподаткування та отримувати цільові субсидії держави. 

За латинською моделлю стимулювання регіонального розвитку має місце 

поєднання прямого державного управління та адміністрування з місцевим 

самоврядуванням на конкретних територіях. Однією з таких форм взаємодії 
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держави та її регіонів є адміністративна опіка, коли рішення органів місцевого 

самоврядування не можуть вступити в силу без ухвалення з боку призначеного 

державою місцевого адміністратора. Іншою формою є адміністративний нагляд 

за перевіркою законності рішень муніципальних органів.  

Одними з головних особливостей моделі виступають такі: по-перше, 

сувора ієрархія в системі управління, де місцеве самоврядування є нижчою 

ланкою порівняно з державною владою; по-друге, чітке регламентування 

функцій органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій. 

Особливістю стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів у 

країнах з ганноверською моделлю є обмеженість повноважень територіальних 

органів влади, залежність від міжбюджетних трансфертів та вирівнювання 

податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць з метою 

згладжування горизонтальних бюджетно-податкових диспропорцій. Ця модель 

реалізується за допомогою перерозподілу надходжень ПДВ і надання, як 

правило, тільки цільових трансфертів.  

Відносини між державою та її регіонами базуються на загальнодержавних 

податках, надходження від яких розподіляються між усіма ланками бюджетної 

системи. Вони перерозподіляються таким чином, щоб скоротити розрив між 

фінансово забезпеченими та незабезпеченими регіонами. 

Аналіз зарубіжного досвіду стимулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів показав, що в умовах фінансової децентралізації цьому 

сприяє реалізація таких заходів:  

- перерозподіл функцій управління та відповідальності на користь органів 

місцевого самоврядування; 

- надання місцевим органам влади та управління права щодо формування 

коштів бюджетів через регулювання ставок податків місцевого рівня, а також 

права щодо розподілу таких коштів; 

- підвищення рівня диверсифікації бази оподаткування регіонів, зокрема 

за рахунок розширення доходної бази місцевих бюджетів. 
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На відміну від розвинених країн світу, у вітчизняній практиці процес 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за допомогою 

бюджетних інструментів знаходиться на стадії формування. Це дозволяє обрати 

ефективні інструменти стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів в умовах становлення децентралізаційних процесів в Україні. 

Отже, зарубіжний досвід є корисним для України з позицій стимулювання 

соціально-економічного розвитку її регіонів в умовах децентралізації за такими 

напрямами: збільшення питомої ваги доходів та видатків місцевих бюджетів у 

Зведеному бюджеті України до рівня економічно розвинених країн; збільшення 

питомої ваги податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів України; 

зниження залежності місцевих бюджетів від трансфертів за цільовим 

призначенням (субвенцій), кошти яких органи місцевого самоврядування не 

мають повноважень розподіляти самостійно. 
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У статті досліджено систему фінансування аграрних підприємств. Зокрема 

розглянуто форми та методи фінансування аграрних підприємств. Розглянуто 
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через призму використання альтернативних джерел фінансових ресурсів. 
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Розвиток фінансування аграрних підприємств є  важливою передумовою 

забезпечення конкурентоспроможного розвитку економічної системи країни. В 

умовах нестабільності та кризи політико-економічного устрою, саме наявність 

ефективного процесу фінансування діяльності господарюючих суб’єктів 

спроможна вирішити виробничі та організаційні завдання, створити 

передумови для розвитку у тому числі й інноваційного, реалізувати місію та 

цілі господарюючого суб’єкта, а також протидіяти й нейтралізувати ризики на 

небезпеки. Дослідження проблем функціонування господарюючих суб’єкті 

сільського господарства виявили, що саме недостатність фінансових ресурсів та 

невміле управляння ними є причиною переважної більшості проблем галузі. 

Тому формування перспективних напрямів удосконалення фінансування 

аграрних підприємств є актуальним питанням аграрної економічної науки, що 

потребує ефективного вирішення.  

Ціллю статті є дослідження напрямів удосконалення фінансування 

діяльності аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам  фінансування  

діяльності  аграрних  підприємств, розвитку теорії і практики державного 

фінансування аграрної сфери присвячені праці зарубіжних вчених: Г. Арнольда, 
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Б. Коласса, Л. Перрідона, У. Шарпа. Теоретичні й практичні аспекти фінансової 

діяльності виробників аграрного сектору висвітлено у працях вітчизняних 

науковців, зокрема таких, як: І.О. Бланк, Н.В. Бондаренко, О.В. Гривківська, 

М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, П.А. Лайко, М.Й. Малік, О.О. Непочатенко, 

А.М. Поддєрьогін,  П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, Н.С. Танклевська, А.М. Третяк, 

П.О. Фененко, Л.М. Худолій, В.В. Чепка та інші. 

В основу процесу фінансування покладено саме фінансові ресурси, які 

виступають рушійною силою роботи підприємства. Варто зауважити, що 

вітчизняні науковці, дотримуються «п'ятиелементної системи фінансування», 

що є основою економіки ринкового типу і включає самофінансування, пряме 

фінансування через механізм ринку капіталів, банківське кредитування, 

бюджетне фінансування, взаємне фінансування господарюючих суб’єктів (рис. 

1). 

 
Рисунок. 1- П'ятиелементна система фінансування 

Розвиток ринкової економіки вплинув також і на еволюцію базових 

методів фінансування, які зазнали певних перевтілень. Тому Н. Карпишин 
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наголошує, що у діяльності суб’єктів ринку дуже рідко використовують лише 

один елемент фінансового забезпечення, а в більшості випадків оптимально 

поєднують різні форми. Кожен економічний суб’єкт формує власну модель 

фінансового забезпечення, якою визначає склад і структуру джерел 

фінансування й відповідні форми руху коштів. 

Ключовим елементом системи фінансування є самофінансування, що 

передбачає фінансування діяльності підприємства за рахунок власного 

генерованого прибутку, а тому власники господарюючого суб'єкта завжди 

мають вибір між: 

– повним вилученням отриманого у звітному періоді прибутку з метою 

його споживання або інвестування в інші проекти; 

– реінвестування прибутку в повному обсязі в діяльність підприємства; 

– комбінацією перших двох варіантів, суть якого полягає у 

перегрупуванні сукупного доходу з метою отримання дивідендів й 

реінвестування прибутку. 

Подолання цих негативних явищ можливе, якщо фінансування через 

дотаційні механізми здійснюватиметься по критеріях, пов'язаних з фінансовими 

результатами діяльності товаровиробників, і буде направлено на підвищення 

ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств [4, с. 331]. 

Критеріями призначення бюджетних дотацій сільськогосподарським 

підприємствам є: розподіл бюджетних дотацій за часом по всьому циклу 

сільськогосподарського виробництва, зважаючи на тривалість якого буде 

одержаний більший ефект від регулювання; завчасне планування дотації з 

урахуванням прогнозування і планування сільськогосподарського виробництва 

по окремих видах продукції; визначення граничної межі отримання дотацій. Їх 

зниження можливо за рахунок збільшення прибутку в тих господарствах, де 

вони були одержані; остаточний розрахунок дотацій необхідно робити після 

реалізації продукції (в кінці року) і тим господарствам, які не виконали свої 

плани, але їм вже видавалися дотації і компенсації. При цьому слід коректувати 

суми, що залишилися.  
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Таким чином, запропонований механізм призначення бюджетних 

субсидій і дотацій сільськогосподарським підприємствам обґрунтовує 

необхідність коректування діючого механізму дотування 

сільськогосподарських товаровиробників з метою підвищення ефективного 

використання засобів державної фінансової підтримки. При цьому повинен 

бути забезпечений перехід від зрівняльного розподілу до адресного, за умови 

обґрунтування потреби і ефективності використання. Перевагу треба віддавати 

тим сільськогосподарським підприємствам, які забезпечують стійку роботу і 

покращують свій фінансовий стан [5, с. 134]. 

Особливої уваги потребує оптимізація залучення джерел фінансових 

ресурсів до процесу фінансування діяльності аграрних підприємств. Для 

забезпечення стабільного та ефективного розвитку господарюючого суб’єкта 

необхідною умовою є налагодження дієвого та економічно ефективного 

процесу фінансування діяльності, метою якого має стати вирішення питання 

оптимізації джерел фінансування. Вважаємо доцільним рекомендувати 

аграрним підприємствам запровадити розроблений нами алгоритм покращення 

процесу фінансування діяльності. На початковому етапі необхідно провести 

оцінку ефективності фінансування діяльності за нормативними значеннями. У 

разі виявлення невідповідності нормативному значенню показників необхідно 

виявити ефекти показника, який може мати негативний характер або 

позитивний. У першому випадку доцільним є визначення причин та пошук 

напрямів стабілізації даної ситуації. У другому випадку, а також у випадку 

відповідності показників варто формувати ефективний процес фінансування 

діяльності аграрних підприємств шляхом визначення обсягу наявних та 

необхідних фінансових ресурсів та їх співставлення. За умови виникнення 

надлишку фінансових ресурсів виникає питання у раціональному їх 

використанні, а саме інвестування у власне виробництво або інше 

підприємство, консервація фінансових ресурсів на рахунках підприємств, 

наповнення депозитних рахунків підприємств тощо.  

Аналіз наукових підходів до трактування сутності фінансових ресурсів як 



324 

базового елемента фінансування діяльності підприємств виявив, що на сьогодні 

найбільш актуальними є декілька їх напрямів визначення (рис. 2),  а саме: як 

грошових коштів; як джерел формування фінансових активів; як капітал-

функція; як суми джерел формування усіх (не лише фінансових) ресурсів  

підприємства). 

 
Рисунок 2 -  Наукові напрями до трактування сутності фінансових 

ресурсів підприємства 

Важливу роль у покращенні фінансування аграрних підприємств відіграє 

структура використаних джерел та їх асортимент. Найбільш бажаним для 

господарюючих суб’єктів є перевага власних фінансових ресурсів над 

залученими, але у сучасних умовах їх кількість для ефективного 

функціонування та розвитку є недостатньою. Тому виникає необхідність у 

залученні додаткових грошових коштів у вигляді інвестицій, комерційних 

кредитів та бюджетного фінансування як надійного напряму удосконалення 

фінансування діяльності аграрних підприємств. Зауважимо, що позитивно 

вплинути на процес фінансування аграрних підприємств може переорієнтація 

банківських комерційних кредитів на більший термін їх надання. Недостатній 

обсяг довгострокових комерційних кредитів для фінансування сільського 

господарства викликає дефіцит фінансових ресурсів, ліквідувати який можливо 

завдяки альтернативним джерелам як то кредитні спілки. Розробка ефективного 

механізму функціонування кредитних спілок дозволить активізувати 

небанківські установи для участі у процесі фінансування діяльності 

господарюючих суб’єктів аграрного сектора, а тому повинен стати одним із 
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пріоритетних завдань державної фінансової політики, оскільки передбачає 

залучення всіх гілок влади та стосується багатьох секторів вітчизняної 

економіки. 

Розглядаючи напрями удосконалення процесу фінансування діяльності 

аграрних підприємств через призму використання альтернативних джерел 

фінансових ресурсів варто більшу увагу приділити лізинговим операціям в 

аграрному секторі. На сьогодні однією із перспективних, але мало 

використовуваних джерел фінансування діяльності аграрних підприємств є 

лізинг, який виступає альтернативою більш дорогим комерційним банківським 

кредитам, що дозволяє здійснити якісне оновлення матеріально- технічної бази 

виробництва. Фактично, лізинг в Україні є симбіозом кредиту, оренди та 

інвестування, покликаний активувати виробництво на основі покращення його 

матеріально-технічної бази. Стримуючими факторами поширення лізингу при 

фінансуванні діяльності аграрних підприємств є : 

– відсутність системи економічного стимулювання розвитку 

міжнародного лізингу в Україні; 

– недосконалість законодавчої бази лізингової діяльності та загальна 

нестабільність законодавства; 

– дефіцит довгострокових фінансових ресурсів на українському ринку; 

– низька кредитоспроможність потенційних учасників лізингового 

ринку; 

– нестійкий попит на лізингові послуги через нестабільність 

макроекономічної ситуації в країні; 

– порушення норм правил лізингової діяльності суб'єктами лізингових 

операцій; 

– зменшення обсягу ліквідних засобів на грошовому ринку [6]. 

Слід визначити, що перспективність лізингу в Україні створила умови 

перевищення попиту на нього над пропозицією, а також характеризується 

тенденцією до розвитку міжнародної форми лізингу, що стало можливим через 

тривалий період користування об’єктами лізингу, зокрема активною частиною 
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основних фондів (здебільшого від 3 до 10 років); низька, порівняно з 

вітчизняною, вартість послуг (лізинговий платіж за валютним контрактом 

становить 16-20 % річних); відсутність вимоги отримання гарантій уряду чи 

першокласних українських банків (на відміну від одержання зарубіжного 

кредиту). 

Крім того, аграрні підприємства України потребують виникнення та 

становлення якісного лізингового ринку, ефективна діяльність яких у США 

підтвердила їх доцільність для покращення процесу фінансування. Розвиток та 

розповсюдження лізингових операцій аграрними підприємствами 

ускладнюється також відсутністю конкуренції серед лізингових компаній в 

Україні та державної підтримки. Вважаємо, що на початковому етапі необхідно 

розширити асортимент послуг та обладнання, перш за все за рахунок 

комплексного сервісного обслуговування й страхування. 

Також варто звернути увагу на досвід німецьких лізингових компаній для 

покращення процесу залучення лізингу як джерел фінансування діяльності 

аграрних підприємств, які в останні роки розширюють межі лізингових угод у 

напрямку міжнародної співпраці, насамперед з країнами Європейського Союзу 

та арабськими країнами, а також з Україною. Необхідно адаптувати 

вітчизняним лізинговим компаніям досвід Німеччини  в частині розширення 

набору послуг, який крім надання техніки й обладнання в лізинг та її сервісне 

обслуговування, передбачає транспортування, налаштування, встановлення, 

навчання персоналу тощо [1; 2]. Якщо в Україні у лізинг надають переважно 

нову техніку, то для розвинених країн широко розповсюдженим є лізинг 

вторинного ринку техніки та обладнання. Значною перешкодою фінансування 

діяльності на умовах лізингу є відсутність опціону (права викупу) обладнання. 

Необмінною передумовою якісного лізингу є посилення конкуренції лізингових 

компаній, яка на сьогодні в Україні відсутня.  

Висновок. Розширюючи та оптимізуючи структуру джерел фінансування 

діяльності аграрних підприємств необхідно орієнтуватися перш за все на 

необхідність забезпечення фінансової стійкості господарюючого суб’єкта. 
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Характерними ознаками фінансової стійкості аграрних підприємств виступають 

платоспроможність, забезпеченість необхідним обсягом фінансових ресурсів, а 

також фінансова незалежність підприємства щодо володіння та використання 

власних ресурсів. Тому саме забезпечення фінансової стійкості покращить 

фінансування діяльності аграрних підприємств, оскільки впливає на 

інвестиційну привабливість, самодостатність та конкурентоздатність. 

Отже, напрямами удосконалення фінансування діяльності аграрних 

підприємств виступають використання алгоритму покращення фінансування 

діяльності, розширення джерел фінансування через використання лізингу, ІРО 

та венчурного капіталу, орієнтуючись перш за все на необхідність забезпечення 

фінансової стійкості господарюючого суб’єкта. 
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Визначено економічний зміст та значення фінансово-матеріального 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. 
Систематизовано основні напрямки розвитку фінансово-матеріального 
забезпечення у сільському господарстві, зокрема, активізація використання  
аграрних розписок, оперативного та фінансового лізингу, а також венчурного 
капіталу. 

Ключові слова: основні засоби, фінансово-матеріальне забезпечення 
сільськогосподарських підприємств, лізинг, аграрні розписки, венчурний 
капітал. 

Значний дефіцит власного капіталу для розширеного відтворення у 
сільському господарстві України сприяють проблемі пошуку оптимальних 
джерел фінансування відтворення основних засобів як одного з основних 
чинників підвищення продуктивності праці та збільшення виробництва 
продукції. Фінансово-матеріальне забезпечення та залучення інвестицій у 
розвиток сільськогосподарських підприємств обумовлена специфікою галузі 
(тривалий період обороту коштів, підвищені ризики втрати або недоотримання 
продукції, низький рівень прибутковості, високий рівень зношеності основного 
капіталу), так і незадовільним фінансовим станом підприємств, відсутністю 
належного обґрунтування інвестиційних рішень у виробничо-господарській 
діяльності.  

Науково-інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних 
науковців, зокрема: В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, А.П. Гайдуцького, 
М.Я. Дем’яненка, С.М. Євтушенка, М.Ф. Огійчука, О.В. Олійника, 

Г.М. Підлісецького, В.Я. Плаксієнка, В.І. Перебийніса, П.Т. Саблука, 
В.М. Трегобчука, О.В. Ульянченка, В.Й. Шияна та ін. 
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Мета дослідження - розроблення науково-методичних підходів та 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансово-матеріального 
забезпечення сільськогосподарських підприємств та перспектив їх розвитку. 

Трансформації, які відбуваються у сфері аграрного виробництва, розвитку 
процесів ринкової взаємодії та структурі на перебудову моделі управління 
протягом останніх років зумовлюють прояв негативних тенденцій у сфері 
матеріально-технічного забезпечення. Беручи до уваги модель інноваційного 
розвитку, держава має сприяти якісному науково- технічному процесу аграрних 
товаровиробників, а в процесі і розквіту економіки. Проте даний процес 
ускладнюється негативним станом агропідприємств, трансформаціями, що 
відбуваються у економічної системи і зниженням темпів розвитку світової 
економічної системи. Це зумовлює актуальність забезпечення відповідного 
рівня фінансово-матеріальної бази як для процесів економічної взаємодії, так і, 
для економічної науки. 

Фінансово-матеріальне забезпечення діяльності сільськогосподарських 
підприємств можна розглядати як інтегровану, органічно пов’язану систему 

економічних, організаційних і правових форм та методів господарювання, які 
спрямовані на забезпечення впровадження принципово нової техніки, 
комплексної модернізації основного капіталу. Проте на теперішній час стан 
фінансово-матеріального забезпечення сільського господарства України є 
незадовільний і кількісно і якісно, так як техніка фізично й морально застаріла, 
що призводить до менш ефективної роботи та менш якісної продукції, в 
результаті чого зменшується отриманий прибуток. 

Дослідження теоретико-методологічних основ формування фінансово-
матеріальної бази дозволить виявити як джерела відтворення так і чинники, що 
впливають на процеси відтворення. Серед них амортизація і прибуток, які 
займають суттєву частину внутрішніх джерел відтворення, проте 
сільськогосподарські підприємства майже не виконують своєї економічної ролі 
в процесі відтворення основних засобів як основного джерела їх відтворення. 
Разом з тим, багато сільськогосподарських підприємств використовують 
позикові та залучені кошти які є важкодоступними та не достатньо 
поширеними для оновлення основних засобів. 
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Рівень фінансово-матеріального забезпечення сільськогосподарських 

підприємств визначається, ступенем насичення основними виробничими 

засобами. Від ступеня забезпеченості й ефективності їх використання залежать 

рівень і темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції, її 

рентабельність. Так при високому рівні фінансового забезпечення можливо 

спростити процес відновлення основних засобів, що дає їм можливість 

визначати власні умови на ринку сільськогосподарського призначення. Проте 

не кожне аграрне підприємство здатне купувати нові технічні засоби, навіть за 

умовами пільгових лізингових умов та кредитного забезпечення [1]. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво базується на технологіях 

обробітку ґрунту, виробництва сільськогосподарських культур і продукції 

тваринництва, що вимагають застосування великої кількості різних машин і 

устаткування. Сукупність різних сільськогосподарських машин, необхідних для 

виконання механізованих робіт у сільськогосподарському виробництві, формує 

його машинно-тракторний парк. Машинно-тракторний парк – найважливіша 

складова частина матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств. Розглянемо наявність машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських підприємств України [2, с. 71]. 

Протягом останнього часу кількість основних видів сільськогосподарської 

техніки на підприємствах України поступово зменшується. Така ситуація 

спричинена тим, що в ужитку залишається старіша техніка. Кількість зношеної 

техніки, яку щороку списують підприємства, значно перевищує кількість, що 

закуповується. Крім того, низький рівень її якості та надійності призводить до 

збільшення строків виконання механізованих робіт, річного та сезонного 

навантаження на машинно-тракторний парк і втрат сільськогосподарської 

продукції [2, с. 72]. 

Вітчизняні енергетичні засоби та сільськогосподарські машини відстають 

від світових аналогів на 2 – 3 покоління, у них вищі витрати пального на 

одиницю потужності й на одиницю роботи, параметри продуктивності нижчі на 

20 – 40%, а по окремих машинах – у кілька разів. Вітчизняна техніка вимагає 
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більших трудовитрат на обслуговування, тут вищі експлуатаційні витрати на 

одиницю роботи, вона більш матеріаломістка. Умови праці на вітчизняних 

тракторах і комбайнах менш комфортні й безпечні, ніж на зарубіжних аналогах. 

Одним із напрямів поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення 

в аграрній сфері можливим є розвиток ефективної системи реалізації вживаної 

техніки. Що дозволить прискорити відновлення та поліпшити кількісно і якісно 

наявний парк техніки, а також забезпечити заощадження значних обсягів 

коштів, оскільки вживана техніка з відновленням до рівня 80-90% ресурсу 

становить 40-60% від вартості нових технічних засобів [4, с. 140]. 

Це підтверджується міжнародним досвідом, так на їхніх ринках пропозиція 

вживаної техніки перевищує обсяг продажу нової у 2 – 3 рази, що дозволяє 

господарствам з порівняно невисоким рівнем ефективності досягти економії 

фінансових коштів на придбанні вживаної, машини відносно дешевого рівня, 

спрямовувати фінансові кошти на формування виробничої бази, запровадження 

нових технологій, поліпшення земель, купівлю сортового насіння, 

продуктивної худоби та інші цілі. Практичний досвід свідчить про відносно 

високий рівень економічної доцільності періодичної зміни власників технічних 

засобів протягом життєвих операційних циклів. Великі суб'єкти 

господарювання, агрохолдинги спроможні купувати нові технічні засоби 

вітчизняного та зарубіжного виробництва. Наслідком цього є поява зайвої 

вживаної техніки яка постачається на ринок вживаних технічних засобів. Інше 

джерело техніки складають аграрні підприємства, що збанкрутували. Третім 

джерелом є техніка, яка надходить в наслідок припинення договорів лізингу. 

Ринку старої техніки властивий власний механізм функціонування та 

інструменти регулювання економічної взаємодії між товаровиробниками [3].  

У теперішній ситуації сільськогосподарські підприємства неспроможні 

забезпечити навіть простого відтворення виробничого процесу, хоча 

матеріально-технічна база повинна розвиватися за законом розширеного 

відтворення. Так різкий спад інвестиційної діяльності призвів до зниження 

фондозабезпеченості, технічної та енергетичної оснащеності 
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Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих 

засобів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і 

кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. 

Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. 

Поліпшити структуру основних виробничих засобів можна за рахунок: 

оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання 

виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній 

площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування.  

Основними напрямками розвитку фінансово-матеріального забезпечення у 

сільському господарстві є: аграрні розписки, оперативних та фінансовий лізинг, 

а також венчурний капітал.  

За векселями немає єдиного джерела кредитної історії боржників, по суті, 

це може бути лише реєстр виданих векселів компанії-векселедавця. За АР існує 

єдиний відкритий державний реєстр – Реєстр аграрних розписок – де можна 

перевірити виконання АР [1]. 

Основними причинами обмеженого використання фінансового  лізингу є 

недосконалість законодавства про лізинг, монопольне становище лізингодавців 

на ринку лізингових послуг, слабкий фінансово-економічний стан багатьох 

сільськогосподарських товаровиробників, їх неспроможність своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати лізингові платежі, висока вартість лізингових угод, 

що пропонуються лізинговими компаніями. 

Для сприяння розвитку договору лізингу в аграрному секторі, технічному 

переоснащенню сільського господарства у 1997 р. Створено Державний 

лізинговий фонд, правонаступником якого нині є НАК «Украгролізинг». 

Компанія є провідним оператором на ринку надання техніки 

сільськогосподарським товаровиробникам на умовах фінансового лізингу і 

виступає основним посередником у цій процедурі. Вона доволі 

диверсифікована, працює з кількома десятками виробників вітчизняної 

сільськогосподарської техніки: Публічне акціонерне товариство «Харківський 
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тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», Публічне акціонерне товариство 

«Херсонські комбайни», концерн «Лан», державне підприємство «Завод 

ім. Малишева», Публічне акціонерне товариство «Тернопільський комбайновий 

завод» тощо [4, с. 93]. 

Таким чином, однією з головних ознак ефективного фінансово-

матеріального забезпечення сільськогосподарських підприємств є зростання 

обсягу виробництва продукції підприємства й чистого прибутку. Ефективне їх 

використання основних фондів в результаті приводить до підвищення 

ефективності підприємства в цілому та сприяє покращенню його фінансового 

стану й конкурентоспроможності.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ 

У статті автором досліджено роль фіскальної політики на економіку через 
державний бюджет. Визначено цілі, мету та види фіскальної політики. 
Розкрита одна з основних задач фіскальної політики – забезпечення основних 
соціальних потреб населення, сприяння скороченню бідності, подолання 
нерівності в доходах. 
Ключові слова: фіскальна політика, державний бюджет, міжбюджетні 
странсферти, позикові кошти, бюджетні видатки.  

В Україні протягом останніх років здійснюється реформування системи 
управління державними та місцевими фінансами. Фінансові ресурси держави в 
сфері міжбюджетних відносин формуються та використовуються, здебільш, за 
централізованою моделлю, що призводить до територіальних дисбалансів у 
фінансовій системі та непрозорості у розподілі коштів зведеного бюджету через 
міжбюджетні трансфери. Водночас вирішення питання усунення 
горизонтальних та вертикальних дисбалансів через політику фіскальної 
децентралізації потребує трансформації механізму міжбюджетних відносин. 
Зазначені обставини обумовлюють доцільність подальшого реформування 
інституційних засад фіскальної децентралізації. 

Ціллю статті є дослідження векторів формування вітчизняної фіскальної 
політики. 

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, 
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, І. Гнидюк, В. Громом, І. Долозіною, Н. Костіною, Н. Рековою, 
С. Слухай та іншими вітчизняними вченими. 



335 

Зважаючи на значний внесок вітчизняних та закордонних вчених у теорію 

фіскальної децентралізації, вирішення відповідних проблем у вітчизняній 

фінансовій системі потребує поглиблення науково-методичних положень 

удосконалення інституційних засад набуття бюджетно-податкової автономії 

регіонами країни, які б сприяли фінансовій консолідації на центральному та 

місцевому рівнях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль фіскальної політики є 

значимою для формування фінансової бази забезпечення суспільних процесів у 

державі та набуває особливої гостроти під час існуючої системної кризи 

національної економіки України, коли спостерігається зростаючий державний 

борг та перманентний бюджетний дефіцит. Формування ефективної фіскальної 

політики є одним з визначальних складових антикризової економічної політики 

держави та потребує розвитку її теоретичного базису з огляду на сучасні 

трансформації в Україні. 

Зважаючи на наявність великої кількості наукових напрацювань у 

трактовці фіскальної політики [3-7, 12-16], слід відзначити різноманітність 

поглядів на її зміст. 

Найбільш поширеним до розуміння фіскальної політики є підхід, що 

визначає її як політику оподаткування у сукупності із політикою державних 

видатків. При цьому, даний підхід не вказує на формування доходів бюджету в 

результаті оподаткування. Проте обмежувати фіскальну політику лише 

аналогією із бюджетною також неможна, адже вони мають різну мету, 

інструменти та методи. 

Важливим є також згадування у визначенні фіскальної політики 

міжбюджетних трансфертів та залучення позикових коштів. Означені фінансові 

потоки також здійснюють вплив на формування фінансових ресурсів держави. 

Доцільним є обумовлення юридичних аспектів формування і реалізації 

фіскальної політики держави як невід’ємної складової правової політики 

держави, про що вказано у [12, с. 182]. 

Відповідно, важелями фіскальної політики мають бути ті, що є 
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характерними для податкової, бюджетної та позикової політик, а саме: 

податкові ставки та пільги, податкові та неподаткові надходження до бюджету, 

державні закупівлі, бюджетні видатки, державні позики. Головним важелем, за 

думкою більшості науковців, є оподаткування. Саме податки забезпечують 

основне джерело доходу, який фінансує державні видатки. Другий визнаний у 

науці важіль фіскальної політики – державні видатки. Вони включають в себе 

субсидії, державні закупівлі та ін. Ефективна видаткова політика збільшує 

попит і економічне зростання . 

Наєнко О. пов’язує вплив фіскальної політики на економіку через 

державний бюджет за допомогою зміни рівня податкових ставок (визначає 

обсяг податкових надходжень до бюджету) та обсягу державних закупівель 

(визначає розмір видатків). Автор вважає, що «метою фіскальної політики є 

досягнення стабілізаційного ефекту в економіці, тобто збільшення обсягів 

виробництва, зменшення безробіття та зниження інфляції. Отже, фіскальна 

політика, виконуючи стабілізаційну функцію, водночас виконує і бюджетну 

функцію» [9].  

Алейникова О. основним завданням податкової політики в 

середньостроковій перспективі бачить стимулювання економічного зростання 

на інноваційно-інвестиційній основі [1]. 

Найбільш відповідаючим потребам та умовам сьогодення, на наш погляд, 

є погляд на мету фіскальної політики Морщ Я.: «фіскальна політика на 

сучасному етапі повинна бути спрямованою на стимулювання реального 

сектору економіки за допомогою спрощення адміністрування податків, надання 

податкових пільг, оскільки збільшення податкових надходжень за рахунок 

зміни кількості податків та податкових ставок не викликає пропорційного 

збільшення величини податкових надходжень у довгостроковому періоді, а 

збільшується разом зі зростанням ставки лише до певної величини. А далі 

отримуємо, в кращому разі, сталу величину надходжень, а в гіршому – їх 

зменшення та спад виробництва. Тому сучасна економічна ситуація потребує 

корекції фіскальної політики України» [18]. Дійсно, трансформації, які наразі 
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відбуваються у бюджетній сфері України, спрямовані на відновлення 

фінансової сталості після політичної кризи та закладають потенційні 

економічні можливості в як в регіонах, так і по всій країні. Сучасна економічна 

ситуація характеризується значними інфляційними процесами на тлі падіння 

виробництва, що призводить до зниження реальних доходів суб’єктів 

підприємництва та домогосподарств, скорочення робочих місць. Уряд 

стикається з фундаментальним вибором: або збільшення інвестицій у соціальні 

сфери, розвиток освіти, інфраструктури, охорони здоров'я, безпеки, або йти 

шляхом збільшення податків і економії на державних видатках. 

Таким чином, щодо цілей проведення фіскальної політики, то можливо 

виокремити наступні: 

досягнення макроекономічної стабільності та гармонійного формування 

бюджету України; 

стимулювання реального сектору економіки; 

забезпечення економічного зростання. 

У відповідності до визначеної мети та напрямів застосування головних 

важелів виокремлюються основні види фіскальної політики: стимулююча та 

стримуюча. 

Першою, і найбільш широко використовуваною, є експансіоністська 

фіскальна політика. Вона спрямована на стимулювання економічного зростання 

у період активного подолання стану рецесії. Уряд за такої політики або 

збільшує бюджетні видатки, або ж скорочує податки, якщо це можливо. Ідея 

збільшення видатків полягає в тому, щоб надавати більше грошей споживачам 

та стимулювати їх до збільшення обсягів споживання. Це позначається на 

зростанні внутрішнього попиту, і, як наслідок, підтримує вітчизняний бізнес, 

додає робочих місць. Зниження податків в межах фіскальної політики 

стимулювання спонукає підприємства до розширення обсягів виробництва 

через капіталізацію більшої суми прибутку. 

Проблемою для дієвої реалізації стимулюючої фіскальної політики 
бачиться наявність тіньового сектору економіки, приховування доходів, тому 
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не завжди зниження податкового навантаження призводить до зростання 
виробництва, а надане державне фінансування через наявність корупційних 
схем не завжди у повному обсязі доводиться до адресатів та, відповідно, 
належним чином не позначається на зростанні споживання. 

Стимулююча фіскальна політика, як правило, реалізується у 
співробітництві держави і місцевого самоврядування. В цьому випадку слід 
зважати на максимальне збалансування як державного так і місцевих бюджетів, 
адже нехтування засадами врівноваження доходів та видатків поглиблює 
бюджетний дефіцит та збільшує зовнішній та внутрішній державний борг. В 
результаті, критичне відношення боргу до ВВП перевищує 100%. 

Другий тип, стримуюча фіскальна політика, рідко використовується. Це 
тому, що її мета полягає в тому, щоб уповільнити економічне зростання задля 
скорочення інфляції. Відомо, що довгостроковий вплив інфляції може 
пошкодити рівню життя у країні, призвести до рецесії. 

Важелі стримуючої фіскальної політики використовуються в зворотному 
напрямку: податки збільшуються, а бюджетні видатки скорочуються. Разом з 
тим, у світовій практиці така політика є непопулярною, а інфляційні процеси 
коригуються грошово-кредитною політикою. 

Враховуючи проведений аналіз, пропонується подальший розвиток 
категорії «фіскальна політика» як підсистеми фінансової політки держави, що 

реалізується через інструменти бюджетної, податкової, позикової політик та 
втілюється у сукупності актів нормотворчого, правозастосовного і 
правовиховного спрямування з метою досягнення макроекономічної 
стабільності та гармонійного формування бюджету України, стимулювання 
реального сектору економіки, забезпечення економічного зростання держави. 

Векторами формування вітчизняної фіскальної політики доцільно 
визначити наступні: 

а) оптимізація податкової політики; 
б) розвиток бюджетної політики: політики щодо податкових та 

неподаткових надходжень до бюджету, результативного розподілу видатків, 
політики щодо офіційних (міжбюджетних) трансфертів; 

в) обґрунтування політики зовнішніх запозичень. 
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Дані вектори мають формуватися за критеріями сприяння економічному 

росту. Задля цього означені політики повинні: 

враховувати цільову задачу спрямування бюджетних видатків для 

стимулювання економіки, як в даний час, так і в майбутньому; 

забезпечувати основні соціальні потреби населення, сприяти скороченню 

бідності, знизити нерівності в доходах; 

уникати неефективних стратегій і прийомів, таких як значне підвищення 

податків і штучних обмежень на витрачання бюджетних коштів, які можуть 

послабити економіку; 

поліпшити бюджетне планування для забезпечення видатків, які 

сприяють довгостроковому економічному зростанню; 

забезпечувати активізацію бюджетних надходжень у країні. 

Стосовно першої задачі фіскальної політики (врахування цільового 

характеру бюджетних видатків) слід вказати на наступне. Держава може 

створити міцну основу для економічного зростання і створення робочих місць. 

Наприклад, зростання бюджетних видатків на освіту, охорону здоров’я, 

розвиток транспортної інфраструктури може створити нові робочі місця в 

короткостроковій перспективі і поліпшити економічне зростання в 

довгостроковій перспективі. 

Так, зміцнення системи освіти  фактично є державними інвестиціями в 

майбутню економіку, адже за цих умов формуються кадровий потенціал 

реального сектора високої кваліфікації. Аналогічно, спрямування видатків на 

охорону здоров’я дозволяє виростити здорове покоління, сильну націю, яка 

буде спрямовувати зусилля на створення ВВП. 

Підтримка інфраструктури також зазвичай зазнає зниження з боку 

держави у період економічної кризи. Разом з тим, видатки на транспорт, 

розвиток будівництва, комунальну сферу, а також інші форми життєво 

важливої інфраструктури також мають ключове значення для створення 

робочих місць і сприяння відновленню економіки. Стан доріг, мостів та інших 

фізичних об’єктів істотно впливає на здатність економіки функціонувати і 
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розвиватися. Торгівля вимагає якісного дорожнього покриття, залізничного 

сполучення, системи аеропортів і портів для того, щоб виробники могли 

отримати сировину і деталі і поставляти готову продукцію споживачам, в тому 

числі за кордон. Громади потребують добре функціонуючих систем 

водопостачання і каналізації. 

Разом з тим, вітчизняні науковці вказують на те, що в Україні «орієнтація 

бюджетної політики на задоволення електоральних потреб мала наслідком 

випереджаюче розширення державних видатків соціального спрямування. 

Понад те, кожен наступний уряд намагався розширити соціальні видатки 

більше, ніж це зробив попередній. Внаслідок такої політики виник значний 

розрив між зобов’язаннями уряду та доходами бюджет. Фінансово-економічна 

криза продемонструвала, що будувати європейську систему соціального 

захисту в Україні ще зарано. Концентрація ресурсів у 2005–2008 роках 

виключно на підвищенні соціальних стандартів без якісного реформування 

економіки була хибним шляхом, підтвердженням чого стало глибоке падіння 

ВВП, інвестицій та добробуту населення. Враховуючи надмірну 

поляризованість політичної системи України, динаміка соціальних видатків має 

бути обмежена законодавчою формулою» [11, с. 13]. 

Враховуючи те, що наразі бюджетні ресурси країни обмежені через 

послаблення економіки, перед законодавцями постає важке питання про 

визначення результативного обсягу фінансування освіти, охорони здоров’я і 

будівництва доріг, яке б надавало перевагу отриманого ефекту над витратами 

[2]. 

Фінансування означених видатків протиставляється необхідності 

підтримки реального сектора економіки. Держава також має зосередити свої 

економічні ресурси на розвитку виробництва, де створюється більшість 

робочих місць. Не менш важливим є і сприяння розвитку нового бізнесу та 

молодих суб’єктів підприємництва, швидко зростаючих компаній, котрі 

перебувають в стані зародження і росту, залученні бізнесу з інших держав. 

Фіскальна політика в галузі фінансування реального сектора та 
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соціальних функцій має  бути врівноважена. Так, зниження податку на 

прибуток, що стимулюватиме реальний сектор, призводитиме до зниження 

фінансування освіти та інших бюджетних видатків, необхідних для створення 

талановитих працівників та підтримки належної якості життя. 

Прийняття рішень щодо обсягу видатків має ґрунтуватися на 

співставленні ефекту від видатків за критерієм намічених цілей. Ряд держав, 

наприклад, здійснили реформи системи кримінального правосуддя, що 

економить бюджетні кошти, не ставлячи під загрозу громадську безпеку. Також 

державні інститути мають краще контролювати і оцінювати бюджетні 

асигнування на економічний розвиток і виключити ті напрями, які є 

неефективними. Отже, реалізація фіскальної політики повинна базуватися на 

принципах оцінки ефективності та жорсткого контролю цільового характеру 

видатків бюджету. 

Наступна задача фіскальної політики - забезпечення основних соціальних 

потреб населення, сприяння скороченню бідності, подолання нерівності в 

доходах. Як вказується у монографічному дослідженні, «вирішення цієї 

проблеми … полягає у сфері перерозподілу, включаючи врегулювання 

фінансового сектору та подолання дисбалансів між податками на капітал і 

доходи від зайнятості. Більш вигідні фіскальні умови для доходів від капіталу, 

порівняно з доходами від зайнятості, обумовлюють вище навантаження 

(включаючи сплату внесків по соціальному страхуванню) як на витрати 

роботодавців на робочу силу, так і на зарплати, виплачувані працівникам. 

Дворічна практика реалізації норм Податкового кодексу засвідчує, що Україна 

не зовсім визначилася з розстановкою фіскальних акцентів. Спрощення 

дозвільних процедур, упорядкування та розширення категорій платників 

єдиного податку, безперечно, мало сприяти розвитку малого бізнесу. Водночас 

вигідніші умови здійснення підприємницької діяльності фізичних осіб 

обумовлюють подальше скорочення кількості найманих працівників 

підприємств, які становлять найбільш надійний контингент платників податку з 

доходів громадян та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [10, с. 299]. 
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Окрім того, заходом фіскальної політики у виконанні означеної задачі 

може бути підвищення мінімального розміру оплати праці. 

Отже, фіскальна політика, з одного боку, має сприяти формуванню 

достатньої фінансової бази для виконання державою програм соціального 

захисту, впроваджувати диференційовані ставки податку з доходів фізичних 

осіб (і науковцями математично доводиться необхідність прогресивного 

оподаткування доходів фізичних осіб) задля подолання соціальної нерівності, а 

з іншого – ефективно розподіляти бюджетні кошти. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Стаття присвячена аналізу ролі держави в організації фінансової діяльності 
підприємств через податкове регулювання. Відображено прямий вплив 
оподаткування на організацію фінансів підприємств. Досліджено вплив 
бюджетних витрат України на фінансову діяльність суб’єктів 
господарювання. 
Ключові слова: оподаткування, державне регулювання, податкові пільги, 

податкова система, податки, податкове навантаження, фінансова 
діяльність. 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки вагому частку займає 
держава, використовуючи прямі й непрямі важелі впливу на діяльність 
суб’єктів господарювання. Формування системи оподатковування є однією з 
найбільших сфер державного регулювання. Дослідження впливу системи 
оподатковування на діяльність підприємств демонструє, що даний вплив в 
основному носить негативний характер. Це обумовлено великою кількістю 

видів та високими ставками податків та процентів, постійною інфляцією, 
значними коливаннями валютних курсів, диспропорціями у русі фінансових 
потоків. 

Вагомий вклад у аналіз податкового регулювання державою діяльності 
підприємств внесли такі вітчизняні вчені: О. Ломакіна, О. Бандурко, Г. Смолін, 
М. Новикова. Також дана тема була розкрита у роботах І. Баланка, І. Плікус, 
В. Опаріна, Т. Басюка, В. Мосейчука, О. Терещенка та ін. 

Метою даної статті є вдосконалення податкового регулювання різних 
організаційно-правових форм підприємництва з боку держави, стимулювання 
інвестиційної активності, створення сприятливого клімату для розвитку 
економіки, підвищення авторитету правових і моральних норм, політичних і 
національних ідей. 
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Через оподаткування формуються фонди, за рахунок яких держава : 

фінансує деякі витрати на просте і розширене відтворення в народному 

господарстві; фінансує соціальні програми - пенсійного і соціального 

забезпечення, освіти, охорони здоров'я та ін.; забезпечує свою оборону і 

безпеку; утримає законодавчі, виконавчі і судові органи державної влади і 

управління; надає кредити і безвідплатну допомогу іншим країнам. 

На теперішній час держава дає можливість підприємцю здійснювати 

підприємництво в Україні в будь-якій організаційній формі, встановленій 

законодавством, надає гарантії свободи підприємництва та його підтримки. 

Держава створює клімат, рівні права та можливості для розвитку господарської 

діяльності, доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 

інформаційних, природних та ін. ресурсів. Держава законодавчо забезпечує 

свободу конкуренції між підприємцями, створивши прозорі державні закупівлі. 

Органи державного управління будують свої відносини з суб’єктами 

господарювання, використовуючи: 

-податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення 

ставок податків і процентів, податкових пільг, цін та правил ціноутворення, 

цільових дотацій, валютного курсу, розмірів економічних санкцій; 

-державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, 

екологічні та ін. норми та нормативи; 

-науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні 

програми; 

-договори на виконання робіт і поставок для державних потреб; 

-надає земельні ділянки та державне майно в оренду на умовах і в порядку 

передбачених чинним законодавством; 

-сприяє організації матеріально-технічного забезпечення та 

інформаційного обслуговування суб’єктів господарювання, підготовці і 

перепідготовці кадрів. 

-стимулює за допомогою економічних важелів інноваційну діяльність, 

пошуку нових видів продукції та послуг [4]. 
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Але держава виступає не тільки гарантом, але й контролюючим та 

фіскальним органом, регулює відносини, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів в Україні, визначає порядок їх адміністрування, визначає 

платників податків і зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих 

органів, повноваження та обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування 

податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

За допомогою податкової системи держава активно втручається в "роботу" 

ринку, регулює розвиток виробництва, сприяючи прискореному зростанню 

одних галузей або форм власності і " погіршенню" інших. Держава формує свої 

доходи і цілеспрямовано впливає на економіку. 

Податкове регулювання діяльності суб’єктів господарювання складається 

із заходів непрямого впливу, а саме: зміна виду податків, відрахувань до 

бюджету, ставок податку чи збору, підвищення або зниження загального рівня 

оподаткування, що дає змогу впливати на фінансові рішення підприємств, а 

відповідно і на фінансову діяльність. Вагомий вплив на динаміку та структуру 

фінансових ресурсів маю такі методи податкового регулювання: відстрочка 

податкового платежу, податкові канікули, податкові відрахування, 

інвестиційний податковий кредит, міжнародні договори про уникнення 

подвійного оподаткування тощо. 

За джерелами сплати податкові платежі можна розділити на групи: 

1)податки і збори, що включаються до ціни продукції; 

2)податки, збори та інші обов’язкові платежі, що відносяться на 

собівартість продукції; 

3)податки та інші обов’язкові платежі, що сплачуються за рахунок 

прибутку підприємства. 

Загалом податкові надходження формуються через мобілізацію непрямих 

податків, зокрема ПДВ (рис.1).  

 



347 

40%

22%

14%

9%

6%

4%
3% 2%

ПДВ- 384 300 млн.грн. ПДФО-217 224 млн.грн.

Акцизний податок -137 304 млн.грн. Податок на прибуток-88 466 млн.грн.

Місцеві податки і збори-54 626 млн.грн. Плата за користування надрами-42 955 млн.грн.

Ввізне мито-28 047 млн.грн. Інше- 14 933 млн.грн. 

Рисунок 1 – Податкові надходження станом на 28.02.2018р. за показниками 

зведеного бюджету. 

На рисунку 1 можна побачити, що податок на додану вартість має вагомий 

внесок у поповненні державного бюджету (становить 40 % від усіх податкових 

надходжень), даний податок є найбільш прибутковим для держави. Найбільшу 

частку серед надходжень становлять: податок на доходи фізичних 

осіб (22 %), акцизний податок (14 %), податок на прибуток (9%), місцеві 

податки і збори (6%). 

До непрямого оподаткування відносять дві перші групи (ПДВ, акциз, 

мито), вплив якого на фінансову діяльність залежить від ряду чинників. Він 
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пов'язаний зі сплатою непрямих податків під час придбання товарно-

матеріальних цінностей, оплати за отримані послуги та виконані роботи. При 

цьому сплата непрямих податків здійснюється за рахунок оборотних коштів, 

тобто відбувається тимчасова іммобілізація оборотних коштів для сплати 

податків. З іншої сторони, такий вплив пов’язано з надходженням непрямих 

податків на рахунки підприємств, які до моменту перерахування до бюджету 

можуть залишатися в його розпорядженні. Тобто, за певних умов реалізації та 

оплати, обсягах реалізації, термінах сплати до бюджету непрямі податки 

виступають додатковим джерелом оборотних коштів, але при цьому вони також 

впливають на процес ціноутворення та структуру витрат. 

Третя група – прямі податки, що впливають на показники діяльності 

підприємства, а саме : собівартість продукції, ціна продажу, чистий прибуток, 

дохід від реалізації продукції, операційний прибуток, платоспроможність та 

фінансову стійкість підприємства, інвестиційну активність, формування 

фінансових ресурсів. 

Серед прямих податків - податок на прибуток є однією з основних 

дохідних частин бюджету країни. Об’єктом оподаткування є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень Податкового Кодексу. 

Основну роль серед непрямих податків, які займають вагомий внесок у 

формуванні доходу бюджету є ПДВ. ПДВ є часткою новоствореної вартості, 

входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного 

бюджету на кожному етапі виробництва товарів. Сумлінний платник 

зацікавлений у тому, щоб його постачальник сплатив ПДВ у повному обсязі для 

отримання права на податковий кредит та зменшення своїх податкових 

зобов’язань. 
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Таблиця 1 - Вплив податків на фінансово-господарську діяльність 

підприємства 
Податок Характеристика впливу Форма впливу 

ПДВ 

Варійований вплив залежно від 
галузі діяльності, товарів, що 
виробляються, фінансових 
можливостей покупців. Може 
негативно впливати на діяльність 
підприємства у разі застосування 
високих ставок 

-загальне підвищення цін; 
-обмеження купівельної 
 спроможності споживачів; 
-обмеження обсягу 
виробництва та реалізації 
продукції; 
-нагромадження нереалізованих 
товарів; 
-тимчасове відволікання 
 оборотних коштів 

Акцизний податок Опосередкований вплив, 
оскільки безпосередньо входить 
до вартості основної частини 
продукції підприємства й 
відшкодовується її покупцями. 

Мито й митні 
платежі 

Загальнодержавні та 
місцеві податки, які 

відносяться на 
витрати виробництва Опосередкований вплив, 

оскільки тягар сплати 
переноситься на 
споживачів продукції 

-збільшення витрат на 
 виробництво та кінцевої 
 вартості продукції; 
-зменшення прибутку 

Єдиний соціальний 
внесок 

-збільшення витрат на  
виробництво та зменшення 
 прибутку; 
-збільшення кінцевої вартості 
продукції; 
-дестимуляційна функція щодо 
ФОП 

Податок на прибуток 
підприємств 

Визначає виробничі можливості 
підприємства, вибір політики 
відтворення, напрями його 
розвитку 

-прямий розподіл прибутку; 
-пряма залежність між 
 величиною податків та 
 поточними витратами 
 господарської діяльності 

 

Проаналізувавши таблицю 1 можна зробити висновок, що ПДВ впливає на 

обсяг внутрішнього валового продукту, показники кінцевих споживчих витрат, 

динаміку роздрібного товарообороту підприємств, обсяг реалізації послуг 

населенню, валове нагромадження основного капіталу, зміни кон’юнктури 

валової доданої вартості за видами економічної діяльності, рівень інфляції. 

Акцизний податок через форми впливу відображається на платоспроможності 

населення, обсягу імпорту та експорту, обсягу виробництва аналогічних 

вітчизняних товарів. Мито й митні платежі безпосередньо впливають на обсяги 

імпорту товарів, темпи зростання виробництва в окремих галузях економіки, 

рівень інфляції, курс гривні до долара США та євро. 
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Отже, особливості нашої податкової системи дозволяють обґрунтувати 

наступні напрями впливу прямого і непрямого оподаткування на фінансову 

діяльність підприємств: прямі податки визначають пряму залежність між 

доходами, майном, капіталом, майном підприємства та його зобов’язаннями по 

відповідним податкам; прямі податки безпосередньо впливають на розподіл, 

формування та використання прибутку, на інвестиційну активність; непрямі 

платки збільшують вартість продукції, а отже і сукупну виручку від реалізації, 

грошовий обіг; непрямі податки не потребують накопичення грошових коштів 

у зв’язку з тим, що сплачуються із виручки від реалізації товарів, послуг; 

платник повинен сам регулювати індивідуальну податкоспроможність, 

зобов’язання по непрямим податкам мають непропорційну залежність від 

доходу та обмежують формування прибутку, оскільки ціни не завжди можна 

підвищувати пропорційно зміні ставки податку. 

Важливим важелем державного впливу на підприємство є податкові 

пільги. Використовуючи їх, можна стимулювати ті чи інші види економічної 

діяльності та ті сектори економіки, які на думку держави, потребують 

особливих умов підприємництва. Обсяги податкових пільг у цілому в світовій 

практиці наближають до обсягів прямого державного фінансування. На 

відмінну від прямого державного фінансування, податкові пільги припускають 

менше втручання в діяльність суб’єктів і заохочують вже предметні дії. Для 

нашої країни з низьким рівнем бюджетного фінансування саме податкові пільги 

є ключовим методом державної підтримки підприємств. 

Політика України має стимулювати вітчизняне виробництво з метою 

підвищення купівельного попиту і конкурентоспроможності окремих видів 

товарів (продукції) на внутрішньому ринку. Одним з аспектів такого 

стимулювання при оподаткуванні є надання пільг та інших заохочень. Під час 

надання пільг оподаткування розглядається не як бар'єр на шляху розвитку і не 

як безповоротна втрата більшої частки доходів, а як усвідомлена необхідність 

відрахувань на розвиток охорони здоров'я, страхування, соціальне забезпечення 

власне платників податків. 
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Податкові пільги — це звільнення від податків згідно з чинним 
законодавством. Вони є одним із елементів податкової політики і переслідують 
як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи податкові пільги, 
держава регулює певні економічні процеси і забезпечує соціальний захист 
окремих видів діяльності та груп населення. Перелік податкових пільг 
визначається законами України та інструкціями Міністерства фінансів України 
про порядок нарахування і сплати тих чи інших податків [5]. 

Законодавство про оподаткування, закладаючи основи надання податкових 
пільг, в якості пільгових суб'єктів виділяє категорії платників, а не окремих 
юридичних чи фізичних осіб, тобто виділяє певну однорідну групу платників 
податків, що характеризуються конкретною ознакою, на підставі якої 
формується пільговий податковий режим. Усі інші платники податків 
визначають об'єкт оподаткування, обчислюють податкову базу і суму додатків 
у повному обсязі згідно з встановленими законодавством загальними 
правилами. 

Залежно від того, на зміни якого з елементів структури податку — об'єкта 
оподаткування, податкової бази чи ставки податку — спрямована пільга, їх 
поділяють на три групи: вилучення; знижки; податкові кредити. 

Законодавством України передбачено особливі пільги, які можна поділити 
на дві групи: 

1)звільнення від податку незалежно від обставин, наприклад від сплати 
податку окремих груп платників; 

2)звільнення від податку, яке характеризується певною короткотривалістю 
стосовно конкретних об'єктів. 

Також держава використовує податкові стимули для підвищення 
інвестиційної активності суб’єктів підприємницької діяльності. Податковий 
стимул має чітке спрямування – заохочування інвестицій, що відповідає 
інтересам держави, суспільства.  Інвестори прагнуть вкладати кошти в 
підприємства, які розташовані на території великих промислових місць. Тому 
завдання держави – запропонувати інвестору таки стимули, які б могли 
компенсувати проблеми і незручності, що пов’язані з інвестиціями в малі місця 
[2]. 
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Податки мають стимулювати інвесторів укладати кошти в ті галузі 

економіки, що потребують державної підтримки. 

Держава безпосередньо впливає на фінансову діяльність підприємств через 

податкове регулювання, тому повинна збалансовувати податкове навантаження 

з матеріальними можливостями платників податків. Надмірне податкове 

навантаження негативно позначається на податкових надходженнях до 

бюджету, оскільки платники податків намагаються приховати свої доходи від 

оподаткування чи виводять їх у юрисдикції з меншим податковим 

навантаженням. Низьке податкове навантаження також має негативне 

відображення на бюджетних надходженнях. Тому потрібно збалансовувати 

податкове навантаження, що передбачено податковим законодавством України, 

та матеріальні можливості суб’єктів підприємництва та застосовувати 

податкові стимули для підвищення інвестиційної активності суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
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Одним із найважливіших напрямків соціального захисту сьогодення є 

пенсійне страхування. В сучасних умовах, та стану економіки України, 

пенсійне страхування потребує величезної підтримки в напрямах розвитку 

ринкової економіки. Діюча система пенсійного забезпечення залежить від 

демографічних змін, що супроводжується старінням населення, і в результаті 

змінюється кількість працюючих та пенсіонерів. 

Слід зазначити, що різні аспекти системи пенсійного забезпечення 

населення розглядаються у працях вітчизняних та зарубіжних економістів, а 

саме: С. Осадець, В. Базилевич, Л. Горбач, Н. Внукова, В. Геєць, Б. Надточій, А. 

Нечай, Е. Лібанова, Н. Кузьминчук, С. Кабалкіна, А. Михайлова та ін. Але 

практика проведення реформування пенсійної системи свідчить, що економічні 

та соціальні механізми, які закладенні в сучасній пенсійній системі не є 

ефективними та вимагають доробок як в теоретичному так і в практичному 

плані. Причому, особливу увагу потрібно звернути на питання ефективності 

функціонування першого базового солідарного рівня пенсійної системи.  

Метою статті є дослідження ролі пенсійного забезпечення у розвитку 

держави, розробка рекомендацій щодо удосконалення пенсійної системи 

України.  
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У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» прописана велика кількість принципових положень, відповідно 
які мають забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи. При цьому 
головною проблемою є вибір оптимального варіанта з існуючих можливостей, 
для того щоб сучасна система пенсійного забезпечення мала можливість 
виплачувати достойну пенсію [1, с. 11].  

Однією із головних функцій пенсійної системи це – матеріальне 
забезпечення пенсіонерів, що нажаль зараз не виконується. Як наслідок, були 
впроваджені не притаманні їй функції, такі як – виплата допою різним верствам 
населення, підтримка доходів деяких категорій громадян (виплата пенсій «за 
вислугу років», збереження пенсій працюючим, виплата пенсій громадянам, що 
достроково залишили ринок праці у зв’язку зі зростанням відкритого 
безробіття). Організаційно – правову структуру соціального захисту населення 
можна розглянути у вигляді чотирьох систем, табл. 1. 

Таблиця 1 –  Організаційна структура соціального захисту населення 

Назва Характеристика рівня 
І рівень 

загальнонаціонального 
управління  

включає заходи та дії загальнодержавного характеру, як 
спрямованні на управління соціальним захистом населення 
України, визначає центральну лінію розвитку; 

ІІ рівень галузевого 
управління 

включає заходи щодо соціального захисту населення, за 
професійними ознаками, мережі відомчих соціальних установ; 

ІІІ рівень 
регіонального 
управління 

включає заходи по соціальному захисту населення, що враховує 
регіональну специфіку, тобто, природні умови, соціально-
економічне розміщення продуктивних сил, етнічно-національні 
фактори, регіональні програми захисту населення, як 
узгоджуються з державними; 

IV рівень місцевого 
(муніципального) 

управління  

заходи, які спрямовані на реалізацію соціального захисту 
населення  на рівні міст, районів. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», №1058, від 09.07.2003 визначає три рівні пенсійного 

страхування:  

- перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплат пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом; 
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- другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних 
недержавних пенсійних фондах –  суб’єктах другого рівня пенсійного 
забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів 
страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, 
передбачених законом; 

- третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах, та в порядку, передбачених 
законодавством  про недержавне пенсійне забезпечення [2, с. 320]. 

При реформуванні пенсійної системи України її трирівнева структура 
дозволить зменшити ризики, як пов’язані зі змінами в демографічній ситуації 
( на що реагує солідарна система), та з коливаннями на ринку капіталів та в 
економіці крани ( накопичувальна система). Такий розподіл дозволить зробити 
пенсійну систему більш стійкішою до фінансової нестабільності та застрахує 
населення від фінансових складнощів після виходу на пенсію.  

Сучасний стан пенсійного забезпечення дуже тісно пов’язаний з 
процесами, які відбуваються в різні періоди розвитку України. Це можуть бути 

економічні, політичні та соціальні проблеми. 
Особливістю солідарної системи є те, що вона складається з усіх дорослих 

громадян, незалежно від віку та бажання. Так сьогодні із 46 млн. українців 
13,7 млн. отримують пенсію, ще 15 млн. осіб сплачують обов’язкові пенсійні 
внески, інші, сплачуватимуть, коли знайдуть роботу, або досягнуть 

працездатного віку [3, с. 93]. 
Одночасне фінансування трирівневої системи забезпечує її стабільність 

оскільки сприяє вирівнюванню фінансових та демографічних ризиків. Але в 
нашій країні трирівнева система існує тільки на папері, а другий та третій рівні 
працюють лише на договірних засадах і це є головною причиною 
недосконалості пенсійної системи України.  
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Для більшості країн світу так і для України, головною демографічною 

тенденцією є процес старіння населення, що виявляється у збільшенні частки 

громадян похилого віку. В пенсійній системі Україні сьогодні на 10 платників 

страхових внесків припадає 13 пенсіонерів, а отже, через таку ситуацію 

Пенсійний фонд буде постійно залежний від дотацій з Державного бюджету. 

Щомісячне фінансування пенсій здійснюється у відповідності до графіків 

проведеного фінансування виплат пенсій та грошової допомоги, погодженими 

Міністерством соціальної політики України. Виплати пенсій здійснюються 

через поточні рахунки в банківських установах та через відділення поштових 

відділень.  

Як відомо, що розмір пенсійних виплат у солідарній системі перш за все 

залежить від страхового стажу громадянина чи доходу, що отримувався 

протягом усього періоду трудової діяльності та з якої були відраховані внески 

до Пенсійного фонду України.  

Відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта 

страхового стажу застрахованої особи на осучаснений заробіток для 

обчислення пенсій. Заробітна плата для обчислення пенсій враховується за весь 

період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, відповідно до даних, 

які містяться у системі персоніфікованого обліку (ст. 40 Закону № 1058) 

[4 с. 77] . За бажанням, пенсіонер має можливість з довідкою про заробітну 

плату в період до 1 січня 2016 року для обчислення пенсії може враховуватись 

заробітна плата за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу підряд  

до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв. Якщо страховий стаж особи 

становить менший період то заробітна плата вираховується за фактичний 

страховий стаж. Оптимізація заробітку завжди сприяє підвищенню коефіцієнта 

заробітку, і як наслідок, розміру пенсії.  

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2016 року, 

налічується 656,1 тис. пенсіонерів (5,3% їх загальної чисельності) з розміром 

пенсії нижче від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 
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Враховуючи низьку економічну активність населення, збільшення неофіційно 

працюючих громадян та недостатню індексацію пенсій, чисельність та частка 

громадян цієї категорії буде збільшуватись. Як наслідок, буде зростати рівень 

бідності пенсіонерів за абсолютним критерієм прожиткового мінімуму. 

Оскільки номінальні показники зарплат зростали значно швидше, ніж пенсії, 

пенсіонери стали біднішими не лише порівняно з фактичною вартістю життя, а 

й порівняно з доходами працюючих.  

Перш за все на пенсійну систему негативно впливає макроекономічна 

ситуація в Україні. Як наслідок, низький рівень надходжень до державного 

бюджету та не покриття дефіциту пенсійного фонду України. Ще одною 

негативною проблемою є тінізація заробітних плат. Вона полягає в тому, що 

роботодавець, сплачуючи заробітну плату, частину сплачують офіційно, а іншу, 

більшу частину, виплачують в конвертах, тим самим, зменшуючи виплату 

податків і не сплачують внески до фонду соціального страхування. Для 

збільшення ефективності соціального забезпечення та покращення пенсійного 

страхування необхідно здійснювати реформування механізму функціонування 

соціальних фондів, таким чином: 

-  визначення стабільних джерел та розмірів фінансування усіх видів 

соціального страхування; 

- чіткий порядок стягнення страхових внесків; 

- удосконалення методів контролю та підвищення ролі соціальних 

партнерів в управлінні соціальним страхуванням; 

- збереження державних гарантій; 

- створення умов для зростання заробітної плати, головного фактора 

розвитку соціального страхування [5, с. 87]. 

Однією з необхідних умов для досягнення успіху в соціальному 

забезпеченні розвитку держави може бути побудова комплексної та ефективної 

системи управління з дієздатними механізмом перерозподілу отриманих 

ресурсів між різними верствами населення.  
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На сьогоднішній день поточні зобов’язання пенсійного фонду 
виконуються за рахунок інших видатків держави, що значно зменшує залишки 
вільних коштів в країні та здатність фінансового регулювання та стимулювання 
економіки країни в різний час розвитку економіки. 

Отже, можна виділити такі соціальні аспекти для покращення стану 
пенсійного забезпечення: 

1. Продовжити реформування солідарної системи 
загальнообов’язкового пенсійного страхування для покращення фінансової 
стійкості та соціальної справедливості, для цього необхідно:  

- запровадження для всіх громадян єдиного правила пенсійного 
забезпечення за страхових внесків; 

- відновлення рівня солідарності поколінь, поступове підвищення 
пенсійного віку громадян; 

- зміцнення фінансової стійкості солідарної системи, розробка бюджету 
ПФУ разом з проектом державного бюджету на відповідний рік; 

- програма легалізації доходів населення з метою розширення бази сплати 

страхових внесків; 
2. Впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 

пенсійного страхування в Україні. Один із важливих моментів, який дасть 
змогу покращити рівень економіки в країні та підвищенню рівня соціального 
захисту громадян. Це може бути зрушенням позитивних моментів: 

- збільшення довгострокових інвестицій в країні, які будуть 
акумульовуватись та використовуватись на фінансування розвитку економічної 
та соціальної інфраструктури країни для подолання фінансової кризи; 

- підвищення рівня соціального захисту громадян безпосередньої участі 
громадян в накопичувальній системі, так як вона базується на окремих 
рахунках учасників, створення умов індивідуально підібраних для кожного 
окремо; 

- стимулювання розвитку недержавного пенсійного забезпечення за 
рахунок впровадження другого рівня пенсійної системи, зорієнтування частини 
грошових коштів на фондовий ринок, за рахунок чого надлишкова маса, що 
перебуває в обігу буде стимулювати подолання інфляції [3, с. 89]. 
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Отже, сьогодні пенсійна система України перебуває в дуже складному 

становищі, і не забезпечує пенсіонерів необхідною кількістю доходу, для 

нормального рівня життєдіяльності. В подальшому, проблема старіння може 

призвести до ще більшої кризи в системі пенсійного забезпечення. В 

українському законодавстві передбачена можливість добровільно відкласти 

вихід на пенсію, і отримати збільшений розмір виплати. Накопичувальна 

система пенсійного забезпечення знаходиться на стадії розвитку, її розвиток 

дозволить розв’язати не тільки проблему старіння громадян, а й дисбаланс 

солідарної системи. 
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УКРАЇНІ  

В статті визначено проблеми фінансового забезпечення підприємств, установ 

та організацій комунальної сфери, а також запропоновано напрями 

удосконалення їх фінансування в сучасних умовах розвитку вітчизняної 

економіки. 

Ключові слова: комунальна сфера, комунальна власність, фінансування, 

кошторисне фінансування, фінансові ресурси. 

Провідне місце в розвитку демократичного конституційного ладу займає 

місцеве самоврядування. Для ефективного та стрімкого розвитку необхідне 

чітке правове забезпечення усіх його ланок. Саме однією з таких є комунальна 

сфера. Фінансування підприємств комунальної власністі відграє важливу роль у 

регулюванні соціальних питань місцевого значення, задоволення житлово-

комунальних, соціально-культурних, побутових та інших потреб населення 

відповідної території. Саме тому питання фінансування   комунальної власності 

набирає неабиякої актуальності.  

Теоретичну основу для написання статті становлять наукові дослідження 

фінансового забезпечення комунальної форми власності таких фахівців, як      

Г. І. Онищук, Г. К. Агаджанов, М. В. Глух, А. В. Григорович, О. М. Білянський, 

Л. В. Кравцова, О. Ю. Попов, В. Ю. Світлична, К. В. Процак, Г. М. Семчук. 

Однак питання фінансування комунальної сфери у процесах соціально-

економічного розвитку територій розглядалося в науковій літературі 

фрагментарно і потребує більш детального опрацювання. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування механізму фінансування 

об’єктів комунальної власності в Україні та шляхи його удосконалення. 

Згідно зі ст. 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою 
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місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад [2].  

Для ефективного функціонування місцевого самоврядування важливого 
значення набули об’єкти комунальної власності.  

Комунальна власність – це самостійна, колективна форма власності, якою 

наділяється територіальна громада  для забезпечення соціально – економічних 
потреб населення та складає матеріальну і фінансову основу місцевого 
самоврядування [4, с. 37]. Комунальна власність включає в собі фінанси 
комунальних підприємств, установ та організацій (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Об’єкти комунальної власності 

 Комунальний сектор економіки в Україні зосереджується в таких 
напрямах: промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, 

будівництво, торгівлю та громадське харчування, постачання і збут, житлово-
комунальне господарство, побутове обслуговування населення. 

Незважаючи на значущість комунальної форми власності фінансові 
проблеми в Україні з року в рік загострюються, перетворюючись з місцевих 
(локальних) до галузевих, що становлять загрозу соціально-економічній 
безпеці. Це викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування 
поточної діяльності й розвитку комунального господарства, а з другого – 
недостатніми коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й 
безпосередньо підприємства.  

Комунальні підприємства Комунальні установи та організації 

Здійснюють комерційну діяльність, в 
результі якої одержують прибуток. Частка 
цього прибутку потрапляє до місцевого 

бюджету. 

Здійснюють некомерційну 
(неприбуткову) діяльність з метою 

задоволення певних потреб 
територіальної громади 

Комунальна власність 
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Фінансові ресурси комунальних підприємств тісно пов’язані з фінансовою 

системою регіону, становлять її невід’ємну частину і мають складну систему 

зв’язків із фінансовими ресурсами місцевих органів влади.  

У результаті проведення дослідження ми можемо стверджувати, що 

фінансові ресурси комунальних підприємств становлять невід’ємну частину 

фінансового потенціалу  місцевих органів влади. Так, за рахунок місцевих 

бюджетів фінансується створення нових комунальних підприємств, їхнє 

інвестування й пільгове кредитування, покриття запланованих збитків тощо. 

Водночас за рахунок фінансових ресурсів комунальних підприємств 

формується певна частка дохідної частини фінансових ресурсів місцевих 

органів влади.  

Утім, слід зважати на те, що сьогодні в Україні спостерігається збиткова 

діяльність комунальних підприємств. Низька дохідність даних підприємств 

викликана застарілістю основних фондів, зношеністю матеріальної бази та 

нечітке правове регулювання. Зазвичай, видатки підприємств комунальної 

форми власності значно більші ніж доходи, а це спричиняє потребу у 

додатковій державній дотації та субвенції в розмірі необхідному для 

збалансування статей балансу.  

При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки 

функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації. Так, 

житлово-експлуатаційним конторам надається: бюджетна дотація на покриття 

збитків від експлуатації, від перевищення сплаченого ПДВ над отриманим і на 

покриття різниці в тарифах на тепло, яке подається відомчими котельними; на 

капітальний ремонт. Транспортним підприємствам бюджетна дотація 

планується на покриття експлуатаційних витрат, на капітальний ремонт 

рухомого складу, на придбання нового рухомого складу та на капітально-

відновлювальні роботи. Крім того, у дотації комунальним підприємствам може 

закладатися прибуток, розмір якого залежить від стану місцевого бюджету, з 

якого планується отримати прибуток [3, с. 207]. 
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Окільки підтримка підприємств комунальної форми власності в Україні 

здійснюється на безповоротній основі, що в свою чергу стимулює споживацькі 

настрої цих підприємств.  А наслідок цього, бюджетне фінансування не лише 

не стимулює залучення підприємствами позабюджетних інвестицій, а й 

породжує в них небажання залучати кредитні кошти для свого розвитку.  

Переважна більшість комунальних підприємств не мають ніякого 

заохочення до підготовки інвестиційних проектів розвитку, а про правову та 

фінансову відповідальність перед державою взагалі і мова не йдеться. А, і 

справді, якщо можна просто отримати гроші з бюджету, то навіщо перейматись 

результатами їх використання. Разом з тим через постійні зміни підходів до 

надання бюджетної підтримки з боку держави підприємства не в змозі 

ефективно планувати свою діяльність на довгострокову перспективу. 

Виходячи з цього, ми можемо визначити, що для збільшення фінансового 

забезпечення та функціонування комунальних підприємств необхідно 

додержуватися таких рекомендацій: 

- під час управління комунальним підприємством органи влади повинні 

використовувати маркетингові, фінансові та податкові технології; 

 - для зменшення ризиків та покращення процесу планування фінансової 

діяльності потрібно залучати страхові компанії та  аудиторські фірми;  

- вдосконалювати організацію роботи місцевих органів влади по 

управлінню об’єктами соціальної сфери, переданими у комунальну власність;  

-  обов’язково утворити амортизаційні фонди;  

- для забезпечення нормального функціонування керівники комунальних 

підприємств змушені  розробити ефективну тарифну політику, яка б надавала 

їм прибуток. 

Поряд із проблемами фінансування комунальних підприємств постає 

проблема фінансової діяльності комунальних установ та організацій, видатки 

яких повністю фінансуються з бюджету. Діяльність бюджетних установ має 

свою особливість, оскільки вони відносяться до невиробничої сфери і не беруть 

безпосередньої участі у створенні матеріальних цінностей, тобто не створюють 
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національного доходу. Основне їх призначення полягає у задоволенні 

соціально-культурних потреб населення та здійсненні загальнодержавних 

функцій.  

У результаті своєї діяльності комунальні установи та організації можуть 

отримувати власні доходи і витрачати їх як додаткове джерело на покриття 

власних видатків. Але обсяги таких позабюджетних доходів є незначними 

порівняно з бюджетним фінансуванням, через що ці установи не можуть стати 

економічно та фінансово самостійними. 

Виділення коштів з бюджету на забезпечення діяльності комунальних 

підприємств, установ і організацій, які не мають своїх доходів, здійснюється 

шляхом кошторисно-бюджетного фінансування. 

Кошторисно-бюджетне фінансування - це метод безповоротного, 

безоплатного відпуску грошових коштів на утримання установ, які перебувають 

на повному фінансуванні з бюджету, на основі фінансових планів - кошторисів 

витрат [1]. 

Фінансування комунальних установ та організацій здійснюється на основі 

таких принципів:  

- плановості; 

- безповоротності та безвідплатності фінансування; 

- цільового спрямування коштів та їх ефективного використання;  

- фінансування в міру виконання планів; 

- оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних коштів;  

Таким чином, за цим методом фінансується майже вся невиробнича сфера 

суспільства, що базується на державній або комунальній формі власності 

(бюджетна сфера). Обсяг передбачуваних витрат згідно з кошторисами 

закріплюється в бюджетах, які приймаються на відповідних рівнях. 

На кошторисно-бюджетному фінансуванні утримуються державні та 

комунальні: установи соціальної сфери; освітні установи — школи, середні 

спеціальні та вищі учбові заклади; установи охорони здоров'я — лікарні та 

поліклініки, державні та дитячі дошкільні установи; установи культури — 



365 

бібліотеки, будинки культури, дитячі театри, об'єкти фізичної культури, а 

також: установи Міністерства оборони, Національної Гвардії, Прикордонних 

військ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України; 

органи законодавчої та виконавчої влади, суди та прокуратура. 

Удосконалити фінансування таких підприємств можливо декількома 

шляхами. Оскільки повністю відмовитися від дотацій з бюджету неможливо, то 

насамперед потрібно внести зміни у процес надання бюджетної підтримки. При 

цьому необхідно, щоб бюджетна підтримка була чітко визначена в часі, 

стимулювала залучення інвестицій та мала програмний та цільовий характер. 

Важливою також є зацікавленість підприємств у самофінансуванні, намагання 

залучати додаткові фінансові ресурси шляхом співпраці з інвесторами. 

Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала 

залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел; гарантувала б захист 

фінансових інтересів підприємств та місцевих громад; підтримувала б 

процедуру співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-

екологічних і фінансових цілей розвитку комунального господарства. 

Список використаних джерел:  

1. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228. Режим доступу : –  

www.rsds.gov.ua 

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 

1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

3. Гончаренко М. В.  Підприємства комунальної форми власності в системі 

фінансового забезпечення сталого розвитку територій  /М. В. Гончаренко// 

Теорія та практика державного управління. –   2014. –   207 с.  

4. Соловей  Н .С.  Поняття та сутність права комунальної 

власності в Україні / Н. С. Соловей // Наше право. –   2015. –   № 4. – 37 с. 

 



366 

УДК 338.12 
Шаргородська Ю.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
У статті проаналізовано основні показники фінансового стану страхової 
компанії. Досліджена система неперервного спостереження фінансового 
стану страхової компанії, що має відповідність певним принципам 
функціонування. Охарактеризовано тести раннього попередження згідно з 
методикою Держфінпослуг.  
Ключові слова: діагностика, фінансовий стан, страхова компанія, аналіз, 
оцінка, показники. 

Частиною загальної стратегії розвитку страховика є політика управління 
кризовими явищами, що ґрунтується на розробці й використанні системи 
методів попередньої діагностики загрози банкрутства й механізмів фінансового 
оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства. 
Діагностика в антикризовому управлінні і до тепер залишається мало 
розробленою проблемою, тому актуальними є питання розробки методології і 
аналітичного апарату щодо побудови моделей, розробки аналітичних процедур 
для організаційно-економічних умов діяльності страхової організації. 

Діяльність страхових компаній завжди була і залишається ризиковою, 
тому особливої актуальності набувають дослідження у напрямку проведення 
комплексного фінансового аналізу та оцінювання фінансової надійності 
страховиків. Завчасне діагностування можливості банкрутства необхідне задля 
завчасного запобігання кризовим ситуаціям. Розпізнавання тенденції 

погіршення фінансового стану можливе за аналогією з іншими страховими 
компаніями. Конструктивна роль таких досліджень полягає в їх спрямованості 
на розробку механізму ефективного управління страховими компаніями в 
умовах нестабільності та ризику, пошуку можливих шляхів досягнення 
динамічного стану забезпечення фінансової стійкості та виходу на траєкторію 
стабільного зростання. 
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Дослідженнями проблеми вибору методики, що дозволяє рейтингувати 

страхові компанії на основі різних підходів, займаються українські та зарубіжні 

вчені: О. І. Гінзбург, А. С. Ширинян, М. В. Михайлов, В. В. Шахова, 

О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, які запропонували набір фінансових 

показників, що характеризують різні аспекти фінансового стану страхової 

компанії як у моментних показниках, так і в динаміці. Однак більшість із 

запропонованих ученими методик обмежується або визначенням мінімального 

розміру статутного капіталу, або аналізом структури власного капіталу, або 

розрахунком показників оцінки фінансової стійкості страховика.  

Метою статті є визначення особливостей і напрямків удосконалення 

діагностики фінансового стану страхової компанії. 

Вся різноманітність стосунків, в які страхова компанія вступає з 

суб’єктами зовнішнього середовища, базується на фінансовій інформації про 

цю страхову компанію, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації 

своїх економічних інтересів у взаєминах з нею. Фінансова інформація є 

набором даних про стан: власного капіталу, зобов’язань і фінансових джерел 

компанії, рівня доходів та витрат (і пов’язаних з ними ризиків), обсягу і якості 

потоків грошових коштів. 

Головною умовою ефективного функціонування страхового ринку є 

надійність та ефективна діяльність його учасників, їх фінансова стійкість, яка в 

умовах жорстокої конкуренції є неодмінною умовою зміцнення довіри 

населення та суб’єктів господарювання до даного цивілізованого механізму 

відшкодування випадкового збитку. Так, оцінювання поточного та 

перспективного фінансового стану компанії, у тому числі ризик її 

неплатоспроможності або банкрутства, відбувається за умови накопичення, 

трансформації та використання інформації фінансового характеру. Відповідно, 

оцінювання ризику банкрутства страхової компанії повинно здійснюватися за 

рахунок ґрунтовного аналізу основних аспектів її фінансово-страхової 

діяльності, а саме: платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, 

рентабельності (дохідності), страхової діяльності та ділової активності. 
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Джерелом інформації про фінансовий стан страхової компанії є фінансова 

звітність, що надається в установленому порядку засновникам і контрольним 

органам. 

Фінансовий стан страхової компанії характеризується показниками, які 
описують її здатність до розвитку і успішної роботи в конкурентному 
ринковому середовищі, а саме в оперативних і стратегічних аспектах [1, с. 32]:  

− достатності інформації: у кожній окремій системі повинна 
використовуватися тільки відома інформація (нормативна, довідкова, 
прогнозна) з необхідною точністю для моделювання результатів діяльності 
підприємства;  

− наступності: кожна наступна підсистема не повинна порушувати 
властивостей об’єкта і критеріїв, установлених у системі вищого рівня;  

− вірогідності й порівнянності інформації, що дає змогу забезпечити 
результати, наближені до реальних;  

− імовірності помилок, що дозволяє відслідковувати помилки, що 
виникають у процесі оцінки або моделювання, а також у межах розробленої 
моделі оцінювати ризик можливої помилки та її наслідки, виробляти основні 
методи реагування на помилку;  

− комплексності: взаємозумовленості і пропорційної взаємоузгодженості 
розвитку системи як єдиного цілого, що забезпечує зв’язок усіх підсистем і 
елементів;  

− оскільки перехідний період в економіці України потребує високої 
оперативності й гнучкості реагування на зміни ринкових можливостей і 
небезпеку, що виникає.  

Аналіз фінансового стану страхової організації здійснюється з 
використанням декількох груп показників, що включають як загальні 
показники оцінки фінансового стану підприємств, так і специфічні, які 
характеризують окремі сторони діяльності страхових організацій. Звісно, не всі 
показники служать безпосередньо цілями фінансового аналізу, у зв’язку з чим у 
багатьох випадках необхідні їх відбір і систематизація. Зокрема, показники, що 
характеризують фінансовий стан страхової організації, групуються за ступенем 
достатності, під якою розуміється необхідна їх кількість [2, с. 87].  
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До основних показників, що характеризують фінансовий стан 

підприємства, належать такі [3, c. 69]:  

показники оцінки майнового стану підприємства; показники ліквідності 

та платоспроможності; показники оцінки фінансової незалежності (показники 

оцінки структури джерел засобів підприємства);  

показники ділової активності (обертання дебіторської та кредиторської 

заборгованостей, обертання оборотних коштів, ресурсовіддача);  

показники аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна 

рентабельність, аналізу оборотності капіталу та трансформації активів, аналізу 

рентабельності капіталу);  

показники позицій підприємства на ринку цінних паперів. 

Методичні підходи до діагностики стану страхової компанії представлені 

в науковій літературі й нормативній базі [4, с. 268]. На підставі аналізування 

методичних підходів, оцінювання фінансового стану страхової організації 

проведено за тестами раннього попередження згідно з методикою 

Держфінпослуг на прикладі даних, які надані ПрАТ «Провідна». 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України було затверджено «Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків» 

від 17.03.2005 р., № 3755, які розроблено з метою стандартизації процедур 

здійснення аналізу діяльності страховиків працівниками Держфінпослуг, 

своєчасного виявлення ризиків у діяльності страховиків.  

Відповідно до рекомендацій, тести раннього попередження – це система 

порівняння фактичних фінансових показників діяльності страховиків з 

визначеними Держфінпослуг показниками, їх узагальнення та оцінка ризиків 

діяльності страховиків. Тести раннього попередження використовують для 

визначення рівня фінансової надійності страховиків, який розраховують за 

даними річної фінансової звітності. Згідно з рекомендаціями здійснюється 

аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, 

ліквідності і надається відповідна оцінка [5, с. 187]. Відповідно до 

Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, 
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страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка. 

Оцінки виставляються за 4-бальною системою залежно від діапазону, в який 

потрапило значення відповідного показника.  

На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть 

отримати такі оцінки: «1» (стійка) – фінансові показники знаходяться на 

високому рівні; «2» (задовільна) – відсутні серйозні проблеми, фінансові 

показники знаходяться на середньому рівні; «3» (гранична) – фінансовий стан 

спричиняє побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно 

нижчому за середній; «4» (незадовільна) – вважається недопустимим, 

фінансовий стан є дуже нестабільним. Фактична оцінка кожного показника 

визначається шляхом порівняння розрахованого значення показника з 

відповідною шкалою значень. 

Існує значна кількість напрямів фінансового аналізу фінансових звітів та 

звітних даних страхових компаній, основними серед яких є обчислення 

платоспроможності, визначення відносних показників, частки окремих статей 

фінансових звітів тощо. Але тільки комплексний аналіз певної групи 

показників дає підстави для обґрунтування висновків щодо фінансового стану 

страхової компанії [6, с. 46].  

Обґрунтоване оцінювання фінансового становища страховика дає змогу 

розкрити реальний стан справ з можливостями подальшого розвитку. Для 

керівників та власників страхових компаній така оцінка є способом одержання 

правдивої інформації щодо їх визначених перспектив. Найбільше це є 

актуальним для опрацювання стратегії виживання при сучасних економічних 

умовах. 

Таким чином, при оцінці фінансової надійності страхової компанії, яка 

допускається до процедури акредитації, необхідно враховувати правильність 

розрахованих тарифних ставок та інвестиційну політику страховика, що 

неодмінно сприятиме удосконаленню оцінки його фінансового стану. До того 

ж, фактична оцінка кожного показника повинна визначатись шляхом 

порівняння розрахованого значення показника з відповідною шкалою значень. 
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Тому подальших розробок вимагає проблема створення у банку системи оцінки 

кожного показника і визначення загальної оцінки фінансового стану страхової 

компанії, яка допускається до процедури акредитації. 

Список використаних джерел:  

1. Клепікова О. А. Розробка моделей оцінки економічної 

спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій 

імітаційного моделювання / О. А. Клепікова // Вісник соціально- економічних 

досліджень. – 2013. – Випуск 2 (49). – С. 32-39. 

2. Кравченко В. О. Розвиток методів аналізу платоспроможності 

страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії / 

В. О Кравченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 

2013. - № 1 (21). – С. 85-89. 

3. Кривенцова А. М. Удосконалення оцінки фінансового стану 

страхових компаній на сучасному етапі в Україні  / А. М. Кривенцова 

// Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 6. - С. 68-74. 

4. Ольховська О. Л. Налаштування нечіткої моделі оцінки фінансового 

стану страхової компанії / О. Л. Ольховська // Научный вестник Донбасской 

государственной машиностроительной академии. - 2012. - № 2. - С. 266-271.  

5. Попович І. В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного 

страхування у страхових компаніях / І. В. Попович // Інноваційна економіка. - 

2015. - № 1. - С. 186-193. 

6. Цугунян А. М. Фінансова стійкість страховиків та шляхи її 

зміцнення / А. М. Цугунян // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 

2014. – № 2. – С. 45-53. 
 

 

 

 



372 

УДК 336.71(045) 
Шевчук Т.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 
БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

В УКРАЇНІ 
Розглянуто проблеми надання банківських послуг з точки зору електронного 
банкінгу – Інтернет-банкінгу. Показано переваги, перспективи Інтернет-
банкінгу, описано цілі та можливі шляхи його розвитку в Україні в 
найближчому майбутньому. Використання системи Інтернет-банкінгу 
дозволяє суттєво зменшити час проведення розрахунків, залучити до 

банківських операцій нових клієнтів та покращити стан банківської системи. 
Ключові слова: Інтернет-банкінг; банківські операції; електронні банківські 

послуги; дистанційне банківське обслуговування; онлайн-банк.  
На сьогодні кількість банківських послуг та сервісів постійно 

збільшується. За рахунок цього банки намагаються збільшити якість 
обслуговування клієнтів. Однак очевидно, що якість взаємодії банку з 
клієнтами визначається не тільки різноманітністю наданих послуг, сервісів, 
можливостей, а і шляхом впровадження сучасних комп’ютерних та інтернет-
технологій, які значно спрощують процес взаємодії, підвищують швидкість цієї 
взаємодії між банком та клієнтом, що в свою чергу сприяє довготривалим 
відносинам між ними. Банківська сфера є дуже чутливою, тому незначні 
негативні явища можуть спричинити досить серйозні негативні наслідки для 
неї. Вкрай важливим є необхідність обслуговування клієнтів у великих 

географічних масштабах, починаючи регіональним і закінчуючи міжнародним 
рівнями. При цьому важливим є забезпечення мінімальних витрат на 
обслуговування, максимальної зручності, універсальності послуг, які 
надаються. Отже, актуальною задачею є розробка системи дистанційного 
банківського обслуговування клієнтів, яка б враховувала всі перелічені 
переваги таких систем і в той же час дозволяла усунути недоліки.  
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Проблемам розвитку та функціонування електронних банківських послуг в 
Україні присвячено праці вітчизняних й закордонних учених: В.М. Кравця, 
О.О. Гаврилової, О.Д. Вовчака, О.О. Чуба, Л.Ю. Одегової, А.М. Новицького та 
ін. Сучасні дослідження показали, що обслуговування в системі Інтернет-
банкінгу на порядок продуктивніше, оскільки дозволяє надавати масовий і 
водночас недорогий сервіс. На сьогодні Інтернет-банкінг є сегментом 
електронної комерції, що динамічно розвивається. При такому жвавому 

розвитку, послуги, що надаються подібними системами, їх кількість та якість 
невпинно зростають.  

Метою даного дослідження є розробка рекомендацій та їх теоретичне 
обґрунтування щодо вдосконалення систем Інтернет-банкінгу на українському 
ринку, розширення послуг, що можуть надаватись та їх формату.  

В цілому дослідження спрямоване на побудову системи дистанційного 
банківського обслуговування, яка б дозволяла не тільки керувати рухом коштів 
клієнта, але й оформляти аналітичні звіти, проводити аналіз обігу коштів і 
рекомендувати клієнту власні пропозиції щодо зменшення витрат і, взагалі, 
оптимізації процесу управління власним капіталом.  

Дистанційне банківське обслуговування являє собою взаємопов’язану 
сукупність інформаційних та Інтернет-технологій, а також засобів, що 
використовуються для надання банківських послуг клієнтам без їхнього 

безпосереднього візиту до банківського відділення шляхом 
самообслуговування. Головною метою впровадження цього банківського 
продукту є доступність клієнта та одночасне надання банком можливості 
співпраці з ним, оперування фінансовими та сервісними операціями клієнтом зі 
своїми продуктами наявними в банку, причому ця взаємодія повинна бути 

доступна в будь-яких країнах світу. Зважаючи на дослідження, які наведено в 
роботах [1], можна виділити такі види дистанційних банківських послуг:  

1. Інтернет-банкінг – найбільш зручна та прогресивна технологія 
віддаленого банківського обслуговування, яка з’явилась на початку 80-х рр. 
ХХ століття. Від часу своєї появи швидко набула популярності у світовій 
банківській сфері, а розвиток комп’ютерних технологій дав значні можливості 
для розвитку та втілення нових ідей.  
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2. Телефонний (мобільний) банкінг – один з найменш популярних, але все 
ще досить зручний на сьогодні видів обслуговування. Надає загалом ті ж 
можливості що й Інтернет-банкінг, проте у порівнянні з ним менш 
продуктивний.  

3. SMS-банкінг є різновидом телефонного банкінгу. Підходить для досить 
примітивних задач: переказ коштів, перегляд залишків та ін.  

4. Відео-банкінг – мало поширений на українському ринку вид 
обслуговування. Він являє собою можливість інтерактивного спілкування 
клієнта зі співробітниками банку. Спілкування з банком відбувається за 
допомогою спеціальних пристроїв, “відео кіосків”, які працюють по захищених 
каналах взаємодії. Цей вид обслуговування поширений передусім у країнах 
ЄС та у США.  

5. PC-банкінг (класична система “клієнт- банк”) – дана система здійснює 
доступ до банківсього рахунку (продукту) за допомогою персонального 
комп’ютера та прямого модемного з’єднання із системою банку. Здебільшого 
системи даного типу обирають юридичні особи, корпоративні клієнти. Вони 
працюють локально з фінансовими документами. У подальшому обмін цими 
документами між клієнтом і банком здійснюється в ході синхронізації: 
короткотерміновий сеанс зв’язку через мережу Інтернет для передачі та 
актуалізації даних. Незручність системи полягає в тому, що скористатись 

даною системою можливо тільки з одного робочого місця. У свою чергу це 
забезпечує надійну безпеку, що для корпоративних клієнтів має першочергове 
значення [9]. 

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», на початок 2017 р. 
31 установа з 50 найбільших роздрібних банків України була налаштована 
власними системами Інтернет-банкінгу для фізичних осіб, що становить майже 
62%. При цьому вкладення в розроблення і технічне оснащення банкінгу в 
кожному банку становили приблизно 0,8–1 млн. дол. США . Ринок найбільш 
популярних видів електронного банкінгу, таких як мобільний та Інтернет-
банкінг, в Україні стрімко зростає і вже перейшов за позначку в 100 млрд. грн. 
на рік [10]. 
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Протягом 2016–2017 рр. на ринку електронного банкінгу намітилися 

позитивні тенденції. Так, можна визначити декілька основних напрямів 

розвитку електронних банківських послуг в Україні: 

1) Відбувся активний запуск P2P-переказів та збільшилася кількість 

платіжних сервісів для оплати комунальних та інших рахунків. Перекази Р2Р 

мають низку переваг, це: незначна вартість переказів, можливість здійснювати 

платіж у будь- який час, де є доступ до Інтернету, можливість здійснювати 

онлайн- перекази грошей на карти користувачів інших банків [10].  

2) Підвищилася популярність мобільних платежів із використанням 

смартфону. Так, згідно з дослідженнями Master Card, за допомогою смартфону 

готові оплачувати товари і послуги 72% опитаних українців, тоді як у Західній 

Європі показник такої готовності становить лише 37%, а в Центральній та 

Східній Європі – 57%. Отже, набувають популярності мобільні додатки та їх 

функціонали, спрощується процес підключення до онлайн-банкінгу та все 

більше використовуються для платежів новітні технології. 

3) Важливим моментом для розвитку електронного банкінгу стала 

підтримка Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної 

ідентифікації клієнтів BankID, який сьогодні надає можливість отримувати 

адміністративні послуги від держави, а в перспективі, за умови доопрацювання 

нормативної бази, дасть змогу отримувати всі банківські послуги без візиту до 

відділення банку.  

Першим в Україні банком, який запровадив у себе систему дистанційного 

обслуговування вважається ПриватБанк (1998 р.). Лідером за впровадженням 

Інтернет-технологій в Україні також вважається ПриватБанк. База даного банку 

вже давно перевищує мільйон чоловік. Наступними за ним є Альфа-Банк, 

Укрсиббанк, та інші. Основні послуги Інтернет-банкінгу вітчизняних банків, 

представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Перелік послуг Інтернет-банкінгу, що пропонують 

найбільші банки України [11] 
Назва банку Назва системи 

Інтернет-
банкінгу 

Перелік послуг (основні можливості)

ПриватБанк Приват24 перегляд виписок за рахунками; оформлення 
депозиту, страхового полісу; погашення кредиту; 
купівля автобусних, залізничних та авіабілетів; 
купівля квитків на спортивні змагання; обмін 
валюти; будь-які види платежів; поповнення 
мобільного телефону; переказ коштів; замовлення 
додаткових платіжних карт 

Укрсоцбанк UniCredit Online перегляд виписок за рахунками; оформлення 
депозиту; обмін валюти; переказ коштів; будь-які 
види платежів; поповнення мобільного телефону 

Укрексімбанк Enter EXIM перегляд виписок за рахунками; будь-які види 
платежів; оформлення депозиту; переказ коштів; 
замовлення додаткових платіжних карт 

Альфабанк My Alfa-Bank перегляд виписок за рахунками; оформлення 
депозиту; погашення кредиту; купівля білетів на 
розважальні заходи; обмін валюти; будь-які види 
платежів; поповнення мобільного телефону; переказ 
коштів; замовлення додаткових платіжних карт 

Укрсиббанк Star24 перегляд виписок за рахунками; оформлення 
депозиту; погашення кредиту; будь-які види 
платежів; поповнення мобільного телефону; переказ 
коштів; замовлення додаткових платіжних карт 

Промінвест- банк PIB-to-WEB перегляд виписок за рахунками; будь-які види 
платежів; оформлення депозиту; погашення кредиту; 
замовлення додаткових платіжних карт 

Ощадбанк WEB-банкінг 
«Ощад 24/7» 

перегляд виписок за рахунками; будь-які види 
платежів; оформлення депозиту; переказ коштів; 
погашення кредиту; замовлення додаткових 
платіжних карт 

 

Сучасні тенденції свідчать, що розвиток Інтернет- банкінгу в Україні 
відбувається швидкими темпами. Не дивлячись на це, існують причини, які в 
свою чергу гальмують його: недоліки та недостатня гнучкість законодавства 
для впровадження окремих видів послуг; консервативність, необізнаність та 
страх клієнтів; недостатня кількість користувачів мережею Інтернет в сільських 
населених пунктах та її нерівномірне покриття. Перелічені проблеми постійно 
знаходяться на контролі. Банки залучають маркетологів та менеджерів для їх 
вирішення, адже розширення послуг дистанційних систем мають значні 
переваги: можливість автоматизувати роботу операціоністів банку, зменшити 
собівартість послуг, зменшити обсяг паперової роботи, підвищити якість 
обслуговування. 
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Проведені дослідження в галузі розвитку Інтернет-банкінгу дають змогу 

зробити такі висновки: дана система обслуговування є дуже перспективною на 

ринку України, системи інтернет- банкінгу на сьогодні надають майже весь 

спектр послуг, які доступні безпосередньо через відділення, система зручна для 

багатьох клієнтів, враховуючи сучасний ритм життя. Для банків теж є свої 

переваги: можливість автоматизувати роботу операціоністів банку, зменшити 

собівартість послуг, зменшити обсяг паперової роботи, підвищити якість 

обслуговування клієнтів. Аналіз стану наявних та можливих проблем, а також 

шляхів розвитку дозволяє сформулювати такі рекомендації:  

− основне завдання сучасного дистанційного банківського обслуговування 

– це охоплення більшого кола клієнтів. Для цього банкам потрібно зосередити 

велику увагу в даній сфері: збільшувати кількість сервісів, посилювати їх 

доступність та якість, надавати клієнтам аналітичні відомості про обіг їх коштів 

з метою забезпечення підвищення ефективності управління капіталами 

клієнтів; 

 − потрібно мати чіткий план, стратегію розвитку Інтернет-банку – це в 

свою чергу забезпечить високий рівень продуктивності системи та швидкий її 

розвиток;  

− на законодавчому рівні потрібно урегульовувати багато питань, що 

стосуються подібних систем, та змінювати це ж саме законодавство 

враховуючи темпи розвитку нових технологій. У подальшому дослідження 

буде зосереджене на побудові дистанційної системи банківського 

обслуговування з урахуванням проведеного аналізу функціонування подібних 

систем на українському ринку банківських послуг. Передусім в системі буде 

реалізовано такі сервіси, які забезпечують підтримку прийняття рішень 

клієнтом з управління власним капіталом: можливість прогнозування руху 

фінансових ресурсів клієнта, планування надходжень і витрат тощо. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

У статті автором розглянуто теоретичні основи фінансового забезпечення 

соціального захисту населення. Розглянуті методи фінансування соціальної 

сфери. Досліджено соціальне страхування, як одну із форм соціального 

захисту. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, соціальний захист, соціальне 

страхування, страховий перерозподіл, фінансові ресурси. 

Необхідною умовою успішного виконання соціальним захистом своїх 

функцій є своєчасне та повне фінансове забезпечення усіх соціальних виплат та 

програм. Теоретичним аспектам фінансового забезпечення соціального захисту 

населення у вітчизняній та зарубіжній науковій думці значна увага почала 

приділятися нещодавно. Тому на сучасному етапі розвитку досліджень з даної 

тематики існує велика розбіжність поглядів на сутність фінансового 

забезпечення соціального захисту, його місце у фінансовій системі, визначення 

джерел та порядку формування і використання фінансових ресурсів тощо. 

На теренах колишнього Радянського Союзу дослідження з даної наукової 

проблеми почали всебічно проводитися лише у 70-80-ті рр. ХХ століття. У 

своїх роботах радянські вчені В.А. Ачаркан, О.М. Бірман, Е.А. Валієв, 

Е.А. Вознесенський, Є.В. Коломин, М.С. Ланцев, С.Н. Надель досліджували 

категорію соціального захисту, механізми його фінансового забезпечення, 

джерела, порядок акумулювання та використання коштів на соціальні цілі 

[1, 2 3, 9]. Дані наукові здобутки носять на собі відбиток 

командноадміністративної економіки, що відображалося і на наукових поглядах 

щодо проблем соціального захисту та його фінансового забезпечення. 

Здебільшого радянські вчені розглядали соціальний захист у нерозривному 
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зв’язку з діяльністю держави, а його фінансове забезпечення пов’язували, 

насамперед, з державними фінансами, які утворювалися лише за рахунок 

суспільства, а не окремих його членів. Водночас дослідники вірно визначали, 

що фінансові ресурси, які спрямовуються на фінансування соціального захисту 

утворюються внаслідок розподілу та перерозподілу національного доходу. 

На даний час теоретичні дослідження даної проблеми і надалі проводяться 

на тлі подальшого розширення програм соціального захисту у більшості країн 

світу та, відповідно, зростання потреби у фінансових ресурсах для їх реалізації. 

Так, наприклад, протягом 1980-2007 років витрати на соціальний захист в 

країнах ОЕСР збільшилися з 15,6% ВВП у 1980 р. до 21,0% ВВП у 2015 р.  

Ппроблеми фінансового забезпечення соціального захисту не можливо 

вирішити без теоретичного його обґрунтування, визначення умов, порядку та 

принципів акумулювання та використання фінансових коштів на соціальні 

виплати та програми. 

У багатьох наукових дослідженнях саме поняття «фінансове забезпечення» 

розглядається з врахуванням тієї галузі, де воно використовується. Однак є 

загальні особливості, які притаманні даному поняттю незалежно від сфери 

застосування. 

Узагальнивши наукові погляди нами було визначено, що у цілому 

фінансове забезпечення – це метод фінансового механізму, який направлений 

на формування та використання фінансових ресурсів в процесі діяльності 

різноманітних суб’єктів фінансових відносин [11]. Водночас, зауважуємо, що 

фінансове забезпечення різних сфер діяльності має свої особливості, які 

характеризуються суб’єктами та об’єктами фінансування, джерелами 

фінансових ресурсів, умовами та способами їх акумулювання та використання, 

формами фінансового забезпечення, цілями та принципами фінансування тощо. 

Таким чином, фінансове забезпечення соціального захисту має свої певні 

особливості, які виокремлюють його від інших видів соціально-економічної 

діяльності у державі. Дані особливості проявляються як у формуванні так і у 

використанні фінансових ресурсів на соціальні цілі.  
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Розподільчі відносини в системі соціального захисту одночасно існують в 

трьох аспектах: фінансовому (бюджетному, страховому), міжособистісному 

(соціально-адекватному) і міжчасовому (перерозподіл між поколіннями). 

Перерозподіл в рамках соціального захисту є міжособистісним, оскільки багато 

соціальних програм є схемами з фіксованими виплатами, де не беруться до 

уваги ні розмір внесків (або їх відсутність чи наявність), ні тривалість їх сплати.  

Сплата внесків лише встановлює право окремої особи на отримання у 

майбутньому певного виду соціальної допомоги і спрямована на перерозподіл 

поточних внесків на користь попередніх поколінь або осіб, які мають на них 

право внаслідок настання того чи іншого страхового випадку, обумовленого 

чинним законодавством чи страховим договором. Такими програмами 

соціального захисту, які не вимагають факту здійснення будь-яких страхових 

внесків чи платежів в Україні, наприклад, є одноразова допомога при 

народженні дитини, допомога по догляду за дитиною віком до 3 років, житлові 

субсидії тощо. При цьому дані соціальні виплати фінансуються за рахунок 

коштів, сплачених іншими учасниками системи соціального захисту або за 

рахунок податків. 

Страховий перерозподіл передбачає формування особливих фондів 

фінансових ресурсів за рахунок спеціальних внесків і їх використання на 

компенсацію соціальних ризиків. При цьому групи з низьким рівнем ризику 

субсидують виплати групам з більш високим рівнем ризику. В останній час в 

програмах соціального захисту, які використовують страховий перерозподіл, 

почали розробляти підходи до визначення диференційованого розміру 

страхових внесків для кожного платника, враховуючи ймовірність настання 

того чи іншого страхового випадку.  

Бюджетний (податковий) перерозподіл проявляється через спрямування 

загальнодержавних доходів на підтримку матеріального стану найбільш 

нужденних членів суспільства, які під дією об’єктивних причин не в змозі 

приймати участь у формування страхових фондів. 

Перерозподіл між поколіннями значною мірою стосується пенсій за віком 



382 

у солідарній системі. «Договір між поколіннями» – це концептуалізація тих 
інститутів, які повинні боротися з часовим лагом між внесками і отриманням 
виплат по ним. Це поняття означає інтеграцію різних поколінь і закликає 
економічно активне населення до підтримки непрацездатних в силу їх віку у 
відповідності з дійсними нормами, що дасть їм право отримувати виплати за 
рахунок наступних поколінь. Альтернативною даній системі є накопичувальна, 
яка відрізняється від розподільчої використанням сплачених внесків. 

Якщо у розподільчому методі поточні надходження до системи 
соціального захисту одразу ж йдуть на виплати поточних зобов’язань, то 
накопичувальна система передбачає розміщення коштів кожного окремого її 
учасника у спеціальних фондах з метою їх накопичення та фінансування. Дані 
кошти за певних умов, визначених або договором або законодавчим актом, 

йдуть на соціальні виплати лише особі, на користь якої здійснювалися такі 
внески. 

Розглянуті методи фінансування мають свої переваги та недоліки. Тому 
для того, щоб мінімізувати вплив різного роду ризиків (демографічних, 
економічних, соціальних, політичних) більшість країн світу поєднує два даних 
методи фінансового забезпечення соціального захисту, намагаючись з кожним 
роком збільшувати частку останнього, що пов’язано, насамперед, з тими 
демографічними проблемами, які існують у більшості розвинених країн світу. 

Безпосередньо методи фінансового забезпечення в Україні реалізуються 
через три основні форми соціального захисту: соціальне страхування, яке 
базується на формуванні позабюджетних цільових фондів за рахунок внесків 
учасників; соціальне забезпечення, що передбачає виплату універсальних 
соціальних допомог або послуг за рахунок загальнодержавних коштів, які 

акумулюються в бюджетах різних рівнів; соціальну допомогу, яка надається у 
вигляді матеріальної допомоги або послуг за умови перевірки потреби в ній і 
які фінансуються як за рахунок державних коштів так і приватних. Фінансові 
відносини в рамках даних форм соціального захисту регулюються нормами 

права і реалізуються в процесі діяльності певних організацій, що у сукупності 
формує суспільні інститути фінансового забезпечення соціального захисту 
населення. 
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Фінансове забезпечення соціального захисту в рамках даних форм має свої 

особливості, які проявляються у формуванні та використанні фінансових 

ресурсів.  

Сам процес фінансового забезпечення можливо умовно поділити на два 

етапи: 1) формування фінансових ресурсів; 2) використання фінансових 

ресурсів. Кожен з етапів характеризується набором певних елементів. 

Основним джерелом фінансових ресурсів у соціальному захисті є ВВП 

(в окремих випадках ним може бути і національне багатство), в процесі 

розподілу та перерозподілу якого формуються первинні та вторинні доходи 

інституційних секторів економіки, частина яких через сплату податків та 

соціальних внесків (обов’язкових чи добровільних) спрямовується на 

формування централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів. 

Іх об’єднано у три великі групи:  1) державні централізовані фонди (до них 

відноситься державний та місцеві бюджети, а також усі соціальні фонди, які 

входять до їх складу);  2) державні децентралізовані фонди (до даної групи 

входять фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування); 3) 

недержавні соціальні фонди (які формуються за рахунок добровільних внесків 

підприємств, населення та держави). 

Незважаючи на те, що дані фонди утворюються переважно за рахунок 

одних і тих самих джерел фінансових ресурсів та спрямовуються на 

фінансування програм соціального захисту, принципи їх формування та умови 

використання коштів мають свої специфічні особливості, які проявляються в 

джерелах формування, інструментах акумулювання, умовах та напрямках 

використання коштів. 

За сучасних умов фінансування соціального захисту багатоканальне. 

Фінансові ресурси на його потреби надходять з державного та місцевих 

бюджетів, державних та недержавних соціальних фондів. Сюди ж 

направляються фінансові ресурси, які належать господарюючим суб’єктам 

різних форм власності, спонсорам, спеціалізованим фондам (у тому числі 

міжнародним), населенню. 
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Однак, погоджуючись з думкою І.П. Денісової [5, с. 97], визнаємо, що 
найбільш вагомим джерелом фінансових ресурсів, які спрямовуються на 
фінансове забезпечення соціального захисту в Україні, як і в більшості країн 
світу, є державні централізовані фонди, що включають в себе державний та 
місцеві бюджети. 

Такий стан речей, на думку В.Б. Тропіної, обумовлено «як соціальною 
природою держави, так і обсягами фінансових ресурсів, які акумулюються в її 

скарбниці» [13, с. 18].  Зважаючи на значні обсяги фінансових ресурсів, які 
зосереджені в державному та місцевих бюджетах в Україні, повністю або 
частково фінансуються за їх рахунок програми усіх трьох форм соціального 
захисту: соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальна допомога. 

Також важливою особливістю фінансового забезпечення соціального 

захисту за рахунок державних коштів є те, що значна кількість програм 
соціального захисту фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
Держава органам місцевого самоврядування делегувала значну кількість 
повноважень соціального спрямування, переклавши на них їх часткове або 
повне фінансове забезпечення. За умов хронічної нестачі фінансових ресурсів у 
місцевих бюджетах часто дані програми недофінансовані. Тому, однією з 
головних проблем фінансування системи соціального захисту населення за 
рахунок бюджетних коштів на місцях залишається відсутність чіткого і науково 
обґрунтованого критерію розподілу бюджетних повноважень; значна перевага 
делегованих повноважень у їх загальному обсязі; нестача фінансових ресурсів 
для їхньої реалізації на мінімальному, гарантованому законодавством Україні, 
рівні; відсутність зацікавленості територій у пошуку нових джерел доходів; 
суб’єктивна оцінка потенціалу платоспроможності регіонів; утриманська 

позиція регіонів; низька ефективність використання бюджетних коштів 
[13, с. 24]. Такий стан речей прямо впливає не лише на рівень соціальної 
захищеності населення, а й на соціально-економічний розвиток того чи іншого 
регіону. Тому, на наше глибоке переконання, подальша децентралізація 
фінансового забезпечення соціального захисту, потребує реформування 
міжбюджетних відносин, з метою формування адекватної моделі його 
фінансування та управління. 
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Соціальне забезпечення, яке фінансується з державного та місцевого 

бюджетів, на думку переважної більшості науковців, обов’язково повинно 

доповнюватися соціальним страхування, яке є однією з найважливіших форм 

соціального захисту як у світі, так і в Україні [4, 5, 8, 12]. На думку 

Д. Карамишева та Л. Карамишевої основними перевагами соціального 

страхування над іншими формами соціального захисту є те, що: «соціальне 

страхування більш надійно та стабільно функціонує з причини масштабності 

страхового обсягу та всебічної підтримки держави;  загальне фінансове 

навантаження  не є тяжким з того, що обов’язковість  за законом забезпечує 

регулярний та масовий обсяг страхових надходжень; норми страхового захисту 

забезпечують широке коло профілактичних та реабілітаційних послуг» 

[7, с. 130].   

Зазвичай у формуванні фондів соціального страхування беруть участь три 

сторони: працівник, роботодавець та держава. Таке тристороннє фінансування 

втілено в міжнародних конвенціях і рекомендаціях МОП, які визначають 

основні його принципи: «Вартість виплат соціального страхування має бути 

розподілена між застрахованими особами, роботодавцями та платниками 

податків так, щоб уникнути зубожіння застрахованих осіб з малими доходами і 

труднощів для виробництва» [12, с. 119]. Водночас слід відмітити, що в Україні 

основна частина внесків до фондів соціального страхування надходить від 

роботодавців та працівників, а фінансове втручання держави відбувається лише 

тоді, коли дані фонди починають відчувати дефіцит фінансових ресурсів. 

В Україні до 1 січня 2011 р. страхові внески сплачувалися окремо до кожного 

фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. З 

1 січня 2011 р. згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [6] усі страхові внески 

включені до складу єдиного соціального внеску, який представляє собою 

«консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому 

порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, 
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передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на 

отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами державного 

соціального страхування» [10, с. 115]. Після зменшення з 1 січня 2016 р. 

розміру ЄСВ збільшилися розміри надходжень державних коштів до 

Пенсійного фонду України на покриття його дефіциту. Водночас, незважаючи 

на це, головним джерелом формування фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування і надалі є страхові внески, які 

сплачуються фізичними та юридичними особами з фонду оплати праці 

(доходу), в розмірах, які визначені чинним законодавством. Інші джерела 

надходження займають лише незначну частку. 

Оскільки страхові внески, які сплачуються до фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування за своєю 

економічною природою та принципами справляння є подібними до 

загальнодержавних податків, то окремі науковці їх ототожнюють. Так, 

наприклад, І.П. Денісова, визначаючи суть фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, визначає страхові внески до них як 

«цільові податки» [5, с. 130]. Такої ж думки інший російський науковець 

С.Г. Пепеляєва, яка відносить страхові внески, що сплачуються  у спеціальні 

фонди (пенсійний, соціальний і обов’язкового медичного страхування) до 

цільових податків. 

Протягом останніх років все більшого поширення у світі набуває 

недержавне (добровільне, додаткове) соціальне страхування, яке, на думку, 

І.П. Денисової, дає змогу розширити свободу вибору громадян та підвищити 

рівень їх соціального захисту на основі індивідуальної та колективної 

відповідальності [5, с. 93]. Розширення системи недержавного (добровільного, 

додаткового) соціального страхування відбувається по всьому світові. 

Прослідковується тенденція поступової передачі деякої частини соціальних 

функцій, які виконувала держава, недержавним інститутам соціального захисту. 

Однією з головних причин такої тенденції є бажання держави «убезпечити 

державний механізм від перевантаження (насамперед фінансового)». 



387 

Формування недержавних соціальних фондів здійснюється переважно за 

рахунок добровільних та благодійних внесків. Однак фінансове забезпечення 

соціальних виплат в даному випадку має свої особливості . Якщо у соціальному 

страхуванні та соціальній допомозі формування фондів фінансових ресурсів 

здійснюється переважно за рахунок зовнішніх джерел фінансування (в окремих 

випадках у результаті інвестування тимчасово вільних коштів), то у системи 

недержавного соціального страхування значна частина коштів для фінансового 

забезпечення соціальних виплат отримується в результатів інвестування 

фінансових ресурсів. 

Третьою формою соціального захисту є соціальна допомога, яка охоплює 

ті верстви населення, що, по-перше, не включені в систему соціального 

забезпечення та соціального страхування, а, по-друге, потребують додаткової 

допомоги. На думку науковців [8], «в умовах ринкової економіки допомога 

незаможнім відіграє самостійну роль і цей напрям соціальної діяльності 

повинен існувати паралельно з соціальним страхуванням». Тому, на наше 

переконання, соціальна допомога надає соціальному захисту завершеності, що 

характеризується охопленням усього населення країни, незалежно від 

походження, громадянства, рівнів статку тощо. 

Соціальну допомогу можна поділити на два основних види: державну та 

недержавну. Державна соціальна допомога фінансується переважно за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів. Недержавна соціальна допомога 

надається певним верствам населення за рахунок різноманітних благодійних 

фондів (у тому числі міжнародних), які можуть створюватися як юридичними 

так і фізичними особами (у тому числі іноземними громадянами). 

Чітке розмежування форм соціального захисту ускладнюється тим, що 

окремі види соціальних трансфертів можуть фінансуватися з різних джерел. 

Наприклад, фінансування одноразової допомоги при народженні дитини для 

працюючих осіб здійснюється за рахунок фондів соціального страхування, а 

для непрацюючих – за рахунок бюджетних коштів. Відповідно, в залежності від 

джерела фінансування, дані виплати можна віднести як до соціального 

страхування, так і до соціальної допомоги. 
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Однією з головних умов успішного функціонування системи соціального 

захисту є збалансування потреби у фінансових ресурсах з наявними доходами.  

Водночас фінансове забезпечення соціального захисту обернено впливає 

на дані чинники, оскільки, наприклад, зменшення фінансування програм 

соціального захисту населення може негативно позначитися на народженні та 

смертності, рівні безробіття, зменшити розмір фінансових активів страхових 

компаній та недержавних пенсійних фондів, які є потенційними інвесторами в 

економіку країни тощо.  

Незважаючи на значну кількість чинників, які прямо чи опосередковано 

впливають на фінансове забезпечення, всетаки найбільший вплив на потребу у 

фінансових ресурсах має кількість та розмір соціальних трансфертів, які 

існують у системі соціального захисту. 

В останні роки в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, 

спостерігається послаблення соціальної ролі держави, що викликано, 

насамперед, кризою державних фінансів. Відбувається скорочення державних 

соціальних програм або зменшення їх фінансування. Більшу вагу починає 

відігравати соціальне страхування, зокрема недержавне. За таких умов, 

оптимального фінансового забезпечення соціального захисту можна досягнути 

лише за гармонійного розвитку усіх форм соціального захисту, що ніяким 

чином не повинно позначитися на соціальній захищеності громадян України.  
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НЕОБХІДНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

В даній статті розкривається сутність бюджетного регулювання 
Розглядається структура та окремі елементи соціально-економічного 
розвитку. Досліджується роль бюджетного регулювання у забезпеченні 
ефективної системи управління національним господарством. 
Ключові слова: бюджет, управління фінансами, розвиток, фінансове 
управління, фінансові методи, фінансові важелі. 

Необхідність в стійкому соціально-економічному розвитку України 
зажадала корінної переоцінки сформованих поглядів і підходів до використання 
різних форм і методів державного регулювання територіальних 
відтворювальних процесів, в числі яких бюджет є найважливішим і 
універсальним регулюючим інструментом. Формування ефективного механізму 
бюджетного регулювання економіки дозволить не тільки згладити негативні 
наслідки переходу на ринкові відносини, а й сприяти нормалізації і розвитку 
фінансово-господарських, перерозподільних відносин на макро-і мікрорівні, 

вирівнюванню територіальних соціально-економічних диспропорцій. 
Бюджетний метод забезпечує конкретну адресність спрямування коштів 
нужденним галузям економіки, категоріям населення, регіонам країни, в 
результаті якої значно підвищується ефективність їх використання. 

Метою статті є визначення сутності механізму бюджетного регулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів та країни в цілому. 

Сучасний стан підходів щодо бюджетного механізму управління 
соціальним та економічним розвитком  відображають праці А. Чугунова, 
А.Поддєрьогіна, Р. Слав’юка, О.Терещенка та ін. Водночас вітчизняна наука і 
практика ще не набули достатнього досвіду управління бюджетними 
ресурсами, адекватної системі ринкового господарювання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкових відносин 
роль бюджету значно підвищується, він є не тільки єдиним плановим 
документом, який затверджується як закон, але й основою, навколо якої стає 
можливим організувати фінансово-економічне господарство в цілому. 
Виконуючи активну роль у ринковому механізмі, бюджет служить одним з 
найважливіших економічних важелів в справі стабілізації та розвитку 
корпоративних фінансів, а також економіки регіонів. За допомогою бюджету 

державні та муніципальні органи влади, здійснюючи перерозподіл частини 
ВВП (ВРП), змінюють структуру суспільного відтворення, впливають на 
результати господарювання, підтримують макроекономічну рівновагу, 
здійснюють соціальні перетворення [1].  

Організаційною формою функціонування бюджету будь-якої країни є 
бюджетна система. Наявність в ній регіонального та місцевого рівнів, як 
невід'ємних елементів існування успішної держави, відображає потребу 
регулювання соціально-економічних процесів в масштабах окремих територій і 
муніципальних утворень. У бюджетному регулюванні економіки регіонів 
однаково важливі як платежі (податкові та неподаткові) до бюджету, так і 
бюджетне фінансування. Однак це не означає, що вони виконують однакову 
функцію. Податкові та інші платежі до бюджету націлені в основному на 
регулювання власної фінансової бази суб'єктів господарювання за рахунок 

використання різних податкових регуляторів (ставок, пільг, термінів платежу, 
санкцій і т.), отже, впливають лише на рівень фінансових ресурсів, що 
залишаються в їх розпорядженні. Витрати бюджету виконують іншу функцію, - 
збільшують фінансові можливості юридичних і фізичних осіб, а також 
регіональних та місцевих органів влади та управління (при виділенні 

фінансової допомоги з державного бюджету). Вони можуть сприяти виборчим 
розвитку відстаючих галузей економіки, регіонів України, збиткових 
підприємств, створювати передумови для появи сучасних високотехнологічних, 
імпортозамінних виробництв і товарів, ліквідувати соціальну напруженість в 
суспільстві, знизити рівень безробіття, розширити попит і пропозицію, а 
значить і дохідну базу бюджету. 
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Одним з найважливіших секторів регіональної економіки Вінниччини є 

сільське господарство, яке, в силу наявності ряду специфічних особливостей, 

потребує постійної державної підтримки та регулювання. Однак через 

відсутність в Україні і в регіонах в достатній мірі регульованою державою 

бюджетної та податкової політики в сільськогосподарському виробництві 

склалася критична ситуація [2]. 

Крім того, за оцінками багатьох фахівців, економічний спад на  Україні  в 

значній мірі викликаний розоренням сільського господарства. Його кризове 

становище суттєво вплинуло на виробничий попит і, отже, на галузі 

промисловості, пов'язані з сільським господарством. Природно, що в цих 

умовах значно скоротився попит на продукцію сільськогосподарського 

машинобудування та інших суміжних галузей економіки. 

Основна причина такого стану полягає у відсутності ефективної державної 

політики регулювання і стимулювання агропромислового комплексу, у різкому 

зниженні бюджетних інвестицій в сільське господарство. 

Об'єктивна специфіка становища сільського господарства в сучасній 

економіці вимагає особливого підходу до вирішення його проблем. На відміну 

від України, дуже велику підтримку зустрічаємо в США і в інших розвинених 

країнах тезу, що сільському господарству як основі соціально-економічної 

стабільності суспільства і продовольчого забезпечення населення, повинні бути 

створені особливі умови для розвитку. Саме тому посилюється державна 

втручання у справи сільського господарства шляхом бюджетних 

капіталовкладень в цю сферу, стабілізації цін і доходів фермерів та ін.. 

Для розвитку сільського господарства необхідно в першу чергу 

впорядкувати і поставити на об'єктивну основу субсидування 

сільськогосподарських підприємств за рахунок коштів державного, 

регіонального (обласного) та місцевого бюджетів. Субсидії повинні 

виплачуватися, перш за все, таким господарствам АПК, де найбільш висока їх 

віддача. Критеріями ефективності селективної бюджетної підтримки є рівень 

рентабельності та використання ресурсного потенціалу. Механізм виділення 
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субсидій повинен бути заснований на системі прогресивних зростаючих ставок  

залежно від підсумків попереднього року по обсягах реалізації продукції і 

ефективних порогів продуктивності (рентабельності) худоби та птиці. 

Крім того, доцільно використовувати систему показників, що 

характеризують ступінь бюджетного впливу держави та місцевих органів 

самоврядування на сільське господарство. До таких показників можна віднести 

абсолютний і відносний розміри бюджетних витрат на потреби сільського 

господарства; величина субсидії, яка припадає на середньостатистичне 

фермерське (селянське) господарство і сільськогосподарське підприємство; 

питома вага бюджетних коштів у вартості продажів сільськогосподарської 

продукції; питома вага бюджетних коштів у чистому доході (прибутку ) 

господарюючих суб'єктів; співвідношення податкових платежів до бюджету та 

асигнувань з бюджету на фінансування сільського господарства. 

Використання запропонованих показників при проведенні бюджетного та 

економічного аналізу дозволить отримати всебічну, об'єктивну картину про 

ступінь участі держави у фінансуванні виробників сільськогосподарської 

продукції і, на цій основі, виробити довгостроковий курс уряду з регулювання 

та стимулювання розвитку сільського господарства, більш ефективному 

використанню бюджету як активного інструменту економічної політики. Через 

відродження сільського господарства, його провідних галузей (рослинництва і 

тваринництва) відкриються нові імпульси для розвитку економіки регіонів, 

поліпшення соціальної сфери [3]. 

Одним з найважливіших напрямків сучасної бюджетної політики є 

вирішення проблем бюджетного фінансування і міжбюджетних відносин у 

світлі практичної реалізації прав і повноважень територій, передбачених 

Конституцією України та іншими законодавчими актами. Разом з тим, 

впровадження нових принципів формування міжбюджетних відносин повинна 

передувати робота з розподілу видів видатків між державним, регіональними та 

місцевими бюджетами, розмежуванню предметів ведення і повноважень між 

державою, суб'єктами  і муніципальними утвореннями. У свою чергу, 
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принципам сучасного бюджетного устрою України в значно більшому ступені 

буде відповідати таке розмежування доходів між бюджетами різних рівнів, при 

якому помітно знизиться частка регулюючих доходів у консолідованих 

бюджетах суб'єктів України і відповідно збільшиться рівень закріплених 

доходів за кожним бюджетним рівнем, що приведе до посилення зацікавленості 

регіонів у зборі податків і нарощуванні дохідної бази, а також до гармонізації 

міжбюджетних відносин. Це забезпечить високу самостійність бюджетів, 

активізує їх роль у проведенні державної регіональної економічної політики, 

дасть можливість суб'єктам країни складати прогнози і програми соціально-

економічного розвитку своїх територій на тривалу перспективу з гарантованим 

бюджетним фінансуванням. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки бюджет пов'язаний за 

допомогою податкових та неподаткових доходів і бюджетного фінансування 

практично з усіма суб'єктами господарювання, з їх фінансовими планами і 

виробничими показниками, роблячи істотний вплив на формування останніх. 

Посилення ролі бюджету пов'язано з тим, що він: 

- сприяє розвитку продуктивних сил і структурної реформи економіки 

допомогою оподаткування та фінансування інвестицій у різні галузі народного 

господарства і регіони країни; 

- відрізняється широкою сферою впливу, так як бюджетні відносини 

пронизують усі сторони територіального відтворювального процесу; 

- виступає в якості основного фінансового плану держави і місцевих 

органів самоврядування, в процесі складання, розгляду, затвердження та 

виконання якого здійснюється коректування програм соціально-економічного 

розвитку відповідних територій на майбутній бюджетний рік, фінансових 

планів і прогнозів підприємств, методів їх господарювання; 

- виділяється високим ступенем дієвості, зумовленої перерозподільної 

природи бюджету як економічної категорії та цільовим характером 

використання бюджетних коштів; 
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- є гнучким інструментом проведення економічної політики держави, так 

як бюджетні методи управління економікою формуються не як задана раз і 

назавжди система важелів, а являє собою динамічну, постійно розвивається їх 

сукупність, перетворюється відповідно із зміною цілей і завдань 

територіального соціально-економічного розвитку країни. 

Під ефективністю бюджетної політики ми розуміємо здатність 

створювати соціально-економічний ефект у результаті діяльності органів 

державної влади, державного управління та місцевого самоврядування з 

визначення стратегічної мети, напрямків, завдань і пріоритетів розвитку 

бюджетних відносин для їхнього досягнення, застосування цих засобів, а також 

результативність процесів формування доходів, використання коштів бюджетів, 

бюджетного регулювання і міжбюджетних відносин, управління державним 

боргом з використанням спеціальних критеріїв та показників. Більшість 

вітчизняних економістів у різній інтерпретації пропонують застосовувати такі 

критерії ефективності бюджетної політики: рівень збирання бюджетних доходів 

загалом і податків зокрема; рівень виконання бюджетних зобов'язань; величина 

бюджетного дефіциту, його параметри та швидкість зростання державного 

боргу. 
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ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто стан державного фінансування розвитку транспортної 

інфраструктури в Україні в 2014-2017 рр. Розглянуто питання джерел 

фінансування та надано рекомендації щодо подальшого реформування 

механізму підтримки транспортної галузі за європейськими стандартами та 

заявленими урядом реформами. 

Ключові слова: транспортний сектор, державне фінансування дорожнього 

господарства, державний дорожній фонд, економічний розвиток, інвестиції, 

інфраструктура. 

Розвинена транспортна інфраструктура країни є необхідною передумовою 

її економічного і соціального розвитку, оскільки вона дозволяє задовольнити 

потреби підприємств та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, 

налагодити стабільні виробничі зв’язки, досягнути збалансованого розвитку та 

збільшити інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність країни.  

Сьогодні Україна має один з найнижчих показників по забезпеченості 

транспортною інфраструктурою серед європейських країн, що є серйозною 

перешкодою для прискорення темпів зростання економіки. Відставання в 

розвитку транспортної інфраструктури знижує транзитний потенціал країни та 

впливає на її конкурентоспроможність. Тому достатнє та стабільне 

фінансування розвитку транспортного сектору країни має вкрай важливе 

значення для розвитку економіки в цілому. 

Метою статті є дослідження сучасного стану фінансування транспортної 

інфраструктури України та обґрунтування рекомендацій щодо подальшого 

реформування механізму підтримки транспортної галузі. 
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Проблемам розвитку транспортного сектору присвячено багато робіт 
вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, слід відзначити праці Ю. Бажала, 
I Бураківського,      О. Дейнеки, П. Друкера, О. Власюка та ін. 

Транспортна інфраструктура належить до стратегічно важливих елементів 
регіонального розвитку, що включає забезпечення розширеного доступу до 
суспільних послуг населення віддалених регіонів, реалізацію туристичного 
потенціалу країни, а також зміцнення виробничих зв’язків між адміністративно-
територіальними одиницями. Отже, її стан, і дорожнього господарства зокрема, 
впливає на ефективність роботи виробничого сектору, розвиток туристичної 
галузі та соціальної сфери. 

Розвиток інфраструктури стримується обмеженістю фінансових ресурсів 
держави, які спрямовуються на будівництво нових і реконструкцію існуючих 
інфраструктурних об’єктів. Мережа автомобільних доріг загального 
користування України поділяється на дороги державного значення – 52,0 тис. 
км і дороги місцевого значення – 117,6 тис. км. (рис.1). 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням біля 90 відсотків автомобільних 
доріг загального користування не ремонтували понад 30 років. Відтак 
автомобільні дороги загального користування (169,6 тис. км) не відповідають 
сучасним вимогам як за міцністю (39,2%) так і за рівністю (51,1%) [1]. 

Сьогодні підтримка дорожнього господарства в Україні на державному та 

місцевому рівнях здійснюються через забезпечення фінансування за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів. Окрім того, вітчизняне дорожнє 
господарство фінансується за рахунок залучення кредитних коштів 
міжнародних фінансових організацій, що проходять через спеціальний фонд 
державного бюджету. 

Сьогодні підтримка дорожнього господарства в Україні на державному та 
місцевому рівнях здійснюються через забезпечення фінансування за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів. Окрім того, вітчизняне дорожнє 
господарство фінансується за рахунок залучення кредитних коштів 
міжнародних фінансових організацій, що проходять через спеціальний фонд 
державного бюджету. 
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 Рисунок 1 – Структура мережі автомобільних доріг загального 

користування 

 Станом на 2016 рік, бюджетне фінансування транспортного сектора 

склало 29,2 млрд. грн. і становило 3,23% зведеного бюджету України. Близько 

52% цієї суми фінансується з державного бюджету України, решту 13,9 млрд. 

грн. представляли видатки місцевих бюджетів [2]. 

Варто сказати, що в 2012-2016 рр. більшість (98,33%) видатків державного 

бюджету на транспортний сектор були спрямовані на підтримку дорожнього 

господарства (експлуатація та технічне обслуговування доріг). На місцевому 

рівні, на дорожню галузь припадає приблизно 72,36% від загального обсягу 

місцевого фінансування транспортного сектора.  

Структура розподілу державного бюджету в 2017 році також відображає 

пріоритетність дорожньої галузі та її розвитку в країни, так Державне агентство 

автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало більшість бюджетних 

коштів - 94,2% від загальної суми видатків на інфраструктуру, а Міністерство 

інфраструктури – лише 5,8% від державного фінансування. 

Наявне державне фінансування дорожнього фонду є недостатнім у 

порівнянні з поточними потребами дорожнього господарства; так середні 

потреби дорожньої галузі у 2016 році були оцінені Міністерством 

інфраструктури України у 50 млрд. грн. на рік протягом 5-10 років. 
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Згідно з Державною цільовою економічною програмою розвитку 
автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, яка була 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 696, у 
середньому необхідно 35,4 млрд. грн. в рік на розвиток дорожньої галузі [3]. 

Заявлений обсяг фінансових потреб для розвитку дорожньої галузі 
хронічно не задовольняється, так у середньому щорічні видатки державного 
бюджету на Укравтодор становлять 16,9 млрд. грн., тобто 47% від реальної 
потреби (рис.2). 

 
Рисунок 2– Фінансові потреби дорожньої галузі України  

у 2013-2018 рр., млн. грн. 
В рамках даного дослідження варто сказати, що структура видатків 

Укравтодора за останні роки показує, що 60% всіх отриманих державних 
коштів зазвичай направляється на погашення боргових зобов’язань за 
кредитами, отриманих під державні гарантії, на розвиток мережі автомобільних 
доріг загального користування, а в деяких випадках, у 2015 році, цей показник 
сягає 83%.  

Таким чином, витрати бюджету на погашення кредитів постійно 
збільшувалися, а видатки Укравтодору на безпосереднє фінансування 
дорожньої галузі – зменшувалися. З 2011 року кожна третя гривня, отримана 
Укравтодором з державного бюджету, була спрямована не на розвиток доріг, а 
на погашення кредитів 
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В останні роки в усьому світі спостерігається тенденція активної взаємодії 

державного і приватного секторів економіки при реалізації інфраструктурних 

інвестиційних проектів. Особливу актуальності вона набула в умовах світової 

фінансової кризи і, в першу чергу, проявилася у сфері дорожнього 

будівництва.. 

Залучення державою приватного бізнесу є однією з основних світових 

тенденцій у розвитку транспорту. При цьому таке залучення відбувається у 

найрізноманітніших формах: від контрактів на управління діючими об’єктами 

до передачі приватним компаніям повного циклу будівництва та експлуатації 

нового об’єкта інфраструктури. 

Під державно-приватним партнерством у сфері транспортного будівництва 

розуміється взаємовигідне співробітництво держави і приватного сектора на 

довгостроковий період, протягом якого сторони об’єднують свої вклади для 

реалізації інвестиційного проекту в сфері транспортного будівництва, з метою 

вирішення соціально-економічних завдань для держави і отримання прибутку 

для приватного партнера при справедливому розподілу ризиків і 

пропорційному розподілу отриманих результатів в залежності від внесених 

вкладів. 

Зазначимо, що особливість інвестування дорожніх проектів на засадах 

державно-приватного партнерства пов’язана з специфікою об’єктів 

фінансування [4, с.37]: 

- майже у всіх проектах держава є власником довгострокових активів. 

Приватний партнер інвестуючи не може ліквідувати, продати або змінювати 

цільове призначення активів; 

- дорожньо-транспортний комплекс має особливий характер споживання, 

колективний; 

- при будівництві доріг рівень державного регулювання дуже високий, 

зокрема, існує ряд спеціальних законів, які регулюють як схеми, так і фінансові 

аспекти таких проектів, існує ряд національних і міжнародних стандартів; 
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- на будівельні проекти досить сильно впливають погодні умови, зокрема, 

в зимовий період дорожні будівельні роботи практично не здійснюються. Отже, 

при плануванні і реалізації проекту питання термінів виконання робіт є 

особливо гострим; 

- великі об’єкти (особливо мости) можуть будуватися роками, що 

породжує проблему «омертвляння капіталу», підвищує ризик прийнятих рішень 

і вимагає особливо точних техніко-економічних розрахунків з урахуванням 

фактору часу. 

Розуміючи усі проблеми розвитку транспортного сектору України, на 

нашу думку, слід імплементувати наступні дії:  

- з метою розвитку інфраструктури створити довгостроковий план 

фінансування транспортного сектора; 

- забезпечити виконання Державного Дорожнього фонду своїх цілей в 2018 

році; 

- створити сприятливі умови для залучення інвестицій приватного капіталу 

в розвиток транспортного сектора з проектами ДПП в сфері транспорту; 

- забезпечити прозору систему державних закупівель, комунікації і 

розкриття інформації про планування бюджету і витрат; 

- заохочувати інвестиції МФО в розвиток транспортного сектора. 

Таким чином, транспортна інфраструктура України потребує серйозної 

реструктуризації та оновлення основних фондів, удосконалення технології 

перевезень і підвищення якості транспортно-експедиційних послуг відповідно 

до вимог ринкової економіки, європейських та світових стандартів якості у цій 

галузі. Для усунення головної причини критичного стану транспортної системи 

України та її подальшого розвитку на інноваційній основі потрібно змінити 

загальну модель фінансування транспорту в Україні, зокрема перейти від 

моделі опори на лише кредитні іноземні інвестиції до збалансованої змішаної 

моделі державного регулювання та управління за участю приватного сектору у 

проектуванні, будівництві інфраструктурних проектів та управління ними. 
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З огляду на зазначене, реформування системи вагового контролю на 

дорогах доцільно зробити невід’ємною частиною реформи дорожньої галузі в 

Україні. Заходи щодо посилення вагового контролю на дорогах, зокрема 

шляхом його автоматизації та відповідно зменшення корупційної складової, 

збільшення кількості вагових комплексів на дорогах, розбудови 

спеціалізованих майданчиків для зниження ваги автомобілів до встановленої 

нормативної величини, закупівлі мобільних вагових комплексів дозволять 

суттєво знизити негативний вплив від неправильної експлуатації доріг та 

ефективно здійснювати державний контроль на автомобільному транспорті. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕФІНІЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

У статті визначено сутність бюджетного планування та його місце в 

системі соціально-еокномічного розвитку України. Зокрема, проведений 

критичний аналіз поглядів науковців на поняття «бюджетне планування». 

Досліджено систему бюджетного планування, як множину взаємопов'язаних 

елементів, яка забезпечує цілеспрямований вплив органів, які здійснюють 

бюджетне планування на бюджетні відносини за допомогою механізму 

бюджетного планування з метою формування проекту бюджету, 

спрямованого на досягнення цілей бюджетної політики. 

Ключові слова: бюджетна система, бюджетний процес, бюджетне 

планування, державні фінанси, бюджетний менеджмент, система 

бюджетного планування.  

Вдосконалення бюджетного планування є надважливою складовою 

подальшого розвитку системи управління державними фінансами в умовах 

євроінтеграційного вектора здійснюваних економічних реформ. Враховуючи те, 

що реформаційні зміни у сфері державних фінансів відбуваються в умовах 

глобалізації та ускладнення світової господарської системи, а відтворювальний 

процес у трансформаційному суспільстві характеризується нестабільністю, 

актуальною є проблема побудови ефективної системи бюджетного планування 

з урахуванням міжнародного досвіду, особливостей євроінтеграційних 

процесів, необхідності забезпечення транспарентності бюджетних відносин. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ та місця бюджетного 

планування в системі управління державними фінансами. 

До вітчизняних учених, які присвятили свої праці дослідженню 

теоретичних і практичних аспектів функціонування бюджетної системи та 
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бюджетного процесу, розвитку системи управління державними фінансами, 

належать В. Андрущенко, В. Базилевич, О. Василик, В. Дем’янишин, 

Т. Єфименко, О. Кириленко, І. Луніна, Ю. Наконечна, В. Опарін, Ю. Пасічник, 

С. Юрій та ін. 

Проблематика бюджетного планування як інструменту управління 

державними фінансами розглядалася провідними світовими науковцями, які 

займалися дослідженням публічних фінансів. Зокрема, в рамках школи теорії 

суспільного вибору (Дж. Б’юкенен), неокейнсіанської економічної школи 

(Дж.Стігліц, Е.Аткінсон), теорії суспільних фінансів (Р. Масгрейв), 

неокласичної школи (Р.Солоу) та ін. Таке зацікавлення, в першу чергу, 

зумовлене значною важливістю та постійною актуальністю питань формування 

та розподілу суспільних фінансових ресурсів, а також розвитком суспільних 

відносин. 

Водночас, для ефективного здійснення бюджетного планування в  

українських реаліях і забезпечення його високої якості необхідне, на нашу 

думку, чітке  розуміння його суті та визначення місця бюджетного планування 

в системі управління державними фінансами. Адже від розуміння суті, місця та 

ролі всіх елементів системи управління державними фінансами, зокрема і 

бюджетного планування, залежить можливість його правильного використання 

й ефективність управління суспільними коштами та, як наслідок, рівень 

розвитку нашої держави. 

З огляду на вказане, для початку дослідимо бачення суті категорії 

«бюджетне планування» вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Позиції вчених-фінансистів стосовно змістового наповнення поняття 

«бюджетне планування» досить різні. Так, частина науковців тлумачить 

бюджетне планування як систему або комплекс певних заходів. Таке бачення, 

наприклад, зустрічаємо у А. Г. Загороднього і Г. Л. Вознюка, які визначають 

бюджетно- кошторисне планування як систему науково обґрунтованих заходів, 

які пов’язані з визначенням критеріїв розподілу коштів і використання 

фінансових ресурсів [5, с. 414]. 
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Досліджуючи фінансові та бюджетні  відносини, вчені В. С. Загорський, 

Л. Д. Сафонова [5, c. 35], С. І. Юрій [10, c. 63] розглядають бюджетне 

планування як набір організаційно-технічних, методичних і методологічних 

заходів, що здійснюються з метою визначення доходів і видатків бюджетів на 

стадіях їх складання, розгляду і затвердження. Але, кінцевою метою є 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку суспільства. 

Не применшуючи значення досліджень, здійснених вищезгаданими 

вченими, вважаємо, що тлумачення бюджетного планування як «комплексу 

заходів» більш влучне для характеристики такого інструменту бюджетного 

планування, як «бюджетна програма». Підтвердження нашого припущення 

зустрічаємо у вітчизняному законодавстві [1, Ст.2 ], де бюджетна програма 

визначена як сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, 

завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій». 

Отже, на нашу думку, розгляд бюджетного планування як сукупності заходів 

лише частково розкриває сутність даної фінансової категорії. 

Поряд з вищезазначеним баченням суті бюджетного планування 

зустрічаємо також позицію, якої дотримується досить велика кількість учених, 

які розглядають бюджетне планування як процес. 

Так, при дослідженні фінансових відносин і шляхів розвитку бюджетної 

системи В. М. Опарін [8] розглядає бюджетне планування як процес складання, 

розгляду та затвердження бюджету на наступний рік. На думку вченого, 

бюджетне планування є серцевиною всієї фінансової роботи в країні, воно 

передбачає здійснення ряду організаційних заходів, методику визначення 

показників статей бюджету та має за мету підвищення ефективності, дієвості, 

прозорості державного сектору. 

Концептуалізуючи основні категорії державних фінансів, О. Д. Василик 

[3], К. В. Павлюк [9, c.230] знаходяться на позиції того, що бюджетне 

планування являє собою науково обґрунтований процес визначення джерел 

створення і напрямів використання бюджетних ресурсів з метою забезпечення 
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пропорційного і динамічного соціально-економічного розвитку суспільства. 

К.В. Павлюк зазначає, що складання бюджету являє собою визначення й аналіз 

ресурсів, необхідних для реалізації програми і, відповідно, досягнення 

поставлених цілей, та оцінку очікуваних результатів [9, с.390]. 

Водночас зазначені науковці вважають бюджетне планування 

суб'єктивною діяльністю людей, що веде до позитивних результатів, 

досягається з умови її здійснення на основі пізнання об'єктивних законів 

розвитку суспільства, тенденцій руху бюджетних ресурсів і актуальних цілей 

розвитку суспільства. 

В. Г. Дем'янишин при комплексному розгляді бюджетного планування  

займає компромісну позицію та характеризує бюджетне планування з різних 

сторін. Так, науковець зазначає, що за сутністю бюджетне планування - це 

науково обґрунтований процес установлення обсягів і джерел формування та 

напрямів використання централізованого фонду грошових коштів держави. За 

формою - це процес складання, розгляду і затвердження основного фінансового 

плану - державного бюджету [4, c.63]. 

У правових актах Кабінету Міністрів України зустрічаємо тлумачення 

середньострокового бюджетного планування як процесу визначення головними 

розпорядниками бюджетних коштів, що здійснюється на підставі Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, плану діяльності розпорядника на 

середньостроковий період та обсягу необхідних коштів для досягнення 

поставлених цілей у середньостроковій перспективі. На нашу думку, таке 

тлумачення значно скорочує «масштаб» бюджетного планування, фактично 

обмежуючи його лише діяльністю розпорядників бюджетних коштів. 

Досліджуючи особливості функціонування системи економічного 

регулювання, деякі вчені визначають бюджетне планування як процес розробки 

основних напрямів формування та використання бюджетних коштів з огляду на 

потребу вирішення поточних завдань розвитку суспільства. Однак за такого 

підходу залишаються поза увагою середньо- та довгостроковий аспекти 

бюджетного планування. 
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Українські вчені до завдань бюджетного планування відносять цілий 

комплекс заходів. Так, в ході дослідження особливостей формування та 

реалізації стратегії фінансового управління до цілей середньострокового 

планування відносить: 

- поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення 

узгоджених і реалістичних прогнозів надходження доходів бюджету; 

- визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення 

відкритості в їх досягненні протягом багатьох років; 

- визначення та дотримання чітких пріоритетів у сфері державних 

видатків; 

- забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та 

механізмів контролю за їх реалізацією; 

- удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на 

досягнення стратегічних пріоритетів, за функціональною й економічною 

класифікаціями; 

- підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних 

коштів за неефективне та нераціональне використання бюджетних коштів; 

- посилення бюджетного контролю. 

Ю. В. Пасічник вказує, що бюджетне планування покликане: 

- забезпечити необхідні макроекономічні пропорції розвитку держави; 

- виявляти реальні джерела надходжень за усіма напрямами та всіма 

платниками податків і зборів по всіх бюджетних рівнях; 

- ефективно розподілити за напрямами та між регіонами бюджетні 

видатки; 

- сприяти найбільш ефективному використанню бюджетних коштів 

галузями народного господарства; 

- забезпечити мінімальний рівень соціальних потреб; 

- утворити необхідні соціальні резерви, які використовуються на 

планові та позапланові заходи; 

- передбачити в системі здійснення бюджетних платежів можливість 

прозорого бюджетного контролю. 
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Розглянувши позиції провідних учених, вважаємо, що значна частина  

вказаних завдань бюджетного планування на даний момент уже виконана. Але 

з огляду на євроінтеграційні процеси та тенденції процесу реформування 

бюджетної системи вважаємо, що для встановлення актуальних завдань, які 

мають бути виконані в ході бюджетного планування, важливим є здійснення 

аналізу  бюджетного планування з виокремленням чітких етапів даного процесу 

та конкретних результатів, які досягаються на кожному з них. 

Здійснюючи декомпозицію системи бюджетного менеджменту (в частині 

бюджетного механізму), доходимо висновку, що невід’ємним її елементом є 

система бюджетного планування. Базуючись на результатах досліджень в теорії 

систем, пропонуємо розуміти під системою бюджетного планування множину 

взаємопов'язаних елементів, яка забезпечує цілеспрямований вплив органів, які 

здійснюють бюджетне планування на бюджетні відносини за допомогою 

механізму бюджетного планування з метою формування проекту бюджету, 

спрямованого на досягнення цілей бюджетної політики (рис. 1.). 

Рисунок 1 -  Система бюджетного планування 
На наш погляд, суб’єктом управління даною системою виступає 

сукупність органів, що здійснюють бюджетне планування, до яких варто 

віднести такі інституції:парламент і органи місцевого самоврядування; уряд, 

місцеві органи виконавчої влади; міністерство фінансів, його структурні 

підрозділи та місцеві фінансові органи; інші органи влади, що забезпечують 

процес бюджетного планування. 
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Об’єктом управління системи бюджетного планування виступає 

сукупність бюджетних відносин, а кінцевим продуктом функціонування 

системи є бюджет. 

Ведучи мову про механізм бюджетного планування, його можна 

охарактеризувати в такий спосіб. 

1. Механізм бюджетного планування призначений для реалізації одного з 

етапів бюджетного процесу - бюджетного планування. Безпосереднім 

результатом бюджетного планування є складений виконавчими органами та 

затверджений законодавчо бюджет, завдяки виконанню якого реалізуються цілі 

бюджетної політики. 

2. Механізм бюджетного планування складається з ланок згідно з типами 

виконуваних завдань (формування доходів, здійснення витрат, міжбюджетний 

розподіл ресурсів). 

3. Механізм бюджетного планування функціонує на різних рівнях 

бюджетної системи. 

Отже, механізм бюджетного планування - це інструмент системи 

бюджетного планування, що забезпечує реалізацію бюджетного планування 

згідно з цілями бюджетної політики та складається з елементів, які 

забезпечують складання бюджетного плану; функціонує на всіх рівнях 

бюджетної системи та характеризується зв'язками управління між елементами 

системи органів  бюджетного планування. 

Отже, розгляд системи бюджетного планування як важливого елементу 

системи управління державними фінансами України допоможе забезпечити 

перехід від  ручного  та  кон’юнктурного  управління  бюджетом  до  системи 

формування пріоритетів використання бюджетних коштів, в основі якої буде 

закладено високоякісне середньострокове бюджетне прогнозування та 

результативне середньострокове бюджетне планування, якісно інтегроване у 

систему загальнодержавного планування. А це дозволить здійснити 

оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів у економіці держави, що 

забезпечить виконання завдань соціально-економічного розвитку нашої 

держави та її регіонів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА РИНКУ 

РОЗДРІБНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

У статті досліджено особливості стратегії діяльності банку на ринку 

роздрібних фінансових послуг. Зокрема, визначено зміст сутності поняття 

стратегічне планування. Досліджено, та представлено етапи стратегічного 

плануваня. Розглянуто особливості понятть «роздрібна фінансова послуга» та 

«ринок роздрібних фінансових послуг». 

Ключові слова: стратегія, банк, фінансова послуга, роздрібна фінансова 

послуга, ринок роздрібних фінансових послуг. 

Стратегічне планування діяльності банківської установи на ринку 

роздрібних фінансових услуг має певні особливості, пов’язані з двома 

головними факторами. По-перше, відповідно до ієрархічної структури 

стратегічного планування стратегія на ринку роздрібних фінансових послуг 

належить до бізнес-стратегій, для яких характерні певні особливості, адже 

стратегічні завдання корпоративного рівня в банківській установі з кількома 

бізнес-лініями радикально відрізняються від проблем окремої бізнес-лінії або 

банківської установи з однією бізнес-лінією. По-друге, певний вплив на 

стратегічне планування справляють особливості сфери, для якої розробляється 

стратегія, у нашому разі — ринок роздрібних фінансових послуг. Це пов’язано 

з відмінностями роздрібних послуг від інших банківських послуг, їх кінцевих 

споживачів – фізичних осіб, зі специфікою їхньої поведінки.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ та місця стратегії банку 

на ринку роздрібних фінансових послуг. 

 Значний внесок у розробку методичних засад стратегічного планування 
діяльності банку на ринку роздрібних фінансових послуг, здійснили 
М. Алексєєнко, С. Аржевітін, О. Вовчак, А. Герасимович, І. Гончарова, 
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М. Диба, І. Івасів, В. Корнєєв, І. Краснова, Ю. Вергелюк, І. Лютий, 
С. Наумєнкова, А. Нікітін, Л. Примостка, І. Решетнікова, Л. Романенко та інші 
автори. 

Головна особливість стратегії окремої бізнес-лінії полягає в тому, що 
вона повинна визначити, в який спосіб і завдяки яким конкурентним перевагам 
банк повинен діяти у відповідному операційному сегменті. Як вказує А. Гупта, 
центральним компонентом будь-якої бізнес-одиниці є визначення причин, що 
спонукають споживачів користуватися товарами саме цієї компанії, а не 
конкурентів, тобто джерел конкурентних переваг [4, с. 114]. На думку 
П. Дойля, така стратегія вміщує, по-перше, вибір сегментів цільового ринку і 
споживачів, яких компанія намагається обслугувати, а по-друге, це вибір 
способу досягнення диференційованої переваги. Інакше, саме стратегія бізнесу 
визначає, як цей бізнес намагається забезпечити для себе помітну конкурентну 
перевагу. Отже, за П.Дойлем, в основу стратегії, спрямованої на вирішення 
поставлених завдань, покладено вибір цільового сегменту чи сегментів ринку та 
конкурентних переваг, що становлять стратегію позиціонування підприємства 
або марки товару [3, с. 28]. 

Розглянемо ці етапи детальніше. Визначення баз конкурентних переваг 
полягає в ідентифікації джерел, що можуть забезпечити банківській установі 
стійкі конкурентні переваги. На сьогодні існують два основних підходи до 
визначення джерел конкурентних переваг. У межах першого конкурентні 
переваги трактуються як сукупність характеристик, притаманних предмету 
конкуренції (продукту, послузі або торговій марці), які створюють для 
споживача цінність, що, з одного боку, покриває витрати на її створення, а з 
другого – перевищує цінність, запропоновану конкурентами в тій самій галузі. 
Відповідно, джерелом конкурентної переваги є потенційна споживча цінність, 
що створюється банком для певного сегменту споживачів. Цей підхід 
ґрунтується на теорії позиціювання М. Портера, який стверджував, що 
конкурентна перевага зростає з цінності, яку компанія може створити для своїх 
клієнтів та яка перевищує витрати на її створення, коли такі стратегічно 
важливі види діяльності виконуються фірмами з меншими витратами або 
кращою якістю, ніж конкуренти [6].  
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Утім в останні десятиріччя цей підхід до формування конкурентних 
переваг втрачає свою популярність, переважно через свою обмеженість. 
Зокрема, у банківському секторі формування, використання та утримання таких 
переваг, особливо цінових, дуже обмежені, з одного боку, специфікою 
ціноутворення на банківські продукти, надмірним державним регулюванням, а 
з другого – однорідністю банківських послуг, легкістю копіювання, нестійкістю 
якості тощо.  

Визначені топ-характеристики мають стати підґрунтям для наступного 
етапу створення стратегії бізнес-лінії – визначення цілей та масштабів 
діяльності. При цьому вони повинні максимально відповідати конкурентним 
перевагам, що їх планується створити у процесі реалізації стратегії.  
Створення та утримання стійких конкурентних переваг, у свою чергу, 

забезпечуються такими стадіями створення й упровадження стратегії бізнес-
лінії, як проектування та управління ланцюгом створення цінності. Це дає 
змогу з’єднати початкові та кінцеві компоненти бізнесу та справляє 
вирішальний вплив на величину конкурентної переваги, споживчої цінності та 
економічної вартості бізнес-лінії [4, с. 124].  

Поняття ланцюга створення цінності вперше було запропоновано для 
використання у стратегічному плануванні М. Портером, який трактував його як 
систему пов’язаних видів діяльності компанії – від первинних операцій до 
кінцевих з виробництва та доведення продукту до споживачів. Основна ідея 
концепції полягає в тому, що будь-яка компанія під час створення цінності для 
своїх клієнтів, тобто в процесі перетворення вхідних компонентів у кінцевий 
продукт із більш високою цінністю, виконує низку окремих, хоч і пов’язаних 
між собою через паралельні або послідовні зв’язки, видів діяльності. Як 
правило, усі вони потребують використання певних процедур або певної 
послідовності дій, людських ресурсів, фізичних активів, відповідних 
технологій, створення баз даних, використання інформації, тобто фактично є 
бізнес-процесами або їх частинами. Щодо банківської установи, то тут 
необхідно також додати фінансові активи, які за встановленими процедурами та 
правилами використовуються банками у процесі обслуговування клієнтів та 
виконання всіх видів фінансових операцій.  
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Подібна архітектура ланцюга створення цінності багато в чому залежить 

саме від ринку та ринкового сегменту, на якому створюється ця цінність, та від 

її особливостей, що фактично обумовлює другу групу особливостей, 

притаманних процесу формулювання стратегії на ринку роздрібних фінансових 

послуг.  

Для виявлення згаданих особливостей розглянемо детальніше поняття 

«роздрібна фінансова послуга» та «ринок роздрібних фінансових послуг». 

Незважаючи на те що ці категорії неодноразово вивчалися дослідниками з 

позицій банківської справи, банківського маркетингу або фінансових послуг та 

функціонування фінансових ринків, на сьогодні не сформовано єдиного 

підходу до визначення даних понять.  

Дефініція поняття «фінансова послуга» міститься у Законі України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1], 

згідно з якою вона є операціями з фінансовими активами, що здійснюються в 

інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 

передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб 

фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної 

вартості фінансових активів. До останніх закон відносить кошти, цінні папери, 

боргові зобов'язання та право вимоги боргу, не віднесених до цінних паперів. 

Утім, у ст. 4 того ж Закону подано вичерпний перелік фінансових послуг, до 

яких зокрема віднесено банківські та інші послуги, що надаються відповідно до 

Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  а також  такі, що не 

передбачають обов’язкового проведення операцій з фінансовими активами, 

наприклад, випуск платіжних карток або надання гарантій.  

При цьому у Законі України «Про банки і банківську діяльність» 

банківськими послугами визнано залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків 

фізичних та юридичних осіб (ст. 47). Тоді як зберігання цінностей або надання 

в майнове наймання (оренду) індивідуального банківського сейфа, інкасація 
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коштів та перевезення валютних цінностей, ведення реєстрів власників іменних 

цінних паперів, надання консультаційних та інформаційних послуг щодо 

банківських та інших фінансових послуг, віднесено законом до іншої діяльності 

[2].  

Отже, ототожнення фінансових послуг з операціями з фінансовими 

активами значно звужує це поняття та створює можливість надто широкого 

трактування фінансових, зокрема банківських послуг. Наприклад, Є. Єгоров, А. 

Романов та В. Романова послуги комерційних банків подають як банківські 

операції, проведені за дорученням клієнта на користь останнього за визначену 

плату [5]. Тобто вони фактично виключають операції, які провадяться без 

доручення клієнта, але є невід'ємною складовою послуги, наприклад, оцінка та 

переоцінка фінансового стану та майна позичальника, майнового забезпечення, 

нарахування процентів на залишок за рахунком, автоматичне списання комісій 

тощо або послуги, що надаються без оплати. 

На сьогодні поняття «банківська послуга» почасти ототожнюється зі 

спорідненим поняттям «банківський продукт», який, на наш погляд, являє 

окрему категорію. Ототожнення цих понять або розуміння банківської послуги 

як складової банківського продукту не є належно обґрунтованими й 

недостатньо враховують зміст і специфіку поняття «послуга» загалом і 

«фінансова послуга» зокрема [3, с. 79].  

Слід зауважити, що на сьогодні не існує єдиного визначення поняття 

«споживна вартість» та «споживча цінність» товару (послуги). До кінця ХХ ст. 

споживна вартість розглядалася у двох площинах. У межах трудової теорії 

вартості вона трактувалась як величина суспільно необхідних для виробництва 

продукту затрат праці. Згідно з альтернативним підходом – маржиналістською 

теорією – джерелом вартості товару або будь-якого блага є його корисність, що 

являє собою суб’єктивну оцінку цього блага, яку дає кожен покупець його 

значенню у задоволенні своїх особистих потреб. Відповідно, вартістю блага є 

розуміння людиною значення речі, що споживається, для її життя і добробуту. 

Ці ідеї маржиналістів набули дальшого розвитку в теорії поведінки споживачів, 
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теорії рівноваги, конкуренції тощо і на сьогодні домінують у економічній 

теорії. Представники австрійської школи граничної корисності пояснюють 

процес виникнення вартості суб’єктивною оцінкою речей індивідуумом, 

корисністю, а джерело її виникнення – граничною корисністю [4]. 

Отже, вважаємо, що споживча цінність пропозиції банківської установи – 

банківської послуги – являє собою співвідношення між її загальною цінністю, 

або корисністю, сприйнятою споживачем, та витратами, що здійсненими на її 

придбання та користування.  

На відміну від послуги, банківський продукт може існувати неспожитим – від 

моменту його впровадження банком в операційну систему до моменту продажу 

клієнтові – та має лише потенційну споживчу цінність.  

І, нарешті, якщо послуга є кінцевим об'єктом відносин між банком і 

клієнтом, що реалізується у процесі купівлі-продажу, усі інші категорії: 

операції, процеси, технології та власне банківський продукт – стають її 

невід’ємними елементами. 

З цієї позиції більш обґрунтованим і більш відповідним останнім 

тенденціям у стратегічному менеджменті вбачається формулювання А Нікітіна, 

згідно з яким банківський продукт являє собою виконання банком визначених 

дій в інтересах клієнта [1]. У процесі виконання таких дій банк застосовує 

різноманітні ресурси, не лише грошові, а й інші – фізичні, матеріальні, 

технологічні, організаційні. Коли такий процес являє собою ланцюг логічно 

пов’язаних дій, які повторюються та в результаті яких використовуються 

ресурси підприємства з метою переробки об’єкта (фізично або віртуально) для 

досягнення визначених відповідних результатів для задоволення внутрішніх 

або зовнішніх споживачів, він перетворюється на бізнес-процес. Тому всі дії, 

що відбуваються, можна ідентифікувати як бізнес-процеси або їх частини, через 

які реалізуються функції банку і створюються цінності  для його клієнтів 

[4, с. 6]. 
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Рисунок  1 - Взаємозв’язок понять «банківський продукт» та «банківська 

послуга» 

Тож з огляду на викладене пропонуємо уточнене визначення поняття 

«банківській продукт»: це – упорядкована послідовність бізнес-процесів банку, 

що їх було заздалегідь розроблено, впроваджено і тарифіковано для 

задоволення певної потреби клієнтів. Після цього банківський продукт стає 

об'єктом продажу з боку банку, а в процесі обміну, тобто власне реалізації з 

боку банку, та купівлі (споживання) з боку клієнта набуває споживчу цінність, 

тобто перетворюється на банківську послугу (рис. 1).  

Саме за такого розуміння досліджуваного поняття може йтися про 

ефективне проектне планування, розробку й упровадження нових продуктів, їх 

продажу, якісного обслуговування тощо, що у своїй сукупності формує 

споживчу цінність даної послуги. Тож далі дослідимо розробку та 

пропонування банками банківських продуктів та споживання клієнтами 

банківських послуг, до яких віднесено будь-які послуги, що може бути 

придбано у банківських установах (за винятком послуг іншого походження – 

карток мобільних операторів, страхових полісів тощо). 

До базового рівня належать параметри та характеристики власне 

банківського продукту; до сервісного рівня – характеристики, додаткові 

послуги, особливості процесу обслуговування і до третього – характеристики, 

що стосуються банківської установи загалом, включаючи такі неосяжні 

характеристики, як довіра, соціальна відповідальність, репутація, що дає нам 

підстави розглядати його в дальшому дослідженні як корпоративний.  
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Зважаючи на це, можемо сформулювати уточнене визначення банківської 

послуги як результату дії інтегрованої сукупності бізнес-процесів банку, що 

здатні впливати на споживчу цінність цієї послуги, забезпечують її споживання 

та змінюють стан сторін, які беруть участь у її створенні.  

Безумовно, важливість характеристик та рівнів банківської послуги може 

варіювати залежно від виду послуги, клієнтського сегменту, стану ринку тощо. 

Основними видами банківських послуг на сьогодні є роздрібні та оптові 

послуги, утім визначення термінів «роздрібна фінансова послуга» та «роздрібна 

банківська послуга» викликають багато дискусій серед науковців.  

Водночас, як показує аналіз визначення сегменту роздрібного бізнесу 

самими банками, рішення про склад сегменту приймається банками по-різному, 

з міркувань не тільки споживчої поведінки та потреб клієнтського сегменту, а й 

власної стратегії, наявних ресурсів, економічної ефективності (віднесення 

витрат на вирізнення та обслуговування сегменту) навіть у банках з іноземним 

капіталом, які застосовують стандартизовані та гармонізовані на рівні 

міжнародних холдингів підходи до сегментації та обслуговування клієнтів. 

Утім в основі вирізнення операційного сегменту та послуг, що входять до його 

складу, зокрема роздрібного бізнесу, лежить принцип відповідності і цих 

послуг цільовому клієнтському сегменту. Так, банки «УкрСибБанк», 

«Універсал Банк» та «Креді Агриколь Банк» відносить до роздрібного бізнесу 

лише продукти, орієнтовані на клієнтів фізичних осіб, «ОТП Банк» включає до 

цього сегменту також приватний банкінг, «Райффайзен банк Аваль» вбачає 

складовою цього сегменту також приватних підприємців.  

При цьому до продуктів та послуг роздрібного сегменту всі банки 

відносять такі: відкриття та ведення рахунків, залучення депозитів, надання 

роздрібних інвестиційних продуктів, послуг зі зберігання цінностей, 

обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного 

кредитування, здійснення грошових переказів. Винятком є «УкрСибБанк», який 

виключає готівкові кредити фізичним особам в окремий операційний сегмент. 

Такої практики до 2013 року додержувався й «ОТП Банк», але згодом обидва 

операційних сегменти було об’єднано в один – роздрібного бізнесу.  
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Таблиця 1 -  Підходи українських банків з іноземним капіталом до 

визначення сегменту роздрібного бізнесу  
Банк Клієнтський сегмент Форма обслуговування 

«Креді Агріколь 
Банк»  

Фізичні особи 
Стандартизована (згідно з 
затвердженими тарифами та 
стандартними процедурами) 

«ОТР Банк» 
Фізичні особи, у т. ч користувачі 

приватного банкінгу 
Стандартизована, індивідуальна 

«Райффайзен Банк 
Аваль» 

Фізичні особи, мікропідприєм-
ства (приватні підприємці) 

Стандартизована 

«УкрСибБанк» 
Фізичні особи (без користувачів 
приватного банкінгу та спожив-

чого кредитування) 
Стандартизована 

«Універсал Банк» Фізичні особи Стандартизована 
 

На основі описаного підходу визначимо роздрібну банківську послугу як 
окремий вид банківських послуг, в основі яких лежать бізнес-процеси, що 
забезпечують надання банківських продуктів, банківське обслуговування і 
властивості банківської установи загалом, чим створюють споживчу цінність 
для роздрібних клієнтів.  

Даний підхід ґрунтується на схожості фінансових потреб і поведінки 
споживачів у межах одного сегменту, що відповідно впливають на стратегію 
банку зі створення споживчої цінності для цього сегменту. Спільними 
факторами та особливостями поведінки споживачів роздрібного ринку 
вважаються такі. По-перше, відносно невеликий досвід користування 
банківськими послугами, рівень фінансової грамотності та розуміння 
специфічних характеристик та параметрів банківських послуг порівняно з 
іншими сегментами, що використовують професійні знання та досвід у цій 
галузі для вирішення фінансових потреб. Це, у свою чергу, зумовлює 
підвищене відчуття ризику під час прийняття рішення про вибір банку або 
придбання продукту, збільшує тривалість цього процесу та стримує попит. По-
друге, потреби у фінансових послугах роздрібних клієнтів обмежені 
приватними потребами та власною платоспроможністю, що також негативно 
впливає на попит на банківські послуги. І, по-третє, основний попит у 
роздрібного сегменту мають банківські послуги з мінімальним для споживача 
рівнем ризику фінансових втрат. 
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Отже, можемо підсумувати, що процес формування стратегії діяльності 

банку на ринку роздрібних фінансових послуг має певні особливості, що 

обумовлено, по-перше, властивостями бізнес-стратегій, а по-друге, суттєвою 

специфікою діяльності банку на ринку роздрібних фінансових послуг порівняно 

з іншими сегментами.  

До основних відмітних рис стратегії банку зі створення споживчої 

цінності на ринку роздрібних фінансових послуг належать: визначення 

конкурентних переваг та цілей, необхідних для створення споживчої цінності 

операційним сегментом роздрібного бізнесу.  
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