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МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

УДК 336.71(045) 

Вікторія Бабич 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД 

В статті розглянуто основні аспекти регулювання банківської діяльності. 

Досліджено зарубіжну практику регулювання діяльності банків. Наведено 

пропозиції щодо  можливості адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних 

реалій. 

Ключові слова: банківська система, банківська діяльність, банківський нагляд, 

Центральний банк, адміністративна форма регулювання, індикативна форма 

регулювання. 

У період інтеграції України у світовий фінансовий простір регулювання 

банківської діяльності посідає одне з провідних місць у дослідженнях, оскільки 

банківська сфера відіграє значну роль у розвитку економічних процесів, які 

відбуваються в країні. 

На сьогодні економічна система України функціонує в нелегких умовах, які 

характеризуються загальносвітовим економічним падінням. Тому розгляд 

систем регулювання банківської діяльності деяких країн світу та можливе 

впровадження досвіду їх роботи у вітчизняну систему дасть змогу покращити  

стан економіки країни. 

Метою статті є аналіз системи банківського регулювання в Україні та 

зарубіжних країн, а також можливість адаптації зарубіжного досвіду до 

вітчизняних реалій. 

Проблемам регулювання діяльності банків присвячено чимало праць 
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науковців. Серед  вітчизняних авторів можна виділити роботи Колесник О. О., 

Журавльова Т. О., Савчук С.С., Нікітішин А.О. Водночас, незважаючи на значну 

кількість публікацій, різні аспекти регулювання банків в Україні все ще 

потребують додаткових досліджень. 

Варто зазначити, що в зарубіжній практиці розрізняють поняття 

банківського регулювання та банківського нагляду.  

Банківське регулювання – це процес сприяння фінансової стабільності за 

допомогою використання спеціальних методів, інструментів, шляхом 

встановлення конкретних правил та інструкцій. Наднаціональне банківське 

регулювання – це процес регулювання, якій здійснюється міжнародними 

організаціями світового рівня (МВФ, МБРР, ЄБРР).  

Банківський нагляд – це контроль за забезпеченням стабільності та стійкості 

банківської системи, якій повинен адекватно реагувати на світові тенденції та 

переоцінювати наглядову політику. З точки зору методології банківський нагляд 

слід розуміти, як сукупність методів, прийомів, інструментів, які 

використовують органи банківського нагляду для моніторингу показників 

діяльності банків, застосування заходів впливу, тощо. 

Завданням регулювання банківської діяльності є забезпечення  стабільності 

банківської системи країн світу. Для виконання цього завдання необхідно 

застосовувати методологічні підходи до оцінки ризиків банківської системи 

кожної країни. Виконання наглядових функцій здійснюється через відповідні 

напрямки та залежить від фінансового стану країни та банків [6, с. 29]. 

Якщо проаналізувати побудову банківських систем провідних країн світу, 

то слід зауважити. що найбільш розповсюдженою є дворівнева банківська 

система. Перший рівень  це центральний банк, якій відрізняється від інших 

банків функціями та повноваженнями. Це такі як: встановлення та методичне 

забезпечення правил здійснення банківських операцій, грошова емісія, 

організація платіжного обороту, ліцензування банківської діяльності та нагляд, 

регулювання банківської діяльності шляхом встановлення нормативів та 

застосування заходів облікової та резервної політики. Другий рівень – це всі інші 
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банки, діяльність яких регулюється чинним законодавством країни. 

Банківський регулювання здійснюється на трьох рівнях Перший рівень 

представлено керівництвом банку, яке здійснює оцінку процесів та управління 

ризиками. Другий рівень представлено регулюючими органами, які сприяють 

проведенню банками адекватної політики спрямованої на підтримку фінансової 

політики. Третій рівень – це органи наддержавного регулювання та нагляду, 

якому надається перевага, оскільки вони розробляють і надають рекомендації 

щодо банківського регулювання та нагляду національним регуляторам. Провідну 

роль в теоретико-методологічних положеннях відіграють директиви 

Базельського комітету з банківського нагляду [4].   

Як засвідчує світовий досвід, для забезпечення економічного розвитку 

країни, ефективного функціонування банківської системи загалом та діяльності 

окремих банків велике значення відіграють спеціальні інститути з питань 

нагляду, контролю та регулювання діяльності банків.  

Так, у Німеччині та Японії створені наглядові структури під керівництвом 

Міністерства фінансів, які тісно співпрацюють з центральним банком, у Франції 

це структури під керівництвом Банку Франції і Міністерства фінансів, у США 

структура банківського нагляду розгалужена (Федеральна резервна система, 

Служба контролера грошового обігу при Міністерстві фінансів, Федеральна 

корпорація страхування депозитів і банківські департаменти в урядах штатів) 

підзвітна Конгресу і незалежна від центрального банку. У Великобританії 

функції банківського регулювання та нагляду виконує Банк Англії. Крім того, у 

Великобританії створюється спеціальна організація з повноваженнями 

здійснювати нагляд за діяльністю всіх посередників фінансового ринку, тобто 

банків, страхових та інвестиційних компаній. Органи банківського нагляду, 

контролю і регулювання можуть бути різними за статусом, але майже завжди 

вони є державними [2]. 

Однією з важливих тенденцій банківського регулювання в США є те, що 

надання чартерів дозволяє банкам надавати більше банківських послуг, а також 

підвищувати конкуренцію в банківській системі. Характерною рисою 
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банківської системи США є те що, якщо банки не мають чітких гарантій 

повернення залучених коштів вкладників, то вони не отримують чартер, тобто 

не можуть займатися банківською діяльністю. Наслідком такої системи 

контролю та нагляду є скорочення кількості кредитних закладів шляхом їх 

об’єднання. 

Специфіка системи регулювання та нагляду Німеччини полягає в тому, що 

там не створюються нові кредитні заклади та не ліквідуються старі. Процес 

регулювання базується на системі ліцензування банківської діяльності, яка є 

досить принциповою та жорсткою. Наприклад, Федеральний банк вимагає від 

банків повні дані про умови участі в уставному капіталі банку. Федеральне 

відомство фінансового нагляду разом з Бундесбанком встановлює обов’язкові 

нормативи для кредитних інститутів. Якщо це відомство при порушенні цих 

правил буде мати сумнів в ліквідності банків, то воно може припинити діяльність 

цього банку або і повністю його закрити. 

Специфіка регулювання банківської системи Франції полягає в тому, що для 

отримання банківської ліцензії необхідно дотримуватися певної структури та 

переліку документів, а також згідно до Банківського закону від 1984 року 

надання такої ліцензії здійснює Комітет кредитних закладів. Цей комітет 

складається з 6 членів, які висуваються з числа членів національної кредитної 

ради. До комітету входять управляючий Банком Франції (президент Комітету) та 

Директор державного казначейства [1]. 

Водночас окремо можна виділити групу нормативно-правових актів, які 

становлять правовий базис для сучасної банківської діяльності. Такими 

нормативно-правовими кодифікованими  актами  є  кодекси,  а  саме:  цивільний,  

господарський,  податковий, бюджетний [3, 8].  

У деяких державах ЄС, зокрема у ФРН, Швейцарії, Франції, прийняті 

комерційні (торговельні) кодекси, які також унормовують окремі питання 

діяльності банківського сектору.  

Подібне диференційоване врегулювання фінансових і банківських відносин 

пояснюється тією обставиною, що комерційні банки – це: 
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1) суб’єкти господарювання, діяльність яких передбачає отримання 

прибутку; 

2) суб’єкти розрахункових відносин, які регулюється на договірних засадах; 

3) суб’єкти податкових відносин (платники податків, податкові агенти 

Отже у світовій практиці немає єдиного підходу до  побудови системи 

банківського регулювання. Значною мірою вона визначається особливостями 

соціально-економічного та історичного розвитку країн, характером і традиціями 

банківської системи, політико-юридичними чинниками. 

До таких чинників належать законодавчо-інституційні реформи, які 

здійснювали з кінця 60-их років минулого століття у більшості країн з високим 

рівнем розвитку економіки. Метою цих реформ було пом'якшення, а то й відміна 

деяких заборон і обмежень для суб'єктів грошово-кредитного ринку, зокрема 

тих, що стосувались відкриття банками нових установ, філій, створення 

холдингів, регулювання відсоткових ставок і тарифів на банківські послуги.  

У практику було введено нові фінансові інструменти та нові види 

банківського обслуговування. Характерною рисою розвитку сучасної системи 

банківського регулювання у розвинених країнах світу є посилення вимог до 

банків щодо забезпечення прозорості їхньої діяльності. 

У контексті адаптації вітчизняного законодавства до вимог права у країнах 

ЄС визначимо головні риси зазначеного банківського регулювання на 

універсальному рівні:  

1. Диференційований підхід до полегшення доступу і діяльності на ринках 

банківських послуг. 

2.  Концентрація на питаннях лібералізації доступу на ринки фінансових 

послуг та спрощення регулювання його національного та регіонального 

сегментів. 

3.  Рамковий характер зобов’язань членів COT з основних багатосторонніх 

угод та налаштованість на лібералізацію в подальшому [9, с. 81]. 

Отже, об’єктивна необхідність регулювання банківської діяльності 

пояснюється неможливістю за допомогою ринкового механізму подолати 
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проблеми в банківському секторі, а також значущістю діяльності банків для 

розвитку національної економіки та виходу України на світовий фінансовий 

простір. На підставі проведених досліджень можна зробити такий висновок: 

досвід зарубіжних країн в  системі банківського регулювання показує, що згідно 

з міжнародними принципами, ефективна система банківського нагляду повинна 

мати цілі, операційну незалежність, прозорість, надійність, ресурсну базу. це 

питання є дуже актуальним для банківської системи України. 
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У даній роботі здійснено аналіз банківських установ на ринку фінансових послуг 

України, а також визначено особливості їх функціонування та шляхи 

покращення інфраструктури ринку. Наведено динаміку обсягів та зміни 

питомої ваги активів фінансових посередників на ринку фінансових послуг 
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Розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг є запорукою виникнення 

поняття фінансового посередництва в економічній літературі. У сучасних умовах 

розвитку економіки можна впевнено стверджувати, що ступінь розвитку ринку 

фінансових послуг характеризується кількістю і різноманітністю фінансових 

посередників, а також асортиментом фінансових послуг, які вони надають.  

Фінансові посередники на ринку фінансових послуг відіграють однозначно 

вирішальну роль, адже їх діяльність сприяє зменшенню вартості фінансових 

операцій, підвищує ліквідність фінансових активів, диверсифікує ризик та 

створює умови для активізації роботи всіх учасників ринку.  

В Україні як і в більшості країн світу фінансове посередництво поділяється 

на банківське та небанківське. Ключова роль у здійснені посередницької 

діяльності на ринку фінансових послуг України належить банкам, тому буде 

доречним здійснити аналіз фінансових посередників на ринку фінансових послуг 

України з поділом на банківську та небанківську сфери. 

В таблиці 1 представлено динаміку обсягів та зміни питомої ваги активів 

фінансових посередників на ринку фінансових послуг України за 2018- 2020 
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роки. Загалом, обсяги активів як банківських, так і небанківських фінансових 

установ у 2018-2020 роках не мають сталої тенденції до зростання чи зменшення. 

Таблиця 1 – Динаміка обсягів та зміни питомої ваги активів фінансових 

посередників на ринку фінансових послуг України за 2018-2020 рр. 

 

Дані за 

станом на 

Активи банків Активи небанківських фінансових 

установ 

млрд. грн. питома вага 

на ринку, % 

млрд. грн. Питома вага на 

ринку, % 

01.01.2018 1336 87,8 185,8 12,3 

01.01.2019 1316,9 89,9 148 10,1 

01.01.2020 1254 88,5 162,8 11,5 

*розраховано автором за даними [4; 5] 

 

Так можна зробити висновок, що необхідна стабілізація основних 

параметрів функціонування банківської системи України, такі дії дадуть 

підстави сподіватися, що падіння банківського сектору у майбутньому 

завершиться. У будь-якому разі банки є основними гравцями на вітчизняному 

ринку фінансових послуг. Проведений аналіз засвідчує, що активи небанківських 

фінансових установ протягом досліджуваного періоду, залишаються незначними 

у порівнянні з активами вітчизняних банків. 

Діюча в Україні модель функціонування фінансового сектору є 

банкоцентричною. Тобто саме банківська система є домінуючою серед інших 

сегментів фінансового сектору. Від довіри до банківської системи залежить 

стабільність функціонування та розвитку усіх інших секторів економіки, так і 

інших сегментів                                вітчизняного ринку фінансових послуг [7, 8]. 

Ринок банківських послуг - це специфічна сфера економічних відносин, 

функцією яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти [1, с. 

26]. Функціонування ринку банківських послуг, як сегменту ринку фінансових 

послуг України, має свої особливості, серед яких можуть бути виділені: 

– тісне поєднання державного і ринкового регулювання з метою підтримки  

стабільності ринку; 

– регулювання і регламентація відносин на ринку нормами міжнародного  
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права і внутрішнім законодавством; 

– прозорість інформації про стан ринку та його учасників; 

– необмежена кількість учасників ринку; 

– широкий асортимент і диверсифікація банківських продуктів[2, с. 6, 6, 9]. 

Інфраструктура ринку банківських послуг - це сукупність організаційно-

правових форм, які обслуговують формування попиту і пропозиції, купівлю- 

продаж банківських послуг через фінансово-кредитні інститути. Основними 

складовими елементами інфраструктури ринку банківських послуг є 

Національний банк країни  як   центральний  банк  держави  та  численні 

комерційні  банки. 

Ринок банківських послуг може бути класифікований за певними ознаками. 

З точки зору інституційної структури він представляє собою сукупність носіїв 

попиту і пропозиції, які взаємодіють між собою. Носіями пропозиції виступають 

комерційні банки та інші економічні суб'єкти, яким згідно чинного 

законодавства дозволяється надання фінансових послуг банківського характеру. 

Носіями попиту є вся сукупність юридичних і фізичних осіб. 

В умовах ринкової економіки для успішної роботи суб'єктів ринку 

банківських послуг особливого значення набувають об‘єктивна оцінка стану 

ринку і здатність вміло застосовувати інструменти впливу на ситуацію яка 

складається на ньому. Одним із таких інструментів і є сегментація. 

Сегментування дає можливість достатньо точно визначити цільовий ринок і 

його потреби, визначити переваги і недоліки банку, а також створити необхідну 

базу для розробки довгострокової стратегії банку. Для проведення дієвої 

сегментації, пропонуємо поділити ринок банківських послуг за такими 

напрямами як: сегментація в залежності від об‘єктів (видів продуктів та послуг); 

сегментація за покупцями; сегментація за продавцями. 

Аналіз сучасного стану розвитку ринку банківських послуг України дає 

змогу стверджувати про наявність широкого асортименту послуг, кількісні та 

якісні характеристики яких постійно змінюються [3, с.24]. Динамічність ринку 

банківських послуг та загострення конкуренції на ньому змусили банки вести 
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пошук додаткових шляхів отримання конкурентних переваг. Створення нових 

послуг та підвищення конкурентоспроможності вже існуючих суттєво залежить 

від кон‘юнктури розвитку ринку банківських послуг. Враховуючи незначний 

період функціонування, ринок банківських послуг України, порівняно із 

аналогічними ринками в промислово розвинутих країнах, має низку структурних 

диспропорцій. 

Основним показником оцінки банківського ринку будь-якої країни є не 

лише загальний обсяг активів банків у країні, а також його відношення до ВВП, 

за допомогою якого можна визначити ступінь фінансової безпеки банківської 

системи та її значущість для економіки кожної країни. Водночас поширеною у 

банківській практиці є оцінка стану ринку банківських послуг на основі 

визначення обсягів таких основних його сегментів як кредитний і депозитний, 

які є основними індикаторами розвитку ринку загалом. 

Банківська послуга як ринковий товар має певні специфічні особливості, що 

відрізняють її від товарів на інших ринках. Основними з яких є такі: 

- адресність; 

- сегментованість; 

- терміновість; 

- контрактність. 

Еволюція розвитку банківських послуг на ринку України суттєво впливає на 

поточний стан його розвитку та на перспективи в майбутньому. Тому 

дослідження хронології його становлення та розвитку є передумовою 

формування уявлення про фактори впливу на рівень конкурентоспроможності 

банківських послуг на перспективу. Еволюція становлення будь-яких 

банківських послуг тісно пов‘язана як з етапами розвитку суспільства загалом, 

так і зі зміною потреб клієнтів, через які видозмінювалася і сама банківська 

послуга. 

Необхідно зауважити, що фактори, які впливають на розвиток ринку 

банківських послуг, були переломними в змінах асортименту послуг, які на 

кожному з етапів розвитку цього ринку задовольняли відповідні потреби 
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споживачів.  

Дослідження окремих видів банківських послуг дало змогу виокремити 

певні особливості. Так статутний капітал вітчизняного банківського сектору з 

початку 2017 р. зріс на 6% в основному завдяки докапіталізації державних 

банків. 

Інші банки, що пройшли діагностичне обстеження, сьогодні виконують 

нормативи адекватності капіталу, більшість з них – із суттєвим запасом. Таким 

чином, ризик достатності капіталу вітчизняних банків знизився в значній мірі 

завдяки націоналізації Приватбанку, а також додатковій докапіталізації 

Ощадбанку.  

Такі дії уряду та регулятора вирішили наявну проблему, проте створила 

довгостроковий виклик не тільки для банківської системи, а й для вітчизняної 

економіки загалом. Це, безумовно, посилило негативний вплив 

макроекономічних чинників на фінансову стійкість банківського сектору 

України. 

Слід також зазначити, що інтеграція ринку фінансових послуг будь-якої 

країни в європейський та світовий ринки фінансових послуг забезпечується 

дотриманням ними міжнародних стандартів у сфері фінансових послуг шляхом 

імплементації положень останніх в національне законодавство, в свою чергу і 

Україні, безумовно, потрібно їх дотримуватись. 

Зауважимo, що нові стандарти в банківській сфері стали реформою 

регулювання капіталу і ліквідності на міжнародному рівні, спрямованою на 

зміцнення банківського сектору, поліпшення його здатності витримувати шоки,  

що виникають унаслідок фінансoвих і економічних стресів, незалежно від 

джерела їх походження, а також на зміцнення банківського регулювання і 

нагляду. 

Отже, можна зробити висновок, що забезпечення стабільності 

функціонування та розвиток банківської системи має місце тоді, коли банківські 

установи вживають ряд заходів щодо підвищення рівня капіталізації, знижують 

рівень ризиковості поточних операцій та формують у необхідному обсязі резерви 
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під ризики за активними операціями,  а також поліпшують якісний склад активів 

та пасивів, забезпечують їх зростання, оптимізують витрати та доходи з метою 

підвищення   ефективності діяльності. 
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АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

У статті досліджено фактори фінансової діяльності АТ КБ Приватбанк, його 

основні послуги та продукти для бізнесу, проаналізовано кредитний портфель 

юридичних та фізичних осіб у 2020 році. Охарактеризовано етапи й 

інструменти управління потенційною проблемною заборгованістю та 

проблемною заборгованістю. 

Ключові слова: кредит, заборгованість, кредитування, зобов’язання, кредитний 

портфель. 

Реалії сьогодення України характеризуються  недостатністю фінансових 

ресурсів у зв’язку зі значним бюджетним дефіцитом, інвестиційною 

непривабливість країни через політичну та економічну нестабільність. Війна на 

Сході України та наслідки пандемії, спричиненої COVID-19, сприяють 

зниженню ділової активності суб’єктів господарювання та практично 

унеможливлюється залучення достатніх обсягів зовнішніх ресурсів. У цій 

ситуації великі сподівання покладаються на вітчизняні комерційні банки, які 

можуть стати тією ключовою частиною, що зможе забезпечити стабільний 

розвиток реального сектору економіки.  

Метою статті є аналіз фінансової та кредитної діяльності АТ КБ 

Приватбанк. 

Дослідження розвитку банківського кредитування розглядали у своїх 

працях багато науковців, зокрема: Гасій О. В., Дмитрук В. О., Жердецької Л. В., 

Забчук Г. М., Іршак О. С., Клименко В. І., Кремень В. М., Лещук Я. І., Пасінович 

І. І., Сегеди Л. М. та інших. Не зменшуючи значення наукового доробку 

зазначених авторів варто зазначити, що проблема кредитування юридичних та 

фізичних осіб залишається актуальною, особливо в період кризи, спричиненої 
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поширення коронавірусу у світових масштабах. 

АТ КБ «ПриватБанк» є універсальним банком з фокусом на роздрібний 

сегмент, активно просуваючи послуги для малого та середнього бізнесу та 

вибірково працюючи в корпоративному секторі.  

Банк здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії Національного банку 

України з березня 1992 року. Станом на 31 грудня 2020 року Банк має 26 філій і 

1 690 функціонуючих відділень в Україні та філію на Кіпрі [1]. 

АТ КБ Приватбанк здійснює основну частину своєї діяльності в Україні. 

Економіці України властиві певні характеристики, які ставлять під загрозу її 

стабільність в довгостроковій перспективі. Такі характеристики включають, але 

не обмежуються, відносно низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу та 

дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 

Найзначнішою подією 2020 року стала пандемія COVID-19, яка привела до 

різкої рецесії світового масштабу. В цілому, банківський сектор України 

виявився стійким до кризи, спричиненої коронавірусом. Банки безперебійно 

надавали послуги, підтримували клієнтів кредитуванням. Криза мала помірний 

негативний вплив на операційну діяльність банківського сектору. З часу 

розгортання кризи більшість банків досить швидко переорієнтувалася на роботу 

онлайн. Незважаючи на тимчасове скорочення кількості працюючих відділень, 

доступність банківських сервісів не знизилася. 

У березні 2020 року стрімке поширення пандемії коронавірусу та 

обмеження, введені для боротьби з нею, визначали ситуацію на світових 

товарних і фінансових ринках. Погіршення ситуації на світових фінансових і 

товарних ринках разом із посиленням невизначеності на внутрішньому ринку 

спровокували зростання турбулентності на валютному ринку як України, так і 

країн-партнерів. 

Реальний сектор економіки поступово відновлюється від кризи, 

спричиненої поширенням коронавірусу. Хоча динаміка галузей нерівномірна, 

корпоративний сегмент в цілому виявився стійким. Якість корпоративних 

портфелів банків не погіршилась суттєво. Споживче кредитування суттєво 
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уповільнилося з розгортанням кризи – зменшилися як попит, так і пропозиція на 

ринку. У цьому сегменті протягом другого кварталу 2020 року відбувся суттєвий 

приріст обсягів прострочення, а тому деякі банки реструктуризовували 

незабезпечені споживчі кредити в значних обсягах. Протягом кризи не відбулося 

перетікання клієнтів із банків до небанківських кредиторів, що свідчить про 

досить стійку сегментацію клієнтів-позичальників. Обсяг кредитування малого 

та середнього бізнесу зростає навіть в умовах COVID кризи. Зниження вартості 

запозичень та державна програма компенсації відсоткових ставок створили 

умови для зростання кредитування малих підприємств. Розвитку кредитування 

надалі сприятиме зниження кредитних ставок. Починаючи з 2020 року 

банківська система працює з однознаковими процентними ставками за 

депозитами. Інфляція протягом року залишалася низькою, а монетарна політика 

стимулюючою. В 2020 році ставки за вкладами та активами є найнижчими в 

історії українського банківського сектору. 

За підсумками 2020 року КБ Приватбанк залишається лідером банківського 

сектору України за більшістю позицій. У 2020 року з банком (за даними 

регулярного дослідження ринку компанії CBR) співпрацювали 62% українців 

фізичних осіб. 70% українських підприємців та 45% юридичних осіб вважають 

ПриватБанк своїм основним банком. За підсумками 2020 року ПриватБанк 

займає 1 місце серед банків за коштами фізичних та юридичних осіб, обсяги 

коштів клієнтів у ПриватБанку станом на кінець 2020 року у порівнянні з 

показниками минулого року зросли на 30%. Загалом Банк зміцнив лідерство за 

кількістю активних клієнтів як фізичних осіб, так і клієнтів малого та середнього 

бізнесу. Кількість клієнтів фізичних осіб ПриватБанку за підсумками року зросла 

на 1,2 мільйонів, клієнтська база підприємців збільшилася на рекордні 122 

тисячі.  

Основними продуктами та послугами АТ КТ «Приватбанк» для бiзнесу є: 

1) Рахунок, платежі та картки (Виручка, Iнкасацiя, Цілодобове 

обслуговування, Приват24 для бiзнесу, Рахунок у банку, Сторiнка для 

бухгалтера, Бізнес картки, Паливні картки, Безготівкові платежі, Iнструменти e-
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commerce, Мобільний мiнiтермiнал, Нотаріальні платежі, «Оплата частинами» i 

«Миттєва розстрочка», Платіжні вимоги, Прийом платежiв, Регулярнi платежi, 

Еквайринг);  

2) Зарплатний проект (Зарплатний проект, Масові виплати, Страхування 

колективу, Сервіс «Облiк робочого часу», Послуги безпеки);  

3) Депозити (Тижневий плюс, Строковий депозит, Поточний депозит, 

Вільний вибір);  

4) Кредити (АгроКУБ, Агросезон, Гарантований платіж, Кредитна лінія, 

Кредитний лiмiт, Кредит під заставу депозиту, Кредити зi знижкою, КУБ, Лізинг 

комерційного транспорту, Лізинг обладнання, Лізинг сільськогосподарської 

техніки, Овердрафт, «Теплi» кредити для ОСББ та ЖБК, Програми компенсації 

для агробізнесу, кредитування за програмою «Доступні кредити під 5-7-9%»; 

Фiнансування мiжнародної торгiвлi, Ліміт підприємницький);  

5) Документарні операції в національній та іноземній валюті, Вексельні 

операції, Гарантії;  

6) ЗЕД (Валютний рахунок, Валютно-обмiннi операцiї, Консультації iз ЗЕД, 

SWIFT платежі);  

7) Iнше (Електронний облiк та звiтнiсть - Бухгалтерія Онлайн, Paperless, 

Iнтеграцiя Приват24 і ПЗ бухгалтерії, Електронні звіти, Галузеві рішення, 

Агробізнесу, Бюджетним організаціям, Мед. установам, ОСББ i ЖБК, Страховим 

компанiям, Торговим пiдприємствам, HoReCa, IT-компаніям, Iнтернет-бiзнесу, 

Iнтернет-банк «Приват24» для бізнесу);  

8) Iншi сервіси. Оренда примiщень у відділеннях ПриватБанку, Бонус Плюс, 

Вiдеоконференцiї, LiqPay - інтернет еквайринг, Поліс ОСЦПВ для юридичних 

осіб, Презентацiя банківських послуг у Вашому офiсi, NPS- опитування, 

Термінал самообслуговування, Дисконтний клуб, Мобiльнi додатки, Карта 

відділень i банкоматів.  

За результатами діяльності 2020 року 94,2%, або 168,1 млрд. грн кредитного 

портфеля юридичних осіб АТ КБ «Приватбанк» є дефолтним [2]. 

За підсумками 2020 року непрацюючий кредитний портфель юридичних 
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осіб скоротився на 21%, або на 44,8 млрд. грн до 168,1 млрд. грн. Працюючий 

кредитний портфель юридичних осіб за 2020 рік зріс на 1,6%, або на 0,2 млрд. грн 

до 10,4 млрд. грн. Зазначену динаміку зображено на рис. 1. Покриття 

непрацюючого кредитного портфелю юридичних осіб кредитним ризиком згідно 

Постанови НБУ №351 [3] (обсяг резерву згідно МСФЗ + покриття за рахунок 

капіталу) становило 100%. 

 

Рисунок 1 – Кредитний портфель юридичних осіб АТ КБ Приватбанк у 

2019-2020 рр., млрд. грн. 

  

Станом на 01.01.2021 частка непрацюючих кредитів в портфелі фізичних 

осіб АТ КБ Приватбанк становила 22,4%. За 2020 рік непрацюючий кредитний 

портфель фізичних осіб скоротився удвічі (на 50,3%) або на 13,2 млрд. грн до 

13,1 млрд. грн. Працюючий кредитний портфель фізичних осіб скоротився на 

6,2%, або на 3 млрд. грн до 45,5 млрд. грн. (рис. 2). Покриття непрацюючого 

кредитного портфелю фізичних осіб кредитним ризиком згідно Постанови НБУ 

№351 [3] (обсяг резерву згідно МСФЗ + покриття за рахунок капіталу) становило 

97,1%. 
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Рисунок 2 - Кредитний портфель фізичних осіб АТ КБ Приватбанк у 2019-

2020 рр., млрд. грн. 

  

Ключові досягнення в сфері реструктуризації та стягнення заборгованості 

АТ КБ Приватбанк наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Претенційно-позовна робота АТ КБ «Приватбанк» 

Період 

Стадія 1  Стадія 2 Стадія 3  

Подано позовів до 

суду  

Отримано рішень 

суду 

Відкрито виконавчих 

проваджень  

к-ть млрд грн к-ть млрд грн к-ть млрд грн 

Протягом 2019 

року  
92 725  3,9 116 004  5,4 180 906  14,3 

Протягом 2020 

року  
84 206  8,3 93 555  5,6 87 597  27,5 

 

За підсумками 2020 року прострочена заборгованість скоротилась на 

1,9 млрд. грн, у т.ч.:  

погашено власними коштами – 1,4 млрд. грн; 

реалізовано заставленого майна – 243 млн. грн; 

прийнято заставленого майна на баланс банку – 229 млн. грн;  

здійснено реструктуризацію проблемної заборгованості на суму 

119,3 млн. грн [2]. 

Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що 
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одна із сторін операції з фінансовим інструментом спричинить фінансові збитки 

другій стороні внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний 

ризик виникає в результаті кредитних та інших операцій Банку з контрагентами, 

внаслідок яких виникають фінансові активи.  

З метою обмеження ризиків, на які наражається АТ КБ Приватбанк 

внаслідок операцій з кредитування, у банку існує наступна система повноважень 

на прийняття рішень за кредитними операціями:  

- індивідуальні повноваження: за ризиковими операціями делеговані Блоку 

підрозділів з питань управління ризиками з метою прийняття рішень щодо 

клієнтів роздрібного та малого і середнього Бізнесу в рамках стандартних умов 

продукту;  

- дуальні повноваження (повноваження в рамках подвійного підпису): за 

ризиковими та безризиковими операціями делеговані Керівникам підрозділів з 

питань управління ризиками разом з Керівниками відповідних Бізнес-підрозділів 

в рамках стандартних умов продукту. За умови одноголосного позитивного 

рішення транзакція виконується;  

- колективні повноваження: повноваження, що делеговано Правлінням 

Банку Кредитному комітету, з урахуванням висновків, коментарів чи 

рекомендацій Юридичного підрозділу, Служби безпеки, а також висновку 

підрозділів з питань управління ризиками, який включає в себе коментарі щодо 

конкретних ризиків та пом'якшення дій, пов'язаних з потенційною кредитною 

угодою, для затвердження негативною. Рішення приймається більшістю голосів 

членів Кредитного комітету.  

При проведенні аналізу кредитів та авансів клієнтам за кредитною якістю 

АТ КБ Приватбанк класифікує кредити та аванси корпоративним клієнтам, 

підприємствам малого та середнього бізнесу і приватним підприємцям. 

Інформаційні системи АТ КБ Приватбанк дозволяють керівництву здійснювати 

своєчасний та регулярний моніторинг кредитів.  

Банк регулярно проводить моніторинг ризику за кожним кредитом. Для 

цього він здійснює: перегляд фінансового стану позичальника та оцінку 
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адекватності забезпечення кредиту. 

Фінансовий стан позичальника регулярно аналізуються, і за результатами 

такого аналізу може бути переглянутий внутрішній кредитний рейтинг 

позичальника. Цей аналіз ґрунтується на даних про надходження коштів на 

рахунок клієнта, останній фінансовій звітності та іншій комерційній інформації 

позичальника, яку він надав Банку або яку Банк отримав іншим чином.  

Банк розраховує індикатори раннього попередження, а саме ознаки 

аномальної поведінки/діяльності клієнтів, які потенційно можуть призвести до 

погіршення профілю ризику клієнта.  

Банк здійснює регулярний моніторинг поточної ринкової вартості застави з 

метою оцінки її достатності для забезпечення конкретного кредиту. Оцінку 

застави проводять незалежні компанії – суб'єкти оціночної діяльності, 

акредитовані в Банку або кваліфіковані внутрішні оцінювачі. Регулярність таких 

оцінок залежить від виду застави.  

Банк веде облік кредитних історій клієнтів. Це дозволяє контролювати 

рівень кредитного ризику шляхом роботи з позичальниками із позитивною 

кредитною історією.  

З метою ефективного управління проблемними активами 

АТ КБ Приватбанк виконуються наступні завдання:  

- запобігання виникненню та своєчасне виявлення проблемної 

заборгованості, ефективна робота з потенційною проблемною заборгованістю;  

- скорочення розміру та частки проблемної заборгованості у портфелі Банку 

шляхом розробки та імплементації заходів щодо повернення такої 

заборгованості, зокрема, реструктуризації, досудового врегулювання, звернення 

стягнення на заставне майно, його прогнозований продаж, тощо;  

- побудова комплексної ефективної системи управління проблемною 

заборгованістю. 

АТ КБ Приватбанк впроваджено розподілення роботи із проблемною 

заборгованістю на різних стадіях виявлення та врегулювання у залежності від 

виду, суми проблемної заборгованості, наявності та стану застави, можливості 
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та/або намірів позичальника повернути кредит та нараховані за кредитом 

відсотки.  

Етапи управління потенційною проблемною заборгованістю та проблемною 

заборгованістю:  

1. Етап Pre-Collection включає в себе комплекс заходів, направлених на 

виявлення потенційно проблемної та проблемної заборгованості та попереджає 

вихід клієнта з графіку платежів.  

2. Етап Soft Сollection включає в себе комплекс заходів спрямованих на 

повернення прострочених платежів із затримкою 1-90 днів, зокрема, шляхом 

комунікацій із клієнтами дистанційно (телефон, SMS, IVR, листи тощо).  

3. Етап Hard Collection включає в себе досудове стягнення заборгованості 

шляхом безпосередньої комунікації з клієнтами на строках 90-180 днів 

прострочення боргу.  

4. Етап – Legal Collection. Підготовка процесу юридичного стягнення 

починається одночасно з етапом Hard Collection. Юридичне стягнення включає 

в себе комплекс заходів з примусового стягнення заборгованості. шляхом 

претензійно - позовної роботи.  

Інструменти управління потенційною проблемною заборгованістю та 

проблемною заборгованістю:  

1. Дистанційні контакти з боржниками: телефонні дзвінки, повідомлення на 

контактний телефон клієнта, Privat-24, дзвінки IVR - системи, листи-

повідомлення, месенджери.  

2. Зустрічі з боржниками: обговорення подальшої роботи з клієнтом. 

3. Претензійно-позовна робота: подання позовів до судів, примусове 

стягнення боргу державними органами або приватними виконавцями.  

4. Реструктуризація: основною метою процесу реструктуризації є 

відновлення платоспроможності позичальника за проблемними кредитами. В 

Банку використовуються наступні сценарії реструктуризації:  

- реструктуризація беззаставних кредитів роздрібного бізнесу – перегляд 

заборгованості за рахунок часткового перерахунку боргу щодо пені та штрафів, 



27 
 

комісіям, відсоткам, зміни графіку погашення боргу;  

- реструктуризація кредитів Напрямку «Споживчого кредитування» – 

перегляд заборгованості за рахунок часткового перерахунку боргу щодо пені та 

штрафів, прощення частини боргу, зміни графіку погашення боргу, конвертація 

валютних кредитів у гривню, тощо;  

- реструктуризація проблемних активів клієнтів МСБ – перегляд 

заборгованості за рахунок часткового перерахунку боргу щодо пені, комісіям, 

процентам, зміни графіку погашення боргу, окрім судових витрат та штрафів 

(судові витрати та штрафи повинні бути сплачені клієнтом в момент проведення 

реструктуризації).  

5. Списання заборгованості з балансу Банку: Банк списує за рахунок резерву 

безнадійну заборгованість за активними банківськими операціями відповідно до 

облікової політики Банку.  

6. Аутсорсинг: в залежності від стратегії Банку визначається необхідність 

передачі проблемних активів на відпрацювання зовнішнім колекторським 

компаніям.  

7. Факторинг: якщо ймовірність стягнення проблемного боргу оцінюється 

банком як низька, то Банк вправі відступити права вимоги цієї заборгованості 

третій особі - факторинговій компанії. 

8. Робота з заставним майном: реалізація заставного майна, набуття прав 

власності. 

Провівши дослідження ми маємо підстави характеризувати фінансову 

діяльність АТ КБ Приватбанк як стійку та задовільну. Основними 

макроекономічними ризиками в 2021 році є різке погіршення епідеміологічної 

ситуації (і у відповідь посилення карантинних заходів), відчутне послаблення 

зовнішнього попиту на товари українського експорту, а також розбалансування 

державних фінансів і нездатність України заручитися зовнішнім фінансуванням. 

У разі не погіршення ситуації з рівнем захворюваності та не впровадження надалі 

жорсткіших обмежень, вже починаючи з ІІ кварталу і до кінця 2021 року 

економіка вийде на позитивну динаміку. Зросли юридичні ризики в зв’язку зі 
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скасуванням узгоджених з МФО антикорупційних реформ. Прямі геополітичні 

ризики змінилися несуттєво.  
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено теоретичні засади добровільних видів страхування в 

Україні та запропонування шляхів його розвитку. Проведено оцінку його 

стану розвитку під час пандемії. Розроблено низку заходів для покращення та 

вирішення проблем страхування в Україні. 

Ключові слова: страховий ринок, медичне страхування,страхування, страхова 

компанія, обов’язкове страхування, добровільне страхування. 

Проблематика функціонування страхових процесів у нашій державі усе ще 

залишається в значній мірі не вирішеною. Таке твердження підкріплено 

наявністю перешкод подальшого розвитку страхової діяльності в Україні. 

Відсутність законодавчої бази, яка б свідчила про проведення державою 

активної структурної політики на ринку страхових послуг та порівняно 

невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і низький рівень 

https://privatbank.ua/
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платоспроможності страхувальників, відсутність стимулів податкового 

характеру для довгострокового страхування життя та низька страхова культура 

населення стали актуальною проблемою сьогодення, яка потребує негайного 

вирішення для підвищення ефективності функціонування страхового ринку в 

Україні. Безумовно, зазначенні проблеми чинять негативний вплив на всі види 

страхування,які регламентовано законодавчо-нормативною базою. Особливо 

відчувається наявність не досить досконалих важелів управління в галузі 

медичного страхування [4].  

Метою статті є оцінка наявних тенденцій розвитку, притаманних  видів 

добровільного страховому ринку в Україні.  

Проблеми функціонування добовільного страхування України 

висвітлюються у працях М. Александрова, Н. Внукової, О. Гаманкової, В. 

Грушко, О. Данілова, О. Заруби, Н. Костіної, М. Мниха, А. Пересади, А. 

Свириденка, А. Таркуцяка, В. Шахова, Р. Юлдашева та інших вчених. Вагомий 

внесок у дослідження проблеми страхового ринку України та визначення його 

перспектив зроблено багатьма вченими: Осадцем С.С., Вовчаком В.Д., 

Базелевичем В.Д.  

Нова сучасна модель фінансування системи охорони здоров’я повинна 

передбачати чіткі прозорі гарантії держави щодо надання медичної допомоги, 

фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний розподіл 

фінансових ресурсів та скорочення неформальних платежів. Слід зазначити, що 

метою державного регулювання страхового механізму є розробка програми 

мінімальних державних гарантій надання громадянам медичної допомоги. 

Програма державних гарантій повинна бути чітко визначена і збалансована з 

фінансовими можливостями держави. При цьому розрахунок вартості програми 

доцільно проводити за ринковою вартістю медичної послуги і відповідно до 

цього визначати мінімальний набір медичних послуг. Тільки під час виконання 

цієї умови можлива диференціація нормативів фінансування програми 

обов’язкового медичного страхування з встановленням лімітованого розміру 

ставки страхових внесків за працююче населення. Безперечно, обов’язком 
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держави є страхування непрацюючого населення, надання податкових пільг для 

працюючого населення, що здійснює страхові внески на обов’язкове та 

добровільне медичне страхування [3, 11]. 

Щодо добровільного медичного страхування в Україні, то його 

популярність рік у рік зростає, про що свідчить ріст як кількості укладених 

договорів, так і сум страхових платежів. Проте значного поширення на 

вітчизняному страховому ринку воно ще не набуло, що підтверджує вітчизняна 

статистика, згідно якої частка послуги добровільного медичного страхування у 

загальному об'ємі страхового ринку складає лише 2,6%, при загальній кількості 

застрахованих даним видом страхування у 2% від загальної кількості населення, 

в т.ч. індивідуальних страхувальників - менше 1%. Хоча, останнім часом  –  в 

умовах кризового розвитку української економіки – на вітчизняному страховому 

ринку добровільне медичне страхування поступово завойовує свої позиції, 

поступаючись за темпами зростання хіба що автомобільному страхуванню. 

Найпоширеніші страхові продукти на випадок настання страхової події 

гарантують виплату страхових сум безпосередньо медичним установам, при 

ньому забезпечується вибір медичної установи й лікувального персоналу, 

контроль і експертиза якості лікування, що забезпечує почуття захищеності 

застрахованим особам. На сьогодні середній рівень виплат при добровільному 

медичному страхуванні становить понад 60% [6].  

Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного медичного 

страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня життя громадян, 

появою на ринку добровільного медичного страхування нових гравців і тому 

потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення сучасних основних 

проблем та перспектив поширення даного виду страхування, що головним чином 

визначені реаліями вітчизняних економічних умов. При чому, страховики 

констатують, що структура попиту на добровільне медичне страхування 

останніми роками зазнала значних змін. По-перше, усе активніше цікавляться 

цим видом страхування підприємства, що турбуються про соціальний захист 

своїх працівників, тоді як раніше серед покупців були переважно іноземці. По-
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друге, медичне страхування перестає бути привілеєм київських підприємств. До 

процесу страхування енергійно долучаються регіони. Так, у деяких компаніях 

обсяги регіональних продажів полісів добровільного медичного страхування уже 

значно перевищують столичні. Загалом же, нині в Україні оформити поліс 

добровільного медичного страхування пропонують, за даними журналу 

«Експерт Україна», близько 80-и страхових компаній, але по-справжньому 

зацікавлені в цьому виді страхування і роблять на нього ставку тільки близько 

тридцяти [2].  

Незважаючи на в цілому позитивні тенденції у розвитку добровільного 

медичного страхування на теренах вітчизняного страхового ринку, даний 

сегмент поки що є досить проблематичним. Насамперед, це стосується того, що 

самі страховики не надто бажають зв'язуватись з медициною, оскільки на їх 

переконання це невиправдано складно і невигідно, з точки зору страхових 

виплат, рівень яких нижче 45-60% не опускається, зумовлюючи діяльність 

вітчизняних страховиків практично на межі рентабельності. В свою чергу, 

українці не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, 

тому що. вони, як і раніше, залишаються досить дорогим задоволенням. 

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні ринок 

добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за 

рахунок корпоративного напрямку. Страхування ж фізичних осіб є для 

страховиків не вигідним, оскільки заплативши за медичну страховку, що є 

очевидним свідченням наявних або потенційних проблем зі здоров'ям, клієнт 

прагне до максимуму використовувати поліс. Корпоративні ж клієнти 

прибутковіші, оскільки компанії страхують відразу 100-500 працівників (часто 

за найдорожчою програмою з великим набором послуг), багато хто з яких взагалі 

не ходить до лікарів [7].  

На ринку добровільного медичного страхування необхідно розвивати і 

конкуренцію серед страховиків, що спеціалізуються на даному виді страхування, 

від чого має виграти, насамперед, вітчизняний споживач. Оскільки конкурентне 

середовище в перспективі створить умови для зниження ціни купівлі страхового 
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полісу з добровільного медичного страхування, а також підвищення рівня якості 

медичних послуг, які пропонуватимуться страховиками страхувальникам. 

Водночас розвиток добровільного медичного страхування вимагає також 

значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової 

політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній а також 

підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних працівників. 

Така система заходів дозволить створити умови для найбільш повного 

задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної 

допомоги, зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети та долю 

тіньової медицини в системі медичного обслуговування, допоможе уникнути 

необґрунтованих витрат на надання зайвих медичних послуг з метою одержання 

додаткового прибутку, підвищить фінансовий стан працівників медичних 

установ [8]. 

Отже, розвитку недержавного медичного страхування може сприяти лише 

той прошарок населення держави, який має стабільні і високі доходи. Таке явище 

підкреслює необхідність то доцільність удосконалення законодавчо-

нормативної бази, яка регламентує процес формування доходів населення різних 

соціальних груп, що сприятиме появі коштів, які зможуть витрачатися на 

недержавне медичне страхування та призведе до підвищення показника 

умовного здоров'я населення. Відомо, особливість систем фінансування охорони 

здоров'я за рахунок медичного страхування полягає в тому, що усі вони 

забезпечують лікування громадян лише у випадку їх хвороби, але заходи щодо 

профілактики хвороб і зміцнення здоров'я ними практично не передбачаються. 

Тому, на нашу думку, доцільно розширити сферу страхових послуг у галузі 

медичного страхування шляхом включення профілактичних заходів пов'язаних 

із хворобою після її фактичного лікування. 

Враховуючи вище викладене, цілком зрозумілим є те, що для розвитку 

медичного страхування в Україні необхідно впроваджувати слідуючи заходи: 

- вдосконалення законодавчого поля у сфері медичного страхування, яке має 

регламентувати процеси накопичення доходів населення у відповідності з 
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реаліями сьогодення в економічному просторі, включати повний механізм 

надання страхових послуг із виваженою системою контролю за діями посадових 

осіб вказаного процесу; 

- відпрацювати механізм фінансування процесів медичного страхування, 

який має бути змішаної форми включаючи: вільні кошти населення для 

недержавних страхових організацій; максимізації частки бюджетних коштів для 

охорони здоров'я, які сприятимуть розвитку обов'язкового медичного 

страхування; залучення частки прямих іноземних інвестицій, що отримуються 

для функціонування галузі "охорона здоров'я та соціальна допомога"; 

- розширення послуг медичного страхування, які повинні охоплювати цикл: 

лікування хвороби, профілактика, санаторно-курортне лікування; 

- корегування окремих положень податкового законодавства з метою 

впровадження стимулів для медичного страхування; 

- підвищення страхової культури населення у сфері надання медичних 

послуг, шляхом введення дієвого контролю за їх виконанням; 

- розширення системи підготовки фахівців медичного страхування, які 

повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, менеджменту та фінансів [2, 

10]. 

Таблиця 1 - Шляхи активізації добровільного медичного страхування  

№ Заходи Сутність 

1 Необхідність усвідомлення необхідності, соціальної користі введення 

обов'язкового медичного страхування 

2 Апробація 

зарубіжного 

досвіду 

використання матеріалів поглибленого дослідження правових, 

економічних, медико-демографічних і організаційних аспектів 

медичного страхування різних країн світу 

3 Модернізація 

діючої ситеми 

введення в практику організації охорони здоров'я системи 

забезпечення та контролю якості медичної допомоги, 

механізмів захисту прав основних суб'єктів обов'язкового 

медичного страхування - пацієнтів і медичних працівників 

4 Стимулювання забезпечення самостійності господарюючих суб'єктів 

5 Контроль запровадження механізмів громадського та державного 

контролю щодо раціонального і цільового використання 

іноземних інвестицій, благодійних та інших фондів 

6 Фінансування визначення обсягів фінансування медичних послуг за рахунок 

власних коштів споживачів 
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Закінчення табл.1 
7 Регулювання 

відносин 

поступове запровадження договірних форм регулювання 

професійних відносин медичних працівників і пацієнтів з 

установленням відповідальності за невиконання та неналежне 

виконання обов'язків за договором 

8 Впровадження 

медичного права 

впровадження в правове поле держави нової галузі права 

медичного права та розроблення на його основі Медичного 

кодексу України 

9 Роз’яснувальна 

робота 

проведення постійної інформаційно-просвітницької стратегії та 

роз'яснювальної роботи з питань, що стосуються 

функціонування системи обов'язкового медичного страхування 

 

Необхідно адаптувати медичну галузь до нових ринкових умов, що склалися 

в суспільстві. Адаптація потребує точного обліку конкретних умов, в яких 

функціонувала й існує зараз медична галузь. 

 Реформи в медицині впливають на основні правові, економічні, політичні, 

етичні, етнічні та духовні цінності. Нова ефективна робота реформованої 

медичної галузі перерозподілить повноваження, права, ресурси та привілеї. 

Питання впровадження реформ у медичній галузі - не самодостатній процес. 

Його необхідно спрямовувати настійливо, постійно, з чітким розумінням 

правових, суспільних і політичних наслідків реформи, яка виходитиме за рамки 

медичної діяльності.  

Роззброєння потенційних противників реформи, у тому числі тих, хто 

працює в медицині, є ще одним завданням (як і акумуляція ресурсів, необхідних 

для забезпечення реформ). Для підтримки реформи законодавства в медичній 

галузі необхідна довіра і підтримка соціальних інститутів суспільства. 

Реформи в медичній сфері повинні ґрунтуватися на розумінні її завдань і 

роботи. Медичні працівники по-новому мають розглядати свою практичну 

діяльність, вивчати та застосовувати нові навички правових відносин з людьми, 

яким вони надають медичну допомогу. Медичні працівники, які знають про свою 

роботу більше, повинні брати участь у плануванні та реалізації реформ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ НА 

РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку  й удосконалення 

оподаткування доходів від операцій на ринку страхових послуг України. 

Визначено, що, з одного боку, страховики повинні оподатковувати свою 

діяльність за загальними правилами для суб’єктів господарювання, а з іншого – 

за спеціальним підходом оподаткування доходів від страхової діяльності.  На 

основі проведеного аналізу зроблено висновок про неоднозначний підхід в 

оподаткуванні, що створює додаткові проблеми в діяльності страхових 

компаній та несприятливо впливає на розвиток страхового бізнесу в Україні. 

Ключові слова: страхування, оподаткування, ставки податку, ринок страхових 

послуг. 

Реформування підходів в оподаткуванні ринку страхових послуг 

залишається нагальним і надзвичайно складним питанням. Слід зазначити, що 

страховий ринок є досить могутнім фінансовим інструментом, і від його стану, 

рівня розвитку страхової справи залежить інвестиційна привабливість країни. 

Тому відносини, що виникають у сфері страхування, підпадають під особливе 

правове регулювання з боку держави. 

Питанням теорії і практики страхування, у т.ч. оподаткування, присвятили 

свої праці такі вітчизняні вчені як В.В. Вітлінський, С.С. Осадець, С.М. 

Ілляшенко, Р.П. Смоленюк, О.Ю. Мазинюк, Н.Л. Замкова, І.В. Гнидюк, А.О. 

Нікітішин, М.Д. Пасічний [3-7] та інші. Проте залишається багато питань, які 

потребують додаткового вивчення. Йдеться насамперед про забезпечення 

удосконалення оподаткування доходів від операцій на ринку страхових послуг. 

Метою статті є узагальнення особливостей оподаткування доходів, 

отриманих на страховому ринку України, та розробка пропозицій щодо його 
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удосконалення. 

З 01.01.2015 р. в Україні запроваджено змішану систему оподаткування 

страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок у розмірі 3% 

від суми страхових платежів, внесків, премій (пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 

Податкового кодексу) та податок на прибуток, отриманий від здійснення 

господарської дальності страховика (страхової, фінансової та іншої). Таким 

чином, маємо два об’єкти оподаткування: 

- по-перше, відповідно до загальних правил - прибуток від страхової 

і нестрахової діяльності, що оподатковується за загальною ставкою 18%; 

- по-друге, відповідно до спеціальних правил -дохід від страхової 

діяльності, для оподаткування якого застосовуються різні ставки. 

Слід зазначити, що під кожний із зазначених об’єктів оподаткування 

виокремлено правила і ставки оподаткування. При цьому, як установлено 

у п. 136.5 ст. 136 Податкового кодексу, податок на дохід від страхової діяльності 

є частиною податку на прибуток. 

Ставки податку встановлюються у таких розмірах (табл.1): 

Таблиця 1 – Ставки податку, які застосовують страховики. 

Ставки податку, які застосовують страховики 

0% 3% 18% 

за договорами довгострокового 

страхування життя, договорами 

добровільного медичного страхування 

та договорами страхування у межах 

недержавного пенсійного забезпечення, 

зокрема договорами страхування 

додаткової пенсії 

від об’єкта 

оподаткування за 

договорами 

страхування на дохід 

від страхової діяльності 

на прибуток від 

страхової і не 

страхової діяльності, 

що оподатковується за 

загальною ставкою 

 

3% від об’єкта оподаткування за договорами страхування (пп. 136.2.1 п. 

136.2 ст. 136 Податкового кодексу); 

0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами 

добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах 

недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування 

додаткової пенсії (пп. 136.2.2 вищезазначеного пункту). 
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Відповідно до пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу спеціальний 

об’єкт оподаткування розраховується як сума страхових платежів, страхових 

внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування 

і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії 

за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування 

страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої 

договором співстрахування. Зазначеним підпунктом Податкового кодексу 

не передбачено включення до складу об’єкта оподаткування податком на дохід 

страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих 

страховиком за договорами перестрахування. 

Таким чином, вхідні перестрахувальні премії до об’єкта оподаткування 

не включаються, і сам об’єкт на вихідні перестрахувальні суми за договорами 

перестрахування не зменшується. 

Водночас деякий час у платників були сумніви з трактування цього питання, 

оскільки ст. 12 Закону про страхування визначено, що перестрахування - 

це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) 

на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків 

перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або 

нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із 

законодавством країни, в якій він зареєстрований. Страховик (цедент, 

перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, 

залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно 

з договором страхування. Тобто перестрахування можна розглядати як різновид 

страхування, що може спричинити двояке трактування норми пп. 141.1.2 п. 141.1 

ст. 141 Податкового кодексу. 

Аналогічні норми наведено і в Цивільному кодексі. При цьому визначення 

договору перестрахування наведено у ст. 987 цього Кодексу як окремий, 

відмінний від договору страхування, вид договору у сфері страхування. 

Листом № 15699/7/99-99-15-02-02-17 надано чітке роз’яснення 

з порушеного питання, згідно з яким якщо виникає необхідність перестрахування 
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ризику і страховик укладає договір перестрахування з іншим страховиком, то 

податкові наслідки в частині оподаткування не виникають у: 

- страховиків, які перераховують страхові платежі за договорами 

перестрахування іншій страховій компанії (перестраховику), з якою укладено 

договір перестрахування, і не зменшують об’єкт оподаткування податком 

на дохід за ставкою 3%; 

- перестраховиків, які отримують страхові платежі за такими договорами 

перестрахування і не включають їх до складу об’єкта оподаткування податком 

на дохід за ставкою 3%. 

Крім того, до зазначеного об’єкта оподаткування не включаються інші, ніж 

страхові премії, доходи від страхової діяльності, такі як: 

- інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів 

резервів страхування життя; 

- суми винагород, що належать страховику за укладеними договорами 

страхування, співстрахування, перестрахування; 

- доходи від реалізації права регресної вимоги страховика 

до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині 

перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями, та інші доходи, 

нараховані страховиком у межах страхової діяльності. 

За загальним правилом оподатковуваний прибуток страховика визначається 

за даними бухгалтерського обліку, який компанії повинні вести згідно з МСФО. 

За відправну точку береться фінансовий результат до оподаткування, який 

підлягає відповідним коригуванням, які або збільшують, або зменшують 

цю суму. 

Головний коригуючий показник передбачено у пп. 141.1.1 п. 14.1 ст. 14 

Податкового кодексу — це нарахований страховиком податок на дохід 

за ставкою 3%, який визначено як різницю, що зменшує фінансовий результат 

до оподаткування такого страховика. 

Далі для страховиків передбачено низку коригувань фінансового результату 

страховика до оподаткування у зв’язку із формуванням та використанням 
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специфічних для страхової галузі страхових резервів (підпункти 141.1.3 і 141.1.4 

п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу). Так, зідно з пп. 141.1.3 вищезазначеного 

пункту фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується: 

- на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або 

математичних) відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або 

математичних) відповідно до методики, яка визначається Нацкомфінпослуг 

за погодженням з Мінфіном України. 

Водночас фінансовий результат до оподаткування страховика згідно 

з пп. 141.1.4 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу зменшується: 

- на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або 

математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму страхового резерву (технічного або математичного), 

сформованого в розмірі та порядку, передбаченими вищевказаною методикою. 

 В узагальненому вигляді механізм коригування фінансового результату 

страхової кмпанії до оподаткування узагальнено в табл.2 

Компанії, що здійснюють ризикові види страхування, формують та ведуть 

облік таких технічних резервів: 

- резерв незароблених премій (частина страхових премій за договорами 

страхування, що відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату. 

За своєю суттю це інструмент поділу отриманих премій між суміжними звітними 

періодами); 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків;           

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

- спеціальні технічні резерви, що формуються компаніями, які проводять 

окремі види обов’язкового страхування: резерв катастроф та резерв коливань 

збитковості. 
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Таблиця 2 – Коригування фінансового результату страхової компанії до 

оподаткування 

Фінансовий результат до оподаткування страховика 

збільшується зменшується 

на суму витрат на формування 

страхових резервів (технічних або 

математичних) відповідно 

до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

 

на суму коригування (зменшення) страхових 

резервів (технічних або математичних), на яку 

збільшився фінансовий результат 

до оподаткування відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

на суму коригування (зменшення) 

страхових резервів (технічних або 

математичних) відповідно до методики, 

яка визначається Нацкомфінпослуг 

за погодженням з Мінфіном України. 

на суму страхового резерву (технічного або 

математичного), сформованого в розмірі 

та порядку, передбаченими методикою, яка 

визначається Нацкомфінпослуг за 

погодженням з Мінфіном України 

 

Порядок обчислення розміру кожного з вищезазначених технічних резервів 

встановлено Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів 

за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими 

розпорядженням № 3104. 

Компанії зі страхування життя формують і обліковують страхові резерви зі 

страхування життя, які поділяються на математичні резерви (резерви 

довгострокових зобов’язань) та резерви належних виплат страхових сум. 

Порядок обчислення цих резервів встановлено Методикою формування резервів 

із страхування життя, затвердженою розпорядженням № 24. 

Правомірність застосування наведених нормативних актів у коригуваннях 

фінансового результату до оподаткування страховика зазначено у листі 

№  19104/6/99-99-19-02-02-15. 

Водночас, не всі страхові компанії мають можливість коригувати свій 

фінансовий результат до оподаткування. Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

Податкового кодексу платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності 

(за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 
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обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 

20 млн.  грн., можуть визначати об’єкт оподаткування без коригування 

фінансового результату до оподаткування на всі різниці, передбачені розділом 

III Податкового кодексу (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування 

минулих звітних років). Зазначимо, що таким правом можна скористатися 

не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких 

виконується дохідний критерій. 

Нарахований страховиками податок на дохід саме й є різницею, яка зменшує 

фінансовий результат до оподаткування такого страховика. Враховуючи 

зазначене, якщо у страховика дохід від будь-якої діяльності за останній річний 

звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн. і такий страховик 

скористався можливістю визначати об’єкт оподаткування без коригування 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 

значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені 

відповідно до положень розділу III Податкового кодексу, то такий страховик 

не має права зменшувати фінансовий результат до оподаткування на різницю 

у вигляді нарахованого податку на дохід за ставкою, визначеною пп. 136.2.1 

п. 136.2 ст. 136 цього Кодексу.  

Розрахунок обсягу доходів від будь-якої діяльності страховика відбувається 

за наступною схемою. Для цілей застосування пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

Податкового кодексу (розрахунку 20-мільйонного бар’єру) до річного доходу 

від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, 

включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Поняття доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для страховиків не має 

такого значення, як для інших платників податку на прибуток, оскільки МСФЗ 

не містять такого поняття. Національні ПБО, якими затверджено форми 

звітності, що використовують страховики, розрізняють «дохід (виручка) 

від реалізації продукції» і «зароблені страхові премії». 

Відповідно до п. 3.4 Методрекомендацій № 433 у додатковій статті «Чисті 
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зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій 

(платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування 

з перестрахувальниками протягом звітного періоду. Така сума включає частки 

страхових премій (платежів, внесків), що належать страховику, зменшену 

на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за винятком 

частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій 

на кінець звітного періоду (за винятком частки перестраховика) та зменшену 

на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих 

страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна 

сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку 

валового прибутку (збитку). 

Враховуючи специфіку діяльності страхових компаній, для визначення 

обсягу доходу страховика від будь-якої діяльності, крім сумарного значення 

рядків 2000 («Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»)), 

2120 («Інші операційні доходи»), 2200 («Дохід від участі в капіталі»), 2220 («Інші 

фінансові доходи»), 2240 («Інші доходи»), враховується також значення рядка 

2010 «Чисті зароблені страхові премії» «Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід)» (форма 2). 

Підрахований дохід страховики відображають у рядку 01 «Дохід від будь-

якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку» декларації з податку на прибуток підприємств, 

затвердженої наказом № 897. Аналогічну позицію викладено в листі 

№ 9281/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до пп. 132.2.2 п. 132.2 ст. 132 Податкового кодексу за ставкою 

0% оподатковуються суми страхових платежів (страхових премій), нарахованих 

за договорами страхування (співстрахування) довгострокового страхування 

життя, добровільного медичного страхування та страхування у межах 

недержаного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування 

додаткової пенсії. Кожному з перелічених договорів надано відповідне 

визначення у підпунктах 14.1.52, 14.1.52, 14.1.52 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 
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Податкового кодексу, які обумовлюють особливості таких договорів. Якщо 

договір страхування не відповідає відповідним вимогам, слід застосовувати 

ставку оподаткування у розмірі 3%. 

Щодо відповідальності роботодавця-страхувальника і окремо страховика 

у випадку дострокового розірвання або невиконання умов договорів страхування 

(співстрахування) довгострокового страхування життя, добровільного 

медичного страхування та страхування у межах недержаного пенсійного 

забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, то така 

відповідальність може поширюватися тільки на роботодавців на підставі 

положень ст. 123 Податкового кодексу. Податкові зобов’язання страховика 

у зв’язку з розірванням та невиконанням умов наведених пільгових договорів 

страхування коригуванню не підлягають. 

Дослідження показало, що у 2015 році був запроваджений новий підхід в 

оподаткуванні страхової діяльності. З одного боку, страховики повинні 

оподатковувати свою діяльність за загальними правилами для суб’єктів 

господарювання, а з іншого – за спеціальним підходом оподаткування доходів 

від страхової діяльності. Неоднозначний підхід в оподаткуванні створює 

додаткові проблеми в діяльності страхових компаній та несприятливо впливає на 

розвиток страхового бізнесу в Україні. На жаль, за роки незалежності України 

страхова діяльність так і не набула належного розвитку, адекватного досвіду 

розвинутих країн. Тому потрібні подальші дослідження проблем оподаткування 

страхової діяльності, що дозволить виокремити продуктивні ідеї вдосконалення 

оподаткування, які варто рекомендувати до впровадження у якості змін до 

податкового законодавства. 
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Зазвичай українська банківська  система достатньо вразлива до системних 

потрясінь, яскравим доказом вище зазначеного може слугувати криза 2008-2009 

років, внаслідок якої у 30 банківських установах виникла нагальна потреба у 

проведенні капітальної реорганізації.  Під час кризи 2014 року та в період її 

посткризового процесу який тривав до  2020 року,  близько ста банків пройдуть 

процедуру банкрутства.  Головними причинами  вказаних процесів банкрутств 

являлися непрозора структура власності даних установ, відмивання в них 

грошових коштів, а також їх неплатоспроможності. В сукупності переліченого, 

це призвело до значного збільшення кількості банківських дефолтів, формування 

та реалізації системних ризиків із результатом руйнування економіки.  Тому, 

постає нагальне завдання попередити та не допустити впливу їх поступових 

ефектів на усю банківську систему в умовах загальноекономічної невизначеності  

пов’язаної з наслідками Пандемії COVID-19 у 2020 році та війна на Сході 

України. 

Наслідком масштабної загально держаної  банківської кризи двохтисячних 

став негативний вплив на фінансовий стан більшості домогосподарств, 

підприємницької дохідності суб’єктів господарювання, вказують на те, що 

напрямок дослідження системного ризику є надзвичайно актуальним.  

Метою дослідження є поглиблення теоретико-методологічних засад 

оцінювання механізму системного ризику банківської діяльності та формування 

комплексних рекомендацій, спрямованих на досягнення фінансової стабільності 

банківської системи України.  

Проблемою системного ризику займалися багато науковців, серед яких 

були і нобелівські лауреати, зокрема, Р. Енгл, К. Сімс, М. Спенс та інші. Не 

оминули дану проблематику і вітчизняні науковці, серед яких особливої ваги 

мають дослідження таких учених як О.І. Барановський, А.І. Гулей, О.В. Дзоблюк, 

Л.В. Жердецька, І.Б. Івасів, І.В. Краснова, Р.В. Корнилюк, О.О. Терещенко та 

інші. 

Україна разом з африканськими країнами Конго та Англією входять до 

трійки лідерів за частотою банківських криз. Остання криза, яка була у 2014-2016 
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роках призвела до небачених раніше збитків. Зокрема, втрати склали 38 % від 

ВВП, крім того ця криза призвела до посилення регулювання банківського 

сектора та націоналізацію найбільшого українського банку «Приватбанку». 

Ми погоджуємся з українським науковцем О.І. Барановським, який надає 

наступне визначення системного ризику. Системний ризик – це ризик, який 

проявляється в порушенні всієї банківської системи і провокує негативні 

наслідки для внутрішнього ринку та реального сектору економіки. Саме 

масштабність можливих наслідків зумовлює велику увагу регулятора до цього 

явища [1, с. 4]. 

Міжнародний валютний фонд наводить схоже визначення системного 

ризику, наголошуючи, що це ризик, який пов'язаний з порушенням 

функціонування фінансової системи і може суттєво негативно впливати на 

банківський сектор. 

Л.В. Жердецька сформулювала на узагальнення ознак системного ризику 

його загальні та специфічні властивості. До загальних належать: невизначеність, 

конфліктність, альтернативність. Специфічні властивості визначаються 

сутнісними ознаками системного ризику та притаманні будь-якому з його рівнів 

(раптовість настання; розповсюдження та порушення функцій системи) [4, с. 48]. 

Системний ризик ліквідності та ризик банківського сектору економіки 

можуть характеризувати як структурну, так і циклічну складові; у той час, як 

системний фінансовий ризик та системний реальний ризик свідчать про серйозні 

проблеми в економіці та характеризують циклічну складову системного ризику. 

Кожен із зазначених вище структурних елементів системного ризику може 

проявлятися на локальному, регіональному або глобальному рівнях. Структурна 

складова системного ризику означає погіршення виконання системою окремих 

функцій унаслідок порушення взаємозв’язків між учасниками чи банкрутства 

системно важливої установи. Циклічний системний ризик виникає внаслідок 

фазового (циклічного) переходу з одного стану рівноваги до іншого, тобто у 

періоди зміни різних фаз економічного циклу. 

Також Л.В. Жердецька зробивши узагальнення здобутків учених-
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економістів визначила специфіку системного ризику банківського сектору, яка 

полягає в наступному:  

1.  однією з причин виникнення системного ризику є кредитні цикли, а їхня 

глибина та ефективність пом’якшення з боку регулятора визначають передумови 

накопичення та глибину наслідків реалізації системного ризику;  

2.  одним із напрямів реалізації системного ризику є банківська криза;  

3. розповсюдження системного ризику між фінансовим та реальним 

секторами здійснюється передусім через банківський сектор [4, с. 121]. 

Передумови виникнення системного ризику полягають в об’єктивних 

особливостях розвитку та функціонування банківських систем і визначаються 

циклічністю економічного розвитку, тенденціями розвитку світових ринків 

(глобалізація, фінансіалізація, лібералізація), поведінкою ринкових суб'єктів 

(асиметрія інформації, моральний ризик, колективна поведінка), специфікою та 

роллю банківського сектору в економіці (фінансовий леверидж та трансформація 

строків). 

Р.В. Корнилюк систематизував сучасні методи оцінювання системного 

ризику. Науковець запропонував класифікацію методів оцінки за такими 

групами:  

1) макроіндикатори фінансової стійкості;  

2) мікроіндикатори ймовірності банкрутства банків;  

3) індикатори системної важливості банків;  

4) комплексні індикатори системного ризику [6, с. 18].  

Підкреслюється, що в умовах специфічної структури БСУ та нинішнього 

рівня розвитку фондового ринку України більшість сучасних комплексних 

індикаторів системного ризику неможливо розрахувати з огляду на дефіцит чи 

повну відсутність вхідних ринкових історичних даних. 

Також ним було обґрунтовано концептуальні основи макропруденційної 

політики, яка визначає ключовою функцією більшості центральних банків світу 

забезпечення фінансової стабільності банківської системи та зниження 

акумуляції системного ризику, що в свою чергу сприяє стійкому позитивному 
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внеску фінансового сектору в економічне зростання. Досліджено сутність та 

аргументовано доцільність застосування комплексу макропруденційних 

інструментів, систематизованих за проміжними цілями макропруденційної 

політики на шляху до досягнення основної цілі − фінансової стійкості 

банківської системи. 

За результатами аналізу й синтезу напрацювань українських та зарубіжних 

учених-економістів визначено фази накопичення, реалізації та розповсюдження 

системного ризику банківського сектору економіки. Встановлено, що у фазі 

накопичення важливо провести кількісну оцінку передумов, чинників та джерел 

системного ризику. Реалізація системного ризику характеризується раптовістю 

настання та втілюється у виникненні системної події. У фазі розповсюдження 

відбувається матеріалізація системного ризику у вигляді розгортання кризових 

явищ (настання кризи). У цьому зв’язку в дослідженні обґрунтовано, що 

системний ризик може матеріалізуватися на різних рівнях у вигляді кризи 

ліквідності, фінансової чи системної кризи. Встановлено, що серед учених-

економістів сформувався консенсус щодо типологізації фінансових криз – 

банківські, валютні та інфляційні, а також боргові кризи. 

Складний характер системного ризику втілюється у послідовній реалізації 

декількох банківських ризиків (кредитний, ринковий, операційний ризики та 

ризик ліквідності). Необхідність виокремлення цього елементу при 

структуризації поняття «системний ризик» продиктована вчасною 

ідентифікацією та розпізнаванням окремих видів ризиків, що дозволить 

обґрунтувати найбільш ефективні регуляторні заходи. 

На шляху до фінансової стійкості та зниження системного ризику 

банківська система України перебуває у процесі активного структурного 

перетворення. Ключовими вимірами системних змін є процеси банківської 

капіталізації, консолідації та концентрації, які, одночасно, стали трьома 

серйозними викликами для фінансових регуляторів з огляду на тісну 

взаємозалежність, позитивні наслідки та можливі загрози. 

В таких умовах великої ваги набуває ретроспективне дослідження і 
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розробка системи макропруденційного моніторингу подальшої динаміки ряду 

індикаторів концентрації та інших структурних показників банків, з паралельним 

порівняльним аналізом рівня структурної вразливості в Україні та інших країнах 

світу. Для побудови ефективної системи моніторингу структурної вразливості 

недостатньо розрахунку загально прийнятих агрегованих показників 

концентрації за активами. Деталізація за сегментами банківського ринку і 

використання різного інструментарію оцінювання концентрації дозволяє 

оперативно відстежувати відмінності у рівнях концентрації та конкуренції банків 

на різних ринках банківських продуктів, а також зрозуміти глибинні причини та 

наслідки зростання індексів концентрації в процесі очищення і трансформації 

банківської системи України. З метою ідентифікації системного ризику, 

рекомендуємо на регулярній основі здійснювати запропонований у науковій 

роботі аналіз чутливості індексів концентрації до кількості банків, 

консолідаційних процесів, а також структурних змін у банківській системі, 

викликаних різною швидкістю органічного зростання та капіталізації 

фінансових інституцій. 

Досвід глобальної кризи підтвердив, що ні підтримка фінансової стійкості 

окремих банків, ні досягнення цінової стабільності не є достатнім для 

гарантування фінансової стабільності. Таким чином мікропруденційний нагляд 

та монетарна політика були доповнені третім, макропруденційним компонентом. 

У даному напрямі банківського регулювання предметом мінімізації стає саме 

системний ризик, а не рівень цін чи індивідуальний ризик банку. 

Макропруденційна політика визначає ключовою функцією більшості 

центральних банків світу забезпечення фінансової стабільності банківської 

системи та зниження акумуляції (build-up) системних ризиків, що, в свою чергу, 

сприяє стійкому позитивному внеску фінансового сектору в економічне 

зростання. Фінансова стабільність, за визначенням ЄЦБ, це «умови, за яких 

фінансова система, до якої належать фінансові посередники, ринки та 

інфраструктура фінансових ринків, здатна протистояти шокам і мінімізувати 

фінансові дисбаланси. Це знижує імовірність збоїв у процесі фінансового 
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посередництва, які можуть бути достатньо жорсткими, щоб значно погрішити 

розміщення заощаджень у прибуткові інвестиційні можливості» [5, с. 117].  

Макропруденційна політика використовує переважно специфічні 

інструменти пруденційного нагляду для обмеження накопичення системного 

ризику, тим самим зводячи до мінімуму випадки порушень у процесі надання 

ключових фінансових послуг, які можуть мати серйозні наслідки для реальної 

економіки. Макропруденційні інструменти допомагають послабити наростання 

фінансових дисбалансів; формують систему захисту від системних шоків, яка 

знижує швидкість і гостроту їхнього поширення та впливу на 

економіку;виявляють та вирішують проблеми, пов’язані зі спільною для всіх 

учасників схильністю до ризиків (common exposures), проблеми концентрації 

ризиків, а також фінансових зв’язків і взаємозалежностей, які є джерелами 

зараження та ризиків поширення, які можуть поставити під загрозу 

функціонування банківської системи в цілому. 

Національний банк України у презентованій наприкінці 2018 р. «Стратегії 

макропруденційної політики» виокремлює низку системних ризиків тривалої дії, 

на які планує сфокусувати зусилля по моніторингу, а за необхідності 

інструменти макропруденційного регулювання:  

– коротка строковість ресурсів банків; – суттєва доларизація банківського 

ринку;  

– значна частка державного капіталу в банківській системі;  

– стрімке зростання споживчого кредитування;  

– суттєва концентрація кредитних ризиків;  

– висока частка недіючих кредитів;  

– перетікання операцій та активів до небанківського фінансового сектору. 

Підсумовуючи розгляд причин системних криз як негативних наслідків 

реалізації системного ризику, слід підкреслити, що саме структурна вразливість 

банківської системи, що формується на різних фазах кредитного макроциклу, 

стає ключовою передумовою, здатною підсилювати і поширювати системні 

шоки. Прикладами внутрішньої вразливості є високе загальне кредитне 
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навантаження, невиправдано високі ціни на активи, значні дисбаланси за 

строками чи ліквідністю у структурі банківських активів та пасивів. 

Деструктивна реалізація системного ризику являє собою результат взаємодії між 

зовнішніми шоками (поштовхами, тригерами) та внутрішньою вразливістю 

банківської системи. 

Отже, оцінювання системного ризику є важливим для розуміння напряму 

розвитку банківського сектору України. Єдиного підходу до визначення 

банківського системного ризику поки що не існує. Дослідники пропонують 

використовувати різні комбінації фінансових та економічних показників для 

оцінювання системного ризику. 

Слід виділити схему механізму формування системного ризику, яка 

складається з таких основних компонентів: системних шоків, каналів поширення 

та підсилення системного ризику та структурні вразливості, які є внутрішніми 

слабкостями банківської системи, котрі збільшують імовірність розгортання 

системної кризи. Дані вразливості за рівнем виникнення запропоновано поділяти 

на: а) макровразливості на рівні соціально-економічної системи: 

макроекономічні дисбаланси, соціальні дисбаланси, психологічні фактори, 

слабкість регуляторних і наглядових систем, проблеми із ринковою 

дисципліною, судовою системою, асиметрією інформації та іншими 

інституціональними елементами; б) мезовразливості на рівні банківської або 

фінансової систем: надмірна чи недостатня концентрація капіталу, неефективні 

процеси консолідації, послаблення банківської конкуренції, розвиток систем 

тіньового банківництва, ризики фінансових інновацій і fintech, неконтрольована 

кредитна експансія, що зумовлює зростання відношення кредитів до депозитів 

до критичних рівнів, підвищення частки зовнішніх активів на балансах банків 

тощо; в) мікровразливості на рівні окремих банків та їхніх контрагентів: слабкий 

фінансовий стан індивідуальних банків, низька операційна ефективність, 

високий рівень проблемних активів, кредитний, процентний, валютний ризики, 

ризики втрати ліквідності, операційні та інші ризики банків. Залежно від того, 

які з елементів зазначеного механізму залучені до процесу розгортання 
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системної нестабільності, визначається специфіка системної кризи, а також 

оптимальні методи її подолання. 
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політики з урахуванням поглиблення бюджетного реформування.  

Ключові слова: бюджетна політика; виконання бюджету; доходи бюджету, 

видатки бюджету; державний борг; децентралізація. 

В умовах сьогодення соціально-економічний розвиток регіонів 

обумовлюється дієвою бюджетною політикою. Адже, для виходу на траєкторію 

стійкого економічного зростання необхідна обґрунтована та ефективна 

бюджетна політика, яка сприяє досягненню стратегічних орієнтирів розвитку 

територіальних громад.  

Станом на тепер, для регіонів України вкрай важливо формувати таку 

бюджетну політику, яка забезпечувала результативне використання бюджетних 

коштів, формування достатньої доходної бази бюджетів для належного 

соціально-економічного забезпечення населення. Побудова бюджетної політики, 

здатної ефективно впливати на макроекономічні та мікроекономічні процеси на 

рівні адміністративно-територіальних одиниць, вкрай важлива. Це завдання 

особливо загострюється та актуалізується в умовах нестабільності економічної 

динаміки, коли в Україні водночас розгорнулися бюджетно-податкове 

реформування та бюджетна децентралізація. 

Метою статті є дослідження сучасного стану бюджетної політики  регіонів 

України та обґрунтування пріоритетних напрямів її удосконалення. 

Бюджетну політику місцевому рівні, її сучасний стан та напрями 

вдосконалення досліджували такі науковці, як Валуйський І. А, Возняк Г. В.,  

Гнидюк І.В., Замкова Н.Л. та ін. Підтверджуючи той факт, що велика кількість 

науковців  працюють над цією проблематикою, нині питання вдосконалення 

бюджетної політики в умовах децентралізації є актуальним науковим завданням, 

що потребує подальшого дослідження. 

Отже, формування ефективної моделі реалізації бюджетної політики на 

місцевому рівні є запорукою розвитку регіонів, їх економічного зростання, а як 

результат задоволення потреб місцевого населення, що є основною метою 

проведення бюджетної політики. 

Для результативного аналізу бюджетної політики на регіональному рівні 
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розглянемо її основні складові. Так, головними елементами бюджетної політики 

є її  дохідна та видаткова частини (рисунок 1). 

 

Рисунок 1  Динаміка доходів і видатків місцевих бюджетів України у 

2016-2020 рр., млрд. грн. [5]. 

 

Аналіз даних таблиці 1, демонструє те, що впродовж аналізованого періоду 

як дохідна, так і видаткова частини мали тенденцію до зростання. Так, у 2020 

році доходи місцевих бюджетів України становили 474,1 млрд. грн., що на 108,2 

млрд. грн більше ніж у досліджуваному 2016 році. Видатки у 2020 році склали 

510,9 млрд. грн., що, в свою чергу, більше на 103 млрд. грн. ніж у 2016 році. 

Також, впродовж 2016-2020 років спостерігається постійне перевищення 

видаткової частини бюджету над дохідною, що супроводжує дефіцит місцевих 

бюджетів.  

Дослідження практики формування доходів місцевих бюджетів показало, 

що основним джерелом, за рахунок якого відбувається наповнення місцевих 

бюджетів, є податкові надходження та офіційні трансферти [7-9, 4, с. 68]. Серед 

надходжень місцевих бюджетів найбільшу частку займають податкові 

надходження.  
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Так, податкові надходження протягом 2016-2020 років мали тенденцію до 

збільшення, у 2020 році їхня сума склала 285,2 млрд. грн., що на 143,9 млрд. грн. 

менше ніж у аналізованому 2016 році. Відносно малу частку серед власних 

доходів займають неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом,  

у 2020 році дані показники становили 21,4 млрд. грн. та 3,4 млрд. грн. відповідно. 

Таблиця 1  Динаміка надходжень до місцевих бюджетів України, 2016-

2020 рр., млрд. грн. 

 Показник 2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 

(2020/2016) 

Податкові 

надходження  

141,3 185,7 232,5 270,5 285,2 143,9 

Неподаткові 

надходження  

21,8 25,9 28,1 26,1 21,4 -0,4 

Доходи від 

операцій з 

капіталом  

1,4 1,8 2,1 2,9 3,4 2,0 

Офіційні 

трансферти  

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

Інші доходи  1,1 0,3 0,8 0,7 1,3 0,2 

Разом 363,2 493,9 562,4 560,5 471,4 108,2 

Розроблено автором на основі [6] 

 

Вагому частку у дохідній частині місцевих бюджетів займають офіційні 

трансферти. Це свідчить про високу залежність місцевих бюджетів від 

державних коштів. Так, сума офіційних трансфертів у 2020 році становила 160,1 

млрд. грн., що на 100,2 млрд. грн. менше ніж у 2019 році. Скорочення суми 

надходжень фінансових ресурсів з державного бюджету до місцевих було 

спричинене економічним становищем в країні та, зокрема, поширенням пандемії 

COVID-19.  

Відповідно до даних таблиці 2, у 2020 році з державного бюджету місцевим 

бюджетам надано трансфертів (базову дотацію, додаткові дотації, субвенції) у 

загальній сумі 160,1 млрд. грн., що на 100,2 млрд грн менше, ніж у 2019 році.  

За даними Державного казначейства зменшення обсягу міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам відбулося за рахунок  

зменшення медичної субвенції, яка надавалася місцевим бюджетам лише у 
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І кварталі 2020 р., оскільки з 1 квітня 2020 р. заклади охорони здоров’я перейшли 

на фінансування відповідно до Програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення.  

Таблиця 2  Динаміка надходжень офіційних трансфертів до місцевих 

бюджетів, 2016-2020 рр., млрд. грн. 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 
Відхилення 

(2020/2016) 

Дотації, з них: 7,9 22 25,1 25,8 22,6 14,7 

Додаткові дотації - 15,1 16,5 15,3 9,4 9,4 

Базова дотація  5,9 5,8 8,2 10,3 13,2 7,3 

Стабілізаційна дотація  2,0 1,1 0,4 0,2 - - 

Субвенції, з них: 189,7 257,6 273,3 234,5 138,5 -51,2 

Освітня субвенція  44,5 51,5 60,4 70,3 81,2 36,7 

Медична субвенція  44,4 56,2 61,6 56,1 14,5 -29,9 

Інші субвенції  53,9 7,0 28,9 22,4 95,7 41,8 

Всього  197,6 279,6 298,4 260,3 160,1 -36,6 

Розроблено автором на основі [6]. 

 

З перерахованих трансфертів місцевими бюджетами повернуто до 

державного бюджету як невикористані 1,1 млрд. грн. Із місцевих бюджетів до 

державного бюджету перераховано реверсну дотацію у сумі 8,8 млрд грн, що на 

2,0 млрд. грн. більше, ніж у 2019 році. 

Таблиця 3  Структура заборгованості місцевих бюджетів України у 2020 

році, млрд. грн. 

Класифікація 

боргу 

Позики 

банків та 

фінансових 

установ 

Позики за 

рахунок 

ресурсів 

ЄКР 

Позики, що 

надавалися 

між рівнями 

бюджетів 

Зобов'язання 

за цінними 

паперами 

Зобов'язання 

за взаємними 

розрахунками 

 

Внутрішній 

борг  

7,1 9,0 7,6 4,6 1,7 

Зовнішній 

борг  

4,1 - - - - 

Всього  11,2 9,0 7,6 4,6 1,7 

Розроблено автором на основі [6] 

 

Аналізуючи дані таблиці 3, можна стверджувати, що загальна сума 

заборгованості місцевих бюджетів у 2020 році становить 34,1 млрд. грн. Загалом, 

що стосується внутрішнього боргу, то сума становить 30,1 млрд. грн. а зовнішній 
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борг у розмірі 4,1 млрд. грн. Найбільша сума заборгованості за позиками банків 

та фінансових установ  11,2 млрд. грн. 

Отже, дослідивши бюджетну політику регіонального рівня, можна виділити 

низку проблемних аспектів у системі її функціонування, а саме: низький рівень 

автономії місцевих бюджетів; переважання видаткової частини бюджету над 

дохідною; наявність заборгованості місцевих бюджетів (як внутрішньої, так і 

зовнішньої). 

Вирішення проблем оптимізації системи міжбюджетних відносин в умовах 

розширення фінансової самостійності місцевого самоврядування можна 

забезпечити шляхом чіткого розподілу повноважень між органами державної 

влади та місцевого самоврядування; вдосконалення вирівнювання за доходами. 

В частині вдосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетної 

політики слід унормувати стратегічні документи, посилити прозорість і 

відкритість бюджетного процесу на місцевому рівні, вдосконалити систему 

соціальної підтримки населення [1, с. 135]. 

Вдосконаленню бюджетної політики розвитку регіонів України в умовах 

поглиблення реформи фінансової децентралізації, а отже, і зміцненню 

самостійності місцевих бюджетів і розширенню їх фінансової спроможності 

сприятиме: вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб і 

майнового податку, інвентаризація державних цільових програм та приведення 

їх у відповідність до наявних фінансових ресурсів, запровадження постійного 

моніторингу ефективності використання бюджетних коштів та діяльності 

головних розпорядників і розпорядників нижчого рівня [1, с. 171].  

Таким чином, місцеві бюджети, попри втілення вжиття реформи 

децентралізації, все ще залишаються фінансово залежними від державного 

бюджету, що свідчить про неефективність наявної бюджетної політики й 

потребу швидких, скоординованих дій для внутрішньої стабілізації та 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Важливим завданням 

бюджетної політики як ефективного інструменту соціально-економічного 

розвитку України й адміністративно-територіальних громад в умовах 
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децентралізації є гармонізація структури доходної та видаткової частин 

бюджету. 
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ЗНАЧИМІСТЬ 

У статті автором проведена оцінка медичного страхування в Україні та 

визначено його значимість на ринку страхових послуг. Доведено, що з метою 

забезпечення стабільності ринку добровільного медичного страхування доцільно 

створити Медичний страховий пул, який матиме спільний стабілізаційний фонд. 

Ключові слова: страховий ринок, медичне страхування, страхування, ринок 

добровільного страхування, страхова виплата. 

Сучасне страхування – одна із галузей економіки України, що досить 

динамічно розвивається. Обсяги операцій на ринку страхових послуг неухильно 

зростають. Страхування суттєво впливає на соціально-економічну стабільність 

суспільства і як таке – належить до кола чинників, що безпосередньо визначають 

рівень економічної безпеки країни. Страхування є стабільним і довгостроковим 

джерелом інвестування. Створення сприятливих умов для розвитку страхування 

в Україні потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання 

наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного 

функціонування національного страхового ринку. Дослідження механізму 

використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці 

дозволить повніше використовувати його в умовах України. 

Дослідженню страхових правовідносин, були присвячені праці вітчизняних 

та закордонних вчених, а саме: В. Базилевича, А. Болдової, Р. Василишина, Т. 

Говорушко та інші. З’ясування місця страхової галузі України на світовому 

ринку страхування є предметом розгляду ряду вітчизняних науковців, таких як 

В. Д. Базилевич, Є. І. Войнова, О. О. Гаманкова, О. С. Журавка, О. М. Залєтов, 

О. Є. Новіков, Л. В. Шірінян та ін. Та попри значний доробок науковців у сфері 

медичного страхування, залишаються актуальними питання удосконалення 
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системи добровільного медичного страхування. В останні роки відчувається 

значна зацікавленість українських вчених-правознавців проблемами страхових 

правовідносин.  

Метою статті є розкриття основних теоретичних аспектів медичного 

страхування, визначення головних проблеми, що стримують ефективний 

розвиток медичного страхування в Україні. 

Медичне страхування може здійснюватися в обов’язковій і добровільній 

формах. Обов’язкова форма медичного страхування в Україні ще не розвинена, 

законопроекти щодо впровадження загальнообов’язкового державного 

соціального медичного страхування перебувають на розгляді у Верховній Раді 

України. Перевагою добровільного медичного страхування (ДМС) над 

обов’язковим є можливість розширення пакета гарантій. Вартість програми 

страхування залежить від її наповнення. 

Ринок добровільного страхування можна умовно поділити на чотири 

основних напрями: ринок особистого страхування, страхування майна, 

страхування відповідальності та страхування ризиків. Медичне страхування є 

видом особистого страхування й відповідно до ст. 6 Закону України “Про 

страхування” ДМС може здійснюватися у видах страхування на випадок 

хвороби, страхування здоров’я (безперервне страхування) та страхування 

медичних витрат [2]. 

Безперервне страхування здоров’я являє собою страхування за певними 

програмами, що включають стаціонарне чи поліклінічне обслуговування, 

надання невідкладної допомоги, стоматологічної допомоги. В разі настання 

страхового випадку страховик оплачує медичні витрати застрахованої особи. 

При страхуванні здоров’я особи на випадок хвороби проводиться страхування 

медичних витрат у разі настання конкретної хвороби (хвороб), котра 

зазначається в договорі. Страхування медичних витрат передбачає компенсацію 

тих витрат, які виникають у страхувальника за кордоном унаслідок настання 

нещасного випадку або раптової хвороби. На відміну від попередніх видів 

страхування, виплати при страхуванні медичних витрат можливі лише за умови 
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раптового захворювання. 

Важливість аналізу ринку страхування зумовлена тим, що саме рівень 

розвитку страхової сфери є своєрідним віддзеркаленням економічної ситуації в 

державі загалом. Для отримання об’єктивної оцінки цього ринку потрібно 

порівняти його стан зі станом страхової сфери інших країн на засадах аналізу 

конкурентоспроможності національної системи страхування на світовій арені. 

На нашу думку, показниками стану страхового ринку, що визначатимуть 

його місце серед країн світу, можуть бути, зокрема, індикатори фінансової 

безпеки ринку страхування, рекомендовані Мінекономіки України [9]: 

 проникнення страхування (порогове значення становить 8–12 %); 

 щільність страхування (порогове значення – щонайменше 140 дол. США 

на особу); 

 рівень страхових виплат (порогове значення – мінімум 30 %); 

 частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам 

(щонайбільше 25 %); 

 частка страхових премій трьох найбільших страхових компаній у 

загальному обсязі страхових премій, окрім страхування життя (порогове 

значення – максимум 30 %). 

З метою визначення рівня розвитку страхової галузі України та оцінювання 

фінансової безпеки ринку страхування проаналізуємо деякі з наведених 

показників за останні роки (табл. 1). 

Таблиця 1 - Основні показники ринку страхування в Україні у 2017 – 

2020  рр. 

Показник 2017 2018 2019 2020 

Валові страхові премії, млн грн 26 767,3 29 736,0 35 710,3 43 431,8 

Номінальний ВВП, млн грн 1 566 728 1 979 458 2 383 182 2 982 920 

Проникнення страхування, % 1,7 1,5 1,5 1,5 

Щільність страхування, дол. США 49,6 31,7 32,8 38,4 

Рівень страхових виплат, % 18,9 27,2 25,1 24,3 

Сплачено на перестрахування 

страховикам-нерезидентам, млн грн 

 

1292,0 

 

2530,2 

 

3962,3 

 

3396,2 

Частка премій перестраховиків- 

нерезидентів, % 

4,8 8,5 11,1 7,8 

Джерело: складено автором на основі [5], [10]. 
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Проникнення страхування визначається як відношення загального обсягу 

валових страхових премій до ВВП країни. Стале функціонування ринку 

страхування характеризується показником проникнення на  рівні  8– 12 %, але, 

протягом останніх років в Україні цей показник не перевищував 1,5 %, що 

свідчить про доволі незначні обсяги вітчизняного ринку страхування. Під 

щільністю страхування мається на увазі відношення загального обсягу валових 

страхових премій у доларовому еквіваленті до чисельності населення країни. На 

цей показник впливає курс долара до національної валюти, саме тому, 

незважаючи на поступове зростання ринку страхування в Україні, до 2018 р. 

щільність страхування була вищою, ніж упродовж наступних років. Так, у 2017 р. 

щільність страхування становила 49,6 дол. США, а у 2020 р. – лише 38,4 дол. 

(див. табл. 1). Показник щільності страхування залишається вкрай низьким. 

Рівень страхових виплат, порогове значення якого становить 30 %, 

залишається низьким та не досягає мінімально необхідного для сталого 

функціонування ринку показника. З огляду на проведений аналіз єдиним 

показником, що відповідає вимогам забезпечення фінансової безпеки ринку 

страхування, вбачається частка перестраховиків-нерезидентів у валових 

страхових преміях. Кількість страхових компаній у країні відіграє вагому роль 

при оцінюванні щільності ринку страхування, визначенні його конкурентності та 

ступеня монополізації. Зведену інформацію про чисельність страховиків в 

Україні за 2017–2020 рр. наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Кількість страхових компаній в Україні у 2017–2020 рр. 

Показник 2017 2018 2019 2020 

Число зареєстрованих страховиків 382 361 310 294 

з них компанії зі страхування життя 57 49 39 33 

Включено компаній до Державного реєстру 1 1 0 4 

Виключено компаній із Державного реєстру 8 8 13 20 

Джерело: складено автором на основі [50], [30]. 

 

Загальна кількість страхових компаній станом на 31 грудня 2020 р. 

дорівнювала 294, у тому числі 33 компанії зі страхування життя. За 2017– 
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2020 рр. їх число скоротилося на 23 %. 

Порівняно з практикою країн ЄС кількість страхових компаній в Україні 

чимала. Однак цей факт не є показником конкурентного й ефективно 

функціонуючого ринку. Деякі з цих компаній можуть мати незначні обсяги 

страхової діяльності, низьку капіталізацію, до того ж такі страховики не 

працюють із великими ризиками. Поступове зменшення числа страхових 

компаній можна пояснити затвердженням більш жорстких вимог до їхньої 

діяльності та моніторингом їх роботи. Варто зауважити, що причинами 

скорочення кількості страхових компаній є також складні соціально-економічні 

умови в державі, через котрі їхня діяльність стає збитковою. 

Одним із показників стану страхового ринку є його відкритість, що 

визначається як співвідношення обсягу імпортованих страхових послуг із інших 

країн і загального обсягу послуг на страховому ринку. Л. В. Шірінян розробила 

власну систему критеріїв при аналізі відкритості ринку [4]. Окрім аналізу обсягу 

імпортованих страхових послуг дослідниця запропонувала визначати 

відкритість ринку на основі аналізу співвідношення чисельності 

транснаціональних страховиків (тобто тих, що мають іноземних власників або 

таких, які мають іноземний капітал понад 51 %) та загальної кількості 

страховиків, котрі діють у країні. Отримані показники можуть вказувати на один 

із чотирьох ступенів відкритості ринку: 

1) автономний ринок. Показник відкритості менший за 10 %, за такого 

коефіцієнта ринок страхування є майже ізольованим; 

2) відкритий ринок. Коефіцієнт відкритості становить від 10 до 25 %, що, на 

думку Л. В. Шірінян, засвідчує оптимальний стан ринку: він є порівняно 

незалежним, а вплив іноземних страховиків – неістотним; 

3) залежний ринок. Показник відкритості – від 25 до 50 %, вказує на значний 

вплив іноземних страховиків; 

4) афілійований. Коефіцієнт відкритості перевищує 50 %, що вказує на 

фактичну приєднаність ринку до іншого, а також на існування загрози 

економічної небезпеки. 
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Загальний обсяг експорту страхових послуг у 2019 р. становив 53,7 млн дол. 

США, або 0,5 % усього експорту послуг, а імпорту – 119 млн дол., тобто 2,2 % 

сукупного імпорту послуг. У 2020 р. їх експорт сягнув 39,7 млн дол. (0,03 %), а 

імпорт – 128,4 млн дол. США (2,3 %) [12]. Відкритість страхового ринку України 

у 2019 р. становила 8,6 %, у 2020 р. – 7,8 %, що дає підстави віднести його до 

ізольованих ринків, згідно з класифікацією, запропонованою Л. В. Шірінян. При 

цьому варто наголосити, що незначний вплив іноземного капіталу на 

страхування не можна вважати негативним явищем. Украй малі обсяги експорту 

страхових послуг свідчать про низький попит на вітчизняні страхові послуги в 

зарубіжних країнах. 

З метою надання більш об’єктивної оцінки національного ринку 

страхування проведемо порівняльний аналіз останнього та відповідних ринків 

розвинутих країн світу. 

Дослідниця проблематики страхування Є. І. Войнова при визначенні 

рейтингу конкурентоспроможності ринку страхових послуг держав світу 

запропонувала підхід сумарного оцінювання страхових ринків країн за такими 

критеріями: позиція країни в рейтингу конкурентоспроможності; щільність 

страховиків на ринку; динаміка кількості страхових компаній; місткість 

страхування (відношення до ВВП); динаміка розвитку страхування життя; 

концентрація ринку; щільність страхування. 

Однак, такий підхід до визначення конкурентоспроможності страхового 

ринку є не зовсім коректним. Зокрема, кількість страхових компаній і тих, що 

входять на ринок та виходять з нього, не можна назвати показником, який 

великою мірою характеризує ринок. До того ж при оцінюванні страхових ринків 

використовувалися рейтинги, котрі охоплювали не всі країни, тож воно є 

недостатньо об’єктивним. Особливо з огляду на те, що в результаті оцінки на 

місцях нижче 60-го опинилися такі держави з розвинутими ринками 

страхування, як США, Великобританія, Канада, через відсутність статистичних 

даних стосовно них у низці рейтингів. 

Л. В. Шірінян запропоновано методику комплексної оцінки 
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конкурентоспроможності страхового ринку, яка складається з послідовних 

етапів аналізу: економіко-правового, конкурентоспроможності страхового 

ринку, його структури [12]. 

Частка ринку страхування України у 2020 р. за обсягом валових страхових 

премій дорівнювала у світі 0,034 %, серед країн Європи – 0,94 %. Страховий 

ринок країн Європи за обсягом страхових премій становить майже третину 

світового ринку. У 2019 р. у державах ЄС середня сума видатків на страхування 

на одну особу населення (страхова щільність) знизилася на 18 євро, або на 0,9 %, 

порівняно з 2018 р. та склала 1981 євро, в тому числі 1159 євро на страхування 

життя, 215 євро на медичне страхування та 621 євро на страхування майна та від 

нещасних випадків [3]. 

Порівняно із середніми показниками страхування в країнах – членах ЄС 

ринок страхування України виглядає не надто розвинутим, доволі слабким і 

неконкурентним (табл. 3). 

Деякі дослідники проблематики страхування наголошують на тому, що 

низький рівень страхових виплат в Україні проти виплат у країнах ЄС пов’язаний 

із незначною часткою страхування життя у структурі вітчизняного страхування. 

Однак дослідження виключно загальноризикових видів страхування в державах 

ЄС виявило, що середнє значення страхових виплат за цими видами страхування 

вдвічі більше, ніж в Україні. 

Таблиця 3 - Основні показники страхового ринку країн ЄС та України у 2017 

р. 

Показник Середнє значення по 

країнах ЄС 

Україна 

Щільність страхування, євро на особу 1981 38,4 

у т. ч. медичне страхування, євро на особу 215 3,7 

Валові страхові виплати, % 72,3 24,3 

Проникнення страхування, % 7,2 1,5 

Джерело: складено автором на основі [6], [7]. 

 

Варто зауважити, що показники вітчизняного страхового ринку менші не 

тільки за середній рівень, а й за мінімальні значення в країнах ЄС. Так, у 2020 р. 
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останнє місце в рейтингу за щільністю страхування серед країн ЄС посіла 

Румунія з показником 110 євро на особу (в Україні він становить 38,4 євро). 

Найнижчий рівень страхових виплат був характерний для Люксембургу – 45 % 

(в Україні – 24,3 %). 

Європейський ринок медичного страхування характеризується тенденцією 

до зростання. Загальне старіння населення та збільшення видатків на медичне 

обслуговування зумовлюють зростання обсягу страхових премій у галузі 

медичного страхування. Наприклад, у 2020 р. їх обсяг у Європі збільшився на 2,4 

% порівняно з 2019 р. Одними з найкрупніших з медичного страхування у 2020 

р. стали ринки таких держав, як Нідерланди й Німеччина. В середньому сума 

таких премій на одну особу в Європі становила 215 євро, тобто на 2 євро, або на 

0,79 %  більше,  ніж  у 2019 р. 

З метою забезпечення стабільності ринку добровільного медичного 

страхування доцільно створити Медичний страховий пул, який матиме спільний 

стабілізаційний фонд. Його учасники сплачуватимуть вступні та членські 

внески. Створення такої організації дасть можливість забезпечити додаткові 

гарантії для застрахованих осіб. 

Отже, основними напрямами стимулювання розвитку добровільного 

медичного страхування є [1]: 

1) вдосконалення нормативного забезпечення системи добровільного 

медичного страхування; 

2) надання державної компенсації частини страхової премії для окремих 

категорій громадян; 

3) забезпечення розвитку ДМС у сільській місцевості; 

4) поліпшення інформаційного забезпечення системи добровільного 

медичного страхування; 

5) удосконалення методики підготовки й перепідготовки кадрів для 

роботи в системі ДМС; 

6) поліпшення управління лікувально-профілактичними установами, що 

працюють у системі ДМС; 
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7) забезпечення наукового супроводу функціонування системи ДМС. 

Дотримання запропонованих у дисертаційному дослідженні рекомендацій 

сприятиме диверсифікації джерел фінансового забезпечення системи охорони 

здоров’я шляхом стимулювання розвитку добровільного медичного страхування 

та, як результат, збільшенню надходжень від страхових платежів. Розвиток 

ринку добровільного медичного страхування має відбуватися одночасно у двох 

напрямах: по-перше, популяризації медичного страхування серед громадськості; 

по-друге, підвищення його доступності для певних категорій громадян і 

сприяння інтенсифікації діяльності страхових компаній у цій галузі. 
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власні надходження,  податкові надходження, трансферти. 

Станом на тепер, розвиток територіальних громад в Україні відбувається в 

умовах проведення реформи децентралізації. Реформа децентралізації, тобто 

нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів,  представляє собою 

розширення прав місцевих органів влади, надання їм повної бюджетної 

самостійності одночасно з розширенням джерел формування місцевих бюджетів. 

Проте, децентралізація, зокрема і фінансова, має також і недоліки, без 

урахування яких можна отримати негативні наслідки для економіки країни. Тому 

наразі постає завдання дослідження механізму формування місцевих бюджетів в 

умовах поглиблення процесів децентралізації, виявлення недоліків під час їх 

наповнення, а також наданні рекомендацій удосконалення. 

Дослідженням питання формування доходів місцевих бюджетів займалися 

багато науковців, серед яких можемо виділити: Двігун А. О. [1], Замкова Н. Л. 

[2], Гнидюк І.В. [2], Калмиков О. В. [3], Рожко О.Д. [8] та інших. У працях даних 

науковців значна увага приділена проблемі формування доходів місцевих 

бюджетів за різними джерелами їх надходження. Незважаючи на велику 

кількість наукових доробків, актуальними залишаються подальші дослідження 

динаміки та джерел наповнення місцевих бюджетів. 

Метою статті є проведення аналізу тенденцій формування місцевих 

бюджетів в Україні, виявлення недоліків у системі наповнення місцевих 

бюджетів та наданні рекомендацій щодо їх усунення.  

Починаючи з 2015 року і до тепер в Україні триває реформа децентралізації, 

у зв’язку з цим, актуальним залишається питання фінансового забезпечення їх 

функціонування, оскільки зберігається значна ресурсна диференціація 

територій. Це відповідним чином відображається на бюджетному забезпеченні 

соціально-економічного розвитку регіонів. Тому питання формування місцевих 

бюджетів є актуальним та своєчасним [6, 7]. 

Тому для проведення ефективного аналізу формування місцевих бюджетів, 

в першу чергу, слід дослідити показники доходів місцевих бюджетів України 

(таблиця 1 ) 
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Таблиця 1  Показники доходів місцевих бюджетів України протягом 2016-

2020 років, млрд. грн. 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 

(2020/2016) 

Власні доходи загального 

фонду місцевих бюджетів 

(без урахування 

трансфертів), млрд. грн. 

146,6 191,9 233,9 275,0 290,11 143,5 

Трансферти з державного 

бюджету млрд. грн. 

196,0 272,9 285,5 245,2 135,8 -60,2 

Разом доходи загального 

фонду місцевих бюджетів 

млрд. грн. 

342.6 464,8 519,4 520,5 426,0 83,4 

Частка трансфертів з 

державного бюджету до 

місцевих у доходах 

загального фонду місцевих 

бюджетів, % 

57,2 58,7 55,0 47,2 31,9 - 

Розроблено  автором на основі даних [4,5] 

 

Таким чином, дані таблиці 1 свідчать про те, що протягом періоду 

децентралізації в Україні спостерігається постійна тенденція до зростання 

власних доходів загального фонду місцевих бюджетів. Так, у 2020 році сума 

власних доходів становила 290,11 млрд. грн., що на 143,5 млрд. грн. більше ніж 

у аналізованому 2016 році., загалом, середньорічний темп зростання показника 

протягом 2016-2020 рр. становить 24,55% [4]. 

Сума наданих трансфертів теж мала тенденцію до збільшення, за 

виключенням 2020 року. У відповідному році до місцевих бюджетів надійшло 

135,8 млрд. грн., що на 109,4 млрд. грн. менше ніж у 2019 році. Така тенденція 

була спричинена епідеміологічною ситуацією, тобто поширенням пандемії 

COVID-19 [1, с. 412]. Проте, слід зазначити, що частка трансфертів у доходах 

місцевих бюджетів є значною. Так, у 2019 році дана частка становила 47,2 %, у 

2020 році  31,9 %. Слід констатувати, що для покращення механізму 

формування місцевих бюджетів, слід скороти надходження офіційних 

трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, тим самим 

збільшуючи частку власних надходжень. 

Розглянемо динаміку власних надходжень місцевих бюджетів протягом 
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2016-2020 років ( таблиця 2). 

Таблиця 2  Показники власних доходів місцевих бюджетів України 

протягом 2016-2020 років, млрд. грн. 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 

(2020/2016) 

Податкові 

надходження, 

а саме:  

141,3 185,7 232,5 270,5 285,2 143,9 

податок на 

доходи 

фізичних осіб 

78,9 112,7 138,1 175,7 183,1 104,2 

податок на 

прибуток  

5,8 6,4 9,3 10,2 10,1 4,3 

рентна плата  2,5 2,4 4,8 5,2 4,6 2,1 

місцеві 

податки  

42,2 52,5 61,1 73,5 75,6 33,4 

Неподаткові 

надходження  

21,8 25,9 28,1 26,1 21,4 -0,4 

Доходи від 

операцій з 

капіталом  

1,4 1,8 2,1 2,9 3,4 2,0 

Інші доходи  1,1 0,3 0,8 0,7 1,3 0,2 

Розроблено автором на основі даних [4,5] 

 

Отже, дані таблиці 2 свідчать про те, що у структурі власних надходжень 

місцевих бюджетів найбільшу частку займають податкові надходження. Загалом, 

у 2020 році їхня сума становила 285,2 млрд. грн., що на 143,9 млрд. грн. менше 

ніж у аналізованому 2016 році. Варто виокремити, що серед податкових 

надходжень найбільшу суму надходжень має податок на доходи фізичних осіб 

(183,1 млрд. грн. у 2020 році) . Дещо менші суми надходжень мають місцеві 

податки та збори  75,6 млрд. грн. у 2020 р. Податок на прибуток та рентна плата 

становлять 10,1 млрд. грн. та 4,6 млрд. грн. відповідно. 

Неподаткові надходження складають невелику частку надходжень місцевих 

бюджетів. Так, у 2020 році їхня сума становила 21,4 млрд. грн., що на 0,4 млрд. 

грн. менше ніж у аналізованому 2016 році. Варто зазначити, що перспективним 

для розвитку місцевих бюджетів є збільшення частки неподаткових надходжень, 

тим самим збільшуючи рівень фінансової самостійності територіальних громад. 

Проведений аналіз підтвердив, що реформа фіскальної децентралізації 
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позитивно вливає на розвиток місцевих інститутів, а саме на формування 

місцевих бюджетів, тим самим підвищуючи рівень фінансової незалежності 

громад . Проте, існує ряд чинників, які негативно впливають на розвиток та 

функціонування місцевих бюджетів. До таких факторів слід віднести: зниження 

темпів соціально-економічного розвитку країни, зростання безробіття, 

загострення інфляційних процесів, девальвація національної валюти, що 

спостерігалися останнім часом у державі. У разі збереження прискорених темпів 

зростання видатків на фінансування бюджетної сфери, що знаходяться в 

компетенції органів місцевої влади, проблема нестабільності надходжень є дуже 

гострою.  

Доходи місцевих бюджетів в умовах трансформації фінансово-бюджетних 

відносин вимагають вдосконалення та забезпечення їх стабільності з метою 

здійснення публічних видатків та виконання повноважень органами місцевої 

влади. Їх формування вимагає нових форм і методів планування податків, зборів 

і обов’язкових платежів та пошуку дієвих інструментів міжбюджетного 

регулювання на всіх стадіях бюджетного процесу [8, с. 167]. 

Слід звернути увагу на, те що негативним фактором для формування 

місцевих бюджетів є велика частка надходжень від державного бюджету до 

місцевих бюджетів. На нашу думку, уряду держави варто звернути увагу на 

удосконалення наповнення системи місцевих бюджетів за рахунок власних 

надходжень. 

Задля запобігання негативним наслідкам виконання доходів місцевих 

бюджетів необхідно:  

- сформувати заходи зменшення міжбюджетних трансфертів, які - 

спрямовуються до місцевих бюджетів; 

- враховувати досвід європейських країн;  

- удосконалити механізм міжбюджетного вирівнювання;  

- сформувати основу місцевих бюджетів за допомогою місцевих податків і 

зборів;  

- здійснити аналіз децентралізації бюджетної системи переглянути склад 
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доходів місцевих бюджетів [3, с. 215]. 

Отже, проведений аналіз підтвердив, що реформа децентралізації сприяє 

розвитку місцевих бюджетів, тим самим впливаючи на рівень життя населення, 

а також формуючи середовище, в якому можливим є динамічний розвиток як 

людських ресурсів, так і локальної економічної системи.  

Аналіз показав, що найбільша більша частка доходів місцевих бюджетів 

формується за рахунок власних надходжень, проте офіційні трансферти також 

займають вагоме місце під час формування місцевих бюджетів. З огляду на це, 

вирішення проблем покращення збалансування місцевих бюджетів є вкрай 

актуальним та найбільш відповідальним етапом розвитку інституту місцевих 

бюджетів в Україні. Також перспективним напрямом є перегляд бюджетного 

вирівнювання та запровадження парадигми бюджетного стимулювання, що 

дозволить розширити фінансові можливості органів місцевого самоврядування, 

зокрема не тільки збільшити обсяги надходжень до місцевих бюджетів, а й 

наділити їх більшим колом повноважень і відповідальності, що сприятиме 

фінансовій стабільності. 
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В Україні постійно відбуваються процеси реформування державного 

регулювання у сфері фінансових послуг, до яких належить страхування. Надмірно 

часте проведення реформ у вигляді інституційних змін наглядових органів, 

новацій у спеціалізованому законодавстві та оподаткуванні страхової діяльності, 

які виключають системність і послідовність регуляторних впливів держави на 

функціонування страхової галузі, негативно позначається на дієвості державного 

регулювання [3, 4]. Причинами зазначеної проблеми є, зокрема, недостатня 

відповідність теоретичних знань сучасним потребам суспільства та неефективне 
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використання досягнень науки у практиці. 

Проблеми державного регулювання ринків фінансових послуг 

досліджуються у багатьох роботах науковців та практиків, серед яких можна 

виділити праці Е. Бондаренка, О. Залєтова, І. Зискінда, Д. Кондратенко, С. 

Мошенського, С. Науменкової, Л. Нечипорук, О. Філонюка, Л. Ширінян, Т. 

Яворської. Проблематиці розвитку фінансового потенціалу страхового ринку 

присвячено значну кількість наукових робіт, зокрема праці Ю. Романовської, О. 

Марценюк-Розарьонової, Т. Гавриляк,  О.Корват та інших.  Незважаючи на 

існування ґрунтовних наукових розробок, сформований понятійний апарат та 

системне уявлення про державне регулювання страхового ринку, відсутні 

дослідження тих змін, що відбулися на страховому ринку України в умовах 

оновленої системи регулювання. 

Метою статті є уточнення сутності змін, що відбулися в регулюванні ринку 

фінансових послуг, та оцінка впливу цих змін на страховий ринок України. 

Держава як учасник страхового ринку створює правові основи регулювання 

страхової діяльності, а в особі державного органу здійснює нагляд з метою 

дотримання вимог учасниками страхового ринку чинного законодавства про 

страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання 

неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників. 

Страховий нагляд - це контроль за діяльністю страхових компаній різних 

організаційно-правових форм, що здійснюється спеціально уповноваженим 

державним органом. Уповноважений орган страхового нагляду здійснює 

перевірку страхових установ за їх платоспроможністю, дає рекомендації щодо 

використання вільних коштів і страхових резервів, видає ліцензії на здійснення 

певних видів страхування тощо. Необхідність державного регулювання 

страхової діяльності в ринкових умовах зумовлена тим, що кошти за страховку 

платяться сьогодні, а послуга страхування отримується у майбутньому, тому 

виникає ризик скористатися цими коштами; страхування є досить прибутковим 

видом діяльності, що повинен підлягати оподаткуванню; страхування має великі 

інвестиційні можливості, в яких зацікавлена держава. 
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Державне регулювання страхової діяльності зазвичай у багатьох країнах 

світу покладається на спеціальну структуру - орган державного нагляду за 

страховою діяльністю. Такі органи існують в усіх державах світу і різняться не 

тільки організаційною структурою, але й ступенем «суворості» контролю. Так, у 

Великій Британії функції страхового нагляду з 1998 р. виконує Державне 

казначейство (тривалий час функції нагляду виконував Департамент торгівлі та 

промисловості), в Австрії — Міністерство фінансів, у Франції - комісія з 

контролю за страхуванням; в Італії - Державний інститут контролю за діяльністю 

страхових компаній; у Нідерландах - Палата страхових справ; у Китаї - 

Китайський комітет з нагляду за страховою діяльністю, у Латвії — Державна 

страхова інспекція. Найбільш жорсткий контроль здійснюється в Німеччині, на 

користь якого вказує той факт, що з 1949 р. там не збанкрутіла жодна страхова 

установа. 

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні поділяється 

на загальний, який здійснюється центральними органами законодавчої та 

виконавчої влади (ВРУ, Президент України, КМУ), та галузевий, який 

здійснюється органами державного управління спеціальної компетенції. До 

грудня 1999 р. державне регулювання страхової діяльності в Україні здійснював 

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд). Указом 

Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої 

влади» Укрстрахнагляд було ліквідовано, а його функції покладено на 

Міністерство фінансів України. 

Для державного регулювання і нагляду за діяльністю страхових компаній і 

страхових брокерів та інших учасників ринку фінансових послуг було утворено 

Державну комісію з регулювання-ринків фінансових послуг відповідно до Указу 

Президента України від 04.04.2003 № 292/20, а пізніше ці повноваження було 

покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг відповідно до Указу Президента України від 

23.11.2011 № 1070/2011. 

Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором більшої частини 
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небанківського фінансового сектору після введення в дію Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (далі – закон про 

«спліт»), який Верховна Рада ухвалила 12 вересня 2019 року. До «спліту» 

регулювання і нагляд за ринками фінансових послуг в Україні здійснювали три 

регулятори: 

  Національний банк – щодо ринку банківських послуг, діяльності з переказу 

коштів та валютних операцій; 

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) – 

щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів); 

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) – щодо інших ринків небанківських 

фінансових послуг.  

Починаючи з 1 липня 2020 року весь фінансовий сектор регулюється двома 

регуляторами – Національним банком та НКЦПФР. Функції Нацкомфінпослуг 

розподілено між цими двома держорганами. Після «спліту» сфера регулювання 

та нагляду Національного банку, крім банків, також поширюється на: 

- страховиків та страхових посередників;  

- лізингові компанії та юридичні особи-лізингодавці;  

- факторингові компанії;  

- кредитні спілки;  

- бюро кредитних історій;  

- ломбарди;  

- інші фінансові компанії (які займаються обміном валют, переказом коштів, 

наданням коштів у позику, наданням гарантій тощо). 

Головна мета нового регулювання – створити сприятливі умови для 

стабільного розвитку ринку, забезпечити його прозорість і відкритість, 

забезпечити рівний доступ до фінансових послуг, вирішити існуючі системні 

проблеми, а також захистити права та інтереси клієнтів. Ця робота має два 

напрями – оновлення законодавства та підготовка підзаконних нормативно-
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правових актів Національного банку. Упродовж 2020 року НБУ підготував 

пропозиції до законопроєктів, які регулюватимуть загальні питання надання 

фінансових послуг, а також роботу фінансових компаній, страховиків та 

кредитних спілок. Йдеться про нові редакції Законів України «Про страхування», 

«Про кредитні спілки» і «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Підходи 

до регулювання та нагляду, запропоновані законопроєктами, відповідають Угоді 

про асоціацію між Україною та ЄС, а також ураховують положення низки актів 

ЄС – Директиви 2009/138/ЄС про початок і ведення діяльності у сфері 

страхування і перестрахування (Платоспроможність II), Директиви 2016/97 про 

реалізацію страхових продуктів. Готуючи законопроєкти, НБУ аналізував світові 

практики регулювання небанківських фінансових установ та нагляду за ними, 

матеріали Світового банку, проєкту ЄС «Посилення регулювання та нагляду за 

небанківським фінансовим ринком в Україні» (EU-FINREG), проєкту USAID 

«Кредитування сільськогосподарських виробників» (CAP) та проєкту USAID 

«Трансформація фінансового сектору». 

Головні зміни в проєкті закону «Про страхування» стосуються 

впровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування. 

Йдеться про вдосконалення вимог до ліцензування страховиків, оцінки їхньої 

платоспроможності та ліквідності, вимоги до ефективної системи управління, 

застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду та нагляду за 

ринковою поведінкою. Також законопроєкт визначить процедури реорганізації, 

відновлення діяльності, виведення страховиків із ринку та передачі страхового 

портфеля. Важливий акцент – це встановлення нових вимог до інших учасників 

страхового ринку, а саме страхових посередників. Адже сьогодні умови їхньої 

діяльності, вимоги та відповідальність за їхнє недотримання недостатньо 

врегульовані. Хоча для споживачів страхових послуг саме рівень професійної 

придатності страхових посередників є визначальним. 

Характеризуючи ринок страхових послуг України, слід зазначити, що 

проникнення страхування в Україні надзвичайно низьке, якщо порівняти з 

європейськими країнами. Ще одна вагома ознака вітчизняного фінансового 
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сектору – низька частка страхування життя (табл.1). Премії за цим видом 

страхування становлять близько 10% загального обсягу і трохи більше 0,1% 

ВВП.  

Таблиця 1 - Структура страхового ринку України у 2020 році [2, с.72 ] 

Показник Кількість 

Кількість зареєстрованих страхових компаній 

станом на 31.12.2020 

210 

Non-Life Life Без ліцензій 

179 19 12 

Кількість страховиків, виключених з реєстру 

за липень – грудень 2020 року 

 

5 

Кількість страховиків, виключених з реєстру 

за липень – грудень 2020 року 

2 – відмовлено; 

3 – залишено без розгляду 

 

Валові страхові премії ризикового страхування та страхування життя після 

певного зменшення через коронакризу поступово повертаються до докризового 

рівня [5]. Показники рівня збитковості (loss ratio) упродовж року суттєво не 

змінювалися (без урахування значного формування резервів в авіаційному 

страхуванні) та залишаються на рівні близько 40%. Вищі показники характерні 

для обов’язкового non-life-страхування – понад 50%. Обсяги внутрішнього 

перестрахування упродовж 2020 року знизилися, а рівень виплат за договорами 

перестрахування істотно зріс і навіть перевищив аналогічний показник в 

страхуванні після того, як ринок покинула низка страховиків. Операційна 

ефективність non-life-страховиків залишається стабільною, але невисокою 

Рівень combined ratio більшості страховиків наближається до 100%. Його 

визначають значні витрати на ведення страхової діяльності – інші, ніж страхові 

виплати і витрати на формування резервів. 

 Попри це, страховики залишалися прибутковими упродовж року, а за 

результатами 2020 року продемонстрували найвищий фінансовий результат за 

останні 5 років. Рентабельність активів, якщо порівняти з 2019 роком, зросла 

понад удвічі.  

У 2020 році завершився перехідний період, установлений для виконання 
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страховиками у повному обсязі вимог до платоспроможності і достатності 

капіталу. Відтак поглибилися проблеми в окремих страхових компаніях, які 

упродовж 2020 року порушували вимоги регулятора. Однак кількість 

порушників поступово знижується. Структура прийнятних активів на покриття 

резервів non-life-страховиків та динаміка її змін представлена в табл.2. 

Таблиця 2 - Структура прийнятних активів на покриття резервів non-life-

страховиків, % [2, с.72 ] 

Найменування активів 12.2018 12.2019 12.2020 Відхилення 

2020 від 2019 

Депозити  28 32 25 -7 

Державні цінні папери 18 22 28 -6 

Залишки в МТСБУ 6 7 7 - 

Поточні рахунки 7 7 5 -2 

Вимоги до перестраховика 12 12 14 2 

Дебіторська заборгованість 18 7 7 - 

Нерухоме майно 7 9 10 1 

Інші 4 4 4 - 

 

Позитивна зміна 2020 року – зниження частки дебіторської заборгованості 

у складі активів, що покривають вимоги до запасу платоспроможності 

страховиків, з 18% на кінець 2018 р. до 7% на кінець 2020 р. Натомість зросла 

частка грошових коштів, ОВДП та залишків у МТСБУ. Проте нерухомість, 

вартість якої завищена, досі займає значну частку в активах переважно 

невеликих страховиків (10%) і демонструє тенденцію до зростання. 

На основі викладеного можна зробити висновок, що у підсумку 

впровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування 

сприятиме: 

- підвищенню рівня капіталізації, ліквідності та стійкості страхових 

компаній;  

- диверсифікації страхових продуктів та посиленню конкуренції на ринку 

страхових послуг; 
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- забезпеченню високих стандартів захисту прав споживачів страхових 

послуг та власників полісів; 

- прозорості функціонування ринку страхування та підвищення його 

привабливості для інвесторів. 

Перелічені зміни забезпечать підвищення довіри споживачів до страхового 

ринку та його глибше проникнення на ринок фінансових послуг. 
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страховика. 
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капітал, фінансовий потенціал страхової компанії, страхові платежі. 

Страхування є однією з найбільш динамічних галузей, яка формує захист 

майнових інтересів усіх верств сучасного суспільства, забезпечує їх безпеку та 

сталий розвиток. Страховий захист, що надають страхові організації, стимулює 

вдосконалення ринкових відносин та ділової активності, покращує 

інвестиційний клімат в Україні. Практика свідчить про те, що недостатня увага, 

приділена питанням фінансового потенціалу страховиків в умовах наявності 

ризиків, веде до негативних наслідків у діяльності самої компанії, а також 

гальмує розвиток усього страхового ринку країни. Виходячи з цього, об’єктивно 

необхідним та актуальним вважаємо дослідження теоретичних аспектів, а також 

оцінювання фінансового потенціалу страхового ринку України 

Проблематиці розвитку фінансового потенціалу страхового ринку 

присвячено значну кількість наукових робіт, зокрема праці Ю. Романовської, О. 

Марценюк-Розарьонової, Т. Гавриляк та інших.  Дослідженню сутності поняття 

фінансової безпеки та виявленню загроз та небезпек присвячені наукові 

публікації вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема роботи О. Ареф’євої, І. 

Бланка, Н. Гончарової, К. Горячевої, Ф. Євдокимова, М. Єрмошенка, Я. Жаліла, 

В. Зубік, С. Ілляшенка. Втім поняття фінансового потенціалу страхового ринку в 

цілому потребує уточнення.  

Метою статті є теоретичне дослідження специфіки фінансового потенціалу 

страхового ринку України та розробка пропозицій щодо його удосконалення. 

У сучасній навчальній літературі існує досить великий перелік підручників 

та посібників українських авторів, де можна знайти вичерпну інформацію з 

теорії та практики страхування. В першу чергу до них можна віднести такі 

видання як: «Страхування», автор Я. Шумелда; «Страхова справа», автор 

О.Д.Заруба; «Страхова справа», автори В.Д. Базилевич та К.С. Базилевич;  

«Страхування», автор С.С. Осадець та інші. Зокрема, у навчальному посібнику 

Я. Шумелди висвітлено основи теорії страхування, організації страхового ринку, 
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здійснення страхових операцій, економіки та фінансів страхових компаній. 

Професор Осадець С.С. у своєму підручнику велику увагу приділяє методам 

розрахунку страхових тарифів за договорами різних видів страхування. У 

підручнику В.Д. Базилевич та К.С. Базилевич аналізуються актуальні проблеми 

теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки. На сьогоднішній 

день український читач також має широкий вибір спеціалізованих періодичних 

видань, серед яких найпопулярнішими є журнали «Страхова справа» та  

«Страховий рейтинг «Insurance Top». 

 Страхування засноване на створенні грошових фондів, джерелом яких є 

кошти страхувальників. Величина власного капіталу має істотне значення на 

початковому етапі функціонування страхової компанії під час отримання ліцензії 

на право займатися страховою діяльністю. Водночас власний капітал страховика 

може бути використаний для виконання зобов’язань перед страхувальниками, 

якщо страховий фонд не здатний на перших порах протистояти великим збиткам.  

Капітал страховика є основою його діяльності та сукупності фінансових 

ресурсів, а саме власних, залучених чи позичених, які перебувають у 

розпорядженні страховика й використовуються для забезпечення його діяльності 

та отримання прибутку. Фінансовий потенціал, яким володіє страховик, 

формується з двох складових частин, а саме власного й залученого капіталу, 

причому залучений капітал превалює над власним, що обумовлено специфікою 

самої страхової галузі. Отже, фінансовий потенціал страхової компанії – це 

фінансові ресурси, що перебувають у господарському обігу та використовуються 

для проведення страхових операцій і здійснення інвестиційної діяльності. 

Фінансовий потенціал страхового ринку є ґрунтом формування 

конкурентоспроможності та міцної ринкової позиції самого страховика, а також 

виступає гарантом безпеки для інших суб’єктів господарювання. 

Т.С. Гавриляк в своєму дослідженні пропонує розглядати окремі рівні 

фінансового потенціалу страховика,  виділяючи високий, середній і низький 

рівні (рис.1). 
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Рівні фінансового потенціалу 

Високий Середній Нізький 

Діяльність страхової 

компанії прибуткова, 

фінансове становище 

стабільне 

Діяльність страховика 

прибуткова, однак 

фінансова стабільність 

багато в чому залежить 

від змін зовнішнього 

середовища 

Становище страхової 

компанії фінансово 

нестабільне 

  

Рисунок 1 – Рівні фінансового потенціалу страховика [1]. 

 

Узагальнивши думки науковців щодо тлумачення терміну «фінансовий 

потенціал страховика», Т.Гавриляк виділяє два підходи: з погляду ресурсів та з 

погляду можливостей. Прихильники першого підходу ідентифікують 

фінансовий потенціал страхової організації як сукупність фінансових ресурсів, 

ефективне використання яких призведе до очікуваного доходу та стійкого 

розвитку. Підхід з погляду можливостей характеризує фінансовий потенціал 

страхової компанії як усі явні та приховані можливості, які сприяють 

ефективному провадженню страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, 

враховуючи обсяг та структуру фінансових ресурсів. Прoведений аналiз дає 

змoгу стверджувати, щo oснoвну характеристику пoняття «фiнансoвий пoтенцiал 

страхoвoї компанії» станoвлять фiнансoвi ресурси та мoжливoстi їх ефективнoгo 

викoристання [1, 4]. 

В дослідженні Т.С. Гавриляк з’ясовано сутність фінансового потенціалу 

страховика, виділено низку чинників, які визначають інвестиційну діяльність 

страховиків та сприяють її розвитку: структура сфoрмoванoгo страхoвoгo 

пoртфеля та термiн дiї дoгoвoру страхування; склад iнвестицiйних ресурсiв та 

oбсяг акумульoваних грoшoвих кoштiв; (власнi кoшти страхoвих кoмпанiй вiльнi 

вiд зoбoв’язань перед страхувальниками, тoму вкладаються у менш лiквiднi та 

дoвгoстрoкoвi активи); пoтреба страхoвих кoмпанiй в iнвестицiйнoму дoхoдi та 

пoрядoк йoгo викoристання; рiвень iнфляцiї – збереженiсть у часi вартoстi 
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вкладених кoштiв є oсoбливo актуальнoю для дiяльнoстi страхових кoмпанiй; 

ефeктивна систeма дeржавнoгo рeгулювання iнвeстицiйнoї дiяльнoстi страхoвих 

кoмпанiй та сприятливий iнвeстицiйний клiмат у дeржавi; наявність у страхoвoї 

кoмпанії партнерських віднoсин з іншими учасниками фінансoвoгo ринку [1]. 

Важливо розуміти, від яких факторів залежить формування фінансового 

потенціалу страховика і страхового ринку в цілому. У прoцесі фoрмування 

фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страховиків треба ідентифікути 

зoвнішні (з клієнтами, банкoм, державoю та інституційними інвестoрами) та 

внутрішні між відділами страхoвoї компанії, між заснoвниками, між персoналoм) 

фінансoві віднoсини страхoвих кoмпаній. Їхній розвиток дає змогу страховикам 

виробити конкурентні переваги у формуванні клієнтської бази, а отже й 

підвищити можливість залучення додаткових джерел фінансових ресурсів щоб 

формувати достатній обсяг фондів грошових коштів для здійснення 

інвестиційних операцій. 

Отже, фінансовий потенціал страхової компанії — це фінансові ресурси, що 

знаходяться в господарському обігу і використовуються для проведення 

страхових операцій і здійснення інвестиційної діяльності. 

Капітал страховика є основою його діяльності й сукупності фінансових ресурсів: 

власних, залучених чи позичених, які перебувають у розпорядженні страховика 

і використовуються для забезпечення його діяльності та отримання прибутку. 

Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. вважають, що характерною 

рисою розвитку страхового ринку є зростання капіталу, нагромадженого 

страховими компаніями, який і перетворює компанії розвинених країн у 

потужних інституційних інвесторів. Здійснюючи страхові послуги, страхові 

організації опосередковують рух фінансових ресурсів на ринку. Значний вплив 

на фінансовий потенціал страхових компаній здійснюють страхові премії, які 

надходять від клієнтів. За рахунок фінансових ресурсів страховик виконує свої 

зобов'язання перед страхувальниками, може стабілізувати власний фінансовий 

стан, зменшити інфляційний тиск, пропонувати на страховому ринку менш 

прибуткові види страхових послуг[2].. 



87 
 

Страхові компанії як інституційні інвестори є органічною складовою 

фінансової системи країни. Їх діяльність щодо акумулювання і подальшого 

перерозподілу значних грошових коштів визначає склад і структуру капіталу 

страховика. Кругообіг коштів страхової компанії охоплює страхові та 

інвестиційні операції і визначає кошти, що знаходяться в обігу як фінансовий 

потенціал страховика. 

Узагальнюючи наведені визначення, формулювання й підходи, фінансовий 

потенціал страхового ринку в Україні можна визначити як сукупність 

можливостей, які дають змогу створити сприятливі умови для забезпечення 

фінансування інвестиційних вкладень для отримання додаткового прибутку 

страховими компаніями України. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що фінансовий 

потенціал виступає одним із факторів, що визначає успішність роботи як окремої 

страхової компанії, так і всього страхового ринку України, адже від нього 

залежать рівень конкурентоспроможності та інвестиційна привабливість 

страхового ринку. Потреба в розробці механізму управління гнучкістю 

фінансового потенціалу страхових компаній виникає у зв'язку з необхідною 

умовою їхнього сталого розвитку. Гнучкість як властивість фінансового 

потенціалу страхових компаній визначається раціональним використанням їх 

комунікаційних, організаційних і фінансових ресурсів в умовах нестабільного 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  
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питання управління фінансами місцевих бюджетів, на тлі реформування 

бюджетної системи України, виходять на перший план. Економічний та 

соціальний розвиток країни в значній мірі залежить від розвитку її територій, 

тому саме децентралізація владних та фінансових повноважень держави на 

користь місцевих бюджетів, є однією з фундаментальних умов його досягнення. 

Це, у свою чергу, реалізується через ефективне управління системою місцевих 

фінансів. Тобто, підвищення значення фінансів місцевого самоврядування у 

реалізації соціального й економічного життя населення її регіонів є 

визначальним чинником подальшого розвитку країни. Все це вимагає належного 

рівня теоретичного обґрунтування та практичного втілення в процесі управління 

ними. Тому, проблема ефективності управління фінансами місцевих бюджетів 

України та підвищення їх економічної привабливості є надзвичайно актуальною. 

Метою статті є виявлення проблем та дослідження важелів 

децентралізованої системи управління місцевими фінансами.  

Питанням управління фінансами місцевих бюджетів в умовах 

адміністративно-територіального реформування та фінансової децентралізації, 

присвячено праці таких вітчизняних вчених, як: О. Д. Василик, М. С. Вітренко, 

Г. Л. Вознюк, Н.Л. Замкова, Т. В. Гринько, О.П. Демченко, О. П. Кириленко, В. 

І. Кравченко, Є. Ю. Кузькін, Н. В. Кузьмінчук, В. С. Левченко, І. О. Луніна, Л.М. 

Маршук, Т. В. Мединська, М. І. Мельник, Л. О. Омелянович, Г. Ю. Придатно, І. 

Л. Сазонець, Л. І. Сафонова, Т. С. Смовженко, І. Н. Ширкевич, О. О. Якубовська. 

Створення стійкої самодостатньої фінансової системи країни є 

ключовим завданням управлінських дій державних та місцевих органів влади. 

Постійний дефіцит бюджетних коштів місцевого рівня, на тлі циклічних 

девальваційних та інфляційних процесів вітчизняної економіки, свідчить про 

низьку якість управлінських технологій. Вочевидь, система управління 

місцевими фінансами України потребувала уже давно децентралізованого 

реформування.  

У свою чергу, реалізація бюджетної децентралізації створює низку 

потенційних ризиків ефективного управління місцевими фінансами (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Ризики децентралізованого управління місцевими фінансами. 

Проблемні питання: Потенційні ризики: 

1.Соціально-

економічні 

диспропорції. 

 соціально-економічна диференціація регіонів; 

 збільшення розриву між бідними та багатими верствами 

населення. 
3.Невиконання 

поточних зобов’язань. 
 порушення фінансових домовленостей новоствореними 

органами місцевого самоврядування; 

4.Легальність та 

легітимність діяльності 

органів місцевого 

самоврядування. 

 слабкий контроль за діяльністю об’єднаних громад; 

 корупційні ризики; 

 пасивність громадського контролю; 

 слабкість судової системи України. 

5.Управління та 

компетентність 
 зниження рівня кваліфікації управлінського персоналу та 

компетентності в адмініструванні соціально-економічних 

процесів. 

Складено авторами на основі [5; 10]. 

 

Відповідні ризики можна мінімізувати шляхом: залучення додаткових 

фінансових та трудових ресурсів для розробки та реалізації проектів розвитку 

потенціалу громади; підписання фінансових меморандумів та соціальних угод; 

дотримання вимог прозорих механізмів в управлінні місцевими фінансами; 

декларування доходів і витрат бюджетів; створення ефективного внутрішнього 

та громадського контролю; усунення елементів корупції; зміцнення потенціалу 

громадських організацій; розвиток незалежної судової системи. 

В цьому контексті сформовано основні положення, які слід врахувати при 

формуванні методичних підходів децентралізації управління місцевими 

фінансами [1, с. 88-91]:  

1) детального аналізу з огляду на цілі, закладені концепцією бюджетної 

реформи для різних адміністративно-територіальних утворень, потребує 

результативність управлінських дій на рівнях регіону, району та ТГ; 

2) перегляд нормативно-правового регулювання функціонування 

механізмів управління місцевими фінансами; 

3) необхідним є проведення  оцінки можливостей органів місцевого 

управління покривати за рахунок власних доходів власні, а не делеговані 

повноваження [6].  

З метою забезпечення в країні ефективної системи управління фінансами 
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місцевих бюджетів особливу увагу слід приділити основним проблемам, які 

існують в даній системі в контексті сучасної децентралізації (табл. 2). 

Таблиця 2 – Основні проблеми та їх наслідки в системі управління 

місцевими фінансами України.  

Основні проблеми Наслідки 

Відсутність єдиного адміністративного 

простору інституційно-правового 

забезпечення управління фінансами 

Зловживання посадовців та інших суб’єктів, 

відповідальних за перерозподіл державних 

коштів, у процесі виконання своїх обов’язків. 

Нечіткість нормативно-правової бази  Відсутність головного документа 

комплексного регулювання системи 

управління місцевими фінансами. 

Недостатній рівень ефективної 

інформаційної та програмно-технічної 

бази органів місцевої влади 

Недосконалість форм та методів бюджетного 

менеджменту 

Розбалансованість системи місцевих 

фінансів України 

Розриви в економічному розвитку її регіонів. 

Відсутність об’єктивного 

середньострокового планування 

бюджетних відносин 

Негнучкість у фіскальній політиці. 

Відсутність ефективної системи 

бюджетування місцевих організацій. 

Неефективне управління бюджетними 

видатками, 

Низький рівень відповідності регламентів 

до процедур здійснення місцевого 

фінансового контролю та аудиту 

Дотримання вимог законодавства 

відповідальними за надання суспільних 

послуг важливіше за підвищення 

ефективності надання цих же послуг. 

Складено авторами на основі [4; 2]. 

 

Виходячи із аналізу існуючих проблем нинішньої системи управління 

фінансами місцевих бюджетів, варто назвати основні заходи їх подолання (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Класифікація заходів децентралізованого управління 

місцевими фінансами.  

Складено авторами на основі [4]. 

Нормативно-

правові 
Інституційні Технологічні Організаційні 

Вдосконалення 

законодавчої бази, 

розробка норм, 

стандартів, 

рекомендацій, 

методологій. 

Модернізація 

інституційних 

структур у сфері 

місцевих 

фінансів. 

Розробка нових та 

більш досконалих 

інформаційних 

систем та сервісів 

для управління 

місцевими 

фінансами. 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників та 

фінансової 

обізнаності 

населення. 
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Таким чином, важелями децентралізації системи управління фінансами  

місцевих бюджетів України є розвиток наступних складових частин [3 ;7-9]: 

І. Ефективне виконання місцевого бюджету: 

1) бухгалтерський облік: 

 покращення бухгалтерського обліку в системі місцевого фінансового 

управління; 

 підвищення прозорості та повноти інформації про рух коштів з 

місцевих бюджетів. 

2) фінансовий контроль: 

 удосконалення внутрішнього аудиту;  

 підвищення ефективності фінансових інспекційних перевірок. 

3) управління інвестиціями: 

  розробка методики залучення державних та іноземних інвестицій; 

 підвищення швидкості та прозорості виконання інвестиційних 

проектів. 

ІІ. Прозорість системи управління місцевими фінансами: 

1) відкритість бюджету для населення: 

 розробка проекту «Відкритий бюджет»; 

 підтримка ініціативи участі населення у бюджетному процесі. 

2) інформаційно-технічні системи: 

 підтримка розвитку ІТ-систем в умовах бюджетного реформування. 

ІІІ. Загальна бюджетно-податкова дисципліна: 

1) податкова система: 

 посилення відповідальності за порушення податкового законодавства; 

 забезпечення стабільного розвитку податкової системи; 

 підвищення ефективності адміністрування податків та зборів; 

 розширення бази оподаткування. 

2) бюджетне прогнозування: 
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 модернізація інструментів прогнозування; 

 посилення неупередженості бюджетного процесу; 

 забезпечення координації термінів підготовки та виконання 

бюджетного прогнозу з бюджетним циклом.  

3) середньострокове бюджетне планування: 

 розширення функцій головних розпорядників бюджетних коштів під 

час планування бюджету; 

 посилення рівня бюджетної дисципліни; 

 підвищення відповідальності органів місцевої влади; 

 мінімізація фіскальних ризиків; 

 модернізація бази даних фінансів місцевих бюджетів. 

4) управління ліквідністю: 

 підвищення якості прогнозування руху коштів; 

 координація процесів управління боргом та управління ліквідністю. 

ІV. Державна політика в управлінні фінансами місцевих бюджетів: 

1) стратегічне планування: 

 розробка бюджетних планів на середньострокову перспективу;  

 інституційна реалізація стратегічного планування. 

2) програмно-цільовий метод: 

 забезпечення відповідності стратегічних цілей бюджетним програмам; 

 здійснення комплексного аналізу результативності видатків;  

 моніторинг  діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

 визначення результативності бюджетних програм. 

3) фінансова децентралізація: 

 розмежування функцій та повноважень державних та місцевих органів 

влади; 

 збільшення власної фінансової бази органів місцевого самоврядування; 

 посилення ролі органів місцевого самоврядування в управлінні боргом; 

 забезпечення прозорості та підзвітності органів місцевої влади. 
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Отже, як бачимо, система управління місцевими фінансами України має 

істотні недоліки, котрі перешкоджають наданню якісних послуг населенню та 

всебічному розвитку регіонів. Однією з головних причин негативних явищ є 

відсутність єдиного нормативно-правового акту, який регламентував би 

комплексне управління місцевими фінансами України. Тому, на нашу думку, 

необхідним є прийняття чіткого законодавчого поля та впровадження в дію 

елементів ринкової моделі управління фінансами місцевих бюджетів, яка 

сприятиме ефективному розподілу фінансових ресурсів та послідовності 

управлінських дій. 
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УДК 336.1:352(045) 

Віта Демченко 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

В статті розглянуто основні аспекти фінансового потенціалу місцевих 

бюджетів України. Проведено аналіз сучасного стану фінансового потенціалу 

місцевих бюджетів України. Наведено пропозиції щодо підвищення рівня 

фінансового потенціалу місцевих бюджетів України.  

Ключові слова: фінансовий потенціал, місцеві бюджети, податкові 

надходження, неподаткові надходження, офіційні трансферти, місцеві 

податки та збори. 

Фінансовий потенціал місцевих бюджетів відображає реальні та потенційні 

можливості і здатність органів місцевого самоврядування акумулювати й 

використовувати наявні і найбільш повно задіяти потенційно можливі ресурси 

для виконання своїх функцій і повноважень та забезпечення соціально-

економічного розвитку громади. При цьому саме фінансовий потенціал місцевих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р
http://www.ibser.org.ua./
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бюджетів обумовлений ступенем бюджетної децентралізації та фінансовою 

спроможністю громади, а отже здатність може розглядатися як фактичний прояв 

реалізації потенціалу. Наразі актуальним питанням є фінансове облаштування 

всіх рівнів бюджетної системи та забезпечення їх соціально-економічного 

розвитку [3, с. 67]. 

За таких умов, фінансовий потенціал місцевих бюджетів характеризує 

систему соціально-економічних відносин і взаємодій щодо формування, 

нарощування та використання фінансових ресурсів для виконання органами 

місцевого самоврядування своїх обов’язків. Метою цих відносин і взаємодій є 

пошук і формування потреб, пріоритетів, а також максимальне їх задоволення за 

оптимального використання фінансових ресурсів. Отже, посилення фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів дає змогу підвищити якість послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування.  

Дослідження фінансового потенціалу місцевих бюджетів висвітлено у 

працях таких закордонних та вітчизняних науковців, як: Баранов С.,                       

Гнидюк І., Замкова Н., Зінчук Т., Патинська-Попета М., Патицька Х. та інші. 

Питання щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів та аналізу їх 

сучасного стану представлені у наукових дослідженнях:  Тарасюк М.,  

Сироветник О.,  Щур Р. та інші.  

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану бюджетного потенціалу 

місцевих бюджетів та розробка напрямів його підвищення. 

Фінансовий потенціал місцевих бюджетів відіграє важливу роль у 

забезпеченні фінансової стійкості територіальних громад [10]. Фінансово 

стійкий місцевий бюджет характеризується здатністю місцевого самоврядування 

виконувати свої зобов’язання щодо надання послуг населенню на постійній 

основі, забезпечуючи задовільний фінансовий стан місцевого бюджету як у 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Отже, підвищення 

фінансового потенціалу місцевих бюджетів забезпечать зростання громад [4, с. 

10].  

Рівень фінансового потенціалу місцевих бюджетів знаходиться у прямій 
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залежності від суми надходжень грошових ресурсів до бюджетів. Так, 

основними складовими елементами механізму наповнення місцевих бюджетів є: 

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом та офіційні трансферти. Структура надходжень до місцевих бюджетів 

зображена на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1  Структура надходжень  місцевих бюджетів України у 2020 

році, % [5] 

 

Дані рисунка 1 свідчать про те,  що місцеві бюджети України переважно 

формуються за рахунок податкових надходжень, проте належне місце займають 

також офіційні трансферти. Загалом, у  2020  році  найбільша питома вага у 

структурі доходів місцевих бюджетів належить податковим надходженням, які 

відповідають позначці 51,2%. Друге місце у структурі надходжень посіли 

офіційні трансферти  43,7%. Наступним етапом аналізу є неподаткові 

надходження, які склали 4,6% усіх доходів бюджетів [5].  

Проведений аналіз показав, що у 2020 році структура доходів місцевих 

бюджетів України на 51,2% складалась з офіційних трансфертів. Зазначимо, що 

така тенденція є досить суперечливою для ефективного наповнення місцевих 

бюджетів, а отже і для рівня фінансового потенціалу місцевих бюджетів загалом. 

У зв’язку з цим, актуальним залишається питання визначення власних 

(альтернативних) джерел наповнення місцевих бюджетів, які б сприяли 
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підвищенню рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів. 

Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податкові 

надходження. Зазначимо, що саме податкові надходження є важливим 

бюджетоутвоючими елементами, які, у свою чергу, формують  фінансовий 

потенціал місцевих бюджетів відповідних територіальних громад. 

Таблиця 1  Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів 

України у 2016-2020 роках, млрд. грн.  

Податок 2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 

(2020/2016) 

Податок на доходи 

фізичних осіб  

78,9 112,7 138,1 175,7 183,1 104,2 

Податок на прибуток 

підприємств 

5,8 6,4 9,3 10,2 10,1 4,3 

Рентна плата  2,5 2,4 4,8 5,2 4,6 2,1 

Місцеві податки  42,2 52,5 61,1 73,5 75,6 33,4 

Інші податки  11,9 11,7 19,2 5,5 12,1 0,2 

Всього  141,3 185,7 232,5 270,5 285,5 144,2 

Розроблено  автором на основі даних [7,2] 

 

Дані представлені у таблиці 1 свідчать про те, що найбільш 

бюджетоутворюючим елементом є податок на доходи фізичних осіб, який у 2020 

році склав 183,1 млрд. грн., що на 104,2 млрд. грн. менше ніж у аналізованому 

2016 році. Наступними за сумою надходжень до місцевих бюджетів є місцеві 

податки, які у 2020 році склали 75,6 млрд. грн., що на 33,4 млрд. грн. менше ніж 

у 2016 році. Зазначимо, що такі показники, як податок на прибуток, рентна плата 

та інші податки займають меншу частку у доходах місцевих бюджетів, та у 2020 

році склали 10,1 млрд. грн., 4,6 млрд. грн. та 12,1 млрд. грн. відповідно [5].  

Такі темпи зростання власних доходів місцевих бюджетів зумовлені діями 

Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію. Нові умови підвищили 

зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до 

місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та 

підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів [7, с. 97]. 

 Слід зауважити, що місцеві податки, незважаючи на запроваджену 

бюджетну децентралізацію, складають лише близько 30% у структурі 
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надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів, у той час, як у деяких 

країнах Європейського Союзу цей показник складає 50–60% 

Важливим показником, який визначає фінансовий потенціал місцевих 

бюджетів є частка доходів місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця. 

Динаміка доходів місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця у 2016-2020 р. 

зображена на рисунку 2.  

Рисунок 2  Динаміка доходів місцевих бюджетів у розрахунку на 1 

мешканця за 2016 – 2020 рр., грн. [5]. 

 

Даний показник дає можливість оцінити, як громада розпоряджається 

ресурсами своєї території: чи всі підприємства справно платять податки, чи всі 

підприємці мають офіційно оформлених працівників тощо. Впродовж 

аналізованого періоду характерним є зростання доходів місцевих бюджетів у 

розрахунку на 1 мешканця, що я позитивним для підвищення рівня фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів. Дана  тенденція спостерігається завдяки 

активному провадженню реформи децентралізації, яка була розпочата ще у 2015 

році [1, с. 116].  

Спираючись на вищезазначене, можна стверджувати, що станом на тепер, 

фінансовий потенціал місцевих бюджетів знаходиться на неналежному рівні,  а 

отже потребує відповідних дій збоку уряду держави.  В першу чергу, уряд 
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держави повинен прийняти певні міри щодо скорочення надходжень офіційних 

трансфертів до місцевих бюджетів, при цьому збільшуючи частку власних 

надходжень.  Отже, вважаємо за потрібне розробити концептуальну програму на 

рівні держави щодо подальшого реформування механізму формування 

фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування, а саме: надати 

пріоритет надходженню коштів від місцевих податків і зборів (підвищити частку 

місцевих податків і зборів у бюджетах місцевих органів самоврядування до 

показника країн Європейського Союзу – 50–60%). 

 Створити нові актуальні механізми з боку держави та надати більші 

можливості громадськості на місцях для контролю за корупційними проявами, 

які мають тенденцію до зростання при бюджетній децентралізації на рівні 

регіонів. 

Також, для активізації формування й реалізації фінансового потенціалу 

територіальних громад на сучасному етапі розвитку необхідним є:  

 стимулювання економічного розвитку територіальних громад; 

 забезпечення співпраці територіальних громад;  

  формування міської агломерації; 

 нарощення податкового потенціалу; 

  формування сприятливого підприємницького середовища  [11, с. 61]. 

Таким чином, необхідним в сучасних реаліях є створення спроможних 

місцевих бюджетів, які зможуть функціонувати на відповідному рівні та 

фінансово забезпечувати відповідну територіальну громаду. А отже, передусім  

це стосується зміни ментальної моделі як представників органів місцевого 

самоврядування базового рівня, так й кожного жителя громади. 

Отже, фінансовий потенціал місцевих бюджетів є важливим елементом для 

підвищення соціально-економічного розвитку та фінансової стійкості   громад. 

Саме фінансовий потенціал бюджетів дозволяє оцінити фінансові можливості, 

наявні та потенційні фінансові ресурси, які можуть бути використані для 

соціально-економічного зростання як окремої територіальної громади, 

адміністративно-територіальної одиниці, так і країни в цілому. 
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У статті досліджено сучасний стан розвитку організованого фондового ринку 

України. Визначено економічну сутність фондового ринку у розвитку фінансової 

системи. Проведено аналіз кількісних та якісних показників розвитку 

організованого фондового ринку України. 
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сутність. 

Ринок цінних паперів є важливою частиною фінансового сектору економіки  

кожної держави, проте головною проблемою вітчизняного фондового ринку є 

нерозвиненість, непрозорість та неорганізованість. За певних умов ринок цінних 

паперів став концентрацією спекулятивної діяльності та сформував віртуальний 

капітал у багато разів більший за виробничий, що має руйнівний вплив на 

фактичне виробництво та посилює фінансові кризи.  

Вивчення особливостей, проблем та перспектив розвитку ринку цінних 

паперів висвітлені в працях таких вітчизняних вчених як: О. Руда, Л. Алексєєнко, 

О. Барановського, М. Бурмака, С. Бірюк, О. Василик, О. Мозговий, В. Федосов, 

В. Андрєєва, А.  Савченко та О. Дудчик.  В їх роботах присутні унікальні  і 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_1_27
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ефективні як теоретичні, так і практичні рішення, але незважаючи на здобутий 

досвід актуальним є дослідження сучасного стану фондового ринку України. 

Мета статті полягає в проведенні аналізу динаміки показників на 

вітчизняних фондових біржах, оцінці поточного стану ринку цінних паперів 

держави для визначення проблем його функціонування. 

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність економічних відносин 

з приводу купівлі-продажу специфічного товару (цінних паперів), ціна на який 

формується під впливом попиту і пропозиції. Відносини складаються з приводу 

володіння і кредитування специфічними фінансовими інструментами – цінними 

паперами, які як грошові документи характеризуються певними ознаками [2; 3], 

зокрема: документарним характером, матеріальною формою та  наявністю 

визначеного набору взаємних прав і обов'язків, що витікають із власності на 

цінний папі.  

Успішне функціонування економіки в умовах ринку неможливе без 

розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового 

становища країн в умовах світової фінансової кризи у зв’язку з обмеженістю 

фінансових ресурсів держави постає необхідність забезпечити розширене 

відтворення шляхом залучення та «переливу» коштів через фондовий ринок. 

Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації 

економіки й успішного проведення ринкових реформ. 

Найголовнішою функцією фондового ринку в ринковій економіці є 

забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом створення 

механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів від особи, 

яка володіє вільними інвестиційними ресурсами, до особи, якій необхідні такі 

ресурси для розвитку. Крім того, ринок цінних паперів є складною економічною 

системою, продукція якого відрізняється від інших ринків. Таким чином, функції 

ринку цінних паперів можна систематизувати на дві групи: загальноринкові (які 

притаманні й іншим ринкам фінансової системи) та специфічні (які властиві 

даному ринку). Загальноринкові функції ринку цінних паперів визначають 

схожість цього ринку з іншими ринками, а специфічні функції ринку цінних 
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паперів, навпаки, виділяють цей ринок серед інших. До загальноринкових 

функцій ринку цінних паперів належать: 

- цінова; 

- комерційна; 

- інформаційна; 

- регулююча; 

- організаційна. 

Специфічними функціями ринку цінних паперів є перерозподільна функція, 

функція акумулювання грошових фондів, інвестиційна функція та функція 

хеджування. Таким чином, економічна сутність фондового ринку розкривається 

через функції, які він виконує. Для оцінки значення фондового ринку України в 

розвитку фінансової системи проведемо аналіз показників емісійної та 

інвестиційної діяльності учасників фондового ринку України.  

Перш за все, відмітимо, що сучасний організований ринок цінних паперів 

України може бути за законодавством представлений лише біржами. В Україні 

торги проводяться на Українській фондовій біржі, Київській міжнародній 

фондовій біржі, Придніпровській фондовій біржі, Українській міжбанківській 

валютній біржі (на фондовій секції) [1]. 

Серед значних за обсягом випусків акцій, які суттєво вплинули на загальну 

структуру зареєстрованих випусків акцій у грудні 2020 року, зареєстровано: 

випуски АТ «Таскомбанк»  на суму 1657 млн. грн. та ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «РОШЕН» на суму 1 млрд. грн. [6]. 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-грудні 2020 

року, становив 113,4 млрд. грн., що менше на 79 млн. грн. порівняно з 

відповідним періодом 2019 року – 113,48 млрд грн. [6].  

Протягом січня-грудня 2020 року Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку зареєстровано 71 випусків акцій на суму 32,98 млрд. грн. 

(таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг зареєстрованих 

випусків акцій зменшився на 30,56 млрд. грн. 
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Таблиця 1 – Кількісні показники випуску акцій, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом 2020 р. 

Період Обсяг випуску акцій, млн. грн. Кількість випусків, шт. 

Січень 145,91 8 

Лютий 59,00 1 

Березень 618,22 4 

Квітень 132,88 3 

Травень 2 249,15 6 

Червень 58,24 4 

Липень 6 724,66 11 

Серпень 794,26 6 

Вересень 12 750,12 5 

Жовтень 708,52 7 

Листопад 4 757,29 7 

Грудень 3 984,55 9 

Усього 32 982,80 71 

Джерело: сформовано за даними [6]. 

 

На рисунку 1 можна побачити цикл змін щодо обсягу випуску акцій 

протягом 2020 року і зробити висновок, що найбільший показник припадає на 

вересень місяць і становить 12750,12 млн. грн. , а в середньому за рік, показник 

становить – 2748,56 млн. грн. 

 

Рисунок 1 – Обсяг випуску акцій, зареєстрованих Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку протягом 2020 року. 

Джерело: сформовано за даними [6]. 
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Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  протягом 

січня-грудня 2020 року зареєстровано 96 випусків облігацій підприємств на суму 

32,95 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року обсяг 

зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 21,74 млрд. грн. 

(рис.2). Комісією протягом січня-грудня 2020 року зареєстровано 9 випусків 

облігацій підприємств в іноземній валюті на суму 9,4 млн. доларів та 3 випуски 

на суму 3 млн. євро.  

Кількість внесених в Єдиний державний реєстр інститутів спільного 

інвестування корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних 

фондів з початку року за станом на 31.12.2020 становить 244 інститутів спільного 

інвестування, серед них: 208 корпоративних інвестиційних фондів та 36 пайових 

інвестиційних фондів. За грудень 2020 року вилучено з Єдиного державного 

реєстру інститутів спільного інвестування 1 пайовий та 1 корпоративних 

інвестиційних фондів [6]. 

 

Рисунок 2 – Відсоткове відношення зареєстрованих облігацій підприємств 

у 2019-2020 роках, млн. грн. 

Джерело: сформовано за даними [6]. 

 

Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі 

25%

75%

2019

2020



107 
 

цінними паперами. Щодо діяльності організаторів торгівлі, то за результатами 

торгів на організованому ринку протягом 2020 року обсяг біржових контрактів з 

цінними паперами склав 335,41 млрд. грн., а порівняно з даними аналогічного 

періоду 2019 року обсяг збільшився на 10%. Аналізуючи показники діаграми 

(рис.3) можна зробити висновок, що провідними фондовими біржами 

виступають – «ПФТС» та «ПЕРСПЕКТИВА», які відзначаються помітними 

обсягами торгівлі на ринку та на яких спостерігалася консолідація торгівлі 

цінними паперами, що становило 99,28 % вартості біржових контрактів. Також 

можна зазначити, що показники 2020 року помітно збільшились, крім біржі 

«УБ», в 2020 році показники на 1 426,23 млн. грн. менше. 

 

Рисунок 3 – Порівняння обсягів біржових контрактів з цінними паперами 

на організаторах торгівлі протягом 2019 та 2020 років. 

Джерело: сформовано за даними [6]. 

 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах 

торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з ОВДП – 328,7 млрд грн 

(98% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі 
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ринок, що виступає в ролі посередника між грошовими та функціонуючими 

капіталами.  

Таблиця 2 – Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на 

організаторах торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту в 2020 

році, млн. грн. 
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грн. 594,13 6,95 3,72 2,82 50,85 328653,97 3856,51 1155,28 71,36 4,09 927,56 59,82 23,37 

Джерело: сформовано за даними [6]. 

 

Ринок цінних паперів є складною організаційно-економічною системою 

взаємодії багатьох учасників стосовно обігу цінних паперів. Це сегмент 

фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу купівлі- продажу 

цінних паперів, які мають свою вартість, вільно обертаються і засвідчують 

відносини співволодіння, займу і похідні від них між тими, хто залучає ресурси, 

випускаючи цінні папери, і тими, хто їх купує, опосередкований, як правило, 

участю особливих суб'єктів підприємницької діяльності – фінансових 

посередників [4]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна констатувати, що 

фондовий ринок України має потужний потенціал, який на жаль 

використовується не в повному обсязі через низку причин економічного та 

політичного характеру, а саме: незначна частка організованого ринку цінних 

паперів; невідповідність біржової торгівлі світовим тенденціям; відсутність 

єдиного центрального депозитарію; недостатня прозорість українського 

фондового ринку.  

Для покращення стану на фондовому ринку необхідно вирішити зазначені 

проблеми. У першу чергу потрібно вдосконалити організаційну та законодавчу 
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базу, вжити заходів для підвищення обізнаності населення щодо зрозумілості 

умов інвестування та діяльності на ринку цінних паперів, що допоможе 

збільшити кількість учасників ринку і, відповідно, залучити більший обсяг 

коштів. Також не менш важливим є інтеграція вітчизняного ринку у світовий 

фінансовий простір. 
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банківської системи. Зазначено необхідність забезпечення прибуткової 

діяльності та підвищення рентабельності банківської системи України. 

Ключові слова: банк, банківський сектор, банківська діяльність, банківська 

діяльність  

Сьогоднішній стан банківського сектору не можна охарактеризувати 

однозначно. З однієї сторони банки демонструють досить непогану 

прибутковість, а з іншого – якість їх кредитного портфеля, особливо в державних 

банках, є надзвичайно низькою. Виходячи з нестабільності  економічного 

розвитку України, невизначеності економічного та політичного курсу, а також 

загальносвітового економічного сповільнення присутній ризик формування 

нової кризи в банківському секторі України. За таких умов  важливим є 

регулярний аналіз фінансового стану банків, з метою вчасного визначення 

кризоутворюючих факторів та слабких сторін банківської системи та 

напрацювання відповідних заходів реагування. 

Особливості аналізу фінансових результатів банківських установ 

висвітлюються в працях таких науковців як: А. М. Герасимович, О. А. Зінченко, 

Н. Г. Маслак, Г. Т. Карчева, В. М. Климова, Ю. Л. Макаренко, С. В. Осташ та ін. 

Проте для забезпечення стабільної та прибуткової  діяльності банків актуальним 

є розроблення сучасних умов їх функціонування.  

Метою статті є оцінка фінансового стану банківського сектору України 

враховуючи сучасні ринкові умови. 

В Україні, як і в більшості країн світу, існує дворівнева банківська система, 

де на першому рівні знаходиться центральний банк – Національний банк 

України, на другому – комерційні банки. Отримання прибутку через 

обслуговування фізичних і юридичних осіб та іншу інвестиційну діяльність є 

метою комерційних банків. Проаналізуємо діяльність комерційних банків в 

Україні за 2018–2020 рр. Для початку слід розглянути як змінювалась кількість 

банків в Україні за період 2018-2020 рр. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка зміни кількості банків України у 2019-2020 рр. 

 

За даними рисунку можна сказати, що найбільшу кількість становлять 

банки, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. Зменшення 

банків з іноземним капіталом було спричинене відтоком певної кількості банків 

з російським капіталом із українського ринку. Одним з основних напрямів 

аналізу банківської діяльності є аналіз його активних операцій.  

Розглянемо динаміку активів комерційних банків України (табл. 1). 

Порівняємо активи комерційних банків за 2019 та за 2020 роки. За підсумками 

2019 року активи комерційних банків  збільшились несуттєво. Їх обсяг станом на 

2020 рік відповідав 1 494 460 млн. грн. проти 1 360 764 млн. грн., тобто їх 

кількість збільшилася на 133 696 тис. грн. або на 9,8%. 

Одним із чинників коливання активів є динаміка курсу національної валюти, 

поряд із виведенням частини комерційних банків з ринку, рухом клієнтських 

коштів та скороченням кредитних портфелів. Майже кожного року відбувалася 

тенденція до збільшення активів комерційних банків України.  

Найбільша частка активів була у 2020 році 1 494 460 млн. грн., а найменша 

у 2018 році – 1 118 618 млн. грн.. Найбільша частка наданих кредитів була у 2019 
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році – 1 118 618 млн. грн., а найменша у 2020 році – 1 033 539 млн. грн. Найбільша 

кількість резервів за активними операціями банків була у 2020 році – 538 943 тис. 

грн., а найменша у 2018 році – 425 790 тис. грн. Це свідчить про нестабільну 

політичну ситуацію в країні та нестабільний курс національної валюти. 

Таблиця 1 – Динаміка активів комерційних банків України у 2018–2020 рр., 

млн. грн. 

 

Збільшення банківських активів свідчить про інтенсивне проникнення 

банку на ринок банківських послуг, інвестиції в технологічну складову 

банківської діяльності та подальшу активну розбудову власної регіональної 

мережі. Наступним кроком у аналізі банківської діяльності є зобов'язання банків. 

Структуру зобов'язань комерційних банків зображено на рис. 2.  

 

Рисунок 2  – Динаміка зобов'язань комерційних банків України за 2018–

2020 рр., млрд. грн. 
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підсумками 2019 року пасиви комерційних банків  збільшились несуттєво. Їх 

обсяг станом на 2020 рік відповідав 1 494 460 млн. грн., а у 2019 – 1 360 764 млн. 

грн., тобто їх кількість збільшилася на 1 914 тис. грн. або на 19,4%. 

Найбільшим зобов'язання банку були у 2020 р., це свідчить про  зростання 

депозитної бази банків. Кошти фізичних та юридичних осіб мали найвищий 

показник у 2020р., це відбувалось за рахунок зростання залишків на поточних 

рахунках клієнтів, тобто депозитів до запитання та  збільшенням залучених 

строкових депозитів, як правило, терміном до одного року.  

Розглянемо структуру власного капіталу банків за 2018 – 2020 рр., млрд. грн. 

Динаміка пасивів була найбільша у 2020 році і становила 1 494 460 млн. грн., а 

найменший у 2018 – 1 360 764 млн. грн. Показник зобов’язань банків становив 

найбільше у 2020 році – 1 293 606 млн. грн.,  а найменше у 2018 році – 1 172 761 

млн. грн. Надходження від коштів фізичних осіб найбільше становили у 2020 

році – 552 592 млн. грн., а найменше у 2018 році і становили в грошовому вимірі  

478 565 млн. грн. Наступним кроком у дослідженні діяльності банків України – 

визначення рентабельності активів та капіталу банків (табл. 2). 

Таблиця 2 – Показники рентабельності банків України 2018 – 2020 рр. 

Показник 2018р. 2019р. 2020р. 
Відхилення 2019 – 

2020 рр., % 

Рентабельність 

активів банків 
-1,94 % 1,65 %  4,35 % 1,35 

Рентабельність 

капіталу банків 
-15,96 % 10,73 % 34,18 % 11,72 

 

Як бачимо із (таблиці 2) у останні роки рентабельність активів банку 

становило додатне значення, це означає, що діяльність банків з 2018р. по 2020р. 

була ефективною. Щодо рентабельності капіталу банків, то тут також 

спостерігається додатне значення показника за  3 останніх періоди. Це дає 

підставу стверджувати про те, що у цей відрізок часу діяльність банків України 

була прибутковою. Далі проаналізуємо витрати комерційних банків рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динаміка витрат комерційних банків України в період з 2018-

2020 рр., млн. грн. 
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ситуації в країні та за кордоном. 

Банківська система України пройшла процес очищення, що 

супроводжувалась масовим скороченням чисельності банків; з виведенням 

слабких банків показники банківської системи покращилися; на початок 2019 

року банківський сектор України мав рекордно позитивний фінансовий 

результат діяльності за останні 5 років, що стало можливим за рахунок 

зменшення відрахувань у резерви при стабільному зростанні процентного та 

комісійного доходів; розраховані індикатори фінансової стійкості виявили те, що 

системні ризики в даний час перебувають на одному з найвищих в історії рівнів, 

це, означає те, що банківська система України навряд чи витримає настання 

чергової кризи. 
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потенціалу регіону. Досліджено динаміку валового регіонального продукту та 

структуру доходів місцевих бюджетів. Вказано проблемні аспекти формування  

та підвищення рівня фінансово-економічного потенціалу регіонів України. 

Зазначено перспективні напрямки удосконалення фінансово-економічного 

потенціалу.  

Ключові слова: фінансово-економічний потенціал, бюджетний потенціал 

регіону, дохідна частина місцевого бюджету, видаткова частина місцевого 

бюджету,  валовий регіональний продукт. 

Дослідження проблем формування та нарощення фінансово-економічного 

потенціалу регіонів України на сучасному етапі набуває особливого значення, 

оскільки є умовою для забезпечення ефективності здійснення ефективних 

соціально-економічних перетворень в країні. Інтеграційні процеси у всіх сферах 

суспільного життя та економічний спад зумовлений  поширенням пандемії 

COVID-19 підтвердили факт того, що окремі територіальні громади повинні 

набувати певної конкурентної переваги. Враховуючи вищезазначене, слід 

констатувати, що дана тема є актуальною та своєчасною. 

Дослідженням питань  формування, нарощування та оцінки фінансово-

економічного потенціалу регіону як основи сталого соціально-економічного 

розвитку регіонів України в умовах проведення реформи децентралізації, 

займались як вітчизняні, так і зарубіжні науковці.  Серед них варто виділити: С. 

Дяченко, А. Ніколаєва, Л. Іщук, Г.Олексюк, Н. Попадинець,  Н. Лисяк, І. Савчин 

та інші.  

Мета статті полягає у проведенні аналізу сучасного стану фінансово-

економічного потенціалу регіонів та надання рекомендацій щодо його 

покращення.  

Проведення реформи децентралізації актуалізує проблему формування 

фінансового-економічного потенціалу регіонів та нарощення їх фінансових 

можливостей, що є передумовою та економічною базою їх стійкого і 

збалансованого соціально-економічного розвитку. Адже, фінансово-

економічний потенціалхарактеризуєрегіон достатніми наявними фінансовими 
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ресурсами, які акумулюються у місцевому бюджеті і забезпечують 

збалансованість між потребами регіону та його можливостями. 

Фінансового-економічний потенціал регіону є категорією, яка включає в 

себе: бюджетний потенціал (податкові надходження, неподаткові надходження, 

доходи від операцій  капіталом, офіційні трансферти, надходження до цільових 

фондів), інвестиційний потенціал (інвестиційний потенціал фінансово-

кредитних установ, інвестиційний потенціал підприємств регіону), ощадний 

потенціал регіону (заощадження населення в цінних паперах та дорогоцінних, 

внески  у фінансово-кредитних установах) та фінансово-економічний потенціал 

реального сектора [1, с. 272].  

Для того щоб провести результативну оцінку фінансово-економічного 

потенціалу регіонів України, слід проаналізувати основні соціально-економічні 

показники.  

Так, під час аналізу фінансово-економічного потенціалу регіонів України, 

слід розглянути обсяг виробленого валового регіонального продукту у 

розрахунку на одну особу. Адже, валовий регіональний продукт є мірою 

ринкової вартості всіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у регіоні, тому 

саме цей показник відобразить реальний  фінансово-економічний стан регіонів 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динаміка валового регіонального продукту у розрахунку на 1 

особу, 2016-2020 р., грн.[5]. 
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Аналізуючи рисунок 1, можна стверджувати, що впродовж 2016-2020 років 

динаміка валового регіонального продукту у розрахунку на 1 особу мала 

характерну тенденцію до зростання. Загалом, у 2020 році цей показник становив 

101583 грн., що на 6922 грн.   Дані Державної служби статистики свідчать про 

те, що найвищий рівень ВРП спостерігається у таких областях як 

Дніпропетровська, Київська, Харківська та Полтавська. Зокрема, валовий 

регіональний продукт  у розрахунку на 1 особу у наведених  регіонах у 2020 році  

становив 122379 грн., 123267 грн., 92864 грн. та 134449 грн. відповідно[6].  

Вагомим показником, який характеризує рівень фінансово-економічного 

потенціалу регіону є сума надходжень власних та залучених коштів до місцевого 

бюджету. Так, динаміка надходжень місцевих бюджетів України  (з урахуванням 

офіційних трансфертів)  протягом 2016-2020 років представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1  Динаміка надходжень місцевих бюджетів України                           

(з урахуванням офіційних трансфертів)  протягом 2016-2020 рр., млрд.грн.[4]. 

Показник  2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 

(2020/2019) 

Власні 

надходження  

165,6 214,7 263,5 300,2 311,3 145,7 

Офіційні 

трансферти  

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

Всього  363,2 493,9 562,4 560,5 471,4 108,2 

  

Аналізуючи дані таблиці 1, можна спостерігати, що протягом періоду 

реалізації реформи децентралізації спостерігається постійна тенденція до 

зростання власних доходів місцевих бюджетів. Зокрема, середньорічний темп 

зростання даного показника протягом 2016-2020 років становить 24,5%. Так, у 

2020 році сума власних доходів становила 311,3 млрд. грн., що на 145,7 млрд. 

грн. менше ніж у аналізованому 2016 році. У 2020 році також зменшилась сума 

офіційних трансфертів порівняно з 2019 роком[5]. Така тенденція, в першу чергу, 

була зумовлена впливом пандемії COVID-19,  так як під час пандемії зменшились 

суми надходжень з державного бюджету до місцевих. Збільшення кількості 

власних надходжень, при цьому зменшуючи суми грошових ресурсів залучених 
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з державного бюджету є позитивним для підвищення рівня фінансово-

економічного потенціалу [9]. 

Відмітимо, що  власні доходи місцевих бюджетів зростають впродовж 

аналізованого періоду, а трансферти з державного бюджету до місцевих у 2019 

та 2020 роках скорочуються. Як результат, можна констатувати, що проведення 

реформи децентралізації позитивно впливає на рівень фінансово-економічного 

потенціалу регіонів України. 

Критерієм, який дозволяє визначити рівень достатності фінансово-

економічного потенціалу регіону є порівняння власних доходів місцевих 

бюджетів на одну особу з показником видатків на одну особу. 

Таблиця 2 Рівень доходів та витрат місцевих бюджетів України  у 

розрахунку на одного мешканця у 2020 році, грн.[5] 

Група Критерії групування  Середній 

показник доходів  

Середній показник 

видатків  

1 Населення понад 15 тис. осіб 4453,7 6627,1 

2 Населення від 10 до 15 тис. осіб  4600,1 6826,9 

3 Населення від 5 до 10 тис. осіб 4669,3 6894,4 

4 Населення до 5 тис. осіб 4888,4 7101,8 

5 ОТГ-міста обласного значення  6412,6 7332,2 

 

У таблиці 2 наведено показники доходів та видатків у розрахунку на 

одного мешканці у розрізі різних груп населення. Аналіз даних показав, що у 

розрахунку на одного мешканця по всіх територіальних громадах дохід в 

середньому становить 5004,82  грн. При цьому у 33,0% територій цей показник  

перевищував середній рівень. Середній обсяг видатків по всіх громадах із 

розрахунку на одного мешканця склав 6 861,8 грн. Аналогічно доходам вищими 

видатки є у громадах з меншою щільністю населення. При цьому, якщо не брати 

до уваги перших, їх рівень зростає у оберненій пропорційності відносно кількості 

жителів[6]. 

Незважаючи на те, що в умовах проведення реформи децентралізації 

спостерігається тенденція підвищення рівня фінансово-економічного потенціалу 

регіонів, все ж існують  проблемні аспекти формування потенціалу регіону, а 

саме: висока вартість банківських кредитів для регіону; нерозвиненість 
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альтернативних джерел фінансування; відсутність прозорої структури 

управління фінансами регіону; неефективна бюджетна підтримка структурних 

змін тощо[3, с. 121].  

 З метою підвищення рівня фінансово-економічного потенціалу регіону 

пропонуємо звернути увагу на ряд факторів:  

 здійснити перегляд договорів оренди на використання земельних ресурсів 

і користування цілісними майновими комплексами, з метою визначення реальної 

ставки орендної плати; 

 використовувати диференційований підхід при встановленні ставок 

єдиного податку за видами діяльності, які відповідали б річним доходам 

підприємців, що позитивно вплине на підприємницьке середовище в громаді і 

частково вирішить проблему ухилення від сплати єдиного податку; 

  створити контролюючий орган із дотримання законодавства про працю з 

метою виявлення випадків тіньової зайнятості і нелегальної виплати заробітної 

плати, що призведе до зростання ПДФО в доходах місцевих бюджетів; 

 сформувати сприятливе середовище для залучення приватного капіталу й 

активізувати потенціал механізму державно-приватного партнерства на 

місцевому рівні;  

 налагодити комунікації місцевого самоврядування з бізнесом та 

громадськістю шляхом запровадження відкритої регуляторної платформи, що 

позитивно вплине на інвестиційну привабливість регіону й розвиток малого та 

середнього бізнесу.  

 створити позитивний імідж та привабливу «кредитну» історію 

територіальної громади[3, с. 89, 8]. 

Дані пропозиції можуть позитивно вплинути на розвиток фінансово-

економічного потенціалу регіону та підвищити його на якісно новий рівень. 

Отже, фінансово-економічний потенціал слід розглядати як сукупність 

усіх фінансових можливостей регіону. Відповідне дослідження довело, що 

органи місцевого самоврядування, які зацікавлені підвищенні фінансово-

економічного потенціалу свого регіону мають ефективно використовувати 
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фінансовий потенціал територіальної громади шляхом пошуку резервів 

зростання як обсягів власних надходжень, так і залучення грантових, кредитних 

та інвестиційних коштів у бюджет громади.  
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА РИНОК 

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

У даній статті розглянуто питання впливу системи оподаткування на ринок 

банківських послуг за допомогою економічних інструментів. Визначено роль та 

місце банків у системі оподаткування, розглянуто механізм банківського 

оподаткування. Податки є найбільш ефективним інструментом регулювання 

економічних процесів. Державне регулювання економіки шляхом використання 

податкових важелів повинно бути спрямоване на забезпечення і підтримку 

збалансованого економічного зростання, ефективне використання ресурсів, 

стимулювання інвестиційної та підприємницької активності.  

Ключові слова: банківські установи, система оподаткування, банківські 

операції, податкове регулювання, податковий механізм, податкове регулювання. 

Важливість державного регулювання ринку банківських послуг, перш за 

все, обумовлена необхідністю забезпечення єдності ринку, нагляду за 

функціонуванням фінансових установ і захисту прав споживачів банківських 

послуг. Особливо за умов, коли держава постає перед складним завданням 

пошуку оптимального варіанту забезпечення безпеки і стабільності з одного 

боку, та необхідністю економічного зростання і ринкової ефективності – з 

іншого, постає важливе питання пошуку найбільш ефективного інструменту, 

особливо в умовах пандемії,  регулювання ринку банківських послуг, який буде 

стимулювати розвиток ринку банківських послуг та забезпечувати позитивний 

ефект для економічної системи в цілому. Питання щодо механізму державного 
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регулювання ринку банківських послуг широко висвітлено в українській  

літературі.  

Метою даної статті є дослідження механізмів податкового регулювання 

діяльності банків в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства. 

Дана тема є досить актуальною та обширною, особливості державного 

регулювання банківського сектора присвячені праці вітчизняних науковців, 

зокрема: Чепелюк Г.М.,  Кміть В.М., Давидкова Н.М., Сербина О.Г., та ін. 

Незважаючи на значні здобутки в аналізі особливостей фіскальної політики у 

галузі банківництва, дотепер не уніфіковано підходи до формування податкової 

політики держави у банківському секторі національної економіки..  

Банківська система будь-якої країни – це унікальна система, що 

акумулюючи значні обсяги тимчасово вільних фінансових ресурсів держави, 

господарюючих суб'єктів і населення, перерозподіляє їх між тими суб'єктами 

фінансових відносин, які відчувають тимчасовий дефіцит коштів і забезпечує 

таким чином процес постійного відтворення виробництва. Це свідчить про те, що 

банківська діяльність постійно супроводжується ризиками і має свої специфічні 

особливості. Зважаючи на це, певні особливості має і механізм оподаткування 

фінансово-господарської діяльності банків, хоча податкове регулювання 

здійснюється відповідно до законодавства, єдиного для всіх суб'єктів 

господарської діяльності, незалежно від форми власності і сфери діяльності [12]. 

Банки, будучи ключовою ланкою ринкової економіки, здійснюють 

фінансово-посередницькі операції між господарюючими суб'єктами, які надають 

фінансові ресурси, необхідні для розвитку виробництва, сприяють оптимізації 

розміщення грошових коштів. Важливу роль відіграють банки в податковій 

діяльності держави. 

В Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 

07.12.2000 № 2121-VI  [3] банківська діяльність трактується як 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.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
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Головною метою державного регулювання банківської діяльності є 

подолання кризових явищ у банківській системі, активізація кредитної 

діяльності банків і підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, 

які є частиною національного багатства. Оподаткування банків повинне 

забезпечити сприятливі макроекономічні умови для формування банківської 

системи, стійкої до кон'юнктурних коливань та перетворити її на активний 

інструмент інвестиційного процесу й економічного зростання. Податкове 

регулювання банківської діяльності – це цілеспрямований комплексний процес 

використання засобів та інструментів впливу державної податкової політики на 

банківську діяльність з метою стимулювання чи стримування надання 

банківських послуг для отримання позитивних соціально-економічних 

результатів. З одного боку, оподаткування прямо впливає на банки та формує 

їхній чистий фінансовий результат. Однак тягар податкового навантаження через 

збільшення витрат банків перекладається на клієнтів, що буде опосередковано 

відображатися на їхній діловій активності [4, с. 106]. Окрім цього, необхідно 

враховувати подвійну роль Національного банку у питанні регулювання ринку 

банківських послуг інструментами податкового регулювання. З одного боку, 

забезпечення реалізації фіскальної ролі держави в окремих її аспектах належить 

до сфери компетенції Національного банку України, однак, з іншого – 

безпосередньо Національний банк України виступає податковим агентом та 

платником податків [2, с. 117]. 

Система оподаткування (рис. 1) є одним із основних важелів впливу на 

функціонування банків України, яка, окрім виконання фіскальної функції, має 

спрямовувати їхню діяльність на реалізацію інтересів суспільства [6, с. 118]. 

Водночас, формування ефективної системи оподаткування банків є надзвичайно 

складним завданням, що можна пояснити особливим значенням банківської 

системи у сучасній економіці, специфікою банківських послуг та можливістю 

застосування щодо них імпліцитних способів оподаткування обов’язкового 

резервування, відрахувань для гарантування внесків фізичних осіб тощо. 
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Рисунок 1 - Вплив системи оподаткування як фактору банківської 

діяльності.  
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чинники прямо не пов'язані з банківською діяльністю і спрямовані насамперед 

на інші види діяльності (промислове виробництво, видобуток корисних копалин, 

освіта, наука, страхування тощо), що має вплив на інструменти та напрямки 

діяльності банків. Непрямі чинники – це опосередковані дії на банківську 

діяльність. В умовах децентралізованого управління економікою значення і 

масштаби непрямих механізмів впливу на банківську діяльність зростають. 

Попри це, наслідки непрямих чинників і методів регулювання банківської 

діяльності значно складніше прогнозувати, а "прояв результативності непрямого 

регулювання характеризується, на відміну від прямого механізму регулювання, 

часовим лагом" [12]. 

Оподаткування банків здійснюється на загальних принципах, а саме: 

1. Обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти 

оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників 

податків за порушення податкового законодавства. 

2. Рівнозначність і  пропорційність - справляння податків з юридичних осіб 

здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати 

рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно 

більших податків і зборів (обов'язкових платежів) - на більші доходи. 

3. Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - 

забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і 

фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати 

податків і зборів (обов'язкових платежів). 

4. Соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно 

обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування 

диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують 

високі та надвисокі доходи. 
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5. Стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів 

(обов'язкових  платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом 

бюджетного року. 

6. Економічна обґрунтованість - встановлення податків і зборів 

(обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки 

та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення 

збалансованості витрат бюджету з його доходами. 

7. Рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного 

надходження коштів до бюджету для фінансування витрат. 

8. Єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових 

законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору 

(обов'язкового  платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору 

(обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 

(обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання 

податкових пільг. 

9. Доступність - забезпечення дохідливості норм податкового 

законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів) [1, с. 125-

126, 8-11]. 

Однак, за своєю сутністю банк як елемент економічної системи є 

комерційним суб’єктом господарської діяльності, головною метою якого у 

ринковому середовищі є максимізація отримуваного прибутку, а тому на 

банківські установи - учасники ринку банківських послуг впливають звичайні 

(неспеціалізовані) закони держави, зокрема податкове законодавство, яке 

контролюється Податковим кодексом України, який  регулює   відносини,   що  

виникають у сфері справляння податків і зборів а також  відповідальність  за  

порушення   податкового законодавства [5]. 

У податковій системі банки виконують подвійну роль. Як суб’єкти 

податкових відносин вони є платниками більшості податків і на загальних 

підставах здійснюють податкові відрахування до бюджетів усіх рівнів. 
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Одночасно вони здійснюють перекази податкових платежів між державою та 

платниками податків й виступають посередниками, від своєчасності діяльності 

яких залежить наповнення державного бюджету. Крім того, банки виконують 

податковий та валютний контроль, які полягають у наданні інформації щодо 

відкриття рахунків клієнтам та щодо їх фінансово-господарських операцій, 

своєчасності переказу податків, виконання доручень щодо призупинення 

операцій на рахунках клієнтів тощо. Визначаючи важливу роль банків у 

економічній системі, необхідно зазначити, що вони є основними кредиторами-

інвесторами реального сектора економіки, а це своєю чергою забезпечує 

збільшення кількості платників податків та створення додаткових матеріальних 

благ і підвищення таким чином дохідності бюджетної системи. Водночас, 

податкове регулювання банків впливає на розвиток національної економіки й 

іншими способами. Адекватна ринковим відносинам податкова політика 

припускає застосування податків як найважливіших методів регулювання 

економічної активності суб'єктів господарювання. Подруге, в умовах 

становлення інформаційного суспільства податки є найважливішим методом 

мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для розв’язання основних проблем 

соціальної політики держави, забезпечення соціальних гарантій, розвитку науки, 

освіти, охорони здоров'я. Потретє, ухвалення Податкового кодексу і введення 

оподаткування депозитів суттєво впливають на створення і перерозподіл 

банківських ресурсів. Податки виступають своєрідною артерією фінансової 

системи будьякого суспільства, вони уособлюють ту частину сукупності 

фінансових відносин, яка пов’язана з формуванням грошових доходів держави 

(бюджету і державних цільових фондів), потрібних їй для виконання відповідних 

функцій – соціальної, економічної, управлінської військово-оборонної, 

правоохоронної тощо. А банківське оподаткування мало б відігравати у цьому 

контексті провідну роль, ґрунтуючись на обсяги відрахувань до бюджетів. 

Розвиток банківської системи України та вдосконалення системи 

оподаткування її діяльності – це два паралельних і взаємопов’язаних шляхи. 

Активізація стимулюючої функції державного регулювання оподаткування 
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банківських установ дасть можливість досягти значних успіхів щодо зменшення 

фінансового дисбалансу та стабілізації економіки в цілому [12].  

Аналіз виконання основних показників банківської діяльності  свідчить про 

те, що протягом періоду з 2016 по 2020 роки результати діяльності кредитних 

установ мали волатильний характер. Досліджуючи основний вид оподаткування, 

відповідно від якого найбільше збагачується державний бюджет, а саме податок 

на прибуток комерційних банків, ми також проаналізували важливий показник - 

податкове навантаження. Він розраховується як співвідношення витрат з податку 

на прибуток до фінансового результату (прибутку до оподаткування). Основні 

показники, що характеризують прибутковість, і, як наслідок, податкове 

навантаження, представлені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 - Основні показники діяльності банків за 2016–2020 роки. 

Показники 
Станом на кінець року, млн.грн. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість банків 

які мають 

ліцензію, од. 

117 96 82 77 75 

З них з 

іноземним 

капіталом, од. 

41 38 38 37 35 

У т.ч. 100% 

інозекапіталом 

17 17 18 23 23 

Доходи банків 190 691 178 054 204 554 243 102 249 745 

Витрати банків 350 078 204 545 182 215 184 746 208 44 

Сплачений 

податок 

-418 

 

3 681 

 

5 057 

 

4 769 

 

3 538 

 

Прибуток після 

оподаткування 

-159 388 

 

-26 491 

 

22 339 

 

58 356 

 

41 296 

 

Податкове 

навантаження, % 
* * 22,63% 8,17% 8,56% 

 

Як видно з даних (табл 1,1) у 2016-2017 роках банківська діяльність була 

збитковою. Значні збитки банківської системи зумовлені погіршенням якості 

активів. Зменшення доходів з одночасним зростанням витрат спричинили 

зниження сплати податків. Особливо суттєво це відбулося 2016 року. Криза 

банківської системи, зменшення кількості банків від 117 у 2016-му до 75 у 2020 

році логічно обумовлюють зменшення загальних обсягів сплачуваних податків. 
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Зокрема, вагомо вплинули банки, віднесені до неплатоспроможних та ті, в яких 

були введені тимчасові адміністрації. Основною причиною названих подій 

вважаємо знецінення національної валюти більше ніж у три рази, що, в свою 

чергу, призвело до масового зниження платоспроможності позичальників. 

Починаючи з 2018 року з’явилися тенденції до стабілізації – доходи почали 

перевищувати витрати. Щодо податкового навантаження, то значення даного 

показника знизилося 2020 року порівняно з 2018-м. Важливим кроком щодо 

зменшення податкового тиску на банки є прийняття ПКУ, згідно з яким ставка 

податку на прибуток знизилась за декілька років з 30 % до 18 % у 2015 році, яка 

і у 2021 році є незмінною.  

Важливо зазначити, що головною метою державного регулювання 

банківської діяльності на перспективу є подолання кризових явищ, активізація 

кредитної діяльності банків і підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів, які є частиною національного багатства. Оподаткування 

банків покликане забезпечити, з одного боку, сприятливі макроекономічні умови 

для формування банківської системи, стійкої до кон'юнктурних коливань, з 

другого — перетворення її на активний інструмент інвестиційного процесу й 

економічного зростання. Сукупність форм, методів і способів, із яких 

складається податковий механізм, має бути адекватною економічній 

кон'юнктурі, що сприятиме створенню оптимальних умов для мінімізації втрат 

від економічних криз. 

Ринок банківських послуг є специфічним ринком, державне регулювання 

такого ринку в сучасних умовах повинно не тільки містити традиційні елементи 

регламентного регулювання Національним банком України, але й застосовувати 

високоефективні інструменти податкової політики та державного регулювання. 

Оподаткування банків чинить значний вплив як на окремі банківські операції, 

так і на їхню діяльність загалом. Одним із ключових умов ефективності 

державної грошово-кредитної політики являється розвиток фінансового 

посередництва, перш за все банківського, основаного на підвищенні якості 

банківських послуг і загальної ефективності банківської справи. Зміцнення ролі 
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банківського сектора в економіці, суттєве покращення якості функціонування 

кредитних організацій, удосконалення правових основ банківської діяльності, а 

також банківського нагляду повинні бути орієнтовані на кращу міжнародну 

практику 
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Денис Задорожнюк 

Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕНЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

У стaтті прoведенo aнaліз структури прямих та непрямих податкових 

надходжень до бюджетів України. Доведено, що переважання прямих податків 

ефективно впливає на економіку країни, адже непрямі податки можуть 

сприяти виникненню інфляції 

Ключoві слoвa: прямі податки, бюджет, непрямі податки, дoхoди, видaтки. 

Сьогодні невідповідність надходжень податків і зборів до бюджетів 

фінансовим потребам держави породжує проблему підвищення ефективності їх 

адміністрування в Україні, вирішення якої буде можливим за рахунок 

системного підходу. 

Задля покращення податкової системи у цілому необхідно провести її 

порівняльне дослідження в розрізі прямих та непрямих податків, адже їх 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19276/1Нікітішин%20А..pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-77
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надходження до бюджету є необхідною умовою для виконання державою своїх 

функцій, оскільки вони забезпечують майже 3/4 усіх надходжень до державного 

бюджету. 

Ціллю стaтті є прoведення aнaлізу прямих та непрямих податків у структурі 

доходів бюджетів України. 

Теоретико-методологічною основою є праці вітчизняних та закордонних 

науковців і практиків, а також нормативно-правові акти України, що регулюють 

відносини у податковій системі. Особливості адміністрування податків 

досліджували такі науковці, як В.М. Андрущенко, В.В. Буряковський, О.Д. 

Василик, М.І. Вдовиченко, І.В. Гнидюк, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.П. 

Вишневський, Т.А. Власенко, М.Я. Дем’яненко, І.В. Грищенко, В.С. Загорський, 

І.Г. Благун, Е.А. Бойко, С.І. Іловайський, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, 

П.В. Мельник, В.М. Опарін, К.В. Павлюк, Г.О. П’ятаченко, А.М. Соколовська. 

Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний 

розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які 

справляються до Державного бюджету України. Податкові надходження 

займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних 

ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів регулювання 

економіки державою. Зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів 

Державного бюджету, а тому слід зосередитись на джерелах їх зростання. Для 

цього необхідно удосконалювати складову надходжень, яка є найбільш вагомою 

у складі доходів, а отже найважливішою, тому розширювати існуючі 

зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових 

надходжень. 

На основі даних таблиці 1 можна побачити, що впродовж досліджуваного 

періоду, а саме 2016-2020 років, у податкових надходженнях до  державного 

бюджету більший відсоток займають непрямі податки. Вони майже удвічі 

перевищують доходи Державного бюджету від прямих податків. А саме у 2016 

році непрямі податки складаю 281863,8 млн. грн., що становить 68,8% 

податкових надходжень; у 2017 році – 34599,5 млн. грн., що складає 68,7%; 2018 
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рік – 446815,9 млн. грн., що складає 71,3%; 2018рік непрямі податки складають 

520437,2 млн. грн., що становить 69% та у 2020 – 532134,1 млн. грн., що 

становить 66,5. В свою чергу протягом 2016- 2020 році прямі податки складають 

31,2; 31,3; 28,7; 31 та 33,5 %  відповідно. 

Таблиця 1 – Надходження прямих та непрямих податків до Державного 

бюджету 

Показники 
2016 2017 2018 2019 2020 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Прямі 

податки: 
127553,8 31,2 157880,0 31,3 179642,7 28,7 233378,4 31,0 267641,9 33,5 

Податок на 

доходи 

фізичної 

особи 

45062,0 11,0 59810,5 11,9 75033,4 12,0 91741,8 12,2 109954,0 13,8 

Податок на 

прибуток 
34776,3 8,5 54344,1 10,8 66911,9 10,7 96882,3 12,9 107086,3 13,4 

Рента 47049,3 11,5 44371,2 8,8 48649,0 7,8 45259,5 6,0 46746,6 5,9 

Інші 666,2 0,2 -645,8 -0,1 -10951,6 17,5 -505,2 -0,1 3855,0 0,5 

Непрямі 

податки: 
281863,8 68,8 345999,5 68,7 446815,9 71,3 520437,2 69,0 532134,1 66,5 

Податок на 

додану 

вартість 

178452,4 43,6 235506,0 46,7 313980,6 50,1 374508,2 49,7 378690,2 47,3 

Акцизний 

податок з 

вітчизняних 

товарів 

38783,8 9,5 55116,3 10,9 66303,7 10,6 71143,8 9,4 69897,1 8,7 

Акцизний 

податок з 

ввезених 

товарів 

24326,8 5,9 35006,2 7,0 41989,7 6,7 47708,6 6,3 53460,8 6,7 

Ввізне мито 39881,0 9,7 20001,3 4,0 23898,4 3,8 26560,4 3,5 29855,4 3,7 

Вивізне мито 419,8 0,1 369,7 0,1 643,5 0,1 516,2 0,1 230,6 0,1 

Всього 409417,5 100 503879,5 100 626458,6 100 753815,6 100 799776,0 100 

Джерело: розроблено автором на основі [5] 

 

До прямих податків відносять такі податки як: податок на доходи фізичної 

особи, податок на прибуток, рента. Найбільшу частку прямих податків протягом 

усього досліджуваного періоду складають податок на доходи фізичної особи, а 

саме: 2016 рік – 11% від суми усіх податкових надходжень; 2017 – 11,9%; 2018 

рік – 12%; 2019 - 12,2% та у 2020 році – 13,8%від загальної суми податкових 

надходжень. Найбільшу частку у загальній сумі податок на доходи фізичних осіб 

склали у 2020 році, у сумі 109954,0 млн. грн. В свою чергу податок на прибуток 

зріс з 34776,3 млн. грн. у 2016 році до 107086,3 млн. грн. у 2020 році, тобто на 

суму 72310 млн. грн.. Надходження ренти навпаки скоротилися на 302,7 млн. 
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грн., що склало – 5,6% загальної суми податкових надходжень. 

У непрямих податках найвагомішу частку вносить податок на додану 

вартість [6, 7]. ПДВ у 2016 році сягав 178452,4млн. грн., що складає 43,6%, у 

2017 році відбувся зріст до 235506,0млн. грн., подібне збільшення відбувається і 

у 2018 році та досягає 313980,6млн. грн., що складає 50,1% загальної суми 

податкових надходження до державного бюджету; 2019 рік - 374508,2млн. грн., 

що складає 49,7% та у 2020 році - 378690,2млн.грн.,що складає 47,3%. Сума 

надходжень від акцизного податку з вітчизняних та імпортних товарів у 2016 

році сягала  15,9% від загальної суми податкових надходжень, у 2017 зросла  до 

17,9%, 2018 - 17,3%; 2019 відбувся спад до 15,7% загальної суми та у 2020 році 

склало 15,4%. Ввізне мито у 2016 році складає 39881,0 млн. грн., що складає  

9,7%,у 2017 - 20001,3 млн. грн., що складає 4%,у 2018 - 23898,4 млн. грн., що 

складає 3,8%,у 2019 році - 26560,4 млн. грн., що складає 3,5%, 2020 рік -  

29855,4млн. грн., що складає 3,7%. Вивізне мито займає незначний відсоток 

протягом усього досліджуваного періоду та складає близько 0,1% від загальної 

суми податкових надходжень до державного бюджету. 

У структурі доходів державного бюджету частка надходжень від прямих 

та непрямих податків є дуже значною. Так у 2016 році надходження від непрямих 

податків складає 52,7% , а прямих – 23,5%. У 2017 році відбулося зростання 

частки як прямих так і непрямих податкових надходжень і складали 25,6% та 

56,1% відповідно, усіх надходжень до бюджету. У 2018 році частка прямих 

надходжень дещо зменшилася до 22,6%, проте у 2019 цей показник дорівнював 

25,2% усіх податкових надходжень, в свою чергу часка від непрямих податкових 

надходжень залишалася майже незміною. У 2020 році часка від прямих 

надходжень склала 26,8%, а часка непрямих дещо скоротилася до рівня 53,3%. 

Механізм формування обсягу і структури доходів бюджету є важливою 

складовою бюджетного регулювання для всебічного розвитку суспільства [2]. 

Процес формування доходів бюджету вимагає посилення регуляторних засад з 

боку держави. Якісний рівень бюджетного планування та прогнозування 

потребує прозорої бюджетно-податкової політики, ефективного та єдиного 
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державного регулювання фінансової політики на кожній стадії бюджетного 

процесу [3]. 

Доходи бюджету є інструментом перерозподілу фінансових ресурсів у 

суспільстві на користь тих чи інших груп населення, галузей національного 

виробництва і територій, отже, однією з найважливіших складових системи 

державного регулювання як економічного, так і соціального розвитку країни. 

Оптимальне співвідношення всіх елементів бюджетної системи є запорукою 

збалансованості бюджетного регулювання та рівня його впливу на динаміку 

соціально-економічного розвитку держави. Головною метою оптимізації 

бюджетної системи, зокрема системи доходів бюджету, є забезпечення 

виконання державою покладених на неї суспільно важливих і необхідних 

функцій за одночасного стимулювання підприємницької діяльності та 

підвищення суспільного добробуту [2]. 

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні 

грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та 

використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної 

інфраструктури, місцевого господарства тощо. Тобто місцеві бюджети – це 

фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, 

покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної 

системи держави і основа бази діяльності органів місцевого самоврядування, 

місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування 

економічного й соціального розвитку, що здійснюються органами влади й 

управління на відповідній території. 

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та 

вирішальним фактором регіонального розвитку. 

На сьогодні до місцевих податків належать: податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки та єдиний податок. Надходження єдиного податку 

з фізичних осіб переважають за юридичних, виконуючи там самим соціальну 

функцію, оскільки абсорбувати таку кількість самозайнятих та вільнонайманих 

працівників економіка, зокрема середній та великий бізнес, у наш час не в змозі 
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[8]. 

Головною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є державні 

податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня згідно з нормативами 

відрахувань або закріплюються за державним та місцевими бюджетами. 

Роль доходів місцевих бюджетів до певної міри визначається величиною 

валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Слід 

зазначити, що доходи місцевих бюджетів як частка ВВП мають тенденцію до 

зменшення питомої ваги у ВВП.  Цей процес відбувається внаслідок стабілізації 

переліку доходних джерел, що в основному складаються із прямих податків, а 

також зростання реального та номінального ВВП значно швидкими темпами, ніж 

зростання доходів місцевих бюджетів. 

Таблиця 2 – Структура  доходів місцевих бюджетів в розрізі прямих і 

непрямих податків. 

Види податкових 

надходжень 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Прямі, млн. грн. 70356,0 100974,0 139053,2 176922,3 211473,7 

% 71,6 68,7 69,2 76,1 78,2 

Непрямі, млн. грн.  27862,4 45928,2 61951,9 55610,6 59072,1 

% 28,4 31,3 30,8 23,9 21,8 

Всього податкових 

надходжень  
98218,4 146 902,2 201005,1 232532,9 270545,8 

Джерело: розроблено автором на основі [5]/ 

 

З таблиці 2 видно, що більшу частину податкових надходжень у місцевих 

бюджетах складають прямі податки. Це відбулося завдяки значним 

надходженням до місцевого бюджету з податку на доходи фізичних осіб, частка 

надходжень якого складала, протягом усього досліджуваного періоду більше 

55% усіх надходжень.  

У 2016 році частка прямих податків складала 71,6%, тоді ж як непрямих 

лише 28,4%. У 2017 році прямі податки надійшли у сумі 100974,0млн.грн., проте 

їх частка у податкових надходженнях зменшилася на 2,9% та складала 68,7%. У 

2018 році сума прямих податків становила 139053,2 млн. грн. що більш ніж у два 

рази переважає непрямі податки, та складала 69,2% загальної суми податкових 
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надходжень. Протягом 2019 та 2020 року відбувся зріст частки прямих видатків 

до 76,1 та 78,2%  відповідно. З цього можна зробити висновок, що у подальшому 

також  буде спостерігатися тенденція до зростання надходжень прямих податків 

до місцевих бюджетів, та навпаки зменшення непрямих. 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що значна частка податкових 

надходжень акумулюється саме у місцевих бюджетів. 

Найбільший зріст надходжень від непрямих податків до Зведеного бюджету 

України  протягом досліджуваного періоду відбувся у 2017 році, що на 3794,2 

млн. грн.(46%) перевищує показники попереднього періоду. 

Прямі податки зазнали найбільшої зміни в сторону збільшення у 2020 році, 

на 6508,5 млн. грн.(19%) більше ніж у 2019 році.  

Таблиця 4 – Прямі  та непрямі податки в структурі загальних доходів 

місцевих бюджетів. 

Показники 
2016 2017 2018 2019 2020 

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 

Всього 

надходжень 
294460,2 100 366143,1 100 502098,3 100 562421,8 100 560531,3 100 

Податкових 

надходжень, 

З них: 

98218,4 33,4 146902,3 40,1 201005,1 40,0 232532,9 41,4 270545,8 48,3 

Прямі 

податки 
70356,0 23,9 100974,0 27,6 139053,2 27,7 176922,3 31,5 211473,7 37,7 

Непрямі 

податки 
27862,4 9,5 45928,2 12,5 61951,9 12,3 55610,6 9,9 59072,1 10,5 

Джерело: розроблено автором на основі [5] 

 

Дані таблиці 4 дають змогу проаналізувати зміну прямих та непрямих 

походжень в структурі загальних надходжень до місцевих бюджетів протягом 

2016-2020 року. 

У 2016 році частка надходжень від прямих податках у структурі місцевих 

бюджетів складає 23,9% в свою чергу частка надходжень від непрямих податків 

рівна 9,5 %. 2017 рік характеризується ж такими показниками : прямі податки 

посідають 27,5% надходжень до місцевих бюджетів, непрямі податки – 12,5%. 

Протягом 2018 року частка даних находжень від прямих та непрямих податків 

залишається майже незміною порівняно з 2017 роком, та складає 27,7% та 12,3% 
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відповідно. 2019 рік характеризується збільшенням частки надходжень від 

прямих податків, та зменшення – непрямих. Сума надходжень прямих становила 

176922млн. грн. , що складає 31,5% усіх надходжень до місцевих бюджетів. 2020 

рік характеризується значним збільшенням частки прямих податків аж до 37,7%, 

що має позитивний характер. Прямі та непрямі податки мають дуже вагомий 

внесок у надходження до місцевих бюджетів. Більшу частку впливу займають 

прямі податки. 

З даного дослідження можна зробити висновки, що у структурі доходів 

місцевих бюджетів переважають надходження від прямих податків, в 

середньому 70-75% обсягу усіх податкових надходжень до місцевого бюджету. 

В подальшому прослідковується тенденція зростання питомої ваги надходжень 

від прямих податків. 

Серед прямих податків найбільш вагомим є податок на доходи фізичних 

осіб. Це свідчить про ефективну структуру адміністрування даного податку. 

Переважання прямих податків ефективно впливає на економіку країни, адже 

непрямі податки можуть сприяти виникненню інфляції. Головним завданням 

податкової політики повинно стати зміни курсу податкової системи з чисто 

фіскальних цілей на стимулювання економічного зростання.  
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У статті проведено аналіз фінансової стійкості банківського сектору в умовах 

загрози світової фінансово-економічної кризи. Досліджено стан активів та 

пасивів банків на українському ринку за останні роки. Здійснено оцінку 

фінансових результатів діяльності комерційних банків України, зокрема 
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Сьогодні весь світ, зокрема й Україна, стоїть на межі світової фінансово-

економічної кризи. В останні роки функціонування та розвиток банківської 

системи характеризувалися підвищенням фінансової стабільності, рівня 

капіталізації банків, ліквідності, деяким поліпшенням якості активів, 

зменшенням ризиків у банківській діяльності. а також наявністю позитивних 
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структурних змін. Банківський сектор в останні роки зазнає значних втрат за 

відсутності ефективних систем управління ризиками, які б передбачали 

виявлення ризику, кількісну оцінку ризику та якісне управління, постійний 

моніторинг та контроль за ризиком з використанням сучасних інструментів, що 

базуються на використанні превентивної систем.  

Дослідженню основних теоретико-методичних аспектів фінансової 

стійкості комерційних банків присвятили такі вітчизняні науковці й дослідники, 

зокрема: Гуменюк А.О., Дзюблюк О.В., Довгаль Ю.С., Золковер А.О., Легейда 

А.Г., Подолян С.В., Русіна Ю.О., Чамара Р.О., Юрчишена Л.В. 

Метою статті є аналіз фінансової стійкості банківського сектору в умовах 

загрози світової фінансово-економічної кризи. 

В Україні, як і в більшості країн світу, існує дворівнева банківська система, 

де на першому рівні знаходиться центральний банк – Національний банк 

України, на другому – комерційні банки. Отримання прибутку через 

обслуговування фізичних і юридичних осіб та іншу інвестиційну діяльність є 

метою комерційних банків [5]. Проаналізуємо діяльність комерційних банків в 

Україні за 2018 – 2020 рр. Для початку слід розглянути як змінювалась кількість 

банків в Україні за період 2018-2020 рр. (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Динаміка зміни кількості банків України у 2018 -2020 рр. 
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Найбільшу кількість становлять банки, що мають ліцензію НБУ на 

здійснення банківських операцій. На кінець 2018 року в Україні було 77 діючих 

банків, що на чотири менше, ніж кварталом раніше. Два банки закінчили 

процедури злиття з іншими, один був перетворений на фінансову компанію, 

ВТБ-банк було визнано неплатоспроможним. Кількість банків з іноземним 

капіталом не мають однозначної тенденції. Одним з основних напрямів аналізу 

банківської діяльності є аналіз його активних операцій. Розглянемо динаміку 

активів комерційних банків України. 

Порівняємо активи комерційних банків за 2019-2020 роки. За підсумками 

2019 року активи комерційних банків  збільшились. Їх обсяг станом на 2020 рік 

відповідав 1 822 841 млн. грн. проти 1 493 298 млн. грн., тобто їх кількість 

збільшилася на 329 543 тис. грн. Одним із чинників коливання активів є динаміка 

курсу національної валюти, поряд із виведенням частини комерційних банків з 

ринку, рухом клієнтських коштів та скороченням кредитних портфелів [2]. 

Таблиця 1 – Динаміка активів комерційних банків України у 2018 – 2020 рр., 

млн. грн. 

 

Майже кожного року відбувалася тенденція до збільшення активів 

комерційних банків України. Це було спричинено за рахунок нарощення 

клієнтського кредитного портфеля. Найбільший внесок у зростання чистих 

активів банків зробив приріст державних цінних паперів. Зростання ОВДП 

забезпечило дві третини номінального річного приросту чистих активів та майже 

80% у IV кварталі 2020 року. Також динаміка курсу національної валюти 

вплинули на фомування активної частини банків. 

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Приріст 2019 – 

2020 рр., % 

Чисті активи 1 359 703 1 493 298 1 822 841 22,1 

Кредитний портфель 1 118 860 1 033 430 960 597 -7,0 

Вкладення в цінні 

папери 
407 443 367 061 791 373 115,6 

Високоліквідні 

активи 
244 345 360 735  415 762 15,3 
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Найбільша частка активів була у 2020 році 1 822 841 млн. грн., а найменша 

у 2018 році –1 359 703 млн. грн.. Найбільший кредитний портфель був у 2020 

році – 960 597 млн. грн., а найменший у 2018 році – 1 118 860 тис. грн. Найбільша 

кількість резервів за активними операціями банків була у 2018 році – 556 445 

млн. грн., а найменша у 2020 році – 388 449 млн. грн. Такі показники свідчать 

про певну фінансову стабільність і зниження ризиків в діяльності банків. 

Збільшення банківських активів свідчить про інтенсивне проникнення 

банку на ринок банківських послуг, інвестиції в технологічну складову 

банківської діяльності та подальшу активну розбудову власної регіональної 

мережі. Наступним кроком у аналізі банківської діяльності є зобов'язання банків. 

Структуру зобов'язань комерційних банків зображено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Динаміка зобов'язань комерційних банків України за 2018 – 

2020 рр., млн. грн. [22]. 

 

Порівняємо пасиви комерційних банків за 2019 та за 2020 роки. За 

підсумками 2019 року пасиви комерційних банків  збільшились. Їх обсяг станом 

на 2020 рік відповідав 1 822 841 млн. грн., а у 2019 – 1 493 298 млн. грн., тобто їх 

кількість збільшилася на 329 543 тис. грн. Найбільшим зобов'язання банку були 

у 2020р. – 1 613 381 млн. грн, а найменше у 2018 році – 1 204 743 млн. грн це 

свідчить про  зростання депозитної бази банків. Кошти фізичних та юридичних 
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осіб мали найвищий показник у 2020р., це відбувалось за рахунок зростання 

залишків на поточних рахунках клієнтів, тобто депозитів до запитання 

та  збільшенням залучених строкових депозитів, як правило, терміном до одного 

року. Надходження від коштів фізичних осіб найбільше становили у 2020 році – 

681 892 млн. грн, а найменше у 2018 році і становили в грошовому вимірі  508 457 

млн. грн. Надходження від коштів юридичних осіб найбільше становили у 2020 

році – 646 491 млн. грн, а найменше у 2018 році і становили в грошовому вимірі  

406 367 млн. грн. 

Статутний капітал у продовж досліджуваних років мав тенденцію до 

збільшення. Це відбувалось за рахунок грошових внесків резидентів та 

нерезидентів до кошторису банків країни. Власний капітал стабільно 

збільшувався, так найбільша його сума була у 2020р., а найменша – у 2018р. 

Регулятивний капітал мав найбільше значення у 2020р., це свідчить про 

підвищення фінансової стійкості та стабільності банків, і найменше – у 2018р., 

що свідчить про нормативу достатність (адекватність) регулятивного капіталу. 

Розглянемо адекватність  регулятивного капіталу банків за 2018 – 2020рр.  

Цей норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі 

розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, 

кредитних або інших операцій грошового характеру.  Із рисунку видно, що 

протягом досліджуваних років він не опускався нижче свого нормативного 

значення (10%) [2]. Це означає, що частка ризику, що її беруть на себе власники 

банку збільшується. Наступним кроком у дослідженні діяльності банків України 

– визначення рентабельності активів та капіталу банків (табл. 2). 

Таблиця 2 – Показники рентабельності банків України 2018 – 2020рр.  
 

 

У останні роки рентабельність активів банку становило додатнє значення, 

Показник 2018р. 2019р. 2020р. 
Відхилення 2019 

– 2020рр.,% 

Рентабельність активів 

банків 
1,69 2,26 2,44 0,18 

Рентабельність капіталу 

банків 
14,67 33,45 19,22 14,23 
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це означає, що діяльність банків з 2018р. по 2020р. була ефективною. Щодо 

рентабельності капіталу банків, то тут також спостерігається додатнє значення 

показника за  3 останніх періоди. Це дає підставу стверджувати про те, що у цей 

відрізок часу діяльність банків України була прибутковою. Далі проаналізуємо 

фінансову стійкість комерційних банків України (табл. 3). Протягом 

досліджуваних років банки України могли за рахунок власних фінансових 

ресурсів профінансувати 90%, 60% та 90% своїх активів. Також можна сказати, 

що банки є залежними від інвесторів. 

Таблиця 3 – Показники фінансової стійкості банків України 2018 -2020рр. 

 

 

Що ж стосується загальних доходів банківського сектору то з 2018 року до 

2020 року зростали. Якщо станом на 31.12.2018 р. сума загальних банківських 

доходів становила 204 554 млн. грн. то поступово вона збільшилася до 250 171 

млн. грн. станом на 31.12.2020 р. Так у 2018 р. процентні доходи становили 140 

803 млн. грн., у 2020 р. вже 147 743 млн. грн. Вони зросли на 4,7%. Також 

зростають протягом усього аналізованого періоду комісійні доходи. Усього з 

2018 по 2020 рік вони зросли на 28%.  

Наразі процентні доходи знизилася із 68,8% до 59,1%, а комісійні доходи 

зросли із 24,9% до 28,2%. Це пояснюється тим, що в умовах неможливості 

забезпечення ефективної кредитної діяльності, банки намагаються збільшити 

обсяг та перелік банківських послуг, що надаються, з метою підвищення рівня 

комісійних доходів на тлі зменшення доходів по кредитним операціям (рис. 3). 

Показник 2018р. 2019р. 2020р. 
Відхилення 2019 – 

2020рр.,% 

Коефіцієнт автономії 0,9 0,6 0,9 0,3 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
2,8 2,3 3,1 0,8 
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Рисунок 3 – Динаміка доходів комерційних банків України в період з 2018-

2020 рр., млн. грн. [6]. 

 

Процентні витрати банківського сектору до 2020 р. зростали. Станом на 

2020 р по відношенню до 2018р. процентні витрати зменшилися на 7,17%. 

Найбільше зацікавлення викликають витрати пов’язані з відрахуваннями у 

резерви.  У 2018 р. відрахування у резерви становили  23 758 млн. грн. або 13,0% 

у загальній структурі витрат. За результатами 2019 р. їх частка складала 5,8 %, а 

у 2020р – 14,7%.  

 

Рисунок 4 – Динаміка витрат комерційних банків України в період з 2018-

2020 рр., млн. грн. [6]. 

 

Варто зробити висновок, що найбільша частка процентних витрат була у 

2019 році – 40,1%, а найменша у 2020 році яка становила 29,9%. Комісійні 
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витрати становили найбільше у 2020 році – 11,5%, а найменша у 2018 році – 7,2%. 

Інші операційні витрати становили найбільше у 2018 році – 9,2%, а найменше у 

2019 році і становили 6,4%. Частка загальних адміністративних витрат становила 

найбільше у 2020 році – 33,0%, а найменше у 2018 році і становила 29,5%.  

Показник інших витрат становив найменше у 2018 році – 1,1%, а у 2019 та 2020 

роках становила 1,3%. Відрахування в резерви становили найбільше у 2020 році, 

а найменше у 2019 рр. та становив 5,8%. Податок на прибуток становив у 2018 

році – 2,8%, а найменше у 2020 р та становив 1,8% [4]. 

У сучасних умовах постійної зміни ринків, посилення конкурентної 

боротьби, поглиблення кризових явищ в економіці країни в цілому та банківській 

системі зокрема перед вітчизняними банками виникає необхідність глибокої 

оцінки їх фінансової стійкості, а також пошук способів її підвищення. Оцінка 

фінансової стійкості являє собою досить складний та не завжди достовірний 

процес, оскільки потребує визначення максимально реальних показників 

діяльності установи. При цьому не менш, важливим моментом, є значна 

волатильність фінансового ринку та нестабільна макроекономічна ситуація в 

Україні загалом. 

Для того, щоб покращити банківську діяльність в Україні необхідно, 

оптимізувати структуру капіталу, активів та зобов’язань,  посилити вимоги щодо 

прозорості корпоративного управління банками, підвищити ефективність 

управління активами і пасивами, розробити стратегічні цілі в залежності від 

ситуації в країні та за кордоном. 
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Надійність банківської системи є важливою складовою для забезпечення 

фінансової стабільності держави, сталого економічного розвитку та загального 

добробуту, оскільки вона забезпечує рух фінансових ресурсів, без яких 

функціонування ринкового господарства неможливе. 

Особливості аналізу діяльності банківського сектору висвітлюються в 

працях таких науковців як: Н. Г. Маслак, Г. Т. Карчева, В. М. Климова, Ю. Л. 

Макаренко, С. В. Осташ та ін. Проте для забезпечення стабільної та прибуткової  

діяльності банків актуальним є дослідження сучасних умов їх функціонування.  

https://mind.ua/banks/rating
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Метою статті є оцінка фінансового стану банківської системи України 

враховуючи сучасні економічні умови. 

Сучасний етап розвитку України характеризується гострою необхідністю 

створення цілісної програми соціально-економічного розвитку суспільства, а 

також забезпечення необхідних умов реальних перетворень фінансової, 

кредитної та грошової систем, адаптації їх до специфіки ринкових відносин. При 

цьому у сфері фінансового забезпечення економічної реформи подальшого 

вдосконалення потребує і банківська діяльність. Розглянемо динаміку зміни 

кількості банків в України за 2018-2020 роки. 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка зміни кількості банків в Україні протягом 2018-          

2020 рр. 

 

Згідно наведених даних, присутня  чітка динаміка щодо зменшення банків в 

Україні, порівнюючи 2019 та 2020 роки, можемо побачити наступне: загальна 

кількість діючих банків за 3 роки зменшилося до 74 банків; банки з іноземним 

капіталом зменшилися до 33 банків; кількість банків із 100% іноземним 

капіталом за 2018-2020 роки збільшилась на 1 у 2020 році порівняно з 2018 

роком. Наслідком такої динаміки є програма реформ оздоровлення банківської 

системи України, запропонована Національним банком України. 

Для подальшого розгляду банківської діяльності потрібно мати чітке 

уявлення про рівень доходів та витрат, щоб зрозуміти в якому фінансовому стані 

знаходиться банківська система України. Розглянемо табл. 1, в якій наведено 

динаміку показників прибутковості банків України за період 2018-2020 рр. 

Кількість діючих банків

з них: з іноземним капіталом

у т. ч. зі 100% іноземним капіталом
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Таблиця 1 – Динаміка показників прибутковості комерційних банків в 

Україні протягом 2018-2020 рр. 

Показник 
2018 р., 

млн.грн. 

2019 р., 

млн.грн. 

2020 р., 

млн.грн. 

Відхилення 2020-2019 рр 

Абсол., млн. грн. Відносне, % 

Д
о
х
о
д

и
 

процентні 47 901 36 702 31 225 -5 477 -17,54 

комісійні 354 283 441 158 + 35,83 

В
и

тр
ат

и
 

процентні -13 510 -16 353 -15 901 452 -2,84 

комісійні -41 -31 -217 -186 + 85,7 

Чистий дохід 39 526 -6 713 129 636 136 349 + 105,2 

Прибуток за рік 37 815 -11 307 126 037 137 344 + 109 

 

Аналізуючи наведені вище дані, порівнюючи 2019 -2020 роки, можна дійти 

до висновків, що процентні доходи зменшилися на 17,54%, а комісійні доходи 

збільшилися на 35,83%; витрати: процентні зменшилися на 2,84%, а комісійні 

збільшилися на 85,7%; чистий дохід має позитивну динаміку, а саме збільшення 

на 5,2%; в цілому прибуток за рік збільшився на 9%. Передусім, причиною даних 

цифр є поширення пандемії COVID-19 у 2020 році, яка призвела до падіння 

реального ВВП на 4%. 

Для стабілізації фінансового стану НБУ проводить м’яку монетарну 

політику. Протягом першого півріччя 2020 року облікову ставку було знижено 

на 750 б.п. до рекордно низького рівня – 6% на якому ставка залишалася до кінця 

року. 

Таблиця 1 – Динаміка основних показників фінансового стану комерційних 

банків в Україні протягом 2018-2020 рр. 

Показник 
2018 р., 

млн.грн 

2019 р., 

млн.грн. 

2020 р., 

млн.грн. 

Відхилення 2020-2019 рр. 

Абсолютне, 

млн.грн. 

Відносне, 

% 

Активи 1 049 379 1 060 833 1 331 574 270 741 20,33 

Зобов'язання 911 872 977 460 1 146 604 169 144 14,8 

Власний капітал 137 465 83 329 184 926 101 597 54,94 

Неконтрольована 

частка 
42 44 44 0 0 

Пасиви 1 049 379 1 060 833 1 331 574 270 741 20,33 
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Проаналізувавши табл. 2 можна побачити, що капітал у 2019 р. складав 2 

115 822 грн., що на 1,16% більше порівняно з 2018 р., у 2020 р. капітал 

збільшився на 1,17% і став складати 2 485 368 грн. 

Зобов'язання банків у 2019 р. порівняно з 2018р. збільшились на 1,03%, а у 

2020 р. порівняно з 2019.на 1,19%. Зобов'язання банків в іноземній валюті у 2018 

р. складали 7 040 196 грн., і у 2019 р. зменшились на 0,95 %, у 2020р. порівняно 

з 2019. навпаки зросли на 1,14%. 

Кошти суб'єктів господарювання у 2019 складали 5 045 934 грн., що на 

1,08% збільшились порівняно з 2018 р., у 2020 р вони збільшились на 1,33% 

порівняно з 2019 р. 

Кошти фізичних осіб у 2019р. порівняно з 2018 зросли на 1,07%, і стали 

складати 6 290 545 грн., у 2020р збільшились на 1,2%. 

 
Рисунок 2 – Рентабельність активів та капіталу комерційних банків в 

Україні протягом 2018-2020 рр. 

 

Поряд із скороченням кількості банків в Україні, спостерігається стійки 

динаміка зростання їх загальних активів. В тому числі кількість чистих активів у 

порівняні з попередніми роками також збільшується. Так на кінець 2019 року їх 

кількість зросла на 15,81% у порівняні з 2018 роком. Станом на 1 березня 2020 

року загальні активи склали вже 2032 млрд. грн, що майже на 50 млрд. грн більше 

ніж у 2019році. Можна побачити, що з кожним роком усі показники банківського 

сектору збільшуються, що веде до стабілізації банківської системи. 

Рентабельність активів на 1 березня 2020 року дорівнює 6,25%, у порівняні з 2019 
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роком вона підвищилась на 1,02%. Рентабельність капіталу, в свою чергу, також 

підвищилась і складає 45,63%. 

Слід виділити, що значні системні ризики несуть загрози, що пов’язані з 

судовими процесами навколо ПриватБанку, який має значну частку 

непрацюючих кредитів (рис.3). Також через велику кількість непрацюючих 

кредитів є загроза виходу з ринку банків російської федерації, докапіталізація 

яких складала основну частку припливу чистих іноземних інвестицій у 2018 році. 

 
Рисунок 3 – Частка непрацюючих кредитів (NPL) у розрізі банківських 

груп за 2018-2020 рр., %. 

 

Ще однією загрозою, яка збільшує системні ризики банківської системи є 

збільшення частки найбільших банків в чистих активах сектору на фоні великої 

частини непрацюючих кредитів(мал.4). З наведених даних бачимо, що частка 20 

найбільших банків в чистих активах сектору була досить концентрованою 

(92,2%) з монополістичним видом конкуренції. Частка найбільшого банку, тобто 

Приват Банку склала 20,7%. 
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Рисунок 4 – Частка найбільших банків у чистих активах банківського  

сектору України у 2020 році. 

 

Динаміка даних показників покращується, проте говорити про стабільне 

збільшення та позитивну динаміку, поки що рано, так, як з ситуацією, яка 

виникла в наслідок розповсюдження COVID-19, і низкою інших факторів, які 

суттєво впливаю на банківський сектор України. Аналіз динаміки та політичної 

складової індексу недієздатності країни вказав на те, що України на даний 

момент перебуває в найбільш нестабільній політичній ситуації за останнє 

десятиліття.  

Отже, покращення фінансового стану банківської системи відбудеться за 

умови стабілізації політичної ситуації в Україні. Таким чином, даний аналіз 

оцінки банківського сектору України дав змогу виявити основні проблеми, 

вирішення яких сприятиме підвищенню фінансової стійкості та надійності 

банківського сектору. Банківська система є однією із важливих та невід'ємних 

складових сучасної ринкової економіки. Тому на сьогодні зростає інтерес до 

різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. Банківські послуги 

активно впливають на розвиток економіки України як на макро-, так і на 

мікрорівнях:  
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- по-перше, банківська послуга є одним із дійових факторів посилення 

відтворюваного процесу в цілому і також такої складової, як обмін; 

- по-друге, банківські послуги відіграють значну роль у задоволенні потреб 

населення, підвищенні його життєвого рівня шляхом надання споживчих 

кредитів і впливу на розвиток малого бізнесу. 

Не дивлячись на те, що кількість банків з кожним роком скорочується, 

прибутковість банківського сектору збільшується, так як кількість проблемних 

банків скорочується, отже, НБУ працює над покращенням фінансового 

становища економіки держави. 
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Ринкові перетворення у страховому секторі економіки, які сприяли 

зародженню і становленню ринку страхування в Україні, обумовили зміни, 

ускладнення взаємозв’язків між учасниками перестрахування. Розвиток 

страхового ринку, підвищення суспільної потреби у перестрахових послугах 

зумовили поступове формування національного ринку перестрахування. 

Формування ринку перестрахування в Україні, його розбудова є 

пріоритетним напрямом розвитку, оскільки забезпечує фінансову безпеку 

страхового ринку і, як наслідок, підвищує економічну стабільність у суспільстві. 

Вагомий внесок у дослідження сутності та значення перестрахування, 

теоретичних засад розвитку ринку перестрахування зробили вітчизняні вчені: 

Базилевич В. Д., Боженко А. С., Внукова Н. М., Гаманкова О. О., Залєтов О. М., 

Кнейслер О. В., Козьменко О. В., Козьменко С. М., Осадець С. С., Приказюк 

Н. В., Татаріна Т. В., Ткаченко Н. В., Фурман В. В., Шумелда Я. П. та інші. 

Страховий та перестраховий ринки є взаємопов’язаними і, безперечно, 

суттєво впливають один на одного. Так, ринок перестрахування є фактично 

невід’ємною частиною страхового ринку і навпаки: розвиток страхового ринку у 

певній мірі залежить від обсягів перестрахування.  

На думку Козьменко О. В., в Україні необхідно створити перестраховий пул 

задля можливості утримання великих за обсягом ризиків та перешкоджання 

виведенню страхових премій за кордон [4, с.154]. Згідно Другої Директиви Ради 

Європейського Союзу 88/357/ЕЕС, до великих ризиків відносяться ризики 

знищення, пошкодження або втрати засобів повітряного, водного, залізничного 

та трубопровідного транспорту, майна підприємств з річним випуском продукції 

понад 12,8 млн. євро та середньосписковою кількістю працюючих понад 250 

чоловік, а також фінансово-кредитні ризики, ризики застави і гарантії та ризики, 

які виникають при страхуванні відповідальності. 

Дійсно, можливість лишати більшу частину ризиків на власному утриманні, 

тобто в середині країни, сприятиме зменшенню відтоку коштів закордон, проте, 
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на наш погляд, це краще здійснювати не через пули, а через професійного 

перестраховика, адже це дозволить зробити прозорими відносини між сторонами 

при розподілі відповідальності за ризик. Але такі професійні перестраховики 

мають бути фінансово потужними та інноваційно-спрямованими у розвитку. 

Разом з тим, вважаємо необхідним також користуватися послугами 

перестраховиків-нерезидентів, адже потенційна місткість українського ринку 

замала для покриття великих ризиків. Світова практика щодо проведення 

перестрахових операцій свідчить, що великі ризики з метою диверсифікації 

варто перестраховувати за кордоном задля уникнення банкрутства національних 

страховиків. Отже, враховуючи важливість ринку перестрахування, можливості 

перестраховувати значні за обсягом ризики в Україні та залишати страхові премії 

на вітчизняному ринку, тим самим збільшуючи його фінансові можливості, - 

необхідним є створення на ринку перестрахування професійного перестраховика 

[2]. 

Досліджуючи розвиток та сучасний стан вітчизняного ринку 

перестрахування, проаналізуємо як змінювалася місткість страхового ринку за 

утриманням великих ризиків протягом тривалого періоду. Важливість розгляду 

даного питання пов’язана з тим, що місткість страхового ринку є визначальною 

щодо обсягу ризиків, які можуть бути покриті страховиками. 

Отже, місткість страхового ринку – максимальна можливість утримання 

ризику страховиками за рахунок власної участі, котра є їх межею 

відповідальності і не впливає на зниження їх платоспроможності та фінансової 

надійності. 

Відповідно Закону України «Про страхування» вільними резервами є 

«частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення 

платоспроможності страховика» [6].  

Дана частка власних коштів складає частину нерозподіленого прибутку. 

Проте, через надання обмеженої статистичної інформації по страхового ринку, 

виокремити суму вільних резервів для розрахунку місткості ринку не можливо. 

Тому проведемо розрахунок номінальної місткості (нетто-місткості) 
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вітчизняного страхового ринку (табл. 1), що включатиме лише обсяг статутного 

капіталу та обсяг сформованих страхових резервів. 

Через відсутність у повному обсязі публічної офіційної статистичної 

інформації, розрахувати нетто-місткість страхового ринку у розрізі страхування 

іншого, ніж страхування життя та страхування життя році неможливо. 

Таблиця 1 - Номінальна місткість страхового ринку України за 2014-2020* 

рр., млн. грн. 

 

Показник 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Статутний капітал 14 876 14 429 14 092 14 579 15 233 15 121 14 758 

Страхові резерви 10 141 11 372 11 179 12 578 14 436 15 828 18 630 

Нетто-місткість 

страхового ринку 

2 502 2 580 2 527 2 716 2 967 3 095 3 339 

Статутний капітал 

страховиків non-life 

н/д 12 142 11 848 13 114 12 487 13 243 12 773 

Статутний капітал 

страховиків life 

н/д 1 623 1 506 1 539 1 627 1 910 1 985 

Технічні резерви 8 352 9 187 8 515 9 355 10 589 10 522 11 732 

Математичні резерви 1 789 2 185 2 664 3 223 3 846 5 306 6 898 

Нетто-місткість ринку 

іншого, ніж 

страхування життя 

 

- 
 

2132,9 
 

2036,3 
 

2246,9 
 

2307,6 
 

2376,5 
 

2 450,5 

Нетто-місткість ринку 

страхування життя 

- 380,8 417,0 476,2 547,3 721,6 888,5 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [5] 

* Прогнозні показники на кінець 2020 року 

 

Протягом 2014-2019 рр. місткість вітчизняного страхового ринку зростала 

незначними темпами. Найменший темп росту спостерігався в 2015 році у 

порівнянні із 2014 роком – 3%, а найвищий показник темпу росту склав в 2018 

році у порівнянні із 2017 роком – 9%.  

Загалом, за період 2014-2019 рр. темп росту склав 24%. Зменшення темпів 

росту даного показника спостерігалося у 2016 році у відношенні до 2015 року – 

спад 2%. Причинами скорочення темпів росту в 2016 році є скорочення 

загального обсягу статутного капіталу з 14 429 млн. грн. у 2015 році до 14 092 

млн. грн. у 2016 році – зменшення капіталу на 337 млн. грн. (що склало 3% 

падіння). Законодавчих змін щодо формування статутного капіталу страховиків 
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протягом періоду 2015-2016 рр. не було, а зменшення відбулося за рахунок 

скорочення кількості страхових компаній (14 страхових компаній) на 

вітчизняному ринку з 456 компаній у 2015 році до 442 – у 2016 році, при цьому 

скорочення спостерігається як на ринку страхування життя (скорочення на 3 

страхові компанії), так і на ринку загального страхування (скорочення на 11 

компаній) як наслідок проявів дій світової фінансової кризи. Зменшення темпів 

росту місткості страхового ринку в 2016 році відбулося за рахунок змін, що 

відбулися на страховому ринку іншому, ніж страхування життя. 

У цілому за період 2014-2019 рр. максимально можливий обсяг ризику, який 

може бути покритий за рахунок місткості страхового ринку, збільшився на 124%  

у порівнянні з 2014 роком та в 2019-му становив 3 095 млн. грн. 

Якщо дослідити цей показник в розрізі страхування життя та загального 

страхування, то максимально можливий обсяг ризику, який може бути покритий 

за рахунок місткості на страховому ринку життя, збільшився на 189% у 

порівнянні з 2014 роком та в 2019-му становив 721,6 млн. грн. Максимальний 

ризик, який може покриватися на ринку загального страхування протягом 

періоду 2015-2019 рр. зріс на 111% і склав в 2019 році 2 376,5 млн. грн. 

Найбільше зростання спостерігається саме на страховому ринку життя. 

Також, на місткість українського страхового ринку впливають такі 

суб’єктивні фактори, як його важкодоступність, забюрократизованість 

перестрахових операцій, котрі визначають міру його використання. Такі реальні 

можливості проведення операцій перестрахування в Україні ускладнюють 

розміщення вітчизняними страховиками значних за обсягами одиничних ризиків 

та мінімізацію власних збитків [3]. 

Як раніше зазначено, сукупно страховики можуть утримувати найбільший 

за обсягом ризик на суму 3 095 млн. грн. у 2019 році, що на 593 тис. грн. більше 

від рівня 2014 року. За 6 років таке незначне зростання можливостей ринку 

свідчить про значно уповільнені темпи росту вітчизняного страхового та 

перестрахового ринків. 

Подолати проблеми, пов’язані з недостатньою місткістю українського 
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страхового ринку, можна за рахунок декількох вагомих факторів. По-перше, 

необхідно збільшувати розміри статутних капіталів страховиків та обсяги 

надходжень страхових премій, що буде впливати на зростання страхових 

резервів. Все це і призведе до збільшення власного утримання страхових 

компаній в разі страхування великих ризиків і зможе забезпечити необхідну 

місткість ринку. 

По-друге, додатковою можливістю активізації й збільшення обсягів 

проведення операцій на ринку перестрахування є покращення діяльності 

перестрахових брокерів. У період незначного розвитку ринків страхування й 

перестрахування ефективним методом пошуку цесіонаріїв і ретроцесіонаріїв є 

використання послуг брокерів.  

Спеціалізовані посередницькі організації, котрі володіють широкою базою 

даних про учасників вітчизняного й зарубіжних ринків перестрахування, здатні 

не тільки допомагати в наданні послуги з розміщення і прийняття ризику на 

найбільш прийнятних умовах, а й забезпечити виконання учасниками 

перестрахових операцій узятих зобов’язань. Більш детально опрацюємо дане 

питання наступних підрозділах дисертаційного дослідження. 

Дослідивши питання місткості страхового ринку, перейдемо до наступного 

етапу аналізу – розглянемо динаміку змін структури ринку перестрахування, 

який поєднує ринок вихідного та вхідного перестрахування. Проаналізуємо 

частку ринку вихідного перестрахування у загальному обсязі страхового ринку 

[9]. 

Динаміку структури вихідного перестрахування за надходженням 

перестрахових премій загалом та в розрізі сфер діяльності перестрахувальників 

(страхування життя та загальне страхування) представлено в табл. 2. 

Аналіз даних табл.  2 дає можливість зробити висновок про те, що протягом 

2014-2019 рр. спостерігається нерівномірний розвиток вітчизняного страхового 

ринку та ринку перестрахування. Спостерігається взаємозалежність темпів 

розвитку зазначених ринків. 
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Таблиця 2 - Обсяг і частка премій за вихідним перестрахуванням у валових 

страхових преміях на українському страховому ринку за 2014-2020* рр. 

 

Показник 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Обсяг валових страхових 

премій (млн. грн.), у тому 

числі: 

 

20 442,1 
 

23 081,7 
 

22 693,5 
 

21 508,2 
 

28 661,9 
 

26 767,3 
 

32 656,1 

- зі страхування життя 

(млн.грн.) 

827,3 906,5 1 346,4 1 809,5 2 476,7 2159,8 2 077,7 

- зі страхування іншого, ніж 

страхування життя (млн. грн.) 
 

19 614,7 
 

22 175,2 
 

21 347,1 
 

19 698,7 
 

26 185,2 
 

24607,5 
 

30 578,4 

Обсяг премій, переданих у 

перестрахування (млн. грн.), у 

тому числі: 

 

8 888,4 
 

10 745,2 
 

5 906,2 
 

2 522,8 
 

8 744,8 
 

9704,2 
 

12 256,4 

- зі страхування життя (млн. 

грн.) 

44,3 39,1 38,3 41,9 37,5 47,8 48,1 

- зі страхування іншого, ніж 

страхування життя (млн.грн.) 
 

8 844,1 
 

10 706,1 
 

5 867,9 
 

2 480,9 
 

8 707,3 
 

9656,4 
 

12 208,3 

Частка перестраховувальних 

премій у валових (%), 

у тому числі: 

 

43,5 
 

46,6 
 

26,0 
 

11,7 
 

30,5 
 

36,3 
 

37,5 

- зі страхування життя (%) 5,4 4,3 2,8 2,3 1,5 1,9 2,3 

- зі страхування іншого, ніж 

страхування життя (%) 

45,1 48,3 27,5 12,6 33,3 39,2 40,0 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [5] 

* Прогнозні показники на кінець 2020 року 

 

Так, протягом проаналізованого періоду ринок перестрахування 

характеризується спадом темпів розвитку на 45% в 2016 р. та на 57,3% у 2017 рр. 

у порівнянні із попередніми роками (2015-2016 рр.). Значна частина ринку 

внутрішнього перестрахування припадає на операції «псевдоперестрахування», 

сутність яких зводилася до оптимізації податкових схем та уникнення 

оподаткування податком на прибуток. в 2016 році із прийняттям Податкового 

Кодексу дана оптимізація стала неможливою. В 2017 р. та 2018 р. були внесені 

зміни до Податкового Кодексу, спостерігається поступове нарощення об’ємів 

внутрішнього ринку вихідного перестрахування [7, 8]. Динаміка зміни обсягу 

премій, переданих у перестрахування відповідає динаміці зміни обсягу валових 

страхових премій. Так, обсяг валових премій зростає з 20 442,1 млн. грн. у 2009 

р. до 23 081,7 млн. грн. у 2015 р., потім протягом 2016-2017 рр. зменшується до 

21 508,2 млн. грн. у 2017 р. і знову зростає у 2018 р. до 28 661,9 млн. грн., що 

82
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навіть перевищує рівень 2015 р. на 5580,2 млн. грн. В 2019 році страховий ринок 

зібрав премій на суму 26 767,3 млн. грн., що на 1 894,6 млн. грн. менше у 

порівнянні із попереднім роком (6,6% скорочення ринку). Дана ситуація 

пояснюється зменшенням кількості страхових операцій, девальвацією 

національної валюти, зубожінням населення через проведення воєнних дій на 

сході країни та анексією АР Крим. 

Подолання зазначених проблем нерівномірного розвитку вітчизняного 

ринку перестрахування можна за рахунок очищення ринку від операцій 

псевдоперестрахування шляхом запровадження стандартів якості договорів 

перестрахування, унормування державного регулювання та нагляду на 

вітчизняному ринку перестрахування та сприяння розвитку здорової конкуренції 

серед страховиків (запровадження професійного перестраховика, активізація 

роботи перестрахових брокерів). 

Якщо проаналізувати значення рівнів виплат перестраховиків-резидентів та 

перестраховиків-нерезидентів (табл. 3), то можна зробити висновок про постійне 

та значне перевищення останніх. Рівень виплат перестраховиків-нерезидентів 

протягом 2014-2019 рр. не опускався нижче 24,6 %, тоді як рівень виплат 

перестраховиків-резидентів лише у 2017 р. перевищив значення у 10%, а у 2018 

р. взагалі опустився до мінімального рівня – 1,2 %. Проте, ситуація змінилася на 

краще в кризовому 2019 році: так, рівень виплат зріс у перестраховиків-

резидентів вдвічі і склав 2,1%, У перестраховиків-нерезидентів показник рівня 

виплат становить 30,6%. 

Таблиця 3 - Динаміка рівня виплат за договорами вихідного 

перестрахування за 2014-2020* рр., % 

Показник Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Рівень виплат за вихідним 

перестрахуванням 

10,9 4,7 12,4 21,3 5,6 6,6 11,4 

Рівень виплат перестраховиків- 

резидентів 

8,7 2,2 3,5 14,7 1,2 2,1 3,4 

Рівень виплат перестраховиків-

нерезидентів 

26,0 29,2 47,9 27,6 24,6 30,6 41,6 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [5] 

* Прогнозні показники на кінець 2020 року 
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  Такі значні коливання пояснюються використанням внутрішнього 

перестрахування у різного роду схемах та податкових оптимізаціях. Цьому 

багато років сприяла можливість зменшувати базу оподаткування податком на 

прибуток страховиків за рахунок премій, переданих у перестрахування 

перестраховикам- резидентам. З прийняттям Податкового кодексу у 2016 р. така 

активність була усунена, але після довгих дискусій у 2018 р. вона була 

відновлена. 

Аналіз показника рівня виплат у перестрахуванні свідчить про дві 

діаметрально протилежні тенденції на внутрішньому і зовнішньому ринках: 

- вітчизняний страховий ринок представлений застрахованими 

невеликими за обсягами ризиками та беззбитковими договорами страхування та 

перестрахування; 

- страхові компанії, користуючись особливим порядком оподаткування 

доходів від операцій страхування, використовують перестрахування не завжди 

для забезпечення фінансової стійкості, а для перерозподілу грошових потоків; 

- вітчизняні страховики використовують іноземних партнерів дійсно для 

перестрахування ризиків і здійснюють це якісно, оскільки ми спостерігаємо 

перевищення виплат перестраховиків-нерезидентів у порівнянні з мізерними 

виплатами резидентів. І протилежна ситуація з перестраховими преміями: вони 

є значно більшими як раз у вітчизняних перестраховиків. Це свідчить про не  

завжди обґрунтоване перестрахування ризиків на внутрішньому ринку і про 

взаємність у перестрахуванні (так званий обмін преміями).  

Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновки, що 

перестраховикам для формування збалансованого портфеля необхідно 

застосовувати більше зусиль, ніж страховикам, оскільки в багатьох випадках 

вони отримують більш небезпечні ризики (унікальні, великі, із підвищеним 

рівнем збитковості, наприклад - авіаційні, морські ризики, перевезення 

небезпечних вантажів). Для збалансування портфеля перестраховики повинні 

постійно нарощувати обсяги надходження премій за договорами 

перестрахування. Збільшення обсягів перестрахових операцій має відбуватися не 
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тільки кількісно, а й якісно, тобто за рахунок диверсифікації видів страхування. 

Професійним перестраховикам доцільно залучати у свій штат фахівців, які 

спеціалізуються виключно на операціях з перестрахування, котрі 

використовують якісні процедури та стандарти, що сприяє підвищенню попиту 

на їх послуги. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДІЮЧИЙ МЕХАНІЗМ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ                                    

РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

У статті розглянуто вдосконалення податкової політики, її адаптація до 

вимог часу та наявної соціально-економічної ситуації. Відзначено, що ведення 

якісного обліку платників податків є одним із способів  поліпшення результатів 

податкового контролю. Визначено, що створення сталої системи отримання 

державних доходів на основі добровільного виконання вимог податкового 

законодавства платниками податків, компетентного, чесного, неупередженого 

адміністрування податків, зменшення втручання держави у діяльність 

суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємництва. 

Обгрунтовано необхідність впровадження запропонованих змін на початковому 

етапі реєстрації платників податків сприятиме запобіганню реєстрації 

„фіктивних” фірм, шахрайству, спонукатиме платників податків 

дотримуватись вимог податкового законодавства, що, в свою чергу, дозволить 

значно зменшити кількість виїзних документальних перевірок платників 

податків,  вдосконалити систему контролю за нарахуваннями та 

надходженнями платежів до бюджету.  

Ключові слова: модернізації державної податкової служби України, схеми 

ухилення суб’єктами господарювання  від оподаткування, місце  проведення 

масової реєстрації юридичних осіб, податковий контроль, податкова 

історія, облік платників податків,  податкова ін.  
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Удосконалення порядку реєстрації платників податків в органах державної 

податкової служби  у межах проекту “Програма модернізації державної 

податкової служби  України - 1” 

Подальший розвиток країни вимагає кардинальних змін у багатьох сферах 

життя суспільства, появи нових підходів щодо бачення самої сутності нагальних 

проблем та шляхів їх розв’язання [1-3].  

Важливе місце у даному процесі займає проблема вдосконалення податкової 

політики, її адаптація до вимог часу та наявної соціально-економічної ситуації 

[4-7]. 

Керуючись стратегічними напрямками, визначеними Президентом, 

Парламентом та Урядом України, Державна податкова адміністрація України 

впроваджує проект „Програма модернізації державної податкової служби 

України”, який передбачає створення сталої системи отримання державних 

доходів на основі добровільного виконання вимог податкового законодавства 

платниками податків, компетентного, чесного, неупередженого адміністрування 

податків, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання 

та усунення перешкод для розвитку підприємництва.  

Одним із напрямів модернізації державної податкової служби України є 

удосконалення податкового законодавства та методології адміністрування 

податків, зокрема, процесів реєстрації платників податків в органах державної 

податкової служби, з чітким визначенням прав та обов’язків як платників 

податків, так і органів державної податкової служби України. 

Так, потребують законодавчого врегулювання такі питання, як чітке 

визначення положень стосовно реєстрації місцезнаходження платників податків, 

реєстрації або відмови в реєстрації платником податку на додану  вартість, 

анулювання реєстрації платників податків та багато інших. 

Прогалини діючого законодавства перешкоджають органам державної 

податкової служби виконувати функції щодо виявлення  фактів необлікованих та 

прихованих доходів, упередження та руйнування схем ухилення суб’єктами 
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господарювання  від оподаткування, виявлення „тіньового” сектору економіки 

та  повною мірою забезпечувати контроль за дотриманням платниками податків 

податкового законодавства, повнотою та своєчасністю надходження платежів до 

бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів. 

При цьому слід зупинитися на важливості здійснення органами державної 

податкової служби ще однієї функції, а саме - функції виявлення потенційних 

платників податків, оскільки значні втрати надходжень до бюджету 

допускаються через відсутність системи заходів з активного пошуку осіб, які 

внаслідок ведення господарської діяльності одержують доходи та мають бути 

обліковані в органах державної податкової служби. 

Проблема виявлення неплатників та робота з ними є одним із напрямів 

роботи податкової служби України. На сьогоднішній день існують законодавчо 

закріплені повноваження органів державної податкової служби щодо ведення 

обліку платників податків. Ці процедури відпрацьовані і успішно виконуються 

стосовно фізичних осіб, які свідомо та самостійно звертаються до державних 

податкових інспекцій. У той же час в українському суспільстві набуває 

поширення практика, коли громадяни здійснюють діяльність з метою отримання 

доходів і при цьому не стають на облік в органах державної податкової служби 

та не сплачують податки.  

Прикладами такої діяльності є виконання будівельно-ремонтних робіт; 

надання побутових, медичних, освітніх, транспортних послуг населенню; 

здійснення сезонної (нерегулярної) діяльності; здача в оренду нерухомості тощо. 

Така діяльність може провадитись як окремою особою, так і групою осіб, які 

об’єднані, без здійснення державної реєстрації та обліку в органах державної 

податкової служби. 

Запровадження системи заходів щодо виявлення неплатників дасть змогу 

гарантувати, що всі суб’єкти господарювання, які повинні перебувати на обліку 

в органах державної податкової служби, фактично обліковуються. Розширення 

кола платників дасть змогу вивести з тіньового обороту значні кошти. 

Суспільство буде впевненим у тому, що податкова служба контролює не тільки 
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сумлінних платників, що в свою чергу призведе до підвищення рівня довіри до 

податкової служби та заохочуватиме добровільну сплату податків.  

Серйозної уваги вимагає ситуація в частині реєстрації місцезнаходження 

юридичних осіб, а саме - невідповідності зареєстрованого місцезнаходження 

суб’єкта господарювання фактичному місцю ведення діяльності. 

Тобто мають місце негативні тенденції проведення масової реєстрації 

юридичних осіб за окремими адресами (є адреси, за якими зареєстровано сотні 

або тисячі підприємств, незважаючи на порушення санітарних та технологічних 

умов такого співіснування) без їх фактичного розміщення за цими адресами, що 

створює умови для ухилення від оподаткування.  

З іншого боку, вже при проведенні державної реєстрації юридичних осіб за 

названими адресами свідомо вказується місцезнаходження, яке не відповідає 

тлумаченню поняття „місцезнаходження”, наданого законодавством [9]. 

Так, згідно із статтею 1 Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” місцезнаходження юридичної 

особи  - це адреса органу або особи, яка відповідно до установчих документів 

юридичної особи чи закону виступає від її імені (виконавчий орган). У той же 

час у багатьох випадках виконавчі органи юридичної особи фактично не 

знаходяться за зареєстрованим місцезнаходженням. Отже відомості про 

місцезнаходження таких юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є недостовірними. 

Така ситуація обумовлена недосконалістю чинного законодавства в частині 

чітко визначених норм щодо реєстрації місцезнаходження суб’єкта 

господарювання – юридичної особи. Зокрема, підчас державної реєстрації 

юридичної особи не вимагається жодних підтверджуючих документів щодо 

заявленої адреси. Єдиним джерелом даних про місцезнаходження юридичної 

особи є виключно відомості реєстраційної картки, яка подається для проведення 

відповідної реєстраційної дії. 

Також Державною податковою адміністрацією України значна увага 

приділяється удосконаленню процедур  реєстрації платників податку на додану 
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вартість. Розглядаються питання запровадження контрольних механізмів на 

початковому етапі реєстрації платників податку на додану вартість, зокрема: 

надання можливості реєстрації платником податку на додану вартість особі, 

яка реєструється за власним бажанням (за відсутності обов’язкової реєстрації), 

за умови, що обсяг поставки товарів (послуг) такою особою платника податку на 

додану вартість за останні дванадцять календарних місяців становить не менше 

75% загального обсягу поставок; 

надання права посадовим особам органів державної податкової служби 

проводити дореєстраційний візит за місцезнаходженням особи, яка реєструється 

платником податку на додану вартість, чи за місцезнаходженням її підрозділів (з 

метою анкетування, визначення фактичних обсягів поставки товарів (послуг), 

перевірки та уточнення інформації, наданої особою, а також інформування такої 

особи з питань оподаткування); 

закріплення права органів державної податкової служби на формування та 

використання електронної бази даних про платників податку на додану вартість 

(„податкові історії”) – сукупності даних про платників податків та пов’язаних з 

ними осіб  (засновників, керівників, головних бухгалтерів тощо), що формується 

за даними державних реєстрів, органів державної податкової служби, 

контролюючих  та правоохоронних органів і включає ідентифікаційні, 

реєстраційні та інші дані про таких осіб, а також інформацію щодо виконання 

податкових зобов’язань та порушень законодавства платниками податків і 

пов’язаними із ними особами; та інших механізмів. 

Податковий орган не має права відмовити особі в реєстрації її платником 

податку на додану вартість у будь-якому випадку, у тому числі, коли стосовно 

цієї особи наявні факти порушення податкового законодавства (як свідчить 

практика, добровільно реєструються платниками податку на додану вартість 

особи, які не здійснюють поставок товарів (послуг) та/або господарської 

діяльності, за якої створюється додана вартість, або  метою діяльності яких є 

використання шахрайських схем та операцій з  відшкодування податку на додану 

вартість) [8]. 
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Враховуючи зазначене, потребує законодавчого врегулювання питання 

визначення вимог, за яких податковий орган має право відмовити особі в 

реєстрації платником податків, якщо за інформацією електронної бази даних про 

платників податків встановлюються відповідні обставини, наприклад: 

- ненадання особою документів, що підтверджують відомості, які містить 

заява, або надання недостовірних даних  чи документів; 

- відсутність особи за її зареєстрованим місцезнаходженням (місцем 

проживання); 

- відсутність у особи власних активів, на які може бути звернене стягнення 

у разі неналежного виконання податкових зобов’язань платником податку тощо. 

Також, доцільно законодавчо врегулювати порядок анулювання реєстрації 

особи, як платника податку на додану вартість за умови визнання відсутності 

проведення діяльності такою особою. 

Крім цього, залишаються невирішеними такі питання, як: 

- існуючі обмеження щодо надання фінансовими установами органам 

державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків 

платників податків, що ускладнює процедури отримання органами державної 

податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників 

податків та має негативні наслідки для забезпечення податкового контролю; 

- визнання платників податків банкрутами та подальшого припинення їх  

діяльності без проведення перевірок органами державної податкової служби з 

питань повноти нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків, зборів, 

обов’язкових платежів та інші. 

З метою вирішення зазначених проблем Державною податковою 

адміністрацією України проводиться робота з підготовки проекту Закону 

України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким 

передбачається врегулювати проблемні питання щодо реєстрації платників 

податків в органах державної податкової служби.  

Впровадження запропонованих змін на початковому етапі реєстрації 

платників податків сприятиме запобіганню реєстрації „фіктивних” фірм, 
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шахрайству, спонукатиме платників податків дотримуватись вимог податкового 

законодавства, що, в свою чергу, дозволить значно зменшити кількість виїзних 

документальних перевірок платників податків,  вдосконалити систему контролю 

за нарахуваннями та надходженнями платежів до бюджету. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ПРАКТИКИ 

Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду бюджетного 

забезпечення територіальних громад. У ході дослідження було проаналізовано 

частку доходів місцевих бюджетів у ВВП в європейських країнах, структуру 

доходів місцевих бюджетів окремих зарубіжних країнах та структуру власних 

доходів місцевих бюджетів окремих зарубіжних країнах. На основі чого вказано 

на можливість  імплементації ефективних засобів формування та 

використання  бюджетних коштів в Україні з метою підвищення рівня  

самодостатності громад. 

Ключові слова: бюджетне забезпечення, адміністративно-територіальні 

громади, видатки бюджету, доходи бюджету, соціальне забезпечення. 

В умовах сьогодення пріоритетним завданням реформування системи 

публічних фінансів та адміністративно-територіального устрою України є 

формування ефективних механізмів бюджетного забезпечення територіальних 

громад. Такий підхід потребує зміну у поглядах на економічний розвиток 

територій, характер фінансових взаємозв’язків адміністративно-територіальних 

одиниць, громади, органів влади й управління та обумовлює необхідність 

нарощення фінансової бази місцевого самоврядування і, як наслідок, зростання 

його самодостатності та фінансової незалежності.  

У зв’язку з цим дослідження зарубіжного досвіду формування бюджетного 

забезпечення територіальних громад є актуальним та своєчасним. Оскільки воно 
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дасть змогу запозичити окремі позитивні та перспективні механізми управління 

місцевими бюджетними ресурсами з метою використання їх для ефективності 

управління фінансами територіальних громад. 

Дослідженню та аналізу зарубіжного досвіду бюджетного забезпечення 

громад  приділено ряд теоретичних та практичних досліджень. Привертають 

увагу та становлять наукову цінність праці  таких учених, як Білої Л. [1], 

Данилишиної Б. [2], Кавиршиної В. [3]  та інших. У наукових доробках даних 

науковців було розглянуто фінансові системи, механізми та особливості 

формування  та використання бюджетів у зарубіжних країнах. Втім необхідність 

ефективнішого формування та використання бюджетних ресурсів на місцевому 

рівні вимагає глибшого дослідження зарубіжного досвіду бюджетного 

забезпечення. 

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду бюджетного 

забезпечення громад та розробка пропозицій щодо імплементації ефективних 

засобів формування та використання  бюджетних коштів в Україні з метою 

підвищення рівня їх самодостатності. 

Наразі у розвинутих країнах світу громади, спираючи ֺсь на власні фінансові 

ресурси, є стабілізатором соціальн ֺо-політичної та фінансов ֺо-економічної 

ситуації. У зв’язку з цим,  питання дослідження та в подальшому імплементацію 

зарубіжного досвіду бюджетного забезпечення набуває важливого теоретичного 

та практичного значення. ֺПри цьому слід зауважити, що зарубіжний досвід не є 

догмою, проте окремі його фрагмент ֺи цікаві тим, що наочно підтверд ֺжують 

проведення результативної  політики на місцевом ֺу рівні. Як наслідок, детальне 

вивчення особливо ֺстей бюджетного забезпечення громад у зарубіжних країнах 

дозволить виділити характер ֺні риси цього процесу та вказати на позитивн ֺий 

досвід, який може бути викристано у системі бюджетного забезпечення в Україні 

[2, с. 9]. 

Важливим показником, який характеризує рівень бюджетного 

забезпечення територій є частка доходів місцевих бюджетів у ВВП. Так, на 

рисунку 1 представлені показники, що характеризують частку доходів місцевих 
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бюджетів у ВВП в європейських країнах у 2020 році.   

 

Рисунок 1  Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП в європейських 

країнах  у 2020 році, %. 

Розроблено автором на основі [4,5] 

 

Зауважимо, що цим показником визначається частина публічного ресурсу, 

що розподіляється між представниками місцевого самоврядування. Можна 

сказати, що коли даний показник вище 15%, тоді в місцеве самоврядування має 

високий рівень бюджетного забезпечення. В Європі такими державами 

називають Данію, Швецію, Іспанію, Фінляндію, Нідерланди, Італію. Частка в 10–

15% – середній стан децентралізації: Польща, Велика Британія, Угорщина, 

Чеська Республіка, Франція. Недостатня децентралізація все ще має місце в 

Словаччині, Литві, Естонії, Португалії, Греції, Кіпрі. Щодо частки доходів 

місцевих бюджетів у ВВП в Україні, то даний показник становить 7,1%, що 

значно відрізняється від показників, представлених у європейських країнах [11]. 

Досить важливим є той факт, що в розвинених країнах, рівень 

перерозподілу ВВП через місцеві бюджети значно відрізняється. Так в Польщі 

він становить 74,8% ВВП, а в Італії лише 8,1%, відповідно в Латвії 57,8%, а в 

Чехії – 41,1%. 
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Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах свідчить про 

те, що роль власних джерел наповнення місцевих бюджетів неодмінно повинна 

зростати. Так, у таблиці 1 наведена структура доходів місцевих бюджетів 

окремих зарубіжних країнах у 2020 році. 

Таблиця 1  Структура доходів місцевих бюджетів окремих зарубіжних 

країнах у 2020 р., % 

Країна Власні джерела доходів Міжбюджетні трансферти 

Ісландія  99,2 0,8 

Іспанія  83,5 16,5 

Швейцарія  81,6 18,4 

Швеція  72,8 27,2 

Німеччина  86,6 34,4 

Італія  67,4 35,6 

Франція  67,3 32,7 

Україна  66,1 33,9 

Польща  59,4 40,6 

Розроблено автором на основі [4,11] 

 

Зокрема, як свідчать показники таблиці 1, в значній частині країн з 

ринковою моделлю фінансових відносин в суспільстві власні джерела доходів 

бюджетів місцевих громад складають більше половини їх доходної бази. 

Загалом, у Ісландії, Іспанії, Швейцарії, Швеції, Німеччині та Італії дані 

показники становлять 99,2%, 83,5%, 81,6%, 72,8%, 86,6% та 67,4% відповідно. 

Крім того, в Іспанії, Австрії та Швейцарії власні доходи місцевих бюджетів 

формують більше 80 %, а в США та Люксембурзі –понад  90 % їх джерел доходів. 

Як результат, очевидно, що в зарубіжних країнах частка власних доходів є 

високою, що в свою чергу, позитивно впливає на рівень бюджетного 

забезпечення [11]. 

В Україні  даний показник становить 66,1%, що є кращим ніж показник 

Польщі. Слід відзначити, що у 2019 році в нашій країні  частка власних доходів 

місцевих бюджетів становила 53,4 %. Така різка зміна у показниках була 
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зумовлена поширенням пандемії COVID-19. Впродовж 2020 року скоротилося 

фінансування місцевих бюджетів за рахунок того, що більша частка  грошових 

ресурсів з державного бюджету була направлена на протидію поширенню 

пандемії [4]. 

Таблиця 2  Структура  власних доходів місцевих бюджетів окремих 

зарубіжних країнах у 2020 р., % 

Країна  Податкові 

надходження 

Неподаткові 

надходження 

Інші власні 

надходження 

Швейцарія 48 26 26 

Швеція 74 20 6 

Німеччина 60 26 14 

Італія  38 40 22 

Україна  91 6,9 2,1 

Франція  45 33 22 

Польща  41 28 31 

Розроблено автором на основі [4,11] 

 

Отже, згідно з даними таблиці 2 серед власних надходжень місцевих 

бюджетів в окремих зарубіжних країнах найбільшу частку займають податкові 

надходження. Так, у Швейцарії, Швеції, Німеччині та Італії податкові 

надходження складають відповідно 48%, 74%, 60% та 38% власних надходжень 

бюджетів. В Україні, згідно з даними Міністерства фінансів, власні доходи 

місцевих бюджетів складаються на 91% з податкових надходжень [11].  

Меншу частку у доходах займають такі джерела наповнення місцевих 

бюджетів як неподаткові надходження. Найбільша частка неподаткових 

надходжень у Італії (40%), а також у Франції (33%) та Швейцарії (26%). В 

Україні даний показник становить 6,9%, що є найнижчим серед представлених 

країн. 

Дослідження показало, що перспективним напрямком щодо підвищення рівня 

бюджетного забезпечення для України є пошук альтернативних (неподаткових) 

джерел наповнення місцевих бюджетів. 

Структура податкових надходжень місцевих бюджетів в країнах Європи та в 

Україні у 2020 році представлена на рисунку 2. 
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Рисунок 2  Структура податкових надходжень місцевих бюджетів в 

країнах Європи та в Україні, 2020 р, %. 

Розроблено автором на основі [4,11] 

 

Як видно з вище наведеного рисунка,  місцеві бюджети України за своєю 

структурою більше подібні до місцевих бюджетів Польщі. Однак порівнюючи 

структуру місцевих бюджетів України та місцевих бюджетів Польщі можна 

сказати, що в структурі доходів місцевих бюджетів в Україні ПДФО становить 

більше половини від усіх надходжень, а саме 63,4 % в той час коли в дохідній 

частині Польщі ПДФО становить 51% від усіх надходжень. Пояснити таку 

досить високу питому вагу ПДФО в структурі надходжень можна тим, що в 

країнах Європи не існує єдиного податку.  У таких країнах як Франція, Італія та 

Угорщина переважають податок на прибуток та податок на нерухому, а частка 

ПДФО  знаходиться на низькому рівні [4, 11]. 

Ознайомившись із зарубіжним досвідом бюджетного забезпечення на 

місцевому рівні можна сказати, що місцеві бюджети у всіх країнах світу є 
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основним джерелом фінансування широкого кола заходів, спрямованих на 

забезпечення функціонування життєвоважливих галузей.  

В свою чергу, дослідження показало, що в Україні на рівень бюджетного 

забезпечення негативно впливає те, що основу міжбюджетних відносин у значній 

мірі визначають принципи реальної практики управління в умовах 

централізованого планування. Для місцевих бюджетів установлюють відсоток 

відрахувань від базових податків, де контролюються не тільки обсяги витрат, але 

і напрями витрачання бюджетних коштів [5-7]. Місцеві бюджети являють собою 

скоріше кошторис доходів і витрат, ніж фінансову основу діяльності органів 

місцевого самоврядування [1, с. 659].  

Неефективна система міжбюджетних відносин негативно впливає на 

рівень життя населення через погіршення умов економічної діяльності, тим 

самим веде до деградації бюджетної сфери, зниження кількості і якості 

бюджетних послуг та підсилює регіональні відмінності. 

 На основі цього, відмітимо доцільність застосування, поширених у 

зарубіжній практиці, концепцій бюджетного федералізму, основним 

призначенням якого є забезпечення витрачання іманентно обмежених 

бюджетних коштів на тому рівні державної ієрархії, де вони дають максимальний 

ефект при адекватних пропорціях розподілу зібраних податків. 

Також цікавим для України є досвід Франції. Головним аспектом 

фінансової децентралізації місцевого самоврядування Франції є пріоритетний 

розподіл державної допомоги. Так, основна увага приділяється розвитку 

комунікацій – 44%, підтриманню найменш розвинених територій – 22%, освіті 

та науці – 18% та економічному розвитку й зайнятості – 16%. Так, за досвідом 

Франції, український уряд міг би розробити формулу забезпечення тих чи інших 

регіонів необхідним фінансуванням залежно від пріоритетів, щоб уникнути 

ситуацій неналежного задоволення публічних потреб. У цьому разі доцільно 

звернути увагу на проблематику кожного регіону окремо і визначити 

першочергові потреби й другорядні, завдяки чому розподілити фінансування. 

Також необхідно звернути увагу на такий критерій, як сфера фінансування і, 
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спираючись на досвід Франції, враховуючи особливості нашої країни, 

продовжити реформування місцевого фінансування для досягнення стабільності 

та самодостатності локальних органів влади [3, с. 35] 

Отже, на сьогоднішній день розвиток місцевих бюджетів України 

приводить до необхідності дослідження та вивчення міжнародних стандартів 

формування коштів місцевого призначення. Тому для місцевих бюджетів 

України запровадження зарубіжного досвіду може бути досить важливим та 

необхідним.  

Розглянувши бюджетне забезпечення зарубіжних країн, можна сказати, що 

важливим аспектом фінансової політики держав є її стабільний характер 

розвитку бюджетів. Позитивною практикою є те, що у зарубіжних країнах 

переважає частка власних доходів над міжбюджетними трансфертами. А також 

наявність відносно великої частки неподаткових надходжень. Таким чином, 

використання міжнародного досвіду формування та використання фінансових 

ресурсів органами місцевого самоврядування дасть змогу більш раціонально 

здійснювати управління коштами місцевої влади, що позитивне вплине на 

бюджетне забезпечення кожного регіону. 
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Фінанси домогосподарств є одним з ключових елементів національної  

фінансової системи, адже пов’язують різні сектори національної економіки в 

процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Крім того, 

домогосподарства є джерелом фінансових активів для фінансового ринку країни 

під час розміщення власних заощаджень у формі депозитів, придбання цінних 

паперів, активів підприємств тощо. За умов нестачі власних фінансових ресурсів 

вони вступають у кредитні відносини з основними фінансовими посередниками, 

а саме банками, кредитними спілками, ломбардами. 

Головним чинником, який вплинув на економіку кожної країни та 

домогосподартва, зокрема й України – є криза спричинена поширенням хвороби 

COVID-19. Наслідки цієї кризи спричинили низку глобальних наслідків, але 

детальніше розглянемо її вплив на ощадну статтю витрат домогосподарств 

України. 

Сучасний ринок фінансових інструментів розвивається досить бурхливо. 

Протягом останніх років значно розширився асортимент фінансових послуг, які 

орієнтовані головним чином на домогосподарства. Серед них можна назвати 

інститути спільного інвестування, банківські карткові послуги, споживче 

кредитування тощо. Це з одного боку розширює можливості фінансових 

інститутів виділяти окремі сегменти серед  домогосподарств та працювати з 

цільовими ринками, а з іншого значно посилює конкуренцію між фінансовими 

інститутами. 

Вивченню сутності заощаджень домогосподарств у своїх працях та 

наукових посібниках присвятили роботи такі визначні українські та зарубіжні 

економісти як: Ю.І. Кашин, А.Сміт, Дж. М. Кейнс, Н. Сеніор, А. І. Фатіхова, Т. 

О. Кізима та інші.  

Метою статті є виявлення особливостей заощаджувальної поведінки 

населення України та дослідження впливу пандемії на частку заощадження в 

дохідно-витратній статті домогосподарств. 

Економічна сутність заощаджувальних процесів домогосподарств як 

важливого інституційного сектора економки розкривається через їхню роль у 
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формуванні «багатства» та інвестиційних ресурсів, спрямовані на відтворення 

ВВП для забезпечення подальшого економічного розвитку. З огляду на це 

первинною формою добробуту населення країни можуть визнаватися 

заощадження, які акумулюються у домогосподарствах для формування їх 

необоротного матеріального і нематеріального капіталу для споживання у 

майбутньому. Як стверджують експерти для економічного зростання необхідні 

інвестиції обсягом 27-35% від ВВП.  

Таблиця 1 – Динаміка окремих  макроекономічних показників України  та 

їх вплив на заощаджувальну поведінку домогосподарств у 2018-2020 рр. [3] 

Показники 2018 2019 2020 

ВВП, млрд. грн 3558,7 3974,6 4201,3 

Реальний темп росту 

ВВП % 
103,4 103,2 103,8 

ВВП на одну особу 

тис.грн. 
84,19 94,50 103,48 

Заощадження 

домогосподарств 

млрд.грн, 

16,7 -116,2 -122,8 

Темп приросту 

заощаджень % 
-45,6 -595,8 -205,6 

Частка заощаджень у 

ВВП % 
0,5 -2,9 -3,7 

Сукупні ресурси в 

середньому за місяць 

розрахунку на одне 

домогосподарство: 

У грн: 

У % до попереднього 

року 

 

 

 

 

9904,1 

121,3 

 

 

 

 

12118,5 

122,4 

 

 

 

 

14644,2 

124,7 

Індекс споживчих цін 

% 
109,8 104,1 101,3 

 

За підсумками 2018 р. частка заощаджень домогосподарств України у ВВП 

становила лише 0,5 %.У 2019 р. вперше за останні роки ,спостерігалось 

скорочення сукупних заощаджень домогосподарств на суму 2,9 % ВВП. 

Починаючи з 2019 р. заощадження українців формувалися не досить досконало. 

До прикладу в 2018 року частка заощаджень домогосподарств України становила 

0,5 %, але вже  в 2019 році частка становила -2,9%. 
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Таблиця 2 – Динаміка сукупних доходів, витрат і заощаджень населення 

України у 2018-2020 рр. [3] 

Рік  

Сукупні доходи 

населення  
Витрати населення  

Щорічні 

заощадження 

населення  
Питома вага 

заощаджень у 

доходах, %  млрд. 

грн.  

Темп 

приросту,  

%  

млрд. 

грн.  

Темп 

приросту, 

%  

млрд. 

грн.  

Темп 

приросту,  

%  

2018  3219,5  - 3 202,8  - 16,7  -  29,3 

2019  3699,3  14,9  3 815,5  19,1  -116,2  -595,8  33,5 

2020 4107,4 11,9 4 563,2 19,5 -122,8 -205,6 37,2 

 

З 2018 р., щорічні заощадження домогосподарств України не 

перевищували 2% сукупного номінального доходу, а за підсумками 2019 року 

вони скоротились на 116,2 млрд. грн.,а в 2020р. -122,8%.  

Таким чином, негативні тенденції, які на даний час спостерігаються в 

заощаджуваній поведінці домогосподарств України зумовлені низькими 

темпами зростання реальних доходів населення [4]. 

Оскільки у структурі сукупних ресурсів домогосподарств домінує оплата 

праці, тому саме вона є індикатором, що визначає загальний життєвий рівень та 

ощадно-інвестиційну поведінку населення. В Україні станом на 01.01.2021 р. 

середня заробітна плата становила 397 дол. (12 тис.грн) в той час у Польщі 

значення даного показника становило 1114 дол., у Чехії – 1250 дол., у Румунії – 

742 дол. Таким чином, Україна за рівнем середньої заробітної плати в декілька 

разів відстає від країн ЄС. 

Мотивація домашніх господарств до заощаджень характеризується не 

лише доходами, але і витратами. Впродовж останніх років в Україні майже 50% 

витрат домогосподарств спрямовується на придбання продуктів харчування, в 

той час, як у розвинутих країнах домогосподарства витрачають на харчування не 

більше 30% сукупного доходу сім’ї. Дана тенденція також є однією з причин 

низької схильності українців до заощаджень [1].  Домінуючою формою 

заощаджень українських домогосподарств виступають неорганізовані 

заощадження і, зокрема готівкові накопичення. Більше 50% українців вважають, 
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що найоптимальнішою формою заощаджень є готівка. Так, за підсумками 2019 

р. на руках у населення перебувало 350 млрд. грн., в той час як сукупні депозитні 

вкладення останніх становили лише 576,1 млрд. грн.  

Джерелом внутрішніх інвестицій в національну економіку виступають 

лише організовані заощадження. Зростання організованих заощаджень 

домогосподарств є свідченням не лише зростання добробуту населення, але і 

підвищення довіри до фінансово-кредитних інститутів та держави в цілому. 

Окрім економічної ролі (сприяння розвитку як підприємств, так і держави в 

цілому), заощадження населення відіграють і важливу соціальну роль. По-перше, 

вони забезпечують «запас міцності» за умов кризи. По-друге, схильність до 

заощаджень і можливість її реалізувати в сприятливих інституційних умовах 

задають довгострокові стратегії соціально-економічної поведінки. 

Популярність депозитів, порівняно з іншими формами організованих 

заощаджень в Україні, зумовлена рядом їх переваг: отримання фіксованого, 

передбачуваного доходу; можливість отримання інших банківських послуг; 

гарантоване відшкодування коштів у випадку банкрутства банку за рахунок 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; регулювання банківських операцій з 

боку НБУ; захищеність від крадіїв.  

Домінування у структурі депозитів населення вкладів на вимогу та 

терміном до 1 року зумовлює строкову незбалансованість активів та пасивів 

комерційних банків, що, у свою чергу, потребує негайного вирішення зазначеної 

проблеми. Як переконливо доводить світова практика, одним із дієвих засобів 

стабілізації депозитів, як джерела банківських ресурсів, є надання додаткових 

гарантій надійності та безпеки вкладникам, що досягається через страхування 

депозитних вкладів [2]. 

Залучати заощадження домашніх господарств України можуть не лише 

банківські установи, але і небанківські, зокрема кредитні спілки, які являються 

ефективним інститутом в акумулюванні грошових коштів і задоволенні 

соціально-економічних потреб. У сучасних умовах розвитку, економіки сектор 

небанківських фінансових послуг України, і, насамперед, сфера кредитних 
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спілок (КС), характеризується великим хоча і нереалізованим потенціалом.  

І хоча роль кредитних спілок у перетворенні тимчасово вільних коштів 

домогосподарств у організовані заощадження є незначною, ці фінансові 

посередники також приймають участь у трансформації тимчасово вільних 

фінансових ресурсів домогосподарств у капітал для надання позичок своїм 

членам.  

В Україні спостерігається не тільки скорочення кількості комерційних 

банків, але і кредитних спілок та їх членів. При цьому, серед останніх 

переважають особи, які звертаються за послугами до кредитних спілок виключно 

з метою отримання позик, на відміну від депозитів домогосподарств у 

комерційних банках, домінують довгострокові вклади, які становлять близько 

75%.  

Серед фінансових установ, які надають послуги у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні, за чисельністю, домінують недержавні 

пенсійні фонди (НПФ). При цьому, 72,3% діючих в Україні НПФ зосереджено у 

м. Києві, що, у свою чергу, ускладнює доступ до них населення переважної 

більшості регіонів.  

В Україні спостерігається стабільне зростання обсягу заощаджень 

домогосподарств, залучених недержавними пенсійними фондами у формі 

пенсійних внесків. Так, з 2018р. по 2020 р. вони з збільшились з 172,1 млн. грн. 

до 276,2 млн. грн. За період, що аналізується, 2018-2020 рр. спостерігались 

найвищі темпи приросту пенсійних внесків фізичних осіб. При цьому, переважна 

більшість учасників НПФ це особи віком від 25 до 50 років, які становлять за 

підсумками 2019 р.  

Діяльність недержавних пенсійних фондів у сфері залучення коштів 

громадян поки що не відіграє визначальної ролі у формуванні заощаджень 

домогосподарств. Такий висновок випливає з того, що питома вага коштів 

домогосподарств України, залучених недержавними пенсійними фондами у 2019 

р. становила лише 0,04% у загальному обсязі заощаджень залучених банками, 

кредитними спілками та недержавними пенсійними фондами України.  
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Заощаджувальна поведінка домогосподарств України, на сучасному етапі 

економічного розвитку, характеризується наступними особливостями: низькі 

темпами зростання реальних доходів населення (з 2018 р. заощадження не 

перевищують 2% щорічних доходів українців); домінуючою формою 

заощаджень українських домогосподарств виступають неорганізовані 

заощадження і, зокрема, готівкові накопичення (за підсумками 2019 р. на руках 

у населення перебувало 350 млрд. грн.); левову частку організованих 

заощаджень домогосподарств України становлять депозитні вкладення в 

комерційних банках для яких, через недовіру до банківської системи, характерна 

короткостроковість, що, у свою чергу, зумовлює строкову незбалансованість 

активів та пасивів комерційних банків.  

Перешкодами на шляху трансформації заощаджень домогосподарств у 

інвестиції в національну економіку є як проблеми самих домогосподарств 

(низький рівень фінансового благополуччя й фінансової освіченості, недовіра до 

фінансової системи держави через періодичне знецінення гривні й ліквідацію 

фінансових установ), так і проблеми загальнодержавного рівня (відсутність 

повноцінного національного фінансового ринку, обмежена пропозиція 

фінансових послуг та спеціальних інвестиційних інструментів, призначених для 

роздрібного інвестора, недостатнє державне стимулювання ощадно-

інвестиційної поведінки домогосподарств тощо).  

Тому, на даний час, вкрай необхідним є розроблення і впровадження дієвих 

механізмів сприяння зростанню й залучення заощаджень населення України в 

економіку держави. Серед найбільш пріоритетних напрямів варто виділити: 

створення передумов для стійких темпів зростання реальних доходів населення; 

недопущення розкручування інфляційної спіралі; оптимізацію податкової 

політики в сфері оподаткування інвестиційних доходів домогосподарств; 

посилення довіри домогосподарств до банківської системи України; розширення 

географічної структури й пожвавлення розвитку небанківських і контрактних 

фінансових інститутів; розширення переліку фінансових послуг та продуктів, що 

надаються домогосподарствам-власникам тимчасово вільних грошових коштів; 
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створення належних умов для диверсифікації портфеля заощаджень населення; 

удосконалення чинної системи захисту фінансових ресурсів населення 

розміщених на фінансовому ринку; проведення просвітницької та 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо можливостей та переваг 

фінансових інструментів.  
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формування фінансово-бюджетної безпеки країни. Визначено основні 

економічні наслідки гібридної агресії у сучасних умовах економічних 

перетворень. розкрито теоретико-методологічних засади формування 

фінансово-бюджетної безпеки держави в умовах гібридної агресії. 

Ключові слова: система національної безпеки, фінансово-бюджетна безпека, 

держава, податок, оподаткування, бюджет, податкове регулювання, 

податкова система. 

Розробка концептуальних підходів до формування системи національної 

безпеки держави потребує врахування фінансово-бюджетних та соціально-

економічних аспектів її забезпечення. У сучасній науці спостерігається значне 

підвищення уваги до проблеми підвищення рівня фінансової, бюджетної, 

податкової, монетарної, соціальної та економічної складових забезпечення 

національної безпеки країни. Зазначене пов’язано з тим, що довготривала 

гібридна агресія підриває економічну незалежність України, стійкість та 

стабільність національної економіки, її здатність до прогресу та саморозвитку. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України гібридна 

агресія проти України мала різнопланові втрати для національної економіки. 

Зокрема, значно погіршилися макроекономічні показники: падіння валового 

внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік порівняно з 

попереднім роком становило 6,8%, за 2015 рік 9,8%, споживчі ціни зросли на 

24,9% та 43,3% відповідно, експорт зменшився на 19,9% та 26,9% відповідно, 

імпорт зменшився на 28,1% та 28,3% відповідно. У 2014-2015 роках агресором 

захоплено 115 вугільних шахт і 30 підприємств оборонної промисловості, через 

анексію Криму втрачено 10,0% портової інфраструктури та 80,0% нафтогазових 

покладів [1]. Таким чином, гібридна агресія проти України несе загрозу 

економічній та соціальній стійкості, що вимагає розроблення науково-

обґрунтованих заходів у фінансово-бюджетній та соціально-економічній 

політиці, реалізація яких посилить макроекономічну, бюджетну, податкову, 

монетарну, соціальну, науково-технологічну, інвестиційну, зовнішньо-

економічну, виробничу, енергетичну складові національної безпеки держави. 
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Важливими напрямами реалізації довгострокової державної стратегії у 

сфері фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки країни є 

забезпечення дієвої системи фінансового регулювання, що розширює 

можливості для сталого соціально-економічного розвитку, реалізація комплексу 

інституційних змін направлених на створення ефективної структури економічної 

системи. 

Питанням формування фінансової безпеки країни присвячені праці 

вітчизняних вчених:  В. Гейця, А. Гриценка, А. Даниленка, І. Запатріної,                            

В. Козюка, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Лютого, А. Мазаракі, В. Опаріна, 

Г. П’ятаченка, А. Соколовської, В. Федосова, І. Чугунова, А. Чухна, С. Юрія та 

інших. 

Метою статті є розкриття теоретико-методологічних засад формування 

фінансової безпеки країни. 

Власюк О. С., розглядаючи науково-методологічні підходи до формування 

системи національної безпеки, робить висновок, що cоціально-економічна 

безпека українського суспільства можлива за умов формування нової структури 

економіки, забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки, дієвої 

регіональної політики і контролю за розміщенням продуктивних сил, надійного 

захисту майнових прав України, зміни форм і методів державного регулювання 

в умовах формування ринкового середовища, розширення участі країни в 

міжнародних економічних і фінансових організаціях [2, с.31-32, 4, 5]. 

Проблеми спричиненні гібридною агресією змушують переглянути 

науково-практичні підходи до забезпечення фінансово-бюджетної та соціально-

економічної безпеки як основи національної безпеки держави. Тісна взаємодія 

інституційних компонентів бюджетної, податкової, монетарної та соціальної 

політики сприятиме розробці дієвих заходів щодо захисту економічного 

простору країни від негативних екзогенних та ендогенних факторів, небезпек і 

загроз сталому соціально-економічного розвитку країни. 

Проблема суттєвого зміцнення військово-політичного потенціалу України 

вимагає покращення інституційних умов для прискорення економічного 
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зростання, зокрема збільшення реального ВВП. Як відзначають К.Р. Макконнелл 

та С.Р. Брю: «Зростаюча економіка має більшу здатність задовольняти нові 

потреби і вирішувати соціально-економічні проблеми як в середині країні, так і 

на міжнародному рівні» [3, с.381]. 

Зростаюча економіка є визначальним фактором зміцнення фінансово-

бюджетної та соціально-економічної безпеки держави, дозволяє досягати 

пріоритетних цілей суспільного розвитку, полегшує забезпечення бюджетними 

ресурсами значних витрат країни на сектор оборони і безпеки в умовах 

обмеженості ресурсів. Економічне зростання дозволяє уряду більш повно 

реалізовувати безпекові заходи направленні на нейтралізацію негативних 

наслідків гібридної агресії, створювати передумови для зміцнення безпекового 

середовища в країні.       

Доцільно заходи із підвищення рівня фінансово-бюджетної та соціально-

економічної безпеки реалізовувати виходячи із головної мети – забезпечення 

сталого розвитку держави в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз викликаних 

гібридною агресією. Між соціальною і економічною безпекою в країні існує 

тісний взаємозв’язок: тільки за умови стабільності та врівноваженості обох 

складових можливо забезпечити загальну безпеку держави в умовах гібридної 

агресії. Економічна безпека держави є визначальним чинником, адже вона 

створює постійну інституційну основу для належного рівня соціальної безпеки. 

Належний рівень національної безпеки країни, зокрема в соціально-

економічній сфері, передбачає реформування її економічної системи маючи на 

меті посилити здатність державних інституцій забезпечувати: стратегічні і 

поточні потреби суспільства, досягнення економічних та соціальних пріоритетів, 

захищеність держави від зовнішніх і внутрішніх проблем викликаних гібридною 

агресією, адаптацію до наявних загроз, їх ліквідацію та упередження. 

Зміцнення національної безпеки держави в умовах гібридної агресії 

можливо досягти на основі забезпечення високого рівня життя населення країни 

та такого стану її економіки, який дає змогу підвищувати стійкість від впливу 

внутрішніх та зовнішніх загроз. Саме тому, економічний аспект національної 
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безпеки держави в обов’язковому порядку має бути доповнений соціальним, що 

створює передумови для успішного вирішення соціальних завдань які стоять 

перед суспільством. Таким чином належний рівень соціально-економічної 

безпеки держави знаходить своє вираження у системі заходів державних і 

недержавних інституцій.  

Актуальність дослідження фінансово-бюджетної та соціально-економічної 

безпеки держави в умовах гібридної агресії обумовлює необхідність оцінювання 

її стану, яке пропонується здійснювати на соснові системи макрофінансових 

індикаторів. Останні базуються на макроекономічних і макрофінансових 

показниках та відображають реальний стан фінансової системи, зокрема 

бюджетної, її вплив на соціально-економічні процеси в країні. 

Важливим макроекономічним показником є обсяг валового внутрішнього 

продукту, а макрофінансовими показниками – кількісні вираження державних 

фінансових ресурсів: доходи Зведеного бюджету України, Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів України, податкові та неподаткові надходження, 

доходи від операцій з капіталом,  офіційні трансферти від урядів зарубіжних 

країн та міжнародних організацій, цільові фонди. 

Одним із найважливіших серед макрофінансових індикаторів які 

характеризують функціонування економічної та фінансової системи країни є 

макроекономічна платоспроможність держави. Її доцільно визначати на 

національному та міжнародному рівні. Національну макроекономічну 

платоспроможність держави відображає рівень бюджетного дефіциту або 

профіциту відносно обсягу ВВП, а міжнародну макроекономічну 

платоспроможність держави – сальдо торговельного та платіжного балансу. 

Макрофінансова ефективність відображає результативність функціонування 

національної фінансової системи.   

Для оцінки конкурентоспроможності країни у світі К. Салаі-Мартін 

запропонував використовувати індекс глобальної конкурентоспроможності. За 

його методикою Всесвітній економічний форум видає рейтинг країн світу який 

враховує критерії макроекономічної стабільності, якості інституцій, обсягів 
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ринків, ефективності торгівлі, інфраструктурного забезпечення, рівня 

впровадження новітніх технологій та конкурентоспроможності компаній. Згідно 

зі щорічним звітом Всесвітнього економічного форуму у 2019 році Україна 

втратила дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) та як наслідок опустилася на 85-те місце серед 141 

країни світу [6]. Погіршення показників конкурентоспроможності відбулося у 

сфері фінансової системи до 136-го місця (у минулому році було 117) та у сфері 

охорони здоров'я - 101-го місця (було 92). Також погіршилася макроекономічна 

стабільність на 2 позиції з 131-го на 133-тє місце та інноваційні можливості на 2 

позиції з 58-го на 60-те місце. 

Довготриваюча гібридна агресія проти України вимагає посилення 

скоординованої діяльності всіх ланок фінансово-бюджетного регулювання з 

метою забезпечення збалансованості бюджетів, які  входять  до  складу  

бюджетної системи України та підвищення рівня національної безпеки держави. 

Доцільно підвищувати стабільність фінансової системи, стійкість бюджетної 

системи з метою забезпечення сталого економічного зростання в країні, 

розширення фінансових можливостей задовольняти соціальні потреби 

суспільства. 

Важливим напрямами інституційного оновлення системи управління 

державними фінансами які сприятимуть підвищенню фінансово-бюджетної 

безпеки держави в умовах гібридної агресії у середньостроковій перспективі 

стануть:  

- підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів за 

рахунок впровадження середньострокового бюджетного планування, розвитку 

програмно- цільового методу у бюджетному процесі, ефективного управління 

фіскальними ризиками, верифікації державних виплат, розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю, реформування бухгалтерського обліку та 

аудиту, удосконалення міжбюджетних відносин, підвищення прозорості 

бюджету, підвищення інституційної спроможності Міністерства фінансів 

України, моніторингу адміністрування Державною податковою службою 
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України баз даних та інформаційних ресурсів, впровадження нової моделі 

фінансування системи охорони здоров’я, підвищення прозорості планування 

видатків на вищу освіту, монетизації субсидій на рівні домогосподарств;  

- спрощення, побудова ефективної, справедливої податкової та митної 

системи, що сприяють економічному розвитку та відповідають стандартам 

Європейського Союзу за рахунок підвищення ефективності, стабільності та 

прогнозованості податкової системи, розширення бази оподаткування, 

підвищення ефективності роботи митниці;  

- модернізація фінансової системи, що забезпечує підтримку 

макроекономічної стабільності, ефективний фінансовий моніторинг та 

використання ресурсів для економічного розвитку за рахунок збалансованості 

бюджету та підвищення боргової безпеки, ефективної та прозорої співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями, підвищення конкуренто-

спроможності та ефективності банків державного сектору, продовження 

формування та реалізації політики у сфері запобігання і протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму [7-12]. 

Стратегія національної безпеки України визначає, що головною умовою 

нової якості економічного зростання є забезпечення економічної безпеки – це 

вимагає спрощення і оптимізації діючої системи оподаткування, консолідації 

інституційних спроможностей фіскальних органів країни. Податки виступають 

головним важелем формування дохідної частини зведеного, державного та 

місцевих бюджетів, від ефективності їх адміністрування залежить стан 

податкової безпеки держави, задоволення потреб суспільства та зростання його 

добробуту. На сучасному етапі економічних перетворень важливо забезпечити 

розвиток сфери фінансово-бюджетної безпеки держави на основі підвищення 

інституційної спроможності органів, які реалізовують фінансово-бюджетну 

політику. Зазначене дозволить прискорити темпи економічного зростання 

країни, регіонів та адміністративно-територіальних одиниць, посилити 

збалансованість та стійкість бюджетної системи, підвищити результативність 
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бюджетно-податкового регулювання, якість виконання дохідної та видаткової 

частини бюджетів усіх рівнів, забезпечити виконання державою основних та 

додаткових функцій. 
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У статті проаналізовано досвід країн світу щодо організації системи 

регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг на рівні мегарегулятора та 

оцінено можливості створення такого регулятора в Україні. Визначено 

сутність мегарегулятора на фінансовому ринку як єдиного органу до 

компетенції якого віднесені питання контролю за діяльністю усіх видів 

фінансових установ. 

Ключові слова: мегарегулятор, ринок фінансових послуг, система регулювання, 

пруденційний нагляд, центральний банк, єдиний орган, інтегрований нагляд. 

Під мегарегулятором розуміють модель об’єднаного або інтегрованого 

нагляду за фінансовим сектором. Така модель діє приблизно в 50 країнах – як 

розвинених, так і таких, що розвиваються. За формальними ознаками 

мегарегулятором є спеціалізована державна установа, уповноважена регулювати 

не менше дві з трьох категорій фінансових установ (банків; страхових компаній; 

компаній, що працюють на ринку цінних паперів; інвестиційних фондів і т.п.). З 

цієї точки зору мегарегулятора в Україні ще немає.  

Питання розбудови вітчизняної системи регулювання фінансового ринку 

розглядаються у працях Василика О.Д., Гальчинського А.С., Геєця В.М., Карліна 

М.І., Міщенка В.І, Науменкової С.В., Сохацької О.М., Школьника І.О. та 
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багатьох інших. Безпосередньо проблема створення регулятора на ринку 

фінансових послуг особливо активно вивчається вітчизняними науковцями з 

2004 року. Разом з тим, залишаються недостатньо дослідженими питання 

створення мегарегулятора у інших країнах, оцінки ризиків та переваг від 

діяльності такого органу в Україні.  

Метою статті є дослідження світового досвіду функціонування 

мегарегуляторів на ринку фінансових послуг та оцінка можливості створення 

таких регуляторів в Україні.  

На сьогодні основною міжнародною тенденцією побудови системи 

регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг є створення 

мегарегуляторів на противагу секторальній моделі. Такі регулятори 

функціонують як єдиний орган до компетенції якого віднесені питання контролю 

за діяльністю усіх видів фінансових установ. У багатьох випадках функції такого 

мегарегулятора виконує центральний банк [4].  

Прикладами держав, регулювання та нагляд за фінансовими ринками у яких 

покладене на один орган в особі центрального банку, є: Литва, Грузія, Російська 

Федерація, Казахстан, Угорщина, Ірландія, Чехія, Словаччина, Вірменія.  

У низці держав функціонує модель регулювання Твін Пікс, яка передбачає 

наявність мегарегулятора, до функцій якого віднесені питання здійснення 

пруденційного нагляду за фінансовим сектором, та окремого органу, який 

уповноважений забезпечувати захист прав споживачів фінансових послуг. Така 

модель впроваджена у Нідерландах та Великобританії, де здійснення 

пруденційного нагляду за фінансовими ринками покладене на центральний банк, 

а питаннями дотримання ефективної конкуренції компаній на фінансових ринках 

та добросовісної поведінки фінансових установ під час взаємодії з клієнтами 

опікується окремий орган фінансового нагляду.  

Серед основних переваг мегарегулятора над секторальною моделлю 

регулювання та нагляду за фінансовим сектором виділяють:  

- можливість більш ефективно діагностувати та попереджати розподіл 

ризиків між фінансовими посередниками та окремими сегментами фінансового 
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сектора, оцінювати реальну та потенційну дію шоків на фінансову систему в 

цілому та окремі її складові;  

- мегарегулятор може більш ефективно розробляти політику щодо ризиків, 

діючи на конгломерати в цілому та окремі організації, які входять до її складу, а 

також розвивати адекватні підходи до моніторингу подібних фінансових 

продуктів і послуг незалежно від того, який фінансовий інститут їх надає;  

- використання мегарегулятора сприяє узгодженості в діяльності 

регулятивних органів, усуненню дублювання наглядових функцій, 

використанню єдиних підходів, методів і форм нагляду, єдиного інформаційного 

забезпечення, посиленню відповідальність регулятора за прийняття рішень;  

- економія державних коштів, консолідація людських ресурсів, технічного 

забезпечення, зменшення обсягу звітності фінансових організацій, які виникають 

внаслідок об'єднання управлінських структур, використання єдиних стандартів і 

підходів до організації єдиного наглядового органу;  

- регуляторна гнучкість мегарегулятора – можливість швидко направляти 

фінансові потоки у ті сфери і галузі, які цього потребують;  

- існування мегарегулятора дозволяє упорядкувати систему 

відповідальності за стан справ на фінансовому ринку. 

Вперше інтегровану систему регулювання фінансового ринку було 

запроваджено в Сингапурі. Досвід реалізації концепції мегарегулятора на 

практиці в різних країнах свідчить, що у світовій практиці не існує єдиної моделі 

мегарегулятора як з точки зору норм регулювання, так і з точки зору 

інституціональної структури.  

Інтегрованим наглядовим органом за фінансовою системою в Австрії є 

Орган нагляду за фінансовими ринками (FMA), який було створено у 2002 році. 

До повноважень FMA належать питання нагляду за банками, страховими 

компаніями, пенсійними компаніями, пенсійними фондами, інвестиційними 

фірмами та фондами, фінансовими конгломератами та ринком цінних паперів.  

Водночас на Федеральне Міністерство фінансів Австрії покладена 

підготовка законодавчої бази, яка передається для прийняття до Парламенту. 
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Національний банк Австрії відповідає за моніторинг стабільності фінансового 

ринку на макрорівні, нагляд за платіжною системою, а також залучений до 

нагляду за діяльністю банків. Орган нагляду за фінансовими ринками відповідає 

за перевірку діяльності фінансових установ (макрорівень). Всі три інституції 

тісно співпрацюють та утворюють систему нагляду за фінансовим ринком, хоча 

мегарегулятором рахується Орган нагляду за фінансовими ринками (FMA).  

Регулювання діяльності фінансових операцій, наглядом за банками, 

фінансовими та страховими компаніями в Бермудах здійснює Орган з 

фінансового нагляду Бермудів (the Bermuda Monetary Authority), утворений у 

1969 році. Орган також контролює фінансові інституції, виконує функцію органу 

з валютного контролю, готує рекомендації уряду щодо банківських справ та з 

інших фінансових та грошово-кредитних питань.  

Органами регулювання та нагляду за фінансовою системою Естонії є Банк 

Естонії та Орган фінансового нагляду. До компетенції Органу фінансового 

нагляду віднесені питання нагляду за банками, страховими компаніями, 

інвестиційними компаніями, компаніями з управління, інвестиційними та 

пенсійними фондами, ринком цінних паперів, послугами з переказу коштів та 

установами з електронних грошей. При цьому функціями Банку Естонії є 

забезпечення фінансової стабільності, формування та здійснення монетарної 

політики.  

Орган фінансового нагляду Ісландії забезпечує регулювання та нагляд за 

комерційними банками, банками-зберігачами, кредитними установами, 

страховими компаніями, пенсійними фондами, діяльністю з цінними паперами. 

Центральний банк, як і в Естонії, виконує функції забезпечення фінансової 

стабільності, формування та здійснення монетарної політики.  

Комісія з фінансового ринку та ринку капіталу Латвії здійснює 

пруденційний нагляд за банками, кредитними спілками, страховими компаніями, 

пенсійними фондами, учасниками ринку фінансових інструментів, платіжними 

установами, та установами з електронних грошей. Основними функціями Комісії 

є забезпечення стабільності та фінансової стійкості компаній, розвиток та 
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конкурентоспроможність фінансових ринків та ринків капіталу, а також 

забезпечення дотримання прав споживачів, інвесторів, вкладників.  

Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини створений у 2002 році 

та здійснює нагляд за банками, установами, що надають фінансові послуги, 

страховими компаніями, та торговцями цінними паперами. Основною метою 

діяльності цього регулятора є забезпечення функціонування та стабільності 

фінансової системи у Німеччині, підтримки довіри до фінансової системи та 

добросовісності фінансових компаній.  

Орган фінансового нагляду Норвегії здійснює нагляд за діяльністю банків, 

страхових компаній, пенсійних фондів, цінними паперами та інших фінансових 

установ.  

Головним органом, що здійснює нагляд за фінансовим сектором Південної 

Кореї виступає Комісія з фінансового нагляду (Financial Supervisory 

Commission). Орган здійснює нагляд за державним фінансовим сектором. У свою 

чергу Комісії з фінансового нагляду підпорядкований Орган з фінансового 

нагляду Південної Кореї (The Financial Supervisory Service), який є інтегрованим 

фінансовим регулятором та здійснює нагляд за фінансовими інституціями.  

Нагляд за ринками фінансових послуг Польщі здійснює Комісія з 

фінансового нагляду Польщі (Polish Financial Supervision Authority), до 

компетенції якої віднесений нагляд за кредитними установами, страховим 

сектором, інвестиційними компаніями, пенсійними схемами, платіжними 

установами та кредитними спілками. Комісія створена у 2006 році. З 2008 року 

до Комісії передані повноваження щодо регулювання та нагляду за банківським 

сектором.  

Іншим державним органом, що здійснює нагляд за фінансовою системою 

Польщі, є Національний банк Польщі, який забезпечує стабільність фінансової 

системи, здійснює розвиток платіжних систем та провадить монетарну політику.  

Регулювання грошово-кредитної політики, нагляд за платіжними 

системами, управління валютними резервами, страхуванням, безпекою та 

обслуговуванням уряду Сінгапуру в якості банкіра та фінансового агента 
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здійснює Орган з фінансового нагляду Сінгапуру (the Monetary Authority of 

Singapore), утворений у 1971 році.  

Нагляд за банками, страховим бізнесом та операціями з цінними паперами 

в Японії здійснює Агентство фінансових послуг (Financial Services Agency). 

Забезпечення стабільності фінансової системи, реалізація грошово-кредитної 

політики покладені на Банк Японії.  

Органами регулювання та нагляду за фінансовою системою Фінляндії є 

Банк Фінляндії та Орган фінансового нагляду (FIN-FSA). До функцій Банку 

Фінляндії віднесені питання забезпечення фінансової стабільності на 

макропруденційному рівні, контроль за фінансовою системою та 

макроекономічний нагляд. Орган фінансового нагляду, у свою чергу, 

уповноважений здійснювати нагляд за банками, страховими компаніями, 

інвестиційними фірмами компаніями з управління та фондовою біржею.  

Орган пруденційного нагляду Австралії здійснює пруденційний нагляд за 

банками, кредитними спілками, будівельними товариствами (building societies), 

страховими компаніями, пенсійними фондами, товариствами взаємного 

страхування. Орган утворений у 1998 році.  

Іншими державним органами, що здійснюють нагляд за фінансовою 

системою Австралії, є: Резервний банк Австралії, який забезпечує стабільність 

фінансової системи, провадить монетарну політику та забезпечує надійність та 

ефективність платіжних систем; Комісія з конкуренції та споживачів Австралії – 

здійснює нагляд за конкурентною політикою; Комісія з цінних паперів та 

інвестицій Австралії – здійснює нагляд за забезпеченням добросовісності, 

правил поведінки, розкриття інформації та захист прав споживачів у фінансовій 

системі.  

Фінансові установи стрімко розширюються свою діяльність і вплив на різні 

сегменти фінансового ринку, а також утворюють складні фінансові структури, 

об’єднуються у фінансові конгломерати, які концентрують в собі банківський, 

страховий та інвестиційний бізнеси одночасно. Це призводить до того, що 

фінансові установи і, зокрема, фінансові конгломерати, беруть на себе ризик, 



200 
 

який не може бути адекватно оцінений і не підлягає контролю в межах 

галузевого підходу щодо фінансового регулювання та нагляду.  

В таких умовах на фінансовому ринку з боку держави відбувається 

концентрація наглядових функцій в руках інтегрованого органу регулювання 

фінансового ринку – так званого мегарегулятора. При такій моделі регулювання 

фінансового ринку відбувається об’єднання регулюючих функцій стосовно 

трьох основних категорій фінансових посередників: банків, страхових та 

інвестиційних компаній.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ОСОБИСТОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто проблематику розвитку особистого ринку страхування, 

чинники, що визначають його структуру. Відображено проблеми та фактори, 
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що перешкоджають розвитку українського ринку страхування життя. В 

роботі окреслено, що тісна співпраця держави і страхового бізнесу здатні 

системно впливати на розвиток послуг особистого страхування в Україні. 

Деталізовано напрями розвитку страхових ринків розвинутих країн для 

вдосконалення української галузі особистого страхування. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова компанія, особисте 

страхування, розвиток, вдосконалення. 

Страхування є необхідним атрибутом ринкової економіки. У розвинених 

країнах страхування є важливим інструментом соціального захисту та потужним 

джерелом інвестицій у національну економіку. Метою страхування є 

забезпечення захисту страховими компаніями застрахованих в разі виникнення 

подій, які впливають на життя, здоров’я чи працездатність особи. Розвиток 

послуг особистого страхування є необхідним в Україні, тому що це набуває 

важливого значення в даній галузі.  

Також рушійною силою і запорукою в ефективному функціонуванні і 

розвитку вітчизняного ринку страхування життя є досконале законодавство. 

Власне, над чим варто добре попрацювати нашому уряду. В Україні страхове 

законодавство розроблене досить повно, але все ж таки потребує удосконалення, 

змін та доповнень. До першочергових завдань у сфері державного регулювання 

страхової діяльності, слід віднести оптимізацію податкового законодавства у 

сфері страхування життя. Насамперед йдеться про необхідність запровадження 

стимулів податкового характеру, що спонукатимуть як фізичних, так і 

юридичних осіб до придбання полісів страхування життя [1, с. 83; 3, с. 276]. 

Однією з проблем чому в Україні особисте страхування не має такої 

актуальності, як в розвинених державах з високим економічним рівнем – це 

необізнаність населення щодо даного виду страхування. Можливим шляхом 

виправлення цієї ситуації може слугувати співпраця страхових компаній із 

закладами вищої освіти, щоб зацікавити молодь в необхідності даної галузі. 

Проведення консультацій про важливість страхування буде сприяти підвищенню 

зацікавленості і як результат – ефективності використання страхових продуктів. 
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Значне поширення страхування життя сприятиме зменшенню соціальної напруги 

та навантаження на соціальний бюджет країни.  

Питанням конкуренції на страхових ринках України присвячено багато 

наукових праць таких вітчизняних науковців: О. Абакуменко, О. Гаманкова, І. 

Головко-Марченко, В. Диба, С. Зінчик, О. Момот, І. Малікова, А. Шірінян, Л. 

Шірінян. Викладені в науковій літературі напрацювання на цю тему 

заслуговують на увагу, незважаючи на те що різняться підходами, методологією 

досліджень, рівнем деталізації висновків та конкретизацією рекомендацій. 

Сьогодні зацікавленість у вивченні напрямів вдосконалення ринку страхових 

послуг зростає у зв’язку з підвищенням її актуальності. Саме тому виникає 

необхідність у розвитку досліджень діяльності страхового ринку України.  

Мета статті полягає в дослідженні напрямів удосконалення ринку послуг 

особистого страхування в Україні 

Важливим фактором, чому ринок особистого страхування повільно 

розвивається, можна вважати недовіру громадян до страховиків. Страхові 

компанії мають тенденцію до скорочення з кожним роком все більше. Це 

спричинено недобросовісним виконанням своїх обов’язків зі сторони 

страховиків, тому держава діє рішуче і залишає на ринку лише платоспроможні 

компанії, які не порушують закони. Для вирішення даної проблеми потрібно 

створити державну комісію, яка буде проводити обов’язкові ревізії, за 

результатами яких визначають оцінку ефективності діяльності даної страхової 

компанії [6, с. 8]. 

Життєвий рівень в Україні є одним із найнижчих у Європі. Частково 

питання подолання бідності та соціального захисту населення вирішуються 

шляхом страхування життя, медичного страхування чи обов’язкового 

загальнодержавного страхування від нещасних випадків. 

Сучасні вчені відобразили багато проблем та факторів, що перешкоджають 

розвитку українського ринку страхування життя [1-6]: 

– турбулентна політична ситуація в державі; 
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– негативний вплив історії страхування життя в Україні після розпаду 

СРСР; 

– відсутні гарантії збереження вкладених коштів; 

– громадяни мають низькі доходи, а також відсутній комплексний підхід 

під час розробки страхових продуктів;  

– дефіцит вільних коштів у фізичних та юридичних осіб; 

– недопрацьована законодавча база.  

Але незважаючи на достатньо позитивну динаміку розвитку особистого 

страхування існує певна проблематика в сфері надання даних послуг. Для 

ефективного їх подолання потрібно запровадити шляхи пом’якшення даних 

проблем: введення інноваційних видів особистого страхування та 

мікрострахування для всіх верств населення, забезпечення зацікавленості 

роботодавців у збережені здоров’я своїх працівників (економічні стимули), 

підтримка здорової конкуренції (балансування обов’язкових і добровільних 

видів страхування).  

Розвиток добровільного особистого страхування та підвищення якості 

його послуг мають стати одним із важливих механізмів вирішення зазначених 

проблем. Лише тісна співпраця держави і страхового бізнесу здатні системно 

вплинути на розвитку послуг особистого страхування в Україні. Існує безліч 

шляхів покращення негативних факторів і деякі з них представлені  в табл. 1. 

Таблиця 1 – Напрями розвитку послуг особистого страхування в Україні.  

Державні заходи 

(І рівень) 

Заходи страхових компаній  

(ІІ рівень) 

Впровадження закону про обов’язкове 

медичне страхування для всіх громадян 

Забезпечити пакети страхових послуг різного 

фінансового рівня 

Формування та реалізація механізму 

державної підтримки соціально значущих 

видів страхування 

Вчасно та в повному обсязі здійснювати 

страхові виплати 

Посилення контролю за страховими 

компаніями, які здійснюють свою діяльність 

недобросовісно та притягнення їх до 

відповідальності 

Зацікавити заможне населення залучати 

грошові кошти в страхові компанії 

вітчизняного ринку 

Залучення інвестиційних ресурсів в сферу 

страхування 

Здійснювати свою діяльність максимально 

прозоро та чесно для забезпечення довіри зі 

сторони населення 
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Підвищенню ефективності ринку особистого страхування в Україні 

сприятиме також [5, с. 99]: 

 зростання економіки України; 

 зростання добробуту населення; 

 зростання рівня страхової культури; 

 запровадження новітніх технологій у страховій діяльності; 

 зростання інвестицій у страховий бізнес. 

Найкращим напрямком для вирішенням проблем та прогресування 

українського страхового ринку в сфері особистого страхування – це перейняти 

досвід від ринків розвинутих країн. 

Враховуючи поточну ситуацію з фінансуванням системи охорони здоров’я 

в Україні, використання обов’язкового медичного страхування неминуче. 

Перехід України на загальнообов’язкове соціальне медичне страхування - це 

єдиний спосіб поліпшити медичні умови. Це перевірено світовим досвідом і 

допоможе поліпшити якість, доступність та своєчасність надання медичної 

допомоги. 

Таблиця 2 – Напрями розвитку страхових ринків розвинутих країн для 

вдосконалення української галузі особистого страхування  

 

Напрям вдосконалення Очікувані результати  

Досконала законодавча база в галузі life 

страхування; 

обов’язковість перестрахування ризиків 

страховика в іноземного перестраховика 

Дотримання страховиком своїх обов’язків в 

повному обсязі, в іншому разі – ліквідування 

ліцензії на здійснення своєї діяльності; 

Сприяння держави багаторічному 

функціонування страхових компаній 

(прозорість дій регулятора - НБУ) 

Забезпечення стабільності та міцності страховика 

на вітчизняному ринку. 

Підвищення страхової культури серед 

населення держави 

Підвищення рівня довіри для населення, що 

забезпечить успішне функціонування страхової 

компанії як на внутрішньому, так і на світовому 

страховому ринку. 

Високий професійний рівень страховиків 

Забезпечення якісного та професійного 

обслуговування клієнтів, а також швидке 

реагування на зміни розвитку в галузі особистого 

страхування 
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В Україні поступово збільшується попит на добровільне медичне 

страхування, але на жаль залишається малодоступним для більшості населення. 

Одним із головних завдань залишається забезпечення рівності інтересів 

страхових компаній та страхувальників, які будуть сприяти розвитку соціально 

значущої для держави частини страхового ринку – особистого страхування. Для 

цього необхідно:  

- заохочувати людей до здійснення заходів у сфері охорони здоров’я; 

- встановити відносини між державою та страховими компаніями, щоб усі 

громадяни могли отримати медичне страхування; 

- визначити доступну ціну на основі актуарних розрахунків, враховуючи 

різні фактори, які можуть вплинути на ймовірність страхового випадку;  

- полегшити процедуру отримання он-лайн полісу.  

Варто відзначити, що не існує багато підходів щодо правового та 

фінансового врегулювання механізму розвитку ринку особистого страхування, а 

саме страхування життя та медичного страхування. Тому постає питання, який 

саме напрям вибере Україна для своїх громадян. Отже, галузь особистого 

страхування є перспективною компонентою соціальної сфери України, розвиток 

якої потребує стимулювання як від держави, так і від страхового бізнесу. 
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У статті висвітлено основні аспекти, які характеризують сферу державних і 

місцевих фінансів України, а також зроблено спробу комплексно оцінити зміни 

в державних та місцевих фінансах, зумовлені пандемією коронавірусу. 

Обґрунтовано, що державні та місцеві фінанси України не в достатній мірі 

відреагували на виклики, пов’язані з COVID-19, що виникли протягом 2020 року. 

Ключові слова: державні фінанси, місцеві фінанси, антикризові інструменти, 

державний бюджет, публічні фінанси, пандемія COVID-19. 

В усьому світі пандемія коронавірусу спричинила суттєвий вплив на всі 

сфери життєдіяльності людей, особливо на економічну. Оскільки пандемія ще 

далека від завершення, поки що важко повністю оцінити матеріальні та 

нематеріальні втрати, які понесло людство. Однак уже сьогодні можна 

відзначити такі основні наслідки пандемії як суттєве скорочення світової 

економіки, збільшення рівня безробіття, занепад багатьох галузей 

промисловості, культури і мистецтва, туризму, переформатування освітнього 

процесу тощо. 

Публічні фінанси стали однією з тих сфер, які найбільше відчули вплив пандемії, 

а економіка України, як і світова загалом, зазнала значних економічних втрат. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673731
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614708
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Розгортання пандемії короновірісу COVID-19 спонукало уряди більшості країн 

світу суттєво переглянути структуру публічних фінансів, вимагаючи суттєвого 

збільшення публічних видатків на пряму фінансову підтримку як 

домогосподарств і так і бізнес-структур. 

Проблематиці публічних фінансів присвятили також свої дослідження такі 

вчені, як В.Л. Андрущенко, А.Є. Буряченко, О.О. Гаманкова, А.І. Крисоватий, 

О.М. Мозговий, Ц.Г. Огонь, В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, О.М. Тимченко,                   

Н.В. Савчук, С.І. Юрій та багато інших. В наукових працях цих вчених були 

визначені домінантні постулати теорії публічних фінансів. Протягом останніх 

років з’явилося багато досліджень, присвячених вивченню впливу пандемії 

COVID-19 на функціонування публічних фінансів. Серед них Пирожкова Ю.В., 

Сосновська О.О., Баліцька Г.О., Залізко В.Д. та багато інших. Водночас 

продовження пандемії й посилення її впливу на всі сторони життя суспільства 

вимагають своєчасної оцінки дієвості й ефективності функціонування системи 

публічних фінансів, що робить обрану тему актуальною. 

Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів функціонування 

державних та місцевих фінансів України в умовах пандемії коронавірусу й оцінці 

їх ролі в пом’ягшенні  негативних наслідків пандемії для суспільства. 

На початку 2020 р. всі країни світу постали перед безпрецедентними 

викликами, пов’язаними з поширенням пандемії COVID-19, які потребували 

негайного реагування з боку урядів і вимагали небачених до того обсягів 

фінансової підтримки. Це поставило уряди перед вибором: допомагати з огляду 

на можливості бюджетів або розширювати інструменти і фінансові обсяги 

підтримки, йдучи на свідоме нарощування державної заборгованості. Більшість 

країн пішло саме цим шляхом, витративши на програми підтримки від 5-10% 

ВВП (Китай, Великобританія, США) до 18,8% ВВП (Канада) і навіть 23% ВВП  

(Франція) (табл.1). За оцінками Міжнародного валютного фонду, до кінця 2020 

р. в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 фінансова підтримка населення й 

бізнесу, надана урядами національним економікам, сягнула суми близько 14 

трлн.дол.США.  
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Таблиця 1 - Міжнародний досвід заходів протидії поширенню COVID-19 

протягом 2020р. 

Заходи протидії США Китай Росія Франція Канада Польща 

ВВП, млрд. дол 20807 14860 1464 2551 1600 561 

Загальна сума 

виплат, млрд. дол  

1975 

(9,5% 

ВВП) 

696 

(4,7% 

ВВП) 

 

н/д 
 

н/д 
300,6 

( 17,0% 

ВВП) 

82 

(14,6% 

ВВП) 

Податкові пільги  

0 

360 

(2,4% 

ВВП) 

2,8 
(0,2% 

ВВП) 

30,1 
(1,2% 

ВВП) 

68,5 

(4,3% 

ВВП) 

 

н/д 

*Джерело: сформовано автором на основі [2].  
 

За оцінкою дослідників, державні фінанси України не в достатній мірі 

відреагували на виклики, пов’язані з COVID-19, що виникли протягом 2020 року. 

Сукупний пакет антикризових заходів України оцінюється в 111,2 млрд. грн. 

(2,8% ВВП). У порівнянні з більшістю країн світу, це набагато менше. Якщо 

розглядати обсяги антикризової допомоги не у відносних, а абсолютних 

показниках (111,2 млрд. грн. або приблизно 4 млрд. дол), суми виявляються 

неспівставні.  

Антикризові інструменти для боротьби з економічними наслідками 

пандемії, які були застосовані для коригування Державного бюджету 2020 р. 

шляхом внесення 13 квітня 2020 р. змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 р.» [5-7], можуть бути систематизовані наступним 

чином (табл.2): 

 Таблиця 2 – Уточнення державного бюджету України на 2020 р* 

 Зміст заходів 

 

Уточнення 

державного 

бюджету України на 

2020 р 

зміна основних параметрів фінансового плану держави 

трансформація векторів соціальної політики 

оптимізація фінансування окремих дотацій чи субвенцій 

коригування максимального розміру оплати праці 

створення нової бюджетної програми 

*Джерело: укладено автором на основі [4]. 

1) зміна основних параметрів фінансового плану держави – зменшення 

доходів (на 11%), збільшення видатків (на 7%), зростання втричі обсягу дефіциту 

(який планується покрити переважно завдяки запозиченням);  
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2) трансформація векторів соціальної політики. Заплановано виділення 

додаткових коштів за рядом бюджетних програм, серед яких «Реалізація 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (для здійс-

нення додаткових доплат до зарплати медичних та інших працівників), 

«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, 

призначених за пенсійними програмами, й дефіциту коштів Пенсійного фонду», 

«Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата 

послуг окремим категоріям населення» (для здійснення додаткових виплат 

пенсіонерам і деяким іншим категоріям населення), додаткові субсидії для 

громадян, яких звільнили під час карантину, допомога на дітей фізичним особам-

підприємцям, які зупинили свій бізнес через пандемію, допомога членам сімей 

медичних працівників, які померли від СOVID- 19 тощо. Зазначені зміни цілком 

логічні, адже зміщення акцентів фінансового плану держави на забезпечення 

основних потреб в умовах пандемії коронавірусу й збільшення соціальних 

видатків, поява нових видів допомог вразливим категоріям населення характерні 

для бюджетних «пакетів допомоги», які використовують Австрія, Італія, Іспанія, 

Німеччина, Франція, США й інші країни;  

3) оптимізація фінансування окремих дотацій чи субвенцій (найсуттєвіше 

скорочення стосуватиметься видатків на освіту й регіональний розвиток);  

4) коригування максимального розміру оплати праці працівників, 

службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи влади), 

поширивши зазначене обмеження також на народних депутатів України, суддів, 

прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними 

законами, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; обмеження 

місячної винагороди й зарплати керівникам, членам виконавчих органів і 

наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на 

період дії карантину шляхом викладу такого положення як норми прямої дії, а не 

як доручення Уряду переглянути відповідні умови оплати праці; 
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5) створення нової бюджетної програми «Фонд боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками» [4]. 

Фонд боротьби з COVID-19 було створено в Україні 13 квітня, коли 

Парламент ухвалив зміни до Закону про Державний бюджет у зв’язку із 

необхідністю фінансувати витрати на боротьбу з коронавірусом. Обсяг Фонду 

становив 64,7 млрд грн. Для порівняння – видатки держбюджету на охорону 

здоров’я становили 125 млрд грн. Тож обсяг фонду – це близько половини цих 

видатків. Значну частину коштів Фонду боротьби з COVID-19 було спрямовано 

на видатки, не пов’язані з заходами боротьби з коронавірусом, зокрема, на 

будівництво і ремонт доріг витрачено 25,7 млрд грн, або 38,7% від загальної суми 

витрат Фонду. Сукупний пакет антикризових заходів України становить більшу 

суму й фахівцями оцінюється в 111,2 млрд. грн. (2,8% ВВП) (табл.3).  

Таблиця 3 - Структура Антикризового фонду України у 2020 р. за 

напрямами витрат, млрд. грн.  

 Напрями витрат Деталізація напрямів витрат Млрд. грн. 

1 Інфраструктурні 

витрати 

Державні гарантії (будівництво доріг) 19,3 

2 Будівництво і реконструкція доріг 20,8 

3 Медицина Медицина 5,0 

4 Доплати співробітникам на ліквідації COVID-19 6,7 

5 Податкові пільги Податки на майно 1,1 

6 ЄСВ 4,9 

7 Податкові пільги (зниження єдиного податку) 2,2 

8 Виплати 

населенню 

Грошова допомога громадянам 8,6 

9 Соціальна підтримка 18,0 

10 Пенсіонні витрати 10,0 

11 Одноразова допомого ФОП 1-2 групи 0,8 

12 Компенсація 

бізнесу 

Компенсація бізнесу (програма пільгового 

кредитування підприємців під знижені кредитні 

ставки) 

13,5 

 Інше  0,3 

 Разом  111,2 

*Джерело: укладено автором за даними [1] . 
 

Ефективніть державної політики використання коштів публічних фінансів в 

умовах пандемії COVID-19 залишається невисокою. Місцеві фінанси також 

недостатньо відреагували на виклики часу. За рахунок коштів місцевих бюджетів 

10,3 млрд грн було витрачено на заходи, безпосередньо пов’язані з пандемією 



211 
 

коронавірусу, що становить 2,1% від їх обсягу видатків [3]. Місцевими радами 

майже не приймалися окремі (спеціальні) цільові програми, спрямовані на 

фінансування заходів, пов’язаних протидією поширення COVID-19. 

Фінансування таких видатків (зокрема, придбання засобів захисту та 

дезінфікуючих засобів, медикаментів тощо), в основному здійснювалося за 

рахунок коштів, передбачених на виконання відповідних бюджетних чи цільових 

програм. В окремих випадках відбувалося збільшення їх фінансування. 

Для ефективнішого реагування на пандемію COVID-19 мало місце 

переформатування діяльності медичних закладів без задіяння значних 

додаткових фінансових ресурсів. Здійснювався перерозподіл наявних людських 

та матеріальних ресурсів: розгорталися додаткові ліжка для хворих на 

коронавірус за рахунок зменшення їхньої кількості в інших підрозділах 

медичних закладів; для лікування та догляду за хворими залучався медичний 

персонал з інших підрозділів лікарень [3]. 

Незважаючи на всі наявні виклики, пов’язані зі зменшенням джерел 

надходжень місцевих бюджетів, початково затверджені плани доходів місцевих 

бюджетів були виконані на 105,3%, власні доходи загального фонду – на 99,0%. 

Цей факт суттєво відрізняється від світової практики виконання місцевих 

доходів у 2020 році, зокрема, в країнах, основними надходженнями місцевих 

бюджетів яких є податки на доходи (а не на власність), де, відповідно, 

спостерігалося зниження доходів. Причину того, що, незважаючи на значне 

зниження надходжень від ПДФО, податку на землю та єдиного податку протягом 

року, початково затверджені плани доходів були виконані, ми вбачаємо в 

особливостях планування місцевих бюджетів. Внаслідок відсутності достатньої 

інформаційної бази для планування доходів, системних методологічних 

підходів, постійних змін у бюджетному та податковому законодавстві в органів 

місцевого самоврядування (ОМС) сформувалася схильність до заниження 

прогнозних показників доходів місцевих бюджетів[3]. 

У порівнянні з 2019 роком надходження до загального фонду місцевих 

бюджетів зросли на 5,4%, у тому числі надходження ПДФО – на 7,4%. Зростання 
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надходжень зумовлено наступними чинниками: середньорічна мінімальна 

заробітна плата в 2020 році збільшилася на 642,3 грн, або на 15,4% (з 4173 грн у 

2019 р. до 4815,3 грн у 2020 р.); зростання середньомісячної заробітної плати з 

10497 грн у 2019 р. до 11591 грн у 2020 р. (+10,4%), що дещо скомпенсувало 

втрати від зниження кількості зайнятого населення на 663 тис. осіб (16578,3 тис. 

осіб у 2019 р. до 15915,3 тис. осіб у 2020 р.). Загалом, рівень зростання 

надходжень за 2020 рік (5,4%) майже дорівнював рівню інфляції (5,0%). 

Оціночні втрати власних доходів загального фонду місцевих бюджетів у 

2020 році внаслідок пандемії склали 28,3 млрд грн, в тому числі: по бюджетах 

ОТГ – 5,4 млрд грн; по обласних бюджетах – 3,8 млрд грн, по бюджетах міст 

обласного значення – 9,8 млрд грн, по бюджетах районів – 4,1 млрд грн. 

Внаслідок прийняття Закону № 553 від 29.05.2020 р. і звільнення платників від 

плати за землю (земельного податку та орендної плати) та податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки, розрахункові втрати місцевих бюджетів 

склали 6,4 млрд грн (по платі за землю – 5,4 млрд грн, по податку на нерухоме 

майно – 1 млрд грн) без відповідної компенсації державою. 

Запланований на початку року обсяг субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам майже не змінився протягом 2020 року (план – 138,3 млрд 

грн, фактичне виконання – 138,6 млрд грн). Тобто з державного бюджету 

додатково не виділялися кошти місцевим бюджетам на боротьбу з COVID-19, 

фінансування видатків здійснювалося за рахунок перерозподілу загальної суми 

коштів, що була запланована під час прийняття Державного бюджету на 2020 

рік. При затвердженні державного бюджету передбачалося надання місцевим 

бюджетам 32 видів субвенцій, фактично було перераховано 53 види субвенцій. 

За рахунок перерозподілу між видами трансфертів було збільшено на 1,9 млрд 

грн видатки на будівництво та утримання автомобільних доріг, а також видатки 

на охорону здоров’я на 5,5 млрд грн. Обсяг цільових коштів на видатки, пов’язані 

з боротьбою з COVID-19, становив 2,9 млрд грн. [3]. 

Епідемія COVID-19 суттєво вплинула на різні сфери життя в Україні, 

підкресливши низку проблем, у тому числі в соціальному секторі. Хоча Україні 
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вдалося уникнути катастрофічних сценаріїв, у публічному дискурсі все гостріше 

почали звучати питання: чи була відповідь Уряду на епідемію достатньо 

ефективною, і чи не призвела вона до виникнення нових проблем. Дослідження 

показало, що криза, спричинена епідемією COVID-19, не тільки підсвітила 

слабкість системи охорони здоров'я, але й унаявнила цілий комплекс недоліків в 

організації роботи державних інституцій, бюджетної системи, публічних 

фінансів в цілому. Це вимагає розробки системи невідкладних заходів щодо 

підвищення ефективності управління публічними фінансами. 
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АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ РИНКІВ 

СТРАХУВАННЯ 

У стаття проведено аналіз обсягів страхових внесків за світовими регіонами. 

Здійснено порівняльну характеристику різних країн світу за обсягом страхових 

премій. Проведено оцінку ТОП-10 страхових компаній світу в 2019-2020 рр., 

представлено обсяги страхування топових компаній світу. Зроблено висновки 

щодо світового досвіду розвитку ринків страхування.  

Ключові слова: розвиток страхового ринку, світовий досвід. 

Сучасний етап розвитку економічних відносин характеризується 

тенденцією посилення зв'язків між країнами, що в свою чергу обумовлює 

нарощування взаємозалежностей держав у фінансовій сфері. Страхування на 

сьогоднішній день є одним з найбільш інтегрованих видів фінансової діяльності. 

Відповідно, прогресивний розвиток національних страхових ринків, в тому 

числі, і вітчизняного, не представляється можливим без включення в світову 

систему взаємодії. Зазначене обумовлює актуальність аналізу досвіду розвитку 

страхового ринку у передових країнах. 

Метою статті є аналіз світового досвіду розвитку ринків страхування задля 

виявлення основних сучасних тенденцій. 

Джерелом статистичної інформації для здійснення аналізу та проведення 

оцінки розвитку страхових ринків у світі стали дані міжнародних аналітичних 

видань, баз даних та інституцій, зокрема, AltexSoft [3], Insurance Information 

Institute [4], Global Insurance Report [5; 10], Atlas Magazine [1; 6; 7], E&Y [8], 
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Insurance Europe [9]. 

Дослідження буде здійснено за світовими регіонами, окремими країнами, а 

також провідними страховими компаніями світу за останні роки. У 2018-2019 рр. 

страхові внески продовжували стабільно зростати в усьому світі (рис. 1.).  

 
Рисунок 1 – Обсяг страхових внесків за світовими регіонами у  

2016-2019 рр. 

Джерело: складено автором на основі [1; Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

Можемо бачити, що у 2018 р. валові премії зросли у більшості країн у 

секторах страхування життя та / або «нежиттєвого» страхування, особливо у 

країнах із відносно низьким рівнем страхування. Більше того, стали можливими 

заміщення між страховими продуктами та страховими та банківськими 

продуктами, оскільки деякі країни повідомили про перехід від гарантованих 

продуктів страхування життя до продуктів, пов'язаних з передачею 

інвестиційного ризику від страховиків до страхувальників. У деяких країнах 

підвищений інтерес до страхових продуктів використовувався для досягнення 

прибутку, вищого, ніж можуть забезпечити банківські заощадження [3]. 

В 2019 р. частка страхового ринку Америки зросла в порівнянні з 

попередніми періодами, збільшення склало +0,71%. Зростання стосується і 

Середнього регіону – частка страхових внесків в країнах даного регіону зросла 
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1,45%. Азіатський та Тихоокеанський регіон за обсягом страхових внесків зазнав 

спаду.  

В цілому, під час кризи Covid-19 страхова галузь відійшла відносно легко: у 

2020 році глобальний преміальний дохід впав лише на -2,1%. Страхування, 

відмінне від страхування життя (далі – non-life), навіть зафіксувало незначний 

приріст в розмірі 1,1%, тоді як обсяги зі страхування життя (далі – life) впали на  

4,1%. Як результат, загальний преміальний дохід був приблизно на 132,145 млрд. 

дол. нижчим, ніж до кризи, і склав 6160,5 млрд. євро в 2020 р. 

Ландшафт ризику після Covid-19 буде виглядати інакше, не тому, що 

змінилися великі тенденції, а тому, що відбулися принципові зміни в обізнаності 

та поведінці суб'єктів економічної діяльності. Криза значно збільшила запити 

зацікавлених сторін галузі, не в останню чергу щодо залучення клієнтів. Для 

галузі це означає глибоку трансформацію від чистої товарної логіки до цілісного 

підходу до послуг, зосередженого на управлінні та запобіганні ризикам. 

Віддзеркалюючи світовий економічний розвиток, у 2021 році очікується 

сильне зростання страхового сектору: загальний обсяг глобальних премій зросте 

на + 5,1%. Прогнозується, що США (+5,3%) та Китай (+13,4%), ймовірно, будуть 

двома двигунами зростання. Однак, як і спад, пов'язаний з пандемією, 

відновлення буде дуже нерівномірним. Хоча деякі регіони, особливо Азія, майже 

без проблем відновлять свій докризовий розвиток вже в 2021 р., відновлення в 

інших регіонах буде набагато невизначеним. Західна Європа відставатиме, 

загальний прибутковий дохід зросте лише на +1,2%. 

Далі пропонуємо розглянути порівняльну характеристику різних країн світу 

за обсягом страхових премій в 2020 р., млн дол. США. Вхідні дані для аналізу 

систематизовано в таблиці 1. Згідно з даними Інституту страхової інформації [4], 

який проводить щорічне дослідження і надає максимально стандартизовану 

інформацію, що охоплює близько 90 країн світу, за розміром страхових премій 

Росія істотно відстає від провідних держав і знаходиться приблизно на одному 

рівні з країнами Східної Європи. 

Станом на 2019 рік США був найбільшим страховим ринком, з обсягом 
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страхових премій 1259 млрд. дол., або понад 28% світового обороту в 2018 р. та 

більше 20% в 2019 р. Однак багато страхових експертів стверджують, що Китай 

може стати найбільшим страховим ринком у світі до 2028 року [6]. Згідно зі 

статистикою, спостерігалось зменшення обороту страхування життя на зрілих 

ринках, хоча ті ж показники показали зростання на ринках, що розвиваються, в 

останні роки. Тим не менш, вартість угод на страховому ринку M&A відновилася 

в першій половині 2018 року. 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика різних країн світу за обсягом 

страхових премій, млн дол. США. 

Країна 

Загальні 

види 

страхування 

Страхування 

життя 

Валові зібрані премії 

всього 
Частка в 

світі,% 

Аргентина 13,957 3,359 17,317 0,37 

Польща 9,729 8,355 18,084 0,39 

Росія 15,397 4,089 19,486 0,4 

Фінляндія 5,243 22,363 27,606 0,59 

Південна Африка 9,565 44,556 54,121 1,17 

Австралія 32,667 45,641 78,309 1,69 

Нідерланди 75,135 26,005 101,14 2,18 

Німеччина 132,813 114,349 247,162 5,33 

Китай 125,844 152,121 277,965 5,99 

Японія 108,773 422,733 531,506 11,45 

США 726,397 532,858 1259,26 27,13 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Слід зауважити, що у 2018 році найбільші ринкові частки країн ОЕСР 

належали страховикам США (56,1%), Великобританії (7,8%), Японії (7,7%), 

Франції (6,2%), Німеччини (6,1%), Республіки Корея (3,6%), Італії (3,0%), Іспанії 

(1,5%) та Австралії (1,4%). Туреччина, Словаччина, Польща, Нова Зеландія, 

Мексика, Литва, Латвія, Ісландія, Угорщина, Чехія, Чилі (OECD) та Аргентина, 

Болівія, Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, Індія, Індонезія, Малайзія, Перу, Росія, 

Шрі-Ланка, Туніс, Уругвай (NonOECD) мали найнижчий рівень проникнення – 

не більше 5%; тоді як Франція, Ірландія, Республіка Корея, Люксембург, 

Великобританія, США (ОЕСР), а також Гонконг та Південна Африка мали 

найкращі показники, що перевищували 10% [7]. 

В таблиці 2 представимо рейтинг провідних світових компаній на ринку 
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страхування за останні 2 роки. Бачимо, що найбільшою страховою компанією за 

обсягом страхових премій залишається компанія США UnitedHealth Group, 

займаючи перше місце протягом 2019-2020 рр. При цьому, можемо помітити, що 

усі компанії першої десятки зазнали у звітному році зростання, але загальний 

обсяг страхових премій зменшився – на 2,1%.   

Таблиця 2 – ТОП-10 страхових компаній світу в 2019-2020 рр., млн. дол. 

Позиція 

Страхові компанії Країна 
Види 

страхування 
2020 2019 

Темп 

приросту,% 

2020/2019 
2020 2019 

1 1 
UnitedHealth 

Group 
США Life and health 201 478 189 699 6,21 

2 3 
Ping An Insurance 

Group 
Китай Life and non-life 122 243 113 774 7,44 

3 2 AXA Group Франція Life and non-life 118 799 115 941 2,47 

4 4 Anthem США Life and health 104 109 94 173 10,55 

5 5 Allianz Німеччина Life and non-life 101 927 92 858 9,77 

6 9 
Centene 

Corporation 

Сполучені 

Штати 
Life and health 100 055 67 439 48,36 

7 6 
China Life 

Insurance 
Китай Life and health 91 926 81 150 13,28 

8 8 
Assicurazioni 

Generali 
Італія Life and non-life 86 841 78 149 11,12 

9 7 
People’s Insurance 

Company of China 
Китай Life and health 85 868 79 456 8,07 

10 10 Humana Insurance США Life and health 74 186 62 948 17,85 

Всього 6 160 455 6 292 600 -2,1 

Джерело: складено автором на основі [4] 

 

Представимо графічно обсяги страхування топових компаній світу  

на рисунку 2. 

Щодо 2018 року, то він став свідком зростання виплат за претензіями у всіх 

страхових секторах більшості країн. У секторі страхування life вигідні поліси 

страхування життя, що досягли кінця своїх термінів у 2018 р., досягли 

найбільшого зростання, тоді як природні катастрофи були головним фактором у 

секторі non-life. Незважаючи на проблеми, які існують у світі, у 2019-2020 році 

вся страхова галузь залишалася прибутковою [8]. 



219 
 

 
Рисунок 2 – ТОП-10 страхових компаній світу за обсягами страхових 

премій в 2019-2020 рр., млн. дол. 

Джерело: розроблено автором на основі [4]. 

 

Тенденція розвитку як «життєвого», так і «нежиттєвого» секторів буде 

продовжуватися (включаючи збір страхових внесків та страхові платежі). У 

«життєвому секторі» це пов'язано, насамперед, із проблемами пенсійної системи 

більшості країн світу (дефіцит пенсійних фондів), збільшення тривалості життя, 

розвиток медичних технологій (збільшення попиту на медичні послуги та їх 

вартість), збільшення ризиків, пов'язаних з майбутнім ринком праці 

(автоматизовані процеси та роботизація можуть зменшити потребу в певній 

кількості працівників) та ін. 

У розділі «нежиттєвого» страхування можна виявити ризики, пов'язані з 

природними катастрофами, зумовлені непередбачуваними змінами клімату, що 

мають істотний вплив на сільське господарство, інфраструктуру, міжнародні 

перевезення тощо. 

Є й інші важливі аспекти, що впливають на розвиток світового страхового 

ринку:  

 поліпшення фінансової грамотності населення майже всіх країн світу (в 

різному ступені, але важливо відзначити стійкість цієї тенденції);  
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 підвищення глобальної фінансової взаємодії за допомогою нових 

електронних платформ співпраці, особливо Insurtech;  

 використання Big Data Analytics для оцінки ризиків та зниження вартості 

страхових продуктів та ін. 
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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ОСОБИСТОГО 

СТРАХУВАННЯ 

В роботі доведено, що ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації 

серед інших небанківських фінансових ринків. Визначено, що особисте 

страхування є важливою складовою соціального розвитку держави та сприяє 

збільшенню соціальної захищеності громадян. В роботі проаналізовано страхові 

премії та страхові виплати, що підтверджує зростання попиту на послуги з 

медичного страхування. Добровільне медичне страхування є перспективним в 

умовах соціально-економічного розвитку держави, адже сприяє не тільки 

забезпеченню якісною медичною допомогою населення, але й фінансує систему 

охорони здоров’я.  

Ключові слова: страхові компанії, страхові послуги, медичне страхування, 

особисте страхування, страхові премії.  

Особисте страхування є стратегічно важливою передумовою формування 

соціальних послуг для громадян держави. Однією з переваг у наданні послуг з 

особистого страхування суспільству загалом є сприяння зменшенню соціальної 

напруги. 

Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, що він 

не в повному обсязі формує фінансове підґрунтя соціального забезпечення  своїх 

громадян. Так, за оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим 

https://www.swissre.com/dam/jcr:05ba8605-48d3-40b6-bb79-b891cbd11c36
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страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та США 

цей вид послуг займає близько 60%, у Японії – 80%, у Великобританії – 70%, а у 

світі в середньому – 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на фінансовому 

ринку України в останньому десятиріччі за зібраними преміями дорівнював 

0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із США, у 60 разів – 

із Німеччиною, у 50 разів – із Францією [1-8]. 

Вивченням особливостей, проблем та перспектив розвитку особистого 

страхування займались такі вчені, як С. Осадець (розгляд страхового ринку через 

призму простору, в якому взаємодіють страхові компанії, страхувальники, 

страхові посередники, а також організації страхової інфраструктури), В. 

Базилевич (особисте страхування як частина фінансового ринку, де формується 

попит і пропозиція на страхові послуги), а також В. Бігдаш, В. Борисова, С. 

Булгакова, Н. Внукова, О. Гаманкова, О. Залєтов. та інші. В їх роботах присутні 

унікальні  і ефективні як теоретичні, так і практичні рішення, але незважаючи на 

здобутий досвід актуальним є дослідження сучасного стану страхового ринку та 

аналіз особистого страхування в умовах його повільного реформування.  

Метою даної роботи є дослідженні особистого страхування в умовах 

стабілізації соціальної напруги в суспільстві; його аналіз в сучасних умовах. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Страхові компанії в Україні. 

Джерело: сформовано за даними [9]. 
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Кожен з показників поданий станом на 31.12 відповідного року. З даної 

гістограми можна побачити, що кількість страхових компаній має тенденцію до 

зменшення з кожним роком.  

Причинами цього є: збільшення витратної частини страховиків на 

виконання своїх зобов’язань, скорочення активів компанії і несвоєчасна виплата 

страхових премій, фіктивні договори зі страхування життя. Також вагомим 

фактором стали дії зі сторони уряду, адже на ринку залишаються лише 

платоспроможні компанії, а тих, що порушують закони позбавляють ліцензії та 

права на здійснення своєї діяльності [5-6; 9]. 

Не зважаючи на зменшення кількості страхових компаній в Україні 

динаміка валових страхових премій (табл. 1, табл. 2), а також договорів 

страхування має позитивний характер.  

Таблиця 1 – Структура валових та чистих страхових премій зі страхування 

життя за 2016-2019 роки. 

Вид 

страхування 

Страхові премії, млн.грн 

2016 2017 2018 2019 

Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 

Страхування 

життя 
2 756,1  2 754,1  2 913,7  2 913,7  3 906,1  3 906,1  4 624,0  4 624,0  

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Темпи приросту кількості договорів страхування у 2017 році в порівнянні 

з 2016 роком зросли на 15,3%, а у 2018 р. порівняно з 2017 р. темпи приросту 

збільшились на 9,7%, але доля договорів страхування зі страхувальниками-

фізичними особами в загальному кількості договорів страхування з 2016 року по 

2017 рік збільшилась з 69,42% до 94,70%, а з 2017 р. по 2018 р. показник 

зменшився з 94,70% до 93,50%. Отже, можна зробити висновок, що загалом 

попит на страхові послуги поступово зростає. 

Приріст за 2017 рік (+5,7% або 159,6 млн. грн.) За 2018 рік приріст відбувся 

таким чином (+34,1% або 992,4 млн. грн.). За показниками 2019 року – (+18,4% 

або 717,9 млн грн). 
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Таблиця 2 – Структура валових та чистих страхових виплат зі страхування 

життя за 2016-2019 роки. 

Вид страхування 

Страхові виплати, млн.грн 

2016 2017 2018 2019 

Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 

Страхування 

життя 
418,3  418,3  556,3  556,3 704,9  704,9  575,9  575,9 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Збільшення чистих страхових виплат за 2017 рік відбулося за рахунок 

суттєвого збільшення чистих страхових виплат за договорами страхування життя 

– 138,0 млн. грн. В 2018 році збільшення відбулось таким чином: за договорами 

страхування життя – 148,6 млн. грн. В 2019 році спад чистих страхових виплат зі 

страхування життя на 129,0 млн. грн. 

Загальна ситуацію по страхових преміях і виплатах за 2016–2019 роки 

зображено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Динаміка страхових премій та страхових виплат із 

страхування життя за 2016–2019 роки. 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

  

Особисте страхування є важливою складовою соціального розвитку 

держави. Відповідні страхові послуги дозволяють збільшити соціальну 

захищеність громадян, формують масштабні інвестиційні ресурси, що 

забезпечує національний розвиток в різних сферах економіки [7]. Саме розвиток 

медичного страхування в умовах пандемії та локдауну при недостатньому 

забезпеченні витрат (табл. 3 – табл. 5) на медицину дозволить залучати грошові 

кошти широких верств населення для формування соціальної безпеки громадян. 
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Таблиця 3 – Видатки державного бюджету України на охорону здоров’я за 

2016-2020 роки  

Рік Розмір видатків % від загального розміру видатків 

2016 12456,3 1,82  

2017 16729,1 1,99 

2018 22617,9 2,29 

2019 38561,6 3,59 

2020 89053,5 8,40 

Джерело: сформовано за даними [5-6]. 

 

Таблиця 4 – Пріоритети консолідованих видатків (усі державні рівні), 

2016-2020 роки. 

 
Видатки як % ВВП Видатки як % Зведеного бюджету 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Охорона 

здоров’я 
3,2 3,4 3,3 3,2 3,0 9,0 9,7 9,3 9,4 9,2 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Таблиця 5 – Пріоритетні видатки центрального уряду (включаючи 

трансферти), 2016-2020 роки. 

 
Видатки як % ВВП 

Видатки як % Державного бюджету 

(включаючи трансферти) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Охорона 

здоров’я 
2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 8,4 9,4 8,9 9,1 9,6 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

  

З 2015 року частка загальних витрат на охорону здоров’я у ВВП та відсоток 

у загальному бюджеті зменшились, основною причиною такого різкого 

скорочення державного фінансування в період 2012-2019 років було зменшення 

видатків Пенсійного фонду. Також з роками обсяг коштів, що виділяються на 

охорону здоров’я зменшився і як частка ВВП, так і як відсоток від загальних 

витрат. Порівняно з консолідованими видатками, видатки центрального уряду 

різко впали після кризи 2014-2015 років, що вплинуло й на зменшення 

фінансування програм охорони здоров’я. Зокрема, протягом періоду 2015-

2020 рр. Частка витрат на охорону здоров'я (включаючи цільові трансфертні 
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платежі) продовжила своє скорочення з 11% до 9,6%. Таким чином, 

альтернативою фінансування охорони здоров’я виступає страхування життя і 

медичного страхування, яке протягом останніх років неуклінно нарощує оберти 

(табл. 6, табл. 7). 

Таблиця 6 – Структура валових та чистих страхових премій зі страхування 

життя і медичного страхування за 2016-2019 роки. 

Вид 

страхування 

Страхові премії, млн.грн 

2016 2017 2018 2019 

Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 

Медичне 

страхування 

(безперервне 

страхування 

здоров'я) 

2 355,5  2 280,2  2 881,3  2 673,9 3 486,7  3 243,1  4 470,3  4 268,8 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Приріст чистих страхових премій за 2017 рік за медичним страхуванням 

склав +17,3% (393,7 млн. грн.). Приріст за 2018 рік відбувся таким чином: 

медичне страхування (+21,3% або 569,2 млн. грн.). За показниками 2019 року – 

приріст становить: медичне страхування (+31,6% або 1 025,7 млн грн). 

Таблиця 7 – Структура валових та чистих страхових виплат зі страхування 

життя і медичного страхування за 2016-2019 роки 

Вид 

страхування 

Страхові виплати, млн.грн 

2016 2017 2018 2019 

Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті 

Медичне 

страхування 

(безперервне 

страхування 

здоров'я) 

1 341,4  1 339,9  1 672,0  1 671,6 2 095,4  2 094,9  2 602,8  2 602,8 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Збільшення чистих страхових виплат за 2017 рік відбулося за рахунок 

суттєвого збільшення чистих страхових виплат за договорами медичного 

страхування – 331,7 млн. грн. В 2018 році збільшення відбулось таким чином: за 

договорами медичного страхуванні на 423,3 млн. грн. В 2019 році за договорами 

медичного страхування відбулось збільшення чистих страхових виплат на 
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507,9 млн. грн.  

Найвищий рівень валових страхових виплат спостерігається з медичного 

страхування, що зумовлено зростанням кількості укладених страхових договорів 

(рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Динаміка страхових премій та страхових виплат із медичного 

страхування за 2016-2019 роки 

Джерело: сформовано за даними [9]. 

 

Збільшення кількості таких договорів зменшує коефіцієнт частоти виплат 

постраждалим, що безпосередньо забезпечує зростання прибутку страховиків, 

так як зростають обсяги премій, а витрати падають. Порівняно з високими 

темпами зростання кількості укладених договорів темпи зростання кількості 

страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових 

виплат, обсягів страхових виплат стабільні, без істотних коливань. Рівень 

валових виплат по страхуванню життя порівняно з іншими видами особистого 

страхування є найменшим, що пояснюється довгостроковістю договорів і 

настанням страхових випадків (наприклад, дожиття) – на 10–20 років [1-4]. 

Збільшення рівня страхових виплат при умові зростання страхових премій 

є позитивним явищем на страховому ринку. Проаналізувавши надходження 

страхових премій та здійснених страхових виплат, можна стверджувати про 

збільшення попиту на послуги з медичного страхування. 

За 2019 рік частка валових страхових премій по відношенню до ВВП склала 

1,3%, а частка чистих страхових премій по відношенню до ВВП склала 1,0%. 

Протягом року кількість укладених договорів страхування зменшилася на 4 153,8 
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тисяч одиниць (2,1%) порівняно з 2018 роком. Валові страхові премії зросли за 

такими видами страхування: медична страховка – на 28,2%; страхування життя-

на 18,4%. Приватне медичне страхування в державі має охоплювати переважно 

ті сфери медичних послуг, що не забезпечуються державою. Головний принцип 

діяльності приватних страхових компаній – це доповнення державної системи 

охорони здоров`я.  

Можна зробити висновок, що актуальність діяльності страхових компаній 

в Україні зростає, а особливо надання послуг добровільного медичного 

страхування є особливо доцільним сьогодні, в період пандемії. Через 

недобросовісне ставлення в державних медичних закладах, населення почало 

більше використовувати страхові продукти, щоб в разі настання того  чи іншого 

випадку бути впевненим у своїй захищеності та отримати допомогу у вигляді 

страхових виплат. 

Добровільне медичне страхування є перспективним щодо розвитку 

соціально-економічного розвитку держави, так як сприяє не тільки забезпеченню 

якісною медичною допомогою населення, але й фінансує систему охорони 

здоров’я та сприяє зміцненню матеріально-технічної бази медичних закладів. 

Але існує ряд чинників, які перешкоджають розвитку медичного страхування: 

малодоступність отримання якісних та безкоштовних страхових послуг; 

скорочення обсягу державного фінансування системи охорони здоров’я; 

неефективне використання фінансових ресурсів, які виділяються державою. 
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діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку, виявлено низку 

невирішених питань, що стримують його розвиток. Проаналізовано ступінь 

концентрації ринку страхування, рівень капіталізації. Наведено перешкоди 

розвитку страхового ринку в Україні. 

Ключові слова. страхування, ринок страхування, «спліт», державне 

регулювання, регулювання ринку страхування. 

Проблема регулювання впливу держави на діяльність ринку страхових 

послуг в умовах трансформаційних перетворень є досить актуальною. Тому що 

на сьогоднішній день покращення вітчизняного ринку страхування можливе в 

разі підвищення ефективності державного регулювання страхової діяльності, яке 

є важливим чинником успішного розвитку всіх сфер економічної системи 

держави.  

Проблемним аспектам регулювання страхової діяльності присвятили 

наукові праці В. Базилевич, О. Барановський, О. Вовчак, Н. Мілошевич, С. 

Осадець, Г. Серікова, Н. Ткаченко, А. Черненко, В. Фурман, Я. Шумелда та інші.  

Мета статті полягає в аналізі тенденцій і перспектив розвитку державного 

регулювання ринку страхування в Україні та розробленні рекомендацій щодо 

його оптимізації на шляху до створення прозорого, платоспроможного і 

конкурентного страхового ринку за сучасних реалій функціонування 

фінансового сектору України. 

Страхування як галузь, яка направлена перш за все на задоволення інтересів 

громадськості, потребує ефективного регулювання з боку держави. Разом з тим 

держава повинна забезпечувати надійну і фінансово стійку систему страхування, 

яка спрямована на підвищення ефективності державного регулювання страхової 

діяльності, а також на розвиток співпраці з міжнародним страховим ринком [1, 

с. 361]. Управління страховою діяльністю відбувається на рівні держави за 

допомогою створення особливого механізму - державного регулювання, що 

включає в себе: 

- проведення цілеспрямованої державної політики у сфері страхування як 

стратегічного сектору економіки через формування законодавчої бази і 
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забезпечення суспільного клімату, що сприяє активізації та популяризації 

страхової діяльності; 

- формування конкурентного середовища та орієнтація на підвищення 

конкурентоспроможності національних страховиків і захист інтересів 

страхувальників; 

- формування ефективної структури національного страхового бізнесу і 

сприяння його стійкому економічному зростанню [2, с. 104].  

Особливого значення набувають питання, що стосуються безпосередньо 

органу, який здійснює регулювання діяльності різних суб’єктів на страховому 

ринку. 

Головну роль у контролі за діяльністю страховиків і дотриманням 

законодавства в цій сфері належить органам державного страхового нагляду, які 

існують у всіх країнах світу і розрізняються не тільки за своєю організаційною 

структурою, а й за ступенем «суворості» здійснення контролю за страхуванням. 

Так, основними завданнями регулятора, насамперед, є підтримка стабільності 

страхового сектору, підвищення фінансової стійкості, забезпечення прозорості 

діяльності страхових компаній, ужиття заходів щодо вдосконалення системи 

обов’язкового страхування. 

Попри розширення діяльності страхових компаній протягом останніх років, 

наразі є низка проблемних питань, що стосуються діяльності страховика. Перш 

за все, слід відзначити усталену тенденцію до зменшення кількості страхових 

компаній [4]. Серед основних причин такої динаміки, насамперед, потрібно 

зазначити неспроможність деяких страхових компаній відповідати вимогам 

ухваленого 2018 року Розпорядження Національної комісії №850 «Про 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика», а саме підвищеним вимогам до капіталізації та 

платоспроможності установ [5]. Сьогодні розвиток страхового ринку в Україні 

стримується низкою перешкод, серед яких можна виділити: 

- недосконале, застаріле законодавство, що не відповідає міжнародним та 
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європейським вимогам; 

- низький рівень капіталізації, платоспроможності та ліквідності переважної 

кількості страховиків; 

- недосконалість бізнес-моделей страхових компаній; 

- низький рівень конкуренції серед страховиків; 

- недостатність українського досвіду правового регулювання банкрутства і 

процедури санації; 

- недостатній рівень захисту інтересів страхувальників; 

- чисельна кількість випадків шахрайства з боку страхових компаній [8]. 

Проте, на мою думку, однією з головних причин низького розвитку 

страхового ринку є недостатня функціональність регулятора, який має швидко 

реагувати на всі сучасні тенденції та виклики, через відсутність ефективних 

важелів впливу та інституційної спроможності. В Україні протягом досить 

тривалого періоду функції з регулювання страхового ринку належали Державній 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Проте, починаючи з 

вересня 2019 року, розпочався процес докорінного змінення парадигми 

регулювання страхового ринку в Україні разом із підписанням законопроєкту 

№1069-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій щодо державного регулювання ринків фінансових 

послуг». 

Відповідно до ухваленого Закону передбачається «спліт» - ліквідацію з 1 

липня 2020 року Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і 

передання Національному банку функції регулятора ринку небанківських 

фінансових послуг фінансового сектору, тим самим перетворюючи 

Національний банк у мегарегулятора. Створення єдиного наглядового органу 

було націлене перш за все: 

- на підвищення ефективності виконання функцій щодо забезпечення 

стабільності фінансового ринку внаслідок великих повноважень регулятора і 

комплексного охоплення нагляду; 

- гарантію рівних конкурентних умов для всіх учасників фінансового ринку; 
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- полегшення процедурних моментів для фінансових інститутів, що 

пропонують продукти на різних сегментах ринку; 

- спрощення і підвищення ефективності взаємодії на міжнародному рівні. 

Після ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення функцій щодо державного регулювання ринків 

фінансових послуг» Національний банк України спільно з міжнародними 

експертами та учасниками фінансового ринку почав працювати над 

розробленням нового рамкового законодавства для небанківських фінансових 

установ. Спочатку передбачається спільне з ринком розроблення секторальних 

«Білих книг» із пропозиціями регулювання, загальних, секторальних законів і 

регуляторних актів, а потім їхнє введення в дію. А 22 квітня 2020 року 

Національний банк оприлюднив бачення майбутнього регулювання страхового 

ринку України, відповідно до якого побудова і впровадження нової моделі 

регулювання ринку страхування передбачає низку змін у ліцензуванні, 

обов’язкових видах страхування, структурі власності, корпоративному 

управлінні та системі внутрішнього контролю, системі управління ризиками, 

капіталі, оцінці вартості активів, припиненні діяльності та виходу з ринку [7]. 

Найбільші зміни страхового ринку стосуються підвищення вимог до 

прозорості структури власності, дотримання законодавства про фінансовий 

моніторинг і формування чіткого бачення власної стратегії розвитку [3]. 

Закріплення функцій з регулювання і нагляду за одним органом сприятиме 

підвищенню стабільності на фінансовому ринку, в тому числі внаслідок 

забезпечення системного підходу до процесів аналізу та управління ризиками, 

підвищення якості та ефективності регулювання і нагляду, включаючи 

консолідований нагляд за суб’єктами ринку і зниження адміністративного 

навантаження на них. 

Проте, разом з перевагами, на які можна очікувати після реалізації Закону 

про спліт, передання повноважень за регулюванням страхового ринку 

центральному банкові України має низку негативних наслідків. Насамперед, 

вони стосуються ризику монополізації всього фінансового ринку України в 
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руках однієї установи, а також підміну законодавчих ініціатив підзаконними 

постановами НБУ. Це передбачає перехід ринку фінансових послуг до ручного 

регулювання з необмеженими повноваженнями за допомогою нормативних 

актів. 

Також розширення компетенцій НБУ і покладання на нього нових 

додаткових завдань може перешкоджати виконанню його основних функцій і 

призвести до ухвалення некомпетентних рішень (особливо на страховому 

ринку). Існує ймовірність, що багатофункціональність центробанку може 

послабити його позиції в кожній окремій сфері регулювання, особливо з 

урахуванням браку професійних працівників із досвідом роботи на ринку 

небанківських фінансових послуг. Так, на думку О. Барановського, доцільність 

упровадження моделі мегарегулятора в Україні є необґрунтованим, оскільки при 

цьому не беруться до уваги загальновизнані у світі вимоги до реалізації такого 

кроку; досі вбачається надмірна фрагментарність вітчизняних фінансових 

ринків; НБУ не має професійних кадрів, спроможних здійснювати регулювання 

і нагляд за банківським, страховим і фондовим сегментами фінансової системи.  

Серед інших завдань, що нині стоять перед новим регулятором страхового 

ринку, є забезпечення прийнятного процесу виходу страхових компаній із ринку. 

Високої актуальності набуває питання розроблення адекватного інституту 

передання страхового портфеля та інструментів санації, адже, на відміну від 

банківського сектору, держава не встановлює гарантій захисту страхувальників, 

оскільки немає фонду гарантування. 

Очікувана активізація виходу з ринку багатьох страхових компаній після 

посилення регулятивних вимог, особливо щодо капіталізації, плато 

спроможності та ліквідності страховиків, спричинить проблему неотримання 

страхувальниками страхового захисту та передбачуваних виплат, що може 

призвести до краху довіри населення до вітчизняного страхування. Тому надалі 

необхідним є створення системи гарантування виплат за договорами 

довгострокового страхування життя. 

Слід зазначити, що у зв’язку з поточною світовою кризою страховий ринок 
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України переживає дуже складні часи. За такої ситуації суб’єкти страхової 

діяльності тільки спільними зусиллями зможуть залишатися «на плаву». Тому 

наразі для створення позитивних умов всі державні механізми повинні бути 

спрямовані на підтримку ринку страхування. Деякі заплановані регулятором 

регуляторні заходи можуть бути послаблені або відтерміновані на тлі 

економічного ефекту від кризи, спричиненої COVID-19.  

Специфіка страхового ринку вимагає врахування фінансових інтересів як 

учасників ринку, так і держави. Регуляторне середовище страхового ринку в 

Україні протягом останніх років зазнало докорінних змін. Загалом, ідея 

передання Національному банку повноважень регулятора ринку страхування має 

як прихильників, так і критиків. Так, посилення регуляторних вимог, з одного 

боку, сприятиме створенню прозорого страхового ринку і виведенню 

недобросовісних страховиків, а з другого - може викликати незворотні процеси 

стагнації сектору через неспроможність компаній відповідати вимогам, особливо 

за сучасних умов роботи. На мою думку, ефективне функціонування 

мегарегулятора в Україні є можливим, але для цього потрібно здійснити низку 

заходів, здебільшого правового характеру, і за умови впровадження регулятором 

збалансованої та поступової політики змін. 
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У статті проведено оцінку результативності бюджетно-податкових відносин 

в казначейській системі Вінницької області. Структуровано та проаналізовано 
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місцевих податків та зборів до бюджету протягом 2016-2020 рр. Як наслідок, 
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відносини, бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит, податки та 

збори. 

Ефективність бюджетно-податкових відносин є важливою умовою 

зростання рівня і якості життя суспільства, забезпечення економічного 

зростання, вдосконалення економіки і соціальної сфери. Станом на тепер, 

тенденції розвитку нашої країни  характеризуються нестабільністю економіки та 

деорганізованим фіскальним регулюванням у всіх ланках економіки.  

З метою  підвищення рівня економіки уряд держави практикує 

використання бюджетної та податкової політик. Як результат, актуальність 

проблеми функціонування бюджетно-податкової відносин особливо постає в 

сучасних умовах нестійкої політичної і економічної ситуації в країні. 

Дослідженню проблем бюджетно-податкової відносин у казначейській 

системі присвячено низку науково-дослідних робіт вчених. Серед них варто 

відзначити    праці Базілінської О., Богдан Т., Лук'яненко І., Сидорович М. Втім 

необхідність ефективнішого використання бюджетних коштів вимагає глибшого 

дослідження напрямів бюджетно-податкових відносин. 

Мета статті полягає у здійснені оцінки результативності бюджетно-

податкових відносин в казначейській системі Вінницької області. На основі чого 

визначити характерні тенденції здійснення бюджетно-податкових відносин та 

надання рекомендацій для  покращення ефективності їх реалізації. 

Бюджетно-податкові відносини – це  ряд заходів, які здійснює держава у 

сферах бюджетних доходів та видатків, здійснюваних з метою цілеспрямованого 

впливу на соціально-економічний розвиток країни. Таким чином, це відносини у 

сферах оподаткування і державних витрат [4, с. 113].  

Так, здійснення видатків передбачає використання засобів бюджету, а 

податки є основним джерелом його наповнення [6-8]. Суть бюджетно-

податкових відносин полягає в маніпулюванні бюджетом. Тому оцінка 

результативності бюджетно-податкових відносин в казначейських системах є 

своєчасною. 

В умовах реалізації бюджетно-податкових відносин відбуваються заходи, 
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спрямовані на соціальні та економічні заходи подолання наслідків кризових 

явищ. Тому потрібно проаналізувати показники, які характеризують динаміку 

бюджетних ресурсів, та оцінити ефективність [2, с. 9].  

У таблиці 1 представлено динаміку основних показників бюджету 

Вінницької області впродовж 2018-2020 років. 

Таблиця 1  Динаміка основних показників бюджету Вінницької області 

впродовж 2018-2020 рр., тис. грн. 

Показники 

виконання 

2018 2019 2020 Темп росту 

Доходи 10866252,1 8795593,9 4808949,9 -3986643,9 

Видатки  10877023,3 8871145,2 5013927,3 -3857217,8 

Кредитування  20769,2 24396,4 17434,4 -6961,9 

Дефіцит/профіцит -31541,0 -99947,7 -222411,8 -122464,1 

Розроблено автором на основі [3,9] 

 

Аналізуючи представлені показники виконання бюджету Вінницької 

області, варто визначити, що загальний обсяг доходів бюджету у 2020 р. 

становив 4,8 млрд. грн., або ж на 3,9 млрд. грн менше від аналізованого 2019 

року. У порівнянні з 2018 р. їх обсяг зменшився на 6 млрд. грн. Водночас видатки 

загального фонду у 2020 році  становили 5,0 млрд. грн., що на 3,8 млрд. грн. 

менше ніж у 2019 році [6].  

Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2019 рік у сумі 24396,4 

тис. грн., що на 6961,9 тис. грн. більше ніж у 2020 році.  Обсяг повернення 

кредитів до обласного бюджету за 2019 рік у сумі 8195, тис. грн [3].  

Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над 

доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду 

обласного бюджету за 2020 році становив  222411,8 тис. грн., джерелом покриття 

якого є спрямування коштів вільного залишку по загального фонду та залишків 

бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок року. 

Важливою структурною складовою бюджетно-податкових відносин на 

місцевому рівні є місцеві податки і збори.  Так, динаміка надходжень місцевих 

податків і зборів до бюджету Вінницької області, протягом 2016-2020 рр. 

зображена у таблиці 2.  



239 
 

Таблиця 2 – Аналіз надходжень місцевих податків і зборів до бюджету 

Вінницької області, протягом 2016-2020 рр., тис. грн. 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 

Плата за землю  627082,7 754267,8 842743,5 1116727,5 1110083,3 

Плата за нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки  

28899 

 

 

64341,7 

 

 

98014,6 

 

 

131 185,2 130 271,1 

Єдиний податок 712419,4 947592,3 1160003,2 1333799,4 1385825,3    

Туристичний збір  310,3 394,7 483,8 574,2 527,3 

Збір за місце для паркування 

транспортних засобів  

46,2 

 

46,0 45,8 

 

46,1 47,8 

Транспортний податок  5302,4 8013,4 9578,0 10984,2 11125,1 

Всього 1374060 1774655,9 2110868,9 2593316,6 2637879,9 

Розроблено автором на основі [5] 

 

Розглядаючи аналіз місцевих податків і зборів, можна зробити висновок, 

що вагому частку займає плата за землю, яка у 2020 році становила 1110083,3 тис. 

грн., що на 483000,6 тис. грн. більше ніж у 2016 році. Зауважимо, що збільшення 

надходжень до бюджету податку за землю зумовлено: збільшенням площ до яких 

проведена грошова оцінка земель; проведенням інвентаризації земельних ділянок, 

наданих у користування та оренду; проведенням індексації нормативної грошової 

оцінки землі;  переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної 

плати. До збільшення суми надходжень даного податку протягом аналізованих 

років призвело впровадження податкової  реформи у розрізі об’єктів житлової та 

комерційної нерухомості юридичних та фізичних осіб.  

Також значну частку серед доходів бюджету займає плата за нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, що є структурним елементом податку на 

майно. Даний податок у 2020 році становив 130 271,1 тис. грн. До збільшення суми 

надходжень даного податку протягом аналізованих років призвело впровадження 

податкової  реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості 

юридичних та фізичних осіб [5]. Єдиний податок у 2020 році теж мав характерну 

тенденцію до збільшення, зокрема, даний податок збільшився на 673405,9 тис. 

грн. або 42,4%, порівняно з 2016 роком. Збільшення суми одатку було спричинене 

завдяки покращенню рівня адміністрування податків, зокрема, спрощенню умов 

ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної системи. 
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Збільшення також відбулось у транспортному податку, загалом, він зріс на 

5822,7 тис. грн. у 2020 році, порівняно з 2016 роком. Щодо збору за місця для 

паркування транспортних засобів та туристичного засобу, то дані збори теж мали 

тенденцію до збільшення. Так, збір за місця для паркування зріс у 2020 році на 1,6 

тис. грн., а туристичний збір збільшився  на 217 тис. грн., порівняно з 2016 роком.  

Варто відзначити, що бюджетно-податкові відносини ще не стали 

спрацьованим механізмом, котрий допомагає уряду проводити ефективну роботу 

та забезпечувати соціально-економічний розвиток на достатньому рівні. 

Ефективність бюджетно-податкових відносин залежить від таких фіскальних 

показників як дотримання бюджетних зобов'язань, збір бюджетних доходів, 

управління державним боргом і бюджетним дефіцитом. 

Особливістю змін у бюджетно-податкових відносинах в сучасних умовах 

є те, що їх проведення ускладняється фінансово-економічною кризою, 

спричиненою пандемією коронавірусу. Карантинні заходи зупинили цілі галузі 

та завдали значних збитків економіці країни, тому до поточного бюджету було 

внесено зміни, спричинені необхідністю виділення додаткових коштів на 

боротьбу з поширенням COVID-19 та погіршенням прогнозних 

макроекономічних показників через запровадження карантину.  

Враховуючи дефіцит фінансових ресурсів (таблиця 1) та необхідність 

запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи та наслідків 

пандемії COVID-19, є потреба в розкритті особливостей удосконалення 

бюджетно-податкових відносин  в цих умовах. Станом на тепер, головним 

завданням, яке б сприяло розвитку бюджетно-податкових відносин є 

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості, що 

передбачає такі напрями вдосконалення бюджетно-податкового управління:  

 оптимізація структури дефіциту бюджету; 

 розроблення системи  соціальної справедливості та збільшення 

надходжень до бюджету за допомогою диференціації ставок податків; 

 пошук додаткових джерел доходу, насамперед через залучення 

інвестицій, в тому числі зарубіжних; 
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 створення стимулів для підприємницької діяльності вітчизняних 

виробників товарів і послуг через зменшення податкового навантаження та 

надання податкових знижок та канікул. 

 здійснення податкової амністії доходів, капіталів та майна громадян 

шляхом разового всезагального декларування [1, с.11]. 

Нагальною потребою є запровадження електронного документообігу для 

забезпечення безперебійної роботи як на підприємствах, так і у співпраці з 

контролюючими податковими органами. Важливо також запровадити податкову 

розстрочку для окремих сфер діяльності, які найбільше постраждали від 

карантинних обмежень: туристичний і готельний бізнес, пасажирські 

перевезення, заклади громадського харчування тощо. 

Отже, дане дослідження підтвердило, що бюджетно-податкові відносини є 

важливим інструментом економічної політики держави і реалізується шляхом 

визначення основних цілей, завдань, якісних та кількісних параметрів, 

насамперед через  формування доходів і видатків бюджету, а також управління 

боргом. Аналіз стану бюджетно-податкових відносин в казначейській системі 

Вінницької області показав, що впродовж 2018-2020 років видаткова частина 

бюджету Вінницької області переважала над дохідною, в результаті чого 

спостерігався дефіцит. В свою чергу найбільшим бюджетоутворюючим 

податком місцевого бюджету є єдиний податок. На основі проведеного 

дослідження можна зробити висновок, що реформа децентралізації суттєво 

вплинула на зміцнення бюджетно-податкових відносин, що підтверджено 

здійсненим аналізом. Проте також існують і проблемні аспекти,  які негативно 

впливають на функціонування бюджетно-податкових відносин.. У зв’язку з цим, 

уряд нашої країни повинен розробити нові методи та механізми для ефективної 

реалізації бюджетно-податкових відносин. 
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адміністрування місцевих податків і зборів. Визначено й розглянуто деякі 

показники оцінювання системи ефективності місцевого оподаткування. 

Визначено основні фактори, які впливають на рівень ефективності та методи 

їх усунення та покращення системи адміністрування місцевих податків і зборів. 

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, 

ефективність місцевого оподаткування, коефіцієнт еластичності податкових 

надходжень 

Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку кожна країна 

повинна постійно вдосконалювати податкову систему, щоб та відповідала 

сучасним ринковим умовам та потребам правового суспільства. Таке 

спрямування є необхідним для формування ефективного місцевого 

самоврядування, спрямованого на розвиток демократичного суспільства та для 

кращого управління системою державних і місцевих фінансів. Тому досі 

залишається актуальним питання постійного моніторингу системи 

адміністрування місцевих податків і зборів, її ефективності у зв’язку з постійною 

нестачею фінансових ресурсів, як однієї зі складових податкової системи 

України. 

Метою статті є аналіз ефективності системи адміністрування місцевих 

податків та зборів України, визначення основних проблемних питань у сфері 

місцевого оподаткування України та основних заходів щодо її вдосконалення. 

Питання оцінки ефективності системи адміністрування місцевих податків і 

зборів знайшли своє відображення у працях та дослідженнях таких вітчизняних 

науковців, як Власюк Н. І., Волкова О. Г., Вікторчук, М. В., Паславська Р. Ю., 

Батовська М., Карпишин Н. І. та багатьох інших, проте до сьогодні залишається 

невирішеним питання визначення та підвищення ефективності системи 

адміністрування місцевих податків і зборів. 

Ефективна система адміністрування податків передбачає систематичне і в 

повному обсязі забезпечення надходжень від сплати податків до бюджетів різних 

рівнів, враховуючи при цьому податкоспроможність, права та інтереси платників 

податків. Слід зауважити, що ефективним адміністрування місцевих податків і 
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зборів має бути як для територіальної громади, так і для платників податків [7-

9]. Тож адміністрування податків і зборів є ефективним, якщо вони є 

«нейтральними» за своїм впливом на прийняття індивідуальних рішень 

платниками податків, крім випадків, коли політика держави спрямована на 

досягнення певних змін у поведінці платника податків. 

На ефективність функціонування системи місцевого оподаткування мають 

вплив загальний стан економіки країни та структурні зрушення у ній, 

спрямованість соціальної та економічної політики уряду, стан та структура 

державного управління, стабільність внутрішньої політичної ситуації. Ці 

фактори можна визначити як зовнішні. До внутрішніх факторів впливу можемо 

віднести логічність та стабільність податкового законодавства, узгодженість 

законодавчих та нормативних актів, оптимальність структури органів, які 

адмініструють податки, обґрунтованість методики адміністрування податків та її 

відповідність економічним реаліям [1, с. 69]. 

Серед дослідників ще досі не визначено єдиного підходу до визначення 

методики розрахунку ефективності адміністрування місцевих податків і зборів. 

Зустрічається думка, що ефективність полягає тільки в тому, щоби самі витрати 

на адміністрування не були вищими за надходження від місцевих податків і 

зборів. Спробуємо визначити ефективність діючої системи місцевого 

оподаткування, визначивши, яку роль займають місцеві податки і збори у 

наповненні місцевих бюджетів.  

Саме місцеві податки та збори формують базу дійсно власних доходів 

місцевих бюджетів, на відміну від закріплених загальнодержавних платежів. На 

додаток до відсутності жодних важелів впливу на механізм застосування 

останніх, органи місцевого самоврядування ще й зустрічаються з постійним 

ризиком втрати чи мінімізації розмірів таких джерел доходів (як, наприклад, 

зменшення нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб з 2015 р., 

чи скасування акцизного податку з роздрібного продажу пального з 2017 р.). По 

аналогії з неподатковими доходами, розмір одержаних місцевих податків і зборів 

не призводить до зменшення обсягу отримуваних міжбюджетних трансфертів 
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[10]. Тобто сьогодні місцевим податкам і зборам властивий один з найбільших 

фіскальних і регулюючих потенціалів серед доходів, які формуються в результаті 

дій та рішень, ухвалених органами місцевого самоврядування (табл.1). 

Таблиця 1 - Склад та структура доходів місцевих бюджетів у 2016-2020 рр., 

млн. грн.  

Назва 2016 2017 2018 2019 2020 
Структура, 

% (2020р) 

Податкові 

надходження 
146 902 201 005 232 532 270 545 290 468 60,3 

в т.ч. місцеві 

податки і збори 42 261 52 587 61 026 73 575 75 686 15,7 

Неподаткові 

надходження 
21 859 25 868 28 027 26 105 21 752 4,5 

Операції з 

капіталом 
1 402 1 873 2 143 2 928 5 136 1,1 

Офіційні 

трансферти 
195 396 272 602 298 939 260 302 163 846 34,1 

Всього: 366 143 501 448 561 641 559 880 481 201 100 

Джерело: розраховано автором на основі [5] 

 

Щодо місцевих податків і зборів, то їх частка займає 15,7% у 2020 році, і 

обсяги надходжень їх до місцевих бюджетів щороку зростають: з 42,3 млрд. грн. 

у 2016 році і до 75,7 млрд. грн. у 2020 році, тобто на 78,9%, що безперечно є дуже 

позитивним фактором, адже збільшуються обсяги власних надходжень органів 

місцевого самоврядування, а отже вони можуть ефективніше виконувати 

покладені на них функції. 

Сучасна податкова політика України має переважно фіскальну 

спрямованість – в основі державних рішень у сфері оподаткування лежить 

дотримання фіскальних інтересів держави та меншою мірою – регіонів. 

Наслідком такого підходу є поширена у суспільстві думка про низьку 

ефективність податкової системи України. Тобто недостатня реалізація 

регулюючої функції податків призводить до зниження результативності 

фіскальної функції, і, як наслідок, до загального зниження ефективності 

податкової системи України (табл. 2). 
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Таблиця 2 - Динаміка фіскальної ефективності місцевого оподаткування 

України за видами податкових надходжень у 2016–2020рр.  

Показник 
2016 2017 2018 2019 2020 

Відхилення, 

2020/2019 

Питома вага місцевих податків 

та зборів у ВВП, % 1,77 1,76 1,71 1,85 1,81 -0,04 

Питома вага місцевих податків 

та зборів у доходах Зведеного 

бюджету України, % 
5,39 5,17 5,15 5,71 5,49 -0,22 

Питома вага місцевих податків 

та зборів у податкових 

надходженнях місцевих 

бюджетів України, % 

28,8 26,1 26,2 27,2 26,1 -1,1 

Питома вага місцевих податків 

та зборів у доходах місцевих 

бюджетів України, % 

11,6 10,5 10,9 13,1 15,7 2,6 

Джерело: розраховано автором на основі [5] 

 

Надходження місцевих податків та зборів до доходної частини місцевих 

бюджетів щорічно збільшуються, що свідчить про позитивну динаміку відносно 

надходжень місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів України. Загалом, 

спостерігається стійка тенденція до зростання частки місцевих податків і зборів 

у доходах місцевих бюджетів: з 11,6% у 2016 році до 15,7% у 2020 році. Це 

обумовлено суттєвим збільшенням надходжень податку на майно, зміненням 

критеріїв спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, збільшенням 

кількості платників єдиного податку, а саме фізичних осіб [2, с.265]. 

Вищезазначені зміни призвели не лише до збільшення надходжень місцевих 

податків та зборів в абсолютному вираженні, але й до збільшення питомої ваги 

місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів та ВВП України (рис. 

1). 

Як бачимо, питома вага місцевих податків і зборів як у валовому 

внутрішньому продукті, так і у доходах місцевих бюджетів мала тенденцію до 

зростання. Найбільш позитивними є зміни серед частки місцевого оподаткування 

у місцевих доходах бюджетів, оскільки це ще раз акцентує увагу на тому, що 

саме місцевим податки і зборам може належати найголовніша фіскальна роль і 

вплив на місцеві бюджети. 
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Рисунок 1 – Питома вага місцевих податків і зборів у ВВП та у доходах 

місцевих бюджетів у 2016-2020 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [6] 

 

В умовах європейської інтеграції зміни адміністративного методу на 

індикативний у взаємовідносинах "центр – регіон", а також під впливом процесів 

глобалізації, все більшої значущості набуває максимальне врахування потреб 

регіону. Отже, враховуючи те, що саме від ефективності фінансової політики 

залежить темп соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так і 

регіонів зокрема, дійдемо висновку про необхідність дослідження фінансової 

політики саме на субнаціональному рівні, оскільки не всі визнають райони та 

області реальним рівнем локального врядування якраз через те, що їх виконавчі 

органи обираються державою [4, с. 67]. 

Для оцінки ефективності адміністрування місцевих податків і зборів також 

можна використати і коефіцієнт еластичності податкових надходжень, які 

мобілізуються до місцевих бюджетів. Розрахований показник у 2016-2020 рр. 

наведено у таблиці 3. 

Коефіцієнт еластичності податкових надходжень розраховують як 

відношення темпів зміни податкових надходжень до темпів зміни валового 

внутрішнього продукту. Система місцевого оподаткування є еластичною, якщо 

коефіцієнт перевищує одиницю. Це свідчить про зростання податкових 
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надходжень вищими темпами порівняно з базою оподаткування (без введення 

нових податків), за яку зазвичай приймають ВВП [2, с. 265].  

Таблиця 3 – Коефіцієнт еластичності місцевого оподаткування в Україні у 

2016-2020рр. 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 
Відхилення, 

2020/2019р 

Місцеві 

податки і 

збори, млн. 

грн. 

42261 52587 61026 73575 75686 2111 

ВВП, млн. 

грн. 
2383182 2982920 3558706 3974564 4194102 219538 

Темпи зміни 

податкових 

надходжень, 

% 

- 24,43 16,04 20,56 2,87 -17,69 

Темпи зміни 

ВВП, % 
- 25,16 19,3 11,69 5,52 -6,17 

Коефіцієнт 

еластичності 
- 0,97 0,83 1,75 0,51 -1,24 

Джерело: розраховано автором на основі [6] 

 

Проведені розрахунки дали змогу побачити, що показник еластичності 

місцевого оподаткування постійно змінюється. Так, наприклад, у 2017 році він 

становив 0,97, у 2018 зменшився на 0,14,  у 2019 збільшився вже до 1,75, але у 

зв’язку з карантинними обмеженнями і складною економічною ситуацією знову 

зменшився, і показник був найменшим в аналізованому періоді – 0,51.  

Серед основних причин  невисокої ефективності адміністрування місцевих 

податків і зборів можна назвати дефіцит податкових надходжень до місцевих 

бюджетів, можливість вибору платниками податків місця проживання чи 

зайняття господарською діяльністю, постійні зміни в законодавстві, фінансову 

кризу і жорсткі протипандемічні заходи, які також сильно вплинули на 

надходження до місцевих бюджетів. Для підвищення фіскальної ефективності 

системи адміністрування місцевих податків слід зменшити пов’язані з ним 

видатки місцевих бюджетів, зокрема: автоматизувати процес адміністрування 

місцевих податків; зменшити кількість державних структур, залучених до 

процесу адміністрування податків, чисельність їх працівників; посилити 
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боротьбу з корупцією в податкових органах; організувати централізовані call-

центри, що матимуть доступ до інформаційної бази, створеної на основі 

статистичних даних про питання, які найчастіше ставить населення податковим 

органам, а також покращувати поведінку платників податків [3, с. 53]. 

Тож формування системи місцевого оподаткування повинно відбуватися 

таким чином, щоб не тільки забезпечувати потреби місцевих бюджетів у 

фінансових ресурсах, а й ураховувати рівень платоспроможності платників 

податків і зборів. Враховуючи особливості адміністрування місцевих податків і 

зборів, органи місцевого самоврядування повинні зосередити зусилля на 

підвищенні ефективності системи адміністрування через обґрунтоване та 

зважене встановлення місцевих податків і зборів на території відповідної 

територіальної громади.  

Проведене дослідження дало змогу виявити, що хоч і нинішній стан 

адміністрування місцевих податків і зборів з кожним роком покращується, проте 

не має можливості назвати дану систему ефективною. Адже рівень місцевого 

оподаткування і досі залишається низьким, залишається високим рівень 

ухиляння від сплати податків і правопорушень у сфері сплати податків та інших 

негативних факторів. Тому перспективами подальших досліджень можуть стати 

розробка повноцінної системи оцінювання системи ефективності місцевого 

оподаткування та шляхи її підвищення. 
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особливості формування та функціонування. Розглянуто суть поняття 

“фінансова безпека держави” як важливої складової економічної безпеки. 

Обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено 

її складові елементи.. 

Ключові слова: безпека, національна безпека, економічна безпека, фінансова 

безпека, структурні складові фінансової безпеки. 

Питання забезпечення фінансової безпеки  держави загалом та її окремих 

складників наразі є надзвичайно актуальними. Це зумовлено значущістю даного 

феномена та посиленим прагненням уряду кожної держави до досягнення 

безпечної міри фінансової складової, що так важливо в умовах складних 

трансформаційних процесів і глобалізаційних економічних дисбалансів. 

Теоретичний базис фінансової безпеки держави сформований на основі 

наукових напрацювань у сфері функціонування та забезпечення національної 

безпеки та її структурних елементів. Значний внесок у розвиток сучасної теорії 

безпекознавства зробили О. Барановський, М. Єрмошенко, Н. Кравчук, В.  

Ліпкан, В. Мартинюк,  В.  Предборський, А.  Сухоруков  та ін. 

Мета дослідження полягає у визначенні й обґрунтуванні сутності 

структурних складових фінансової безпеки держави. 

Сфера безпеки є актуальним предметом досліджень з боку науковців, 

фахівців з економіки та фінансів, державних управлінців, політологів, соціологів 

тощо. Інтерес до безпеки у наукових дослідженнях є відносно новим напрямком 

і зумовлений актуалізацією проблематики збереження і розвитку особистості, 

громадянина, суспільства, держави, нації і цивілізації загалом. 

Рівень розвитку економіки є одним з базових критеріїв забезпечення 

національної безпеки держави. Однією з основних характеристик економіки є 

економічна безпека, яка, як складова національної безпеки, визначає її стійкість 

до зовнішніх та внутрішніх загроз, незалежність, конкурентоспроможність, 

здатність до розвитку та задоволення економічних потреб громадян та 

суспільства, а також можливість забезпечення гарантованого захисту 

національних інтересів. Сьогодні на розвиток економіки впливає багато 
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факторів, як економічного, так і неекономічного характеру [4]. Швидкі їх зміни 

не завжди позитивно впливають на економіку та викликають загрозу фінансовим 

інтересам, наслідком чого стає підвищення рівня фінансових ризиків. Саме тому 

створення та функціонування ефективної системи фінансово безпеки держави є 

однією із найважливіших умов забезпечення стабільного розвитку національної 

економічної системи, створення належних умов для ефективного 

функціонування суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях та формування 

позитивних соціально-економічних умов для населення [5]. 

Фінансова безпека держави — це ступінь захищеності фінансових інтересів 

держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, 

банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, 

що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, спроможністю держави ефективно формувати та 

раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для задоволення її 

потреб, шляхом виконання зобов'язань і забезпечення соціально-економічного 

розвитку. Під фінансовою безпекою держави розуміється стан фінансів і 

фінансових інститутів, при якому забезпечується гарантований захист 

національних економічних інтересів, гармонічний та соціально спрямований 

розвиток національної економіки, фінансової системи та всієї сукупності 

фінансових відносин і процесів у державі, готовність і здатність фінансових 

інститутів створювати механізми реалізації і захисту інтересів розвитку 

національних фінансів, підтримка соціально-політичної стабільності 

суспільства, а також формується необхідний і достатній економічний потенціал 

і фінансові умови для збереження цілісності й єдності фінансової системи, навіть 

при найбільш несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх 

процесів й успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової 

безпеки держави. Можна стверджувати, що система фінансової безпеки відіграє 

роль надсистеми, одночасно вона є і підсистемою економічної безпеки держави 

(яка, у свою чергу є складовою національної безпеки держави та міжнародної 

економічної безпеки) [1].До суб'єктів фінансової безпеки держави відносять: 
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фізичних осіб, домашні господарства, населення в цілому, підприємства, 

установи, організації, галузі господарського комплексу, регіони, окремі сектори 

економіки, держава, міждержавні утворення, а також світові співтовариства. 

Структурно фінансова безпека держави має внутрішній і зовнішній аспекти. 

Фінансова безпека держави визначається рядом чинників, а саме: відповідними 

показниками державного та місцевих бюджетів, співвідношенням легальної та 

тіньової економіки, станом платіжного балансу, рівнем повернення коштів, які 

перебувають в обігу, до банків, обігом валютних коштів. Зовнішнім виразом 

виступає, в першу чергу, фінансовий суверенітет, фінансова незалежність. 

Суттєвий вплив справляє розмір зовнішньої фінансової допомоги з боку 

міжнародних фінансових інституцій, економічних угрупувань, урядів 

закордонних держав, обсяг іноземних інвестицій у національну економіку. 

Створення ефективної системи фінансової безпеки держави передбачає 

виявлення і систематизацію подій, явищ, дій, настання або здійснення котрих 

безпосередньо або опосередковано може становити загрозу певному суб'єктові 

фінансової безпеки. 

Перш за все слід звернути увагу на необхідність розмежування понять 

"фінансова безпека держави", що характеризує динамічний розвиток фінансової 

системи, та "забезпечення фінансової безпеки держави" як сукупності 

організаційно-правових відносин. Забезпечення фінансової безпеки держави 

базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки держави, який є 

системою організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих 

на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз 

фінансовій безпеці держави. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізовуватися на основі 

розробки відповідних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення 

адекватної фінансової політики, визначення об'єктів, наявності необхідних 

інститутів забезпечення безпеки (суб'єктів), визначення та конкретизації 

інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів 

забезпечення безпеки. [3] 
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Фінансова безпека досягається шляхом проведення виваженої фінансової 

політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, 

стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інформаційній і власне 

фінансовій сферах. Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і 

завдання досягнення безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно 

відображали роль фінансів у соціально-економічному розвитку держави, її зміст 

покликаний координувати загальнодержавні дії у сфері забезпечення безпеки на 

рівні окремих громадян, суб'єктів господарювання, галузей, секторів економіки, 

а також на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Без 

обґрунтованої концепції фінансової безпеки неможливо сподіватись на 

реалізацію ефективного соціально-економічного розвитку держави. 

Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послідовне 

здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання 

негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. При цьому мають бути 

визначені найближчі цілі цієї стратегії та механізми їх реалізації. Державна 

стратегія фінансової безпеки і комплексна державна фінансова політика 

перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємодії. 

А також визначаються наступні шляхи забезпечення фінансової безпеки: 

 - деолігархізація, демонополізація і дерегуляція економіки, захист 

економічної конкуренції, спрощення й оптимізація системи 

оподаткування,формування сприятливого бізнес-клімату та умов для 

прискореного інноваційного розвитку;  

- ефективне застосування механізму спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій), унеможливлення контролю стратегічних 

галузей капіталом держави-агресора; 

 - створення найкращих у Центральній і Східній Європі умов для інвесторів, 

залучення іноземних інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема в 

енергетичний і транспортний сектори, як інструменту забезпечення національної 

безпеки; - забезпечення готовності економіки до відбиття Україною збройної 

агресії; 
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 - розвиток оборонно-промислового комплексу як потужного 

високотехнологічного сектору економіки, здатного відігравати ключову роль у її 

прискореній інноваційній модернізації; 

- підвищення стійкості національної економіки до негативних зовнішніх 

впливів, диверсифікації зовнішніх ринків, торговельних та фінансових потоків; 

 - забезпечення цілісності та захисту інфраструктури в умовах кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливого періоду;  

- ефективне використання бюджетних коштів, міжнародної економічної 

допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, дієвий контроль за 

станом державного боргу;  

- стабілізація банківської системи, забезпечення прозорості 

грошовокредитної політики та відновлення довіри до вітчизняних фінансових 

інститутів;  

- системна протидія організованій економічній злочинності та "тінізації" 

економіки на основі формування переваг легальної господарської діяльності та 

водночас консолідації інституційних спроможностей фінансових, податкових, 

митних та правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочинних 

угруповань та їх конфіскації. [2] 

Фінансова безпека держави є структурною складовою національної 

безпеки та однією з найважливіших складових економічної безпеки. Вона 

підпорядковує ряд складників: фінансову безпеку домогосподарств 

(особистості) та фінансову безпеку підприємств (установ, організацій) – на 

мікрорівні та бюджетну, боргову, грошово-кредитну, валютну, інвестиційну, 

банківську безпеку та безпеку небанківського фінансового сектору – на 

макрорівні. Кожна із структурних складових фінансової безпеки 

характеризується певними особливостями та проблемами забезпечення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану дохідної та видаткової 

частин місцевих бюджетів України. У статті  проведено аналіз динаміки і 

структури доходів місцевих бюджетів. Особливу увагу приділено аналізу 

видаткової частини бюджетів в період з 2016 р. по 2020 р.. Обґрунтовано 

необхідність удосконалення методів наповнення та, відповідно, виконання 

місцевих бюджетів.  

Ключові слова: місцеві бюджети, дохідна частина, видаткова частина, 

загальний фонд, спеціальний фонд, офіційні трансферти, податкові 

надходження. 

Ефективне виконання органами місцевого самоврядування покладених на 
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них функцій і завдань можливо лише за умови достатнього обсягу фінансових 

ресурсів, що перебувають у їх розпорядженні. Сучасна система акумулювання 

доходів та бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних 

доходів місцевих бюджетів та, відповідно, відносно високою часткою 

трансфертів. У зв’язку з цим, виникає необхідність у дослідженні сучасного 

стану  формування та виконання місцевих бюджетів. 

Мета статті полягає у виявленні особливостей формування та 

використання ресурсів місцевих бюджетів України та визначенні напрямів 

удосконалення механізму формування дохідної та видаткової частин місцевих 

бюджетів. 

Теоретичні й практичні питання щодо доходів та видатків місцевих 

бюджетів у своїх працях вивчали  такі науковці: Коровій В.В., Савчин І. З., 

Ткачук В. А. та інші. 

Варто зазначити, що за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються 

найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, тобто здійснюються всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких 

верств населення. Так, залежно від того наскільки раціонально побудована 

система місцевих бюджетів, залежать ефективність функціонування усієї 

бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики. Тому дослідження 

доходів місцевих бюджетів є доречним та своєчасним (рисунок 1). 

Відповідно до даних рисунка 1, можна стверджувати, що впродовж 

аналізованого періоду спостерігається характерна тенденція до зростання суми 

доходів місцевих бюджетів. Варто також виокремити, що вагому частку у 

доходах місцевих бюджетів займають офіційні трансферти, що в свою чергу 

негативно впливає на рівень розвитку територіальних громад. 

Зауважимо, що у 2020 році  порівняно з 2019 роком надходження до 

загального фонду місцевих бюджетів зросли на 5,4%, у тому числі надходження 

ПДФО – на 7,4%. Зростання надходжень зумовлено наступними чинниками: 

середньорічна мінімальна заробітна плата в 2020 році збільшилася на 642,3 грн, 

або на 15,4%; зростання середньомісячної заробітної плати з 10 497 грн у 2019 р. 
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до 11 591 грн у 2020 р., що дещо скомпенсувало втрати від зниження кількості 

зайнятого населення на 663 тис. осіб. Загалом, рівень зростання надходжень за 

2020 рік (5,4%) майже дорівнював рівню інфляції (5,0%) [4]. 

 

Рисунок 1  Доходи загального фонду місцевих бюджетів України 

протягом 2016-2020 років,  млрд. грн.  

 

Динаміка видатків місцевих бюджетів України за економічним та 

соціальним спрямуваннями представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1  Динаміка видатків місцевих бюджетів України, 2016-2020 рр., 

млрд. грн. 

Показник  2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення  

(2020/2016) 

Видатки 

економічного 

спрямування  

223,8 413 654,6 619,2 686,3 462,5 

Видатки 

соціального 

спрямування  

521,7 759,8 846,6 797,1 795,7 274 

Разом 745,5 1172,8 1501,2 1416,3 1482 736,5 

 

Загалом на видатки соціального спрямування у 2020 році було виділено 

795,7 млрд. грн., що на 274 млрд. грн. більше ніжу 2016 році.  Серед видатків на 

соціальне спрямування найбільший обсяг коштів у 2020 році було виділено на 
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фінансування освіти, а саме 213,1 млрд. грн. На охорону здоров’я було витрачено 

53,7 млрд. грн. Видатки на духовний та фізичний розвиток склали 23,7 млрд. грн, 

що у структурі видатків становить 4,6%. 

На економічне спрямування у 2020 році було виділено 686,3 млрд. грн., що 

на 462,5 млрд. грн. більше ніж у аналізованому 2016 році. Загалом, до видатків 

економічного спрямування варто віднести: видатки на транспорт (489,6  млрд. 

грн. у 2020 році); видатки на сільське, лісове господарство, мисливство та рибне 

господарство (3,5 млрд. грн.); видатки на зв’язок, телекомунікації та 

інформатику (1,4 млрд. грн.); видатки місцевих бюджетів на житлово-

комунальне господарство (36,3 млрд. грн.).  

З огляду на суттєве зниження надходжень та необхідність виконання 

соціальних зобов’язань суттєво зросла частка витрат загального фонду місцевих 

бюджетів на оплату праці, а саме: у 2020 році вона склала 57,4%, що на 17,2% 

більше, ніж у 2019 році. Видатки на зарплату у 2020 році становили 70,1% від 

видатків загального фонду, тоді як у 2019 році – 62,7%. У 2020 році значно 

збільшилася кількість громад, у яких частка видатків на заробітну плату займає 

понад 70% обсягу видатків загального фонду. У 2020 році із 872 ОТГ у 709 

(81,3% від загальної кількості ОТГ) частка видатків на оплату праці становила 

від 70 до 90% від обсягу видатків загального фонду, у 2019 році із 806 ОТГ таких 

громад було 538 (66,7% від загальної кількості ОТГ) [3, 4]. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів 10,3 млрд. грн. було витрачено на 

заходи, безпосередньо пов’язані з пандемією коронавірусу, що становить 2,1% 

від їх обсягу видатків. Необхідність фінансування надзвичайних витрат призвела 

до скорочення і затримок капітальних видатків муніципалітетів. Видатки на 

заробітну плату були менш гнучкими, проте пандемія спричинила і їх 

скорочення [1]. 

Варто зазначити, що незважаючи на те, що в Україні швидкими темпами 

реалізовується реформа децентралізації, та, відповідно цього, вже можна 

спостерігати певні результати її проведення, все ж варто відзначити негативні 

фактори,  які негативно впливають на формування та використання місцевих 
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бюджетів.  

Серед них важливим є вирішення питання щодо підвищення фінансової 

незалежності і самостійності місцевих органів влади та посилення фінансової 

спроможності місцевий бюджетів. Адже, впродовж аналізованого періоду, а саме 

2016-2020 рр. спостерігається постійне збільшення частики надходжень з 

державного бюджету до місцевих. Щодо вирішення даної пропозиції, то на нашу 

думку, доречним є перерахувати до місцевих бюджетів частини від надходження 

податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, рівень 

мобілізації яких залежить від податкових зусиль місцевих органів влади, надасть 

можливість підвищити зацікавленість органів місцевого самоврядування у 

збільшенні надходжень цих податків на окремій території та зупинить 

відцентрові тенденції в Україні. При цьому необхідно відмовитися від пошуку 

оптимальної формули перерозподілу коштів державного бюджету між 

регіонами, а перейти до нового механізму перерозподілу отриманих у регіонах 

ПДВ та податку на прибуток підприємств [5, с. 108, 7]. 

Варто наголосити на тому, що ще однією перепоною ефективного 

формування місцевих бюджетів є те, що перелік податків та зборів визначається 

на державному рівні, а органи місцевого самоврядування обмежені в праві 

запроваджувати на своїй території власні податки і збори. На місцях завжди 

можуть існувати об’єкти оподаткування, які могли б поповнити місцеві 

бюджети, проте запровадження податків на специфічні види господарської 

діяльності не належать до компетенції самоврядування. 

Також, для вирішення даних проблем доцільно було б здійснити такі 

заходи: покращувати інфраструктуру територіальних громад; сприяти усуненню 

конфлікту інтересів на місцях; перевіряти рівень компетентності органів 

місцевого самоврядування, а також їх юридичну та фінансову грамотність; 

посилити контроль за сплатою та використанням доходів місцевого бюджету; 

пошук альтернативних джерел наповнення дохідної частини бюджету 

фінансовими ресурсами;  використовувати стабільні тести і нормативні 

розрахунки від державних показників до місцевих бюджетів [6, с. 4] 
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 Для покращення ефективності використання бюджетних коштів доцільно 

здійснювати видатки на основі програмно-цільового методу та конкурсних 

проектів. Ураховуючи нерівномірний розвиток регіонів і, як наслідок, їх низьку 

інвестиційну привабливість, необхідним є створення загальнодержавної 

стратегії розвитку регіонів. 

Отже, проведений аналіз показав, що впродовж аналізованого періоду 

показники доходів місцевих бюджетів мали стійку тенденцію до зростання, в 

свою чергу, видаткова частика також, відповідно, збільшилась. У ході аналізу 

було виявлені негативні фактори, які впливають на формування місцевих 

бюджетів. Так, нами було запропоновано розширити дохідну базу місцевого 

бюджету, затвердити нормативно-законодавчу базу та забрати усі неточності 

щодо документальних правок. Варто залучати додаткові джерела фінансування 

та запроваджувати сучасні методи фінансового планування. Однозначно, 

децентралізація не може бути альтернативою ефективному централізованому 

управлінню, однак, лише при ефективному управлінні та контролі місцевими 

бюджетами можна забезпечити високий рівень життя кожного громадянина та 

країни в цілому. 
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УДК 336.6 

Єлизавета Суботіна 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ  

У статті проведений моніторинг функціонування страхового ринку України за 

останні п’ять років, який засвідчив про низький рівень соціальної захищеності 

населення країни, адже надходження премій зі страхування життя та 

кількість порівнянні зі страховиками non-Life. 

Ключові слова: страховий ринок, страхування, страхова премія, страхова 

організація, страхова діяльність 

Державна політика у сфері страхування має неймовірно важливе значення 

у ефективності діяльності страхового сектору в Україні. Розвиток ринку 

страхових послуг багато в чому визначається ефективністю застосовуваних 

державою методів його регулювання. На жаль, специфіка прояву ринкових 

механізмів на ринку страхових послуг України свідчить, що існуючий рівень 
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державного регулювання страхового сектору економіки України поки що не 

можна назвати ефективним. Останніми роками в секторі страхування України 

відбувалися стрімкі структурні зміни, які потребують постійного вдосконалення 

державного регулювання даної сфери. Актуальність питання державного 

регулювання страхової галузі значно підвищилася у зв'язку з кризовими 

явищами в Україні, оскільки в подібних умовах державне регулювання набуває 

особливого значення, адже вчасне реагування держави на кризові явища значно 

послаблює їхні негативні наслідки для економіки й держави загалом. 

Діяльність страхового ринку та напрями державного регулювання 

досліджувалися в роботах таких зарубіжних науковців, як В. Гейльман, Дж. 

Діксон, Т. Коупленда, Г. Леві, А. Манес, Р. Мер, Р.Меркін та вітчизняних вчених 

М. Александрова, В.Базилевич, К. Базилевич, В. Бiгдаш, О.Вовчак, О. Гаманкова, 

І. Гнидюк, Н. Замкова, І. Краснова, В. Маргасова, С. Осадець, Ю. Романовська, 

К. Шелехов, В. Шахов, В. Фурман та інші.  

Ціллю статті є проведення моніторингу функціонування страхового ринку 

України за останні п’ять років. 

Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової 

інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих 

товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах 

розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує 

підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків 

різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, 

стихійних та інших нещасть [2]. 

Страхова діяльність належить до найприбутковіших видів світового бізнесу. 

Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, який 

необхідно попереджувати, зменшувати та фінансувати, на що і спрямована 

діяльність ринку страхових послуг, який через страхові організації шляхом 

використання особливих механізмів забезпечує процес безперервного 

суспільного відтворення.  

Кількість страхових компаній станом на 2020 становила 281, з яких 30 
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страхових компаній зі страхування життя (СК «Life») та 281 СК, що здійснювали 

види страхування, інші, ніж страхування життя (СК «non-Life»). За 2018 рік 

кількість страхових компаній зменшилась на 13. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Кількість страхових компаній в Україні протягом 2016-  

2020 рр. 

Розраховано автором за даними [5]. 

 

Необхідно відзначити, що характерною рисою розвитку страхового ринку 

України є те, що він на 89,3 % складається зі страхових компаній «non-Life» 

(страхових компаній, які займаються ризиковими видами). Причиною низького 

рівня розвитку страхування життя є те, що населення України не має вільних 

коштів та довіри до страхової системи в цілому. 

Доцільно розглянути валові та чисті страхові премії отримані на страховому 

ринку України протягом 2016 – 2020рр. Валові страхові премії, отримані 

страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та 

перестрахувальників за 2020 рік, становили 49367,5 млн. грн., що на 5935,7 млн. 

грн. (13,7%) більше порівняно з 2019 роком та на 14197,2 млн. грн. більше 

порівняно з 2018 роком. Найменший приріст валових страхових премій відбувся 

у 2017 році та становив 11,1%. 

За 12 місяців 2020 року сума отриманих страховиками валових премій з 

видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 45461,4 млн. грн. 

(або 92,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 3906,1 
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млн. грн. (або 7,9% від загальної суми страхових премій). До видів страхування, 

інших, ніж страхування життя відносять добровільне особисте страхування, 

добровільне майнове страхування, в тому числі страхування фінансових ризиків, 

добровільне страхування відповідальності, недержавне обов’язкове страхування, 

в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів, державне обов’язкове страхування. 

Чисті страхові премії та виплати – це валові страхові премії (або виплати) за 

мінусом коштів з внутрішнього перестрахування. Чисті страхові премії за 2020 

рік становили 34424,3 млн. грн., що становить на 20,8% більше в порівнянні з 

2019 роком. Для порівняння у попередньому році відносно 2018 року чисті 

страхові премії зросли всього на 7,7%. Чисті страхові премії за 2019 рік 

становили 28494,4 млн. грн., або 65,6% від валових страхових премій. Чисті 

страхові премії від страхування життя у 2020 році становили 3906,1 млн. грн. , 

що на 34,1% більше порівняно з попереднім роком. Найменшим приріст премій 

вищезазначених премій був у 2017 році та становив 1,2%. Чисті страхові премії 

від видів страхування відмінних від страхування життя склали в звітному році 

30518,2 млн. грн., тобто на 19,3% більше ніж у 2019 році. Найбільший приріст 

даних премій відбувся у 2017 році відносно 2014 – 22,7%. 

Обсяги валових та чистих страхових премій протягом  2016 – 2020 років 

поступово збільшувалися. Це пояснювалося підвищенням ефективності 

діяльності страховиків та конкуренції на страховому ринку. 

Розмір валових страхових виплат за 2020 рік становив 12863,4 млн. грн., 

тобто збільшилися на 22,1% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. У 2017 

році дані виплати зросли на 59,9%, а в 2018 році всього на 9,1%. Валові страхові 

виплати із страхування життя становили 704,9 млн. грн.(або 5,5%) від усіх 

валових виплат, що на 26,7% більше ніж у 2019 році. Дані виплати зазнали 

динамічних змін протягом аналізованого періоду – у 2017 році зросли на 105,5%, 

а наступного року зменшились на 14,9% порівняно з 2017 роком. 

Валові страхові виплати з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

у 2020 році становили 12158,5 млн. грн. (або 94,5%) від суми усіх валових виплат 
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– на 21,8% більше ніж у 2019 році. Найбільших змін виплати відносно 

попереднього року зазнали у 2017 році – 57,7%.  

Збільшення чистих страхових виплат за 2020 рік порівняно з попереднім 

2019 роком становило 2175,8 млн. грн. (21,2%) і становили 12432,6 млн. грн. 

Воно відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за 

договорами страхування майна, автострахування, медичного страхування , та 

страхування життя. Чисті страхові виплати із страхування життя у 2020 році 

збільшились на 26,7% та склали 704,9 млн. грн., тоді як страхові виплати на види 

страхування, інші ніж страхування життя зросли лише на 20,9% до 11727,7 

млн.грн., порівняно з 2019 роком, найбільшого зростання дані виплати зазнали в 

2017 році (52,8%). 

Валові та чисті  страхові виплати протягом 2016 – 2020 років також зростали 

за рахунок збільшення відшкодування за договорами страхування майна, 

автострахування, медичного страхування , та страхування життя. 

Розглянемо рівень страхових виплат, який є показником, що впливає на 

довіру споживачів до страхових продуктів, які пропонуються на ринку. За еталон 

цього показника часто приймають середнє значення рівня виплат для Великої 

Британії (67 %) як історично країни з високорозвиненим страховим ринком та 

стандартами.  

Таблиця 1 – Аналіз рівня чистих страхових виплат протягом 2016-2020 рр. 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Чисті страхові премії, 

млн. грн 
18592,8 22354,9 26463,8 28494,4 34424,3 

Чисті страхові виплати, 

млн. грн 
4893,0 7602,8 8561,0 10256,8 11727,7 

Рівень чистих страхових 

виплат, % 
26,3 34,0 32,3 36,0 34,1 

Розраховано автором за даними [5]. 

 

Цікавою є ситуація з рівнем чистих страхових виплат. Так, у 2016 р. цей 

показник становив усього 26,3%, а у 2018 р. зріс до 36,0 %. Тобто у 2016 р. з 

отриманих чистих страхових премій українські страховики виплачували лише 

четверту частину у вигляді страхового відшкодування, у 2020 р. – уже 34,1 %. Це 
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свідчить про істотне підвищення ефективності діяльності страховиків та значне 

зростання конкуренції на страховому ринку у цей період. Проте ці показники все 

ще залишаються низькими порівняно з аналогічними показниками розвинених 

страхових ринків. Загалом низький рівень страхових виплат негативно впливає 

на імідж вітчизняних страхових компаній, ринок загалом, адже посилює недовіру 

з боку страхувальника, і над цією проблемою варто працювати усім суб’єктам 

ринку. 

На макроекономічному рівні розвиток страхового ринку, насамперед, 

характеризується таким показником як рівень проникнення страхування 

(співвідношення страхових премій до ВВП), динаміка якого відображена на 

рисунку 2. 

Рівень проникнення страхування допомагає оцінити вплив страхування на 

соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. Аналізуючи дані рисунку 

2, можна зробити висновок, що з  2016 року до 2020 року цей індикатор постійно 

зменшувався та від 1,71% – у 2016 до 1,39% – у 2020 році. 

 

Рисунок 2 – Рівень проникнення страхування в Україні, %, 2016 – 2020 рр. 

Розраховано автором за даними [5]. 

 

Для порівняння: у Німеччині даний показник за підсумками 2020 року склав 

6,84%, у США - 8,1%, у Великобританії - 11,5%, у Польщі - 4,6%, у  Болгарії - 

3,1% [1, с. 9]. 

Тому можна зробити висновок, що в цілому рівень проникнення 

страхування в Україні знаходиться на недостатньому рівні. Проте, відповідно до 
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Комплексної програми розвитку фінансового сектору України планується 

поступове підвищення даного показника і на кінець 2020 року даний індикатор 

повинен становити 7% [4]. Також можна спостерігати розбіжності у 

законодавстві, оскільки  згідно з методикою розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013 року цей показник має складати 8-12%. 

Така ситуація є наслідком того, що у країні зберігається низька купівельна 

спроможність потенційних страхувальників та відсутній платоспроможний 

попит на страхові послуги. Таким чином, навіть за найсприятливіших 

економічних умов рівень проникнення страхування знаходитиметься на 

низькому рівні порівняно із розвинутими країнами світу. 

Страховий ринок України, як і будь-якої іншої країни, характеризується 

постійними змінами основних показників діяльності страхових компаній у 

залежності від економічної ситуації в країні та змін нормативно-правових актів, 

котрими регулюються відносини у сфері страхування. Отже, розглянемо основні 

показники страхового ринку за період 2016-2020 років, котрі дадуть загальне 

уявлення про його розвиток на сучасному етапі, а також про можливості 

використання страхування як механізму фінансування ризиків та інструменту 

страхового захисту держави.  

Статутні фонди окремих українських страхових компаній і досі 

залишаються незначними, а це є свідченням низької конкурентоспроможності 

страховиків, оскільки, для підтримання успішної конкуренції на світовому 

страховому ринку статутний фонд має становити близько 50 млн. дол. США. 

Низька місткість страхового ринку щодо прийняття ризиків не сприяє 

використанню страхування як механізму фінансування ризиків та інструменту 

страхового захисту держави.  

На фоні досить динамічної тенденції збільшення активів у рамках 

страхового ринку за останні роки спостерігаємо і зростання страхових резервів, 

що створені відповідними компаніями. Обсяг сформованих резервів станом на 1 

січня 2021 року становив 26975,6 млн. грн. та зросли на 4 111,2 млн. грн, тобто  

на 18% у порівнянні із 2019 р., при цьому резерви зі страхування життя зросли 
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на 945,5 млн. грн. (11,3%), технічні резерви – на 3 165,7 млн. грн. (21,9%). Серед 

структури резервів, котрі сформовані страховими компаніями, більша їх частина 

була створена страховими компаніями саме non-life типу. Загалом протягом 

2016–2020 років спостерігається позитивна динаміка збільшення обсягів 

страхових резервів в Україні, однак їх обсяги є незначними із точки зору 

розвитку економіки та фінансування галузей національного господарства [3].  

Варто зазначити, що у 2020 р. обсяг загальних активів страховиків 

змбільшився на 6 112,3 млн. грн (10,7%) у порівнянні із 2019 р. У той же час 

величина активів, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування» для 

покриття страхових резервів, у 2020 р. збільшилась на 12,7% (4 581,9 млн. грн.) 

у порівнянні із 2019 р. Означена ситуація склалась внаслідок зменшення 

кількості страхових компаній та списання неліквідних активів із балансів 

страховиків. 

Проведений аналіз страхового ринку України свідчить про низький рівень 

соціальної захищеності населення країни, адже надходження премій зі 

страхування життя та кількість страховиків по цьому виду є надто малою у 

порівнянні зі страховиками non-Life типу аби забезпечити сталий розвиток. 

Варто зробити висновок про те, що у цілому рівень проникнення 

страхування в Україні знаходиться на низькому рівні. Проте, відповідно до 

Комплексної програми розвитку фінансового сектору України планується 

поступове підвищення даного показника. 
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У статті проведено аналіз державного фінансування медичних послуг і охорони 

здоров’я в Україні. Зокрема оцінено бюджетні видатки на медицину України у 

динаміці за 2016 – 2020 рр., розподіл видатків на медицину між рівнями 

бюджетів України, співвідношення видатків на медицину та на реалізацію 

програми медичних гарантій як частку ВВП, співвідношення видатків на 

фінансування Програми медичних гарантій до загального обсягу видатків на 

медицину в Україні. 

Ключові слова: державне фінансування, програма медичних гарантій, медичні 

послуги.  

Охорона здоров’я – ключова соціальна сфера життя кожного суспільства. 

Основну роль у забезпечені ефективності функціонування системи охорони 

здоров’я відіграють ті учасники, що здійснюють свідомий, цілеспрямований 

науково та економічно обґрунтований вплив на стан фінансового забезпечення 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_3_9
https://www.nfp.gov.ua/ua/Konsolidovani-zvitni-dani.html
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медичних послуг. Не виробничий, не економічний, не ринковий характер цієї 

сфери основну роль в її фінансуванні відводить державі та бюджетним коштам, 

що обумовлює актуальність теми дослідження. 

Метою статті є оцінка рівня фінансування медичних послуг та охорони 

здоров’я України державою. 

Теоретичною основою дослідження стали аналітичні та статистичні дані у 

сфері фінансування охорони здоров’я України [2; 3; 4; 5; 6] та нормативно-

правові акти, які визначають основні засади фінансування  охорони здоров’я 

України [1; 8]. 

Державне фінансування медичних послуг – це взаємоузгоджена система 

методів, інструментів та механізмів оплати медичних послуг, яка дозволяє 

забезпечити фінансовий захист від надмірних витрат на медичні послуги та 

покращення доступу до якісного медичного обслуговування.  В сучасних умовах 

видатки бюджету через ті чи інші механізми (субвенції, медична програма, 

механізм фінансування через Національну службу здоров’я України) є основним 

джерелом фінансування охорони здоров’я в Україні [7]. На рис. 1 графічно 

відобразимо видатки бюджету на медицину в Україні, оцінимо їх динаміку. 

 

Рисунок 1 – Бюджетні видатки на медицину України за 2016 – 2020 рр., 

млн. грн. 

Джерело: систематизовано автором на основі [3]. 
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З рисунку 1.1 видно, що за аналізований період частка видатків на медицину 

зростала щороку. У 2016 рр., загальні видатки на медицину складали 75409 млн. 

грн., 2017 - 102 392 млн. грн. (+26 983), 2018 – 115848 млн. грн. (+13 456),  2019 

– 128 378 млн. грн.(+ 12 530), та у 2020 – 179 390 млн. грн. (+51 012). Можна 

зауважити, що у 2020 було різке збільшення коштів, якщо ж  порівнювати з 

минулими  роками, у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Держава змушена була додатково 

виділяти кошти.  

Якщо ж відстежити розподіл видатків на медицини з бюджетів України за 

досліджуваний період, то можна спостерігати закономірність основного 

фінансування медицини за рахунок місцевих бюджетів, окрім 2020 року, що 

пов’язано зі зростання витрат на медицину з Державного бюджету для 

нормалізації ситуації з пандемією (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Розподіл видатків на медицину між рівнями бюджетів України, 

млн. грн. 

Роки Місцеві бюджети Державний бюджет Відношення % 

2016 62 952 12 456 19,8 

2017 85 662 16 729 19,5 

2018 93 230 22 618 24,3 

2019 89 816 38 562 42,9 

2020 51 323 128 067 249,5 

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 3]. 

 

Дані таблиці 1 визначають динаміку розподілу фінансування  медицини 

між рівнями бюджетів в Україні, зокрема видатки на медицину у 2016 р. 

становили 75409 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів – 62952 млн. грн., з 

Державного бюджету – 12456 млн. грн. У 2017 – 102392 млн. грн., з місцевих 

бюджетів – 85662 млн. грн., з Державного бюджету – 16729 млн. грн. У 2018 – 

115848 млн. грн., з місцевих бюджетів – 93230 млн. грн., з Державного бюджету 

– 22618 млн. грн. У 2019 – 128378 млн. грн., з місцевих бюджетів –  

89 816 млн. грн., з Державного бюджету – 38562 млн. грн. У 2020 – 179390 млн. 

грн., з місцевих бюджетів - 51 323 млн. грн., з Державного бюджету – 128067 
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млн. грн. Можна підсумувати, що до 2020 року місцеві видатки переважали 

Державні в декілька разів проте саме в 2020 навпаки Державні переважали у 2,5 

рази. Це також пов’язано з COVID-19, адже Держава змушена була виділяти 

додаткові кошти для боротьби з хворобою. 

Хоча прослідковується зростання видатків у динаміці, проте обсяги цього 

фінансування є незначними. У світовій практиці їх визначають відносно ВВП 

створеного в країні. У таблиці 2 наведено вхідні дані та розрахунки видатків на 

медицину в Україні як частки ВВП. 

Таблиця 2 – Співвідношення видатків на медицину та на реалізацію 

програми медичних гарантій до ВВП млн. грн. 

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 3]. 

 

За даними таблиці 2 можна побачити, що загальна сума видатків на 

медицину у відсотках до ВВП в Україні складає незначний відсоток в межах  що 

3,49-,4,7% ВВП у динаміці за досліджуваний період, що мало у порівнянні з будь 

якою європейською країною.  Тому для нормального розвитку медицини цей 

показник необхідно збільшувати. 2020 року спостерігається незначне 

збільшення, бюджетні видатки на медицину становили 4,7% ВВП. 

Коронавірусна криза змусила уряд переосмислити значення медицини у житті 

суспільства, Міністерство фінансів планує збільшити фінансування медичних 

послуг і охорони здоров’я до рівня більше 5% ВВП. 

Також потрібно порівняти видатки саме на програму медичних гарантій, 

адже Згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

Роки 

 

Зведений 

бюджет, 

млн, грн. 

 

Реальний 

ВВП, млн. 

грн. 

 

Співвідношення 

видатків на 

медицину до 

ВВП, % 

Видатки на 

реалізацію 

програми 

медичних 

гарантій, 

млн.грн. 

Співвідношення 

видатків на 

реалізацію 

Програми 

медичних 

гарантій до ВВП, 

% 

2016 75 409 2 034 430 3,71 - - 

2017 102 392 2 445 587 4,19 - - 

2018 115 848 3 083 409 3,76 3 647, 3 0,12 

2019 128 378 3 675 728 3,49 18 828, 3 0,51 

2020 179 390 3 818 456 4,7 92 465, 8 2,4 
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обслуговування населення» стаття 4 передбачає: обсяг коштів Державного 

бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних 

гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет 

України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не 

менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України. Видатки на 

програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету [7]. 

Проте проведені розрахунки (таблиця 2) свідчать суттєво не дотягує до 

визначеного законодавством рівня. Хоча варто зауважити, що у 2020 він значно 

зріс у порівнянні з минулими роками, та складав 2,4% майже половину від 

встановленого законом. Основною причиною цього зростання знову ж таки є 

COVID-19. 

Разом з медичною реформою у систему охорони здоров’я України ввійшло 

переформатування механізмів фінансування медичних послуг. Так реформою 

передбачено активізація такого інструменту фінансування медичних послуг як 

Програма медичних гарантій. За рахунок коштів Державного бюджету України 

здійснюється повна оплата необхідних населенню медичних послуг та 

лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій, а саме послуг 

[6; 8]:  екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги;  

(спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації;  

медичної допомоги дітям до 16 років;  медичної допомоги у зв’язку з вагітністю 

та пологами.  

Аналіз показників фінансування свідчить про зростання ролі даного 

інструменту (Програма медичних гарантій) у фінансуванні медичних послуг 

(рисунок 2).  

Видатки на програму медичних гарантій в Україні було запроваджено в 

2018 тоді вони складали зовсім малу частку 3,15% від загальної суми видатків на 

медицину, у 2019 вони зросли до 14,7%  та вже у 2020 складали половину від 

суми видатків. Бюджет Програми медичних гарантій на 2021 становить 117,3 

млрд. грн., що на 24,8 млрд. грн. більше ніж в минулому році. Усі тарифи у 
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Програмі медичних гарантій  збільшили в межах тих коштів, які виділили у 

державному бюджеті. Тарифи відображають фактичні витрати закладів на 

надання тієї чи іншої допомоги і є достатніми для надання якісної послуги. 

 
Рисунок 2 – Співвідношення видатків на фінансування Програми 

медичних гарантій до загального обсягу видатків на медицину в  

Україні, млн. грн. 

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 3]. 

 

У проекті Програми медичних гарантій на 2021 рік передбачено 35 пакетів 

медичних послуг, в тому числі пакет вакцинації від COVID-19. Три пакети 

медичних послуг нові, ще п’ять – виокремлені із існуючих пакетів медичних 

послуг. Для пацієнтів таке розширення Програми медичних гарантій означатиме 

зручніший та зрозумілий маршрут за цими послугами [8]. 

Проведене дослідження підтвердило значимість бюджетного фінансування 

медичних послуг в Україні, разом з тим очевидним є зростання ролі такого 

інструменту фінансування як Програма медичних гарантій. Національна служба 

охорони здоров’я – інституція, яка дозволила підвищити ефективність 

перерозподілу бюджетних коштів на фінансування медичних послуг, зменшити 

соціальну напругу і катастрофічні витрати населення на медичні послуги та 

2018 2019 2020

Видатки на медицину з бюджету 115 848 128 378 179 390

Видатки на фінансування 
Програми медичних гарантій

3 647,30 18 828,30 92 465,80

Співвідношення % 3,15 14,7 51,1

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000



276 
 

підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів. 
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концентрації страхового, фінансових показників діяльності страхових 

компаній, рівня проникнення страхування в Україні. Проведено порівняння 

ключових показників розвитку страхового ринку України з світовими. 

Обґрунтовано необхідність активізації фінансового менеджменту страхових 

організацій в даних умовах. 

Ключові слова: розвиток страхового ринку, фінансовий менеджмент, страхові 

організації. 

Страхування є вагомим фактором стимулювання економіки, оскільки 

створює для всіх учасників рівні права, можливості одержати вигоду, бажання 

ризикувати, надає впевненості у розвитку підприємницької діяльності, створює 

нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення економічного 

розвитку. Страхування необхідне для новостворених підприємств, які ще не 

набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних ресурсів. 

Страхування сприяє акумулюванню ресурсів, які спрямовуються на організацію 

економічної безпеки.  

Метою статті є обґрунтувати на основі аналізу розвитку страхового ринку 

України необхідність в активізації фінансового менеджменту страхових 

організацій в Україні. 

Інформаційною базою дослідження стали аналітичні огляди розвитку 

страхового ринку України [1; 2; 3; 5; 6] та світу [8; 9; 10], а також нормативно-

правові акти, що визначають основні вимоги та нормативи розвитку страхового 

ринку України [4; 7]. 

В умовах посилення відкритості української економіки  все більшої 

актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського 

страхового ринку та підвищення ефективності управління страховою діяльністю.  

Для більш детального аналізу страхового ринку необхідно визначити 

динаміку кількості страхових компаній та рівень їх концентрації (табл. 1). Це 

допоможе оцінити загальний потенціал зазначених фінансових установ стосовно 

обсягів надання страхових послуг. 
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Таблиця 1 – Кількість страхових компаній  та їх концентрація в Україні у 

2015-2020 рр., %  

Кількість страхових 

компаній 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальна кількість  442 414 407 382 361 323 

в т.ч. СК «non-Life» 378 352 345 325 312 280 

в т.ч. CК «Life» 64 62 62 57 49 43 

Топ 100  СК «non-Life», % 92,1 84,3 92,1 93,4 96,1 97,0 

Топ 200 СК «non-Life», % 99,2 91,0 99,2 99,5 99,9 99,9 

Топ 10 СК «Life», % 87,1 90,4 90,9 91,2 87,9 88,3 

Топ 20 СК «Life», % 96,7 97,9 98,3 98,7 99,0 99,4 

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 3; 5; 6] 

 

Загальна кількість страхових компаній станом на 2020 становила 323, у тому 

числі «life» – 43 компанії, «non-life» – 280 компаній. Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення,  а саме: відбулося зменшення на 119 

страхових компаній з кінця 2015 року до 2020 року. Також спостерігається 

низький рівень розвитку страхування життя. Необхідно відзначити, що 

характерною рисою розвитку страхового ринку України є те, що він на 85,1 % 

складається зі страхових компаній «non-Life» (страхових компаній, які 

займаються ризиковими видами). Причиною низького рівня розвитку 

страхування життя є те, що населення України не має вільних коштів та довіри 

до страхової системи в цілому. 

 Показник кількості страхових компаній доречно розглядати разом з 

показником концентрації страхового ринку. Так, у 2020 році 200 страховиків  

«non-Life» із 280 (72%)  акумулюють 99,9% всіх зібраних страхових премій. 

Тобто можемо говорити про наявність на страховому ринку 

«псевдострахування», оскільки 0,01% страхових премій збирають 80 із 280 

страховиків. Подібна тенденція спостерігається і на ринку страхування життя. 

Так, протягом досліджуваного періоду 20 СК (46,5% загальної кількості СК 

«Life») акумулювали 99,4% страхових премій. Все це підтверджує низький 

рівень соціальної захищеності населення України, адже надходження премій зі 

страхування життя та кількість страховиків по цьому виду є надто малою аби 
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забезпечити сталий розвиток. 

У таблиці 2 представленні показники розвитку страхових компаній України 

з 01.01.2015 року по 01.09.2020 року.  

Таблиця 2 – Показники діяльності страхових компаній України у 2015-

2020 рр.,  млн. грн  

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валові страхові 

премії 
22 693,5 21 508,2 28 661,9 26 767,3 29 736,0 24 844,2 

Валові страхові 

виплати 
4 864,0 5 151,0 4 651,8 5 065,4 8 100,5 6 271,3 

Чисті страхові 

премії 
17 970,0 20 277,5 21 551,4 18 592,8 22 354,9 19 588,4 

Чисті страхові 

виплати 
4 699,2 4 970,0 4 566,6 4 893,0 7 602,8 6 046,3 

Обсяг 

сформованих 

страхових резервів 

11 179,3 12 577,6 14 435,7 15 828,0 18 376,3 19 477,1 

Сплачено на 

перестрахування 
5 906,2 2 552,8 

8 744,8 9 704,2 9 911,3 
8 460,6 

Загальні активи 

страховиків 
48 122,7 56 224,7 66 387,5 70 261,2 60 729,1 34 302,2 

Обсяг сплачених 

статутних капіталів 
14 091,8 14 579,0 15 232,5 15 120,9 14 474,8 12 627,9 

 Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 3; 5; 6] 

 

Обсяги валових та чистих страхових премій протягом  2015-2020 років 

поступово збільшувалися. Це пояснювалося підвищенням ефективності 

діяльності страховиків та  конкуренції на страховому ринку. Валові та чисті  

страхові виплати протягом 2015-2020 років також зростали за рахунок 

збільшення відшкодування з автострахування та окремих видів майнового 

страхування. 

З 2015 по 2017 роки обсяги страхових резервів мали незначні коливання, а 

на початку 2015 року вони почали помітно зростати. Обсяги страхових резервів 

з 2015 по 2020 рік зросли на 75%, тобто на 8297,8  млн. грн. Обсяги коштів 

сплачених премій у перестрахування збільшилися на 43%  (на 2554,4 млн. грн) у 

2020 року порівняно із аналогічним періодом 2015 року. 

Негативною тенденцією досліджуваного періоду стало значне зниження 

обсягів активів страховиків, що пов`язано  з поступовим зменшенням кількості 
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страхових компаній. Станом на 01.09.2020 року у порівнянні з аналогічним 

періодом  2015 року загальні активи страховиків зменшилися на 13820 млн. грн. 

(5,6%). Також  у 2020 році порівняно із 2015 роком відбулося зменшення обсягів 

сплачених статутних капіталів на 1 463,9 млн. грн. (10,4%) [1; 6]. 

Наступним кроком в аналізі ринку страхування України буде визначення 

рівня валових та чистих страхових виплат страхових компаній (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динаміка рівнів валових та чистих виплат страхових компаній 

України з 01.01.2016 року по 01.01.2020 рік, % 

 Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 3; 5; 6] 

 

Незважаючи на занижене у порівняні із розвинутими страховими ринками 

порогове значення рівня валових страхових виплат (30%), більшість вітчизняних 

страховиків не можуть його досягти. Рівень валових виплат у 2020 році у 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 5,8% та становив 

27,2%. Рівень чистих страхових виплат станом на 01.01.2020 становив 34,0%, що 

більше на 7,5 % у порівнянні з 2016 роком. Високий рівень валових та чистих 

страхових виплат спостерігається з медичного страхування, за видами 

добровільного особистого страхування, страхування життя, з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

На макроекономічному рівні розвиток страхового ринку, насамперед, 

характеризується таким показником як рівень проникнення страхування 
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(співвідношення страхових премій до ВВП), динаміка якого відображена на 

рисунку 2. 

 

Рисунок 2 – Рівень проникнення страхування в Україні з 01.01.2016 року 

по 2020 рік, % 

 Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 3; 5] 

 

Рівень проникнення страхування допомагає оцінити вплив страхування на 

соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. Аналізуючи дані рисунку 

2, можна зробити висновок, що з  2016 року до початку 2020 року цей індикатор 

постійно коливався та знаходився у межах 1,5-2%, а вже у 2020 році збільшився 

на 0,73%, що пов’язано із незначним підвищенням обсягу ВВП. Для порівняння: 

у Німеччині даний показник за підсумками 2018 року склав 6,84%, у США – 

8,1%, у Великобританії – 11,5%, у Польщі – 4,6%, у  Болгарії – 3,1% [8; 9; 10]. 

Тому можна зробити висновок, що в цілому рівень проникнення 

страхування в Україні знаходиться на недостатньому рівні. Проте, відповідно до 

Комплексної програми розвитку фінансового сектору України планувалося 

поступове підвищення даного показника і на кінець 2020 року даний індикатор 

повинен був становити становити 7% [7]. Також можна спостерігати розбіжності 

у законодавстві, оскільки  згідно з методикою розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013 року цей показник має складати 8-12% [4]. Така 

ситуація є наслідком того, що у країні зберігається низька купівельна 

1,7

1,52

1,9

1,68

1,5

1,73

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 9 місяців 2020 

року

Рівень проникнення страхування в Україні, % 



282 
 

спроможність потенційних страхувальників та відсутній платоспроможний 

попит на страхові послуги. Таким чином, навіть за найсприятливіших 

економічних умов рівень проникнення страхування знаходитиметься на 

низькому рівні порівняно із розвинутими країнами світу. 

Ще одним аргументом на користь низького рівня соціальної захищеності 

українців порівняно з провідними країнами є показник щільності страхування - 

розмір страхової премії на душу населення (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Щільність страхування в Україні з 01.01.2016 року по 2020 рік, 

дол. США 

 Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 3; 5; 6]. 

 

В Україні зазначений показник знаходиться на низькому рівні. Так, 

наприклад, в Україні найбільше значення суми страхових премій на душу 

населення становило 78,9 дол. США у 2016 році, а найменше – 47,2 дол. США у 

2015 році. Аналізуючи зарубіжний досвід, можна навести такі суми страхових 

премій на душу населення у 2018 році: в Японії – 5-6 тис. дол. США, у Німеччині 

– 3400 дол. США, у Польщі – 460 дол. США. Причинами такої ситуації в Україні 

можна вважати низький рівень довіри населення до страхових компаній, 

недостатня обізнаність українців у сфері страхування, низька 

платоспроможність. Отже, для України характерним є низький рівень 

поширюваності страхових послуг, який має тенденцію до постійного зменшення. 
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Проаналізувавши стан страхового ринку України в сучасних умовах та 

порівнявши отримані дані із показниками провідних країн світу, можна виділити 

ряд проблем: 

- наявність розбіжностей у вітчизняній законодавчій базі з приводу 

нормативів макроекономічних показників розвитку страхового ринку; 

- високий рівень інфляції, що створює диспропорції у вартості страхових 

премій і кінцевих виплат та дестабілізує ринок страхування життя; 

- низька конкуренція за якісною складовою страхових послуг; 

- низький рівень страхової культури та зацікавленості населення у 

страхуванні внаслідок недостатньої платоспроможності населення; 

- недостатній розвиток довгострокового страхування життя, пенсійних 

ануїтетів та інших видів нагромаджувального страхування; 

- низький рівень капіталізації, платоспроможності та ліквідності 

страховиків. 

Не дивлячись на наявність ряду проблем страхового ринку, в Україні є 

можливості стосовно його подальшого розвитку, які проявляються в  існуванні 

динамічно зростаючого ринку, підвищенні рівня капіталізації рику, зростанні 

обсягу страхових операцій, зацікавленості іноземних інвесторів. 

Вирішення перелічених проблем з урахуванням можливостей сприятиме 

розвитку страхового ринку, що у свою чергу дозволить сформувати ринкове 

фінансове середовище, яке значно зменшить рівень ризику  та  активізує 

діяльність населення та підприємців у фінансовому секторі, дозволить 

мобілізувати значні фінансові ресурси для інвестиційних проектів та сприятиме 

розвитку механізму фінансування через фінансовий ринок. 

Незважаючи на постійні ринкові перетворення в останні роки, Україні не 

вдалося сформувати ефективний, стійкий ринок страхових послуг. Для 

подальшого розвитку страхування необхідно уточнити його роль у проведенні 

заходів соціально-економічної політики держави. 
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО 

БОРГУ УКРАЇНИ 

В статті досліджено методи управлiння внутрiшнім дeржавним боргом, 

рoзкрито сутнiсть та oсобливості здiйснення внутрiшніх державних 

запoзичень в Україні. Дoсліджено eфективність функціoнування ринку 

внутрiшніх державних пoзик в Україні за період 2015–2020 рр.  

Ключові слова: внутрішні державні запозичення, внутрішній державний борг, 

облігації внутрішніх державних позик, джерела фінансування дефіциту 

бюджету, фінансові інструменти фондового ринку. 

Проблема внутрішньої заборгованості одна з ключових проблем управління 

державними фінансами. Внутрішній державний борг є важливим 

макроекономічним важелем регулювання економіки за умови забезпечення 

ефективного функціонування ринку внутрішніх державних запозичень. 

Оптимізація структури внутрішнього державного боргу в розрізі валюти і 

відсоткових ставок, а також мінімізація ризиків, пов’язаних з рефінансуванням 

та утриманням середньозваженого строку погашення боргових зобов’язань 

держави, дозволить запобігти виникненню пікових навантажень на державний 

бюджет, що пов’язані зі здійсненням платежів за внутрішнім державним боргом, 

та здійснити запозичення для підтримки та розвитку пріоритетних сфер 

економіки України. 

Дослідженню проблематики здійснення державних внутрішніх запозичень, 

визначенню їх сутності та особливостей функціонування присвячена велика 

кількість робот українських та іноземних вчених, таких як Барро Р., Бунге М., 

Бьюкенен Дж. М., Вагнер А., Горлов І., Дітцель К., Кейнс Дж. М., Лернер А., 

Нібеніус Ф., Орлов М., Рау М., Сміт А., Туган-Барановський М., Юм Д. та інших. 

 За роки незалежності України, починаючи з 1992 року загальний 
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державний борг поступово зростає. Це спричинено різними факторами: 

дефіцитом державного бюджету та платіжного балансу, сильною залежністю від 

імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів та 

відсутністю належного контролю за цим процесом, поганим інвестиційним 

кліматом.  

 Недостатній обсяг фінансових ресурсів суб'єктів господарської діяльності 

та держави призводить до необхідності пошуку додаткових джерел фінансування 

як всередині країни, та і за її межами [13, 14]. Часто з метою вирішення проблем 

розвитку стратегічних держаних підприємств та реалізації пріоритетних 

державних програм держава виступає у ролі гаранта щодо недержавних 

запозичень резидентів країни. Виникнення боргу в країни може бути пов'язане 

як з об'єктивними, так і суб'єктивними причинами [7].  

 До об'єктивних можна віднести:  

 1) непередбачене виникнення кризових явищ в економіці країни;  

 2) погіршення світової економічної кон'юнктури, що негативно впливає на 

вітчизняне виробництво;  

 3) фінансування важливих пріоритетних національних програм розвитку 

економіки країни;  

 4) форсмажорні обставини, що пов'язані з природними катаклізмами;  

 5) боргові зобов'язання, що виникли у зв'язку із зміною суспільного ладу 

та переходом прав правонаступництва і пов'язані з попередніми запозиченнями;  

 6) утворення нових країн у зв'язку з розпадом світових імперій, які 

накопичили борги;  

 7) застосування нових виробничих технологій в передових індустріальних 

країнах та багато ін.  

 До суб'єктивних можна віднести:  

 1) невірна курсова політика Національного банку України;  

 2) популістські передвиборні соціальні програми, які не забезпечені 

відповідним бюджетним фінансуванням;  

 3) невірно спроектований та затверджений бюджетний закон країни;  
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 4) несвоєчасне спрямування дотацій та субсидій з державного до місцевих 

бюджетів, що викликає необхідність залучення позикових коштів для 

фінансування поточних, планових проблем;  

 5) нецільове використання бюджетних коштів;  

 6) неефективне використання бюджетних коштів при фінансуванні 

запланованих проектів як на державному, так і на місцевому рівнях, що 

зумовлює залучення позикових коштів під державні гарантії;  

 7) недостатня підготовка та непрозоре проведення тендерів з державних 

закупок;  

 8) несвоєчасне фінансування та виконання інфраструктурних, будівельних 

проектів, що зумовлює потребу у залученні і додаткових коштів для консервації 

та зберігання об'єктів;  

 9) корупційні схеми, що призводять до подорожчання робіт та зниження їх 

якості та багато ін [12, c. 95-97] . 

 Державний борг України почав формуватися з перших років незалежності. 

Перші роки існування України як незалежної держави характеризувалися як 

політичною, так і економічною нестабільністю. В цей період країна 

познайомилася з такими явищами, як інфляція та гіперінфляція, бартерні 

відносини, дефіцит товарів першої необхідності, стрімке зростання валютного 

курсу, високий рівень безробіття та багато іншого. Це був період, коли 

руйнувалися старі економічні зв'язки та надто повільно створювалися нові. 

Бартеризація відбувалася не лише на рівні суб'єктів господарювання, а і на рівні 

країн. Подолавши гіперінфляцію та більш-менш стабілізувавши економічну 

ситуацію в країні, НБУ у вересні 1996 р. ввів в обіг національну грошову 

одиницю – гривню. 

Державним  внутрішнім  боргом  України  є  строкові   боргові  

зобов'язання Уряду України у грошовій формі.  Державний   внутрішній  борг  

гарантується всім  майном,  що перебуває у загальнодержавній власності.  

Аналізуючи динаміку внутрішнього державного боргу України впродовж 

2015 – 2020 рр., спостерігаємо чітко виражену тенденцію до зростання. Якщо у 
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2015 році сума внутрішнього боргу держави становила 508,00 млрд. грн. то вже 

у 2020 році його сума становила 1033,0 млрд. грн. Збільшення ваги внутрішніх 

запозичень у загальній структурі державного боргу відповідає міжнародній 

практиці його оптимізації, тому така тенденція вітчизняного боргового 

менеджменту сприятиме послабленню окремих боргових ризиків та поліпшенню 

ефективності залучення фінансових ресурсів. 

На рис. 2.1 відобразимо динаміку внутрішнього боргу України  за 

досліджуваний період. 

  

Рисунок 1 - Динаміка внутрішнього державного боргу за 2015-2020рр. 

 

Проаналізувавши рис. 1 можемо зробити висновок, що державний 

внутрішній борг мав тенденцію збільшення та впродовж аналізованого періоду 

зростав, а саме з 2015 року по 2020 рік він зріс на 525 млрд. грн. Науково 

обґрунтовано, що внутрішній борг, як правило, є більш вигідним і менш 

небезпечним, ніж зовнішній. Оскільки сплата відсотків за внутрішнім боргом 

залишається в межах своєї країни та в умовах помірних відсоткових ставок він 

не є тягарем у майбутньому [15]. 

Прогнозується, що до 2022 року, рівень державної заборгованості знизиться 

до рівня нижче 70% валового внутрішнього продукту при успішній і продуманій 
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борговій політиці уряду України та зростанні темпів розвитку економіки країни.  

На основі досліджень сучасного стану і тенденцій боргової політики 

України, можна зробити висновки:  

- внаслідок проведення українським урядом політики, зорієнтованої на 

інфляційні механізми погашення дефіциту бюджету, загальна сума державного 

боргу постійно зростає;  

-  особливістю державного боргу України є значне перевантаження у його 

структурі зовнішньої складової; 

- на позичковому ринку простежується тенденція до збільшення строковості 

державних цінних паперів; 

- спостерігається тенденція до збільшення обсягів фінансування програм 

розвитку, про що свідчить зростання частки гарантованого боргу внаслідок 

залучення кредитних ресурсів для будівництва та реконструкції автомобільних 

доріг, проте фінансування програм розвитку в реальному секторі економіки 

необхідно збільшувати. 
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майна. 

Формування сучасної страхової індустрії з майнових видів страхування 

передбачає розвиток страхування майна на добровільних засадах, така форма 

взаємовідносин більш еластично відображає інтереси як страховика, так і 

страхувальника. У відповідності до ст. 6 Закону України "Про страхування", 

добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору 

між страхувальником і страховиком. Загальні умови та порядок здійснення 

добровільного страхування визначаються правилами страхування, що 

встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. 

Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договору 

страхування відповідно до законодавства. 

Метою даного виду страхування є мінімізація ризиків юридичних осіб 

пов'язаних з пошкодженням або знищенням майна внаслідок пожежі, 

різноманітних стихійних явищ, протиправних дій третіх осіб та інших випадків, 

передбачених договором страхування. 

Вагомий внесоку розробку фундаментальних питань теорії та практики 

страхування майна зробили такі вчені – Базилевич В.Д., Бойко О.С., Вовчак 

О.Д., Рубан С.О. та інші. 

Страхування майна громадян — це підгалузь майнового страхування, яка 

надає фізичним особам можливістьзабезпечити безпеку своєму майну перед 

ризиками які можуть пошкодити або знищити його, шляхом повного або 

часткового відшкодування збитків. Майнове страхування є однією з підгалузей 

страхування. Значення цього страхування зумовлене тим, що майно служить 

обов’язковим елементом життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового 

захисту майна є пріоритетним у системі страхових відносин. 

 Метoю данoгo дoслiдження є  дослідження особливостей  добровільного 

страхування майна в Україні. 
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Страхування майна в Україні проводиться у добровільній формі. 

Громадяни України мають змогу обрати страховий захист у будь-якій комбінації 

із запропонованих ризиків. Майно фізичних осіб страхується за загальним 

договором, окремими предметами домашнього майна громадян чи за групами 

предметів. Договір страхування майна фізичних осіб складається на певний 

період: від декількох місяців до року. Страхові ризики обчислюються 

математично, враховуючи статистику настання страхових випадків. Страхування 

майна фізичних осіб передбачає надання пільг певним категоріям громадян  [2]. 

Страхування майна юридичних осіб в Україні передбачає укладання 

декількох видів договорів: основних, додаткових чи спеціальних на строк від 1 

місяця до року зі щорічним уточненням вартості рухомого майна та нерухомості. 

Юридичні особи мають змогу страхувати, як власне майно, так і державне, 

орендне, лізингове чи заставне. Договір добровільного страхування майна 

юридичних осіб укладається на підставі письмової заяви, до якого в 

обов'язковому порядку додається повний опис застрахованого майна. 

Добровільне страхування майна в Україні (рухомого та нерухомого) 

насамперед направлено на захист житла (квартири, будинку), офісних будівель, 

торгових приміщень та всього, що знаходиться всередині від непередбачених 

ризиків.  

Об'єктом добровільного страхування майна підприємств, установ, 

організацій (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ), є майнові 

інтереси, пов'язані зі збитками, що виникли внаслідок страхового випадку з 

майном, яке належить підприємствам або одержане ними згідно з договорами 

майнових наймів (якщо не застраховане в наймодавця) або взяте в інших 

організаціях чи населення для переробки, ремонту, перевезення, на комісію, 

зберігання  [1]. 

З підприємствами можуть бути укладені договори страхування частини 

майна (окремого об'єкта, транспортних засобів, машин, будівель, обладнання, 

товарно-матеріальних цінностей) за повною вартістю (вибіркове страхування), 
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зокрема майна, переданого в оренду, експонатів виставок, страхування на час 

ведення експериментальних або дослідницьких робіт 

Договір страхування всього майна може бути укладений на балансову або 

договірну вартість або на певну її частину (процент). Якщо майно взяте на 

страхування на певну частину (процент), то всі об'єкти вважаються 

застрахованими на ту саму частину. 

Договір страхування майна, одержаного підприємством за договором 

майнового найму або прийнятого ним від інших організацій і населення для 

переробки, ремонту, перевезення, на комісію або зберігання, укладається на 

повну вартість цього майна на підставі даних бухгалтерських звітів підприємств, 

яким належить це майно і документів про їх прийняття (з урахуванням зносу). 

Основою для визначення суми відшкодування є дійсна вартість 

застрахованого майна на дату настання страхового випадку, яка визначається на 

основі нової вартості застрахованого предмета за вирахуванням зносу. 

 Згідно зі ст. 10 Закону України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ «Про 

підприємства в Україні» майном підприємства є основні фонди та оборотні 

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному 

балансі підприємства. Тобто під терміном «майно» слід розуміти будівлі, 

споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріали, товари 

та інші матеріальні цінності [4]. 

В свою чергу, під майном громадян розуміються предмети домашньої 

обстановки, ужитку і споживання, використовувані в особистому господарстві і 

призначені для задоволення побутових і культурних потреб сім'ї по праву 

особистої власності.  Об'єктом майнового страхування громадян не можуть бути 

документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, колекції, унікальні і 

антикварні предмети, вироби з дорогоцінних металів, каменів, предмети 

релігійного  культу і т.п. 

Страхування майна фізичних осіб - це підгалузь майнового страхування, 

яка історично виникла першою. Страхування майна фізичних осіб проводиться 

на випадок створення фінансової безпеки для власника майна.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/T088700?ed=2002_02_07&an=179
https://ips.ligazakon.net/document/view/T088700?ed=2002_02_07&an=179
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В умовах ринку сфера власності громадян розширюється за рахунок 

приватних підприємств, створення окремих виробництв, розвитку різного роду 

промислів тощо, що спричинює розвиток певної підгалузі страхування. 

Правила страхування можуть бути різноманітними у різних страховиків, 

але характерними для них є такі умови: 

- договори страхування майна громадян мають короткостроковий 

характер; 

- сплата страхових платежів може відбуватися в готівковій та безготівковій 

формі, одноразово за весь строк страхування чи в кінці дії основного договору; 

- для певних категорій страхувальників страховиками можуть надаватися 

пільги. 

Крім того, організаційна робота страховика, пов'язана з укладанням та 

обслуговуванням договорів страхування майна громадян, відповідає умовам, які 

застосовуються щодо інших видів ризикового страхування  [5, с. 831]. 

Страхування будівель громадян здійснюється в добровільній формі. До 

об'єктів страхування будівель і споруд відносять: будівлі, житлові будинки, 

садові будиночки, дачі, гаражі, погреби, хліви; зовнішні будівлі - тротуари, 

огорожа, ворота, збудовані на постійному місці, будівлі в стадії незавершеного 

будівництва, а також одночасно, з окремим визначенням страхової суми, можна 

застрахувати додаткове обладнання до будівель (газопровід, водозлив, водяні та 

газові лічильники та ін.), яке знаходиться у межах садиби страхувальника. 

Договором можна передбачити страхування цивільної відповідальності 

страхувальника та членів його родини за шкоду, яка може бути заподіяна при 

користуванні (розпорядженні) будівлями. 

Об'єкт страхування повинен знаходитись на постійному місці, мати стіни 

та дах. Страхуванню можуть підлягати й об'єкти під час будівництва. На 

страхування не приймаються зношені, аварійні й ті, що підлягають знесенню, 

будівлі, а також об'єкти, що розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, 

повені та інші стихійні лиха, якщо про це оголошено в установленому порядку. 
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Обсяг страхової відповідальності охоплює перелік конкретних подій, у разі 

настання яких страховик виплачує відшкодування  [3, с. 25]. 

Розмір страхової суми визначається на підставі експертизи (оцінки) 

об'єкта, проведеної страховиком або незалежним експертом, який має відповідні 

ліцензії, за участю страхувальника та нормативними і законодавчими 

документами, які регламентують розмір страхової суми. За результатами 

експертизи складається оцінний лист на будівлю. Страхова сума об'єкта 

страхування визначається за домовленістю між сторонами в межах договірних 

(ринкових) цін на момент страхування, а також з урахуванням цін на будівельні 

матеріали, вартості відновлення або капітального ремонту тощо, але не повинна 

перевищувати вартості будівель за ринковими цінами певного регіону. 

 Ринок страхування нерухомого майна громадян знаходиться в даний час 

на підйомі, свою позитивну роль в цьому зіграло у тому числі і введення майже 

два роки тому обов'язкового автострахування. У громадській думці поступово 

складається уявлення про необхідність страхування як однієї з форм захисту від 

всіляких неприємностей  [2]. 

B добровільному страхуванні майна на даний момент найбільш актуально 

страхування заміської нерухомості – котеджів, дачних будинків. У перспективі 

очікується посилення інтересу споживачів страхових послуг і до страхування 

квартир, особливо їх обробки. Це пов’язано з так званим “ремонтним бумом”, 

який останнім часом охопив українців: ремонтні і обробні роботи стають все 

більш складними і витратними, тому природно, що власник житла хоче 

гарантувати, що вкладені засоби не підуть прахом через те, що його сусіди зверху 

забудуть закрити кран. 

Серед основних причин, які перешкоджають розвитку страхування майна 

громадян в Україні, можна виокремити наступні: проблема забезпечення 

фінансової надійності та ліквідності активів вітчизняними страховими 

компаніями; недосконалий механізм захисту прав страхувальників; низькій 

рівень страхової культури населення, що всвою чергу породжує недовіру 

населення до страхових компаній; мала чисельність кваліфікованих спеціалістів 
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у сфері страхування; низький рівень доходів верст населення нашої країни; 

недосконалість існуючої нормативно-правової бази; низька якість пропонованих 

страхових продуктів та послуг; нехтування інтересів населення при здійсненні 

страхування майна; не відбувається впровадження різних інноваційних кроків у 

страховому сегменті національної економіки на відміну від розвинутих країн 

світу та інше [1]. 

Перспективи розвитку майнового страхування вимагають докорінних змін: 

підготовка та забезпечення кадрами учасників страхового ринку: збільшення 

чисельності працюючих на ринку страхування спеціалістів, залучення до роботи 

висококваліфікованих спеціалістів (сюрвеєрів, актуаріїв, брокерів, аварійних 

комісарів, аджастерів); з метою пропагування й розвитку добровільного 

страхування доцільним є розширення можливості використання страхових 

послуг різними верствами населення, зокрема малозабезпеченими громадянами; 

на законодавчому рівні необхідно врегулювати питання щодо розширення 

способів реалізації страхових послуг, включаючи електронні продажі страхових 

послуг за окремими видами страхування; з метою усунення причин можливості 

низької якості страхових послуг є потреба насамперед у розробці та затвердженні 

Національним банком, Уповноваженим органом та Фондом державного майна 

України національного стандарту визначення ліквідної вартості заставного 

майна (майнових прав), та вартості майна з метою страхування;  підвищення 

ефективності страхової діяльності можливе лише шляхом проведення 

ефективної державної політики, направленої на регулювання страхового ринку в 

Україні. 

Таким чином, майнове страхування - це галузь страхової діяльності, 

об'єктом страхового захисту якої виступає майно в різноманітних його проявах. 

Добровільне страхування майна громадян розповсюджується на рухоме та 

нерухоме майно, яке належить страхувальнику на правах власності або яким він 

володіє, користується, орендує чи розпоряджається на законних підставах. Як 

правило, об'єктами майнового страхування громадян (фізичних осіб) являються 

квартири, житлові і дачні будинки, господарські споруди, автомобілі, 
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різноманітні домашні предмети. 

Добровільне страхування майна юридичних осіб включає значно ширший 

перелік об'єктів: будівлі, промислові споруди, машини, обладнання, 

устаткування, транспорт, вантажі, будівельно-монтажні та інженерні ризики та 

інше. Майнове страхування для фізичних і юридичних осіб, як і інші види 

страхування, регулюється законом України «Про страхування». Страхування 

майна громадян в Україні здійснюється на певний період, зазвичай на рік, а в 

окремих випадках - на коротший термін. 
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Микола Щур 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

У статті автором проведено оцінку ефективності податкової політики 

регіонального рівня, яка засвідчила про впровадження в життя податкових 

механізмів, закладених ПКУ. Доведено, що на сьогоднi у реформуваннi системи 

державних фiнансiв залишився значна кiлькiсть невирiшених проблеп, а також 
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запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: податкові надходження, орендна плата, податок на доходи 

фізичних осіб, земельний податок, доходи. 

Питаʜʜя місцевих бюджетів ʜабуває особливоȉ актуальʜості ʜа шляху 

євроіʜтеграціȉ Украȉʜи. Стаʜовлеʜʜя місцевих бюджетів багато в чому залежить 

від правильʜості, повʜоти та оптимальʜості застосуваʜʜя положеʜь Бюджетʜого 

кодексу. Крім того, місцеві бюджети стали більш стабільʜими й 

передбачуваʜими, оскільки змеʜшилася кількість ʜепрофіʜаʜсоваʜих 

повʜоважеʜь. Екоʜомічʜий та соціальʜий розвиток будь-якоȉ краȉʜи зʜачʜою 

мірою залежить від розвитку ȉȉ територій. Це, своєю чергою, потребує 

відповідʜого фіʜаʜсового забезпечеʜʜя, що реалізується через формуваʜʜя 

місцевих бюджетів. Підвищеʜʜя зʜачеʜʜя місцевих бюджетів у реалізаціȉ 

соціальʜого й екоʜомічʜого регулюваʜʜя є визʜачальʜим чиʜʜиком подальшого 

розвитку краȉʜи. Актуальʜість проблеми формуваʜʜя доходів місцевих 

бюджетів і використаʜʜя ȉхʜіх коштів зросла в умовах фіʜаʜсово-екоʜомічʜоȉ 

кризи. Забезпечеʜʜя місцевого самоврядуваʜʜя стабільʜими та достатʜіми 

фіʜаʜсовими ресурсами є запорукою стаʜовлеʜʜя дієздатʜоȉ та ефективʜоȉ 

місцевоȉ влади. Причому без фіʜаʜсовоȉ самостійʜості місцевих бюджетів з її 

числеʜʜими складʜиками й урахуваʜʜя податкового потеʜціалу кожʜоȉ територіȉ 

побудова та розвиток ефективʜоȉ ʜаціоʜальʜоȉ екоʜоміки ʜеможливі. 

Теоретичʜим і практичʜим аспектам формуваʜʜя та використаʜʜя коштів 

місцевих бюджетів присвячеʜо роботи вітчизʜяʜих учеʜих, серед яких: 

В. Аʜдрущеʜко, С. Буковиʜський, О. Василик, М. Васильєва, І. Гнидюк, 

І. Луʜіʜа, В. Опаріʜ, В. Федосов, В. Цитович, І. Чугуʜов, Л. Ходский, С. Юрій. 

Окремі питаʜʜя багатограʜʜоȉ проблеми зʜайшли своє відображеʜʜя у працях 

зарубіжʜих учеʜих: Р. Аграʜоффа, Р. Бірда, Ш. Блаʜкарта, А. Вагʜера, Р. 

Гʜейста, Ж. Ле Шательє, Р. Масгрейва, А. Сміта. 

Ціллю статті є дослідження механізму формування місцевих бюджетів за 

рахунок податкових надходжень. 

Головʜими за зʜачеʜʜям і показʜиком ʜезалежʜості місцевого бюджету, 
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одʜак ʜе обов'язково ʜайбільшими за розмірами, є податкові ʜадходжеʜʜя до 

місцевих бюджетів. Ȉх диʜаміка має теʜдеʜцію до зростаʜʜя. Осʜову податкових 

доходів місцевих бюджетів формують ʜаступʜі податки та бори: податок ʜа 

доходи фізичʜих осіб, плата за землю, екологічʜий податок, місцеві податки та 

збори, єдиʜий податок для суб'єктів малого підприємʜицтва. Податок ʜа доходи 

фізичʜих осіб продовжує зберігати позицію ʜайвагомішого за обсягом джерела 

прибутковоȉ частиʜи місцевих бюджетів, ʜезважаючи ʜа переспрямуваʜʜя його 

зʜачʜоȉ частки до державʜого бюджету [8, 9]. Його частиʜа дохідʜоȉ бази 

місцевих бюджетів складає 45,6%.  

Надходжеʜʜя цього податку за 2018 рік склали 54,9 млрд грʜ, що ʜа 7,6 млрд 

грʜ, або ʜа 12,2%, меʜше аʜіж за попередʜій рік. Диʜаміку ʜадходжеʜʜя податку 

ʜа доходи фізичʜих осіб відображеʜо ʜа рисуʜку 1. Розмір ʜадходжеʜʜя податку 

ʜа доходи фізичʜих осіб до того чи іʜшого виду бюджету залежить від рівʜя 

цього бюджету, від його місця в структурі бюджетʜоȉ системи Украȉʜи. 

 

Рисунок  1 – Диʜаміка ʜадходжеʜь податку ʜа доходи фізичʜих осіб до 

місцевих бюджетів Украȉʜи за 2016-2020 рр. 

 

За досліджуваʜий період плата за землю в Украȉʜі має стабільʜу зростаючу 

теʜдеʜцію. Сама частка плати за землю в податкових ʜадходжеʜʜях і в доходах 

місцевих бюджетів коливається, міʜяючи теʜдеʜцію. У структурі плати за землю 

щорічʜо відбуваються зміʜи за рахуʜок більш диʜамічʜого ʜарощуваʜʜя 

ореʜдʜоȉ плати та повільʜішого зростаʜʜя ʜадходжеʜь земельʜого податку. Ці 

процеси відображеʜі ʜа рисуʜку 2. 
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Збільшеʜʜя ʜадходжеʜь від ореʜдʜоȉ плати зумовлеʜе вдоскоʜалеʜʜям 

адміʜіструваʜʜя аʜалізоваʜого виду ʜадходжеʜь, покращеʜʜям обліку ореʜдарів 

земельʜих діляʜок та обліку власʜих земельʜих діляʜок у земельʜому кадастрі 

[2, с. 129]. ʜововведеʜʜям Податкового кодексу Украȉʜи стало запроваджеʜʜя 

екологічʜого податку, який заміʜив собою збір за забрудʜеʜʜя ʜавколишʜього 

природʜого середовища. Цей податок є загальʜодержавʜим, а отже є 

обов'язковим для справляʜʜя ʜа всій територіȉ Украȉʜи. Осʜовʜа частиʜа коштів 

залучеʜих цим податком спрямовується до Державʜого бюджету Украȉʜи. 

 

Рисунок 2 – Диʜаміка ʜадходжеʜь плати за землю до місцевих бюджетів  

Украȉʜи за 2016-2020 рр. (млрд грʜ). 

 

Пріоритетʜим ʜапрямом посилеʜʜя дохідʜоȉ бази місцевих бюджетів є 

місцеві податки і збори. Від ʜих до місцевих бюджетів у 2020 р. поступило поʜад 

27 млрд грʜ, що у поʜад 10 разів більше аʜіж аʜалогічʜий показʜик за 2016 р. 

Питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів 

була доволі ʜезʜачʜою, проте з 2018 р. почала стрімко рости, і стаʜом ʜа 2020 

рік займала 22,4%. 

Розгляд зарубіжʜоȉ системи місцевого оподаткуваʜʜя показав, що за 

рахуʜок місцевих податків у США формується 65% доходів місцевих бюджетів, 

у Фраʜціȉ – 60%, ʜімеччиʜі – 45%, Великій Бритаʜіȉ – 36%, Япоʜіȉ – 33%. 

Кількість місцевих податків і зборів у більшості зарубіжʜих краȉʜ стаʜовить від 

20 до100.  
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Отже, ʜезважаючи ʜа те, що осʜовʜу частку в ʜаходжеʜʜях до місцевих 

бюджетів стаʜовить податок ʜа доходи фізичʜих осіб та плата за землю, потрібʜо 

посилювати роль місцевих податків. Запроваджеʜʜя ʜових видів податків і 

зборів ʜе дали змоги суттєво збільшити податкові ʜадходжеʜʜя [5, с. 210].   

Найвагомішим серед місцевих податків і зборів у 2020 р. був єдиʜий 

податок для суб'єктів малого підприємʜицтва, який ʜадійшов у сумі майже 

11 млрд грʜ, що ʜа 32,5% більше за аʜалогічʜий показʜик 2016 р. . 

Стосовʜо перспективи збільшеʜʜя ʜадходжеʜь від іʜших місцевих податків 

і зборів, зокрема збору за місця паркуваʜʜя траʜспортʜих засобів, збору за 

проваджеʜʜя деяких видів підприємʜицькоȉ діяльʜості, туристичʜого збору, 

можʜа зазʜачити що воʜи здатʜі суттєво поповʜяти місцеві бюджети [7]. 

Запроваджеʜʜя Податкового кодексу Украȉʜи вʜесло зʜачʜі корективи до 

переліку місцевих податків і зборів. Одʜак порівʜяльʜий аʜаліз ʜадходжеʜь цих 

податків показав ʜезʜачʜі коливаʜʜя, що свідчить про ʜезміʜʜість ролі місцевих 

податків і зборів у ʜаповʜеʜʜі прибутковоȉ частиʜи місцевих бюджетів [3].  

Слід ʜаголосити, що згідʜо з Європейською хартією місцевого 

самоврядуваʜʜя, до якоȉ приєдʜалась Украȉʜа і викоʜаʜʜя якоȉ є одʜією із умов 

тісʜішоȉ співпраці із Європейським Союзом, оргаʜи місцевого самоврядуваʜʜя 

повиʜʜі мати право в межах ʜаціоʜальʜоȉ екоʜомічʜоȉ політики ʜа власʜі 

адекватʜі фіʜаʜсові ресурси, якими воʜи могли б вільʜо розпоряджатися в межах 

своȉх повʜоважеʜь. У зв'язку із цим ключовою передумовою подальшого 

розвитку громадяʜського суспільства визʜачеʜо глибоку і системʜу реформу 

місцевого самоврядуваʜʜя, яка в ʜайближчій перспективі передбачає створеʜʜя 

його екоʜомічʜого фуʜдамеʜту [1, с.163].  

Важливо, щоб за рахуʜок власʜих податкових джерел місцеві оргаʜи влади 

могли фіʜаʜсувати 60-80% своȉх потреб. У цьому разі ȉх залежʜість від рішеʜь 

вищих оргаʜів влади стосовʜо прибутковоȉ частиʜи місцевих бюджетів буде 

міʜімальʜою. 

Узагальʜеʜʜя міжʜародʜого досвіду та виявлеʜʜя ʜедоліків ісʜуючоȉ 

системи формуваʜʜя місцевих бюджетів Украȉʜи дозволяє зробити висʜовки про 
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те, що для зміцʜеʜʜя ȉх дохідʜоȉ частиʜи ʜеобхідʜо: посилити фіскальʜе 

зʜачеʜʜя податкових доходів місцевих бюджетів за рахуʜок податків, що 

відповідають теоретичʜим вимогам щодо доцільʜості ȉх ʜадаʜʜя у 

розпоряджеʜʜя місцевих оргаʜів влади, з одʜочасʜим послаблеʜʜям фіʜаʜсовоȉ 

залежʜості оргаʜів місцевого самоврядуваʜʜя від міжбюджетʜих траʜсфертів, 

що ʜадаються ȉм з державʜого бюджету;  збільшити частку податкових доходів, 

що ʜе враховується при визʜачеʜʜі міжбюджетʜих траʜсфертів; удоскоʜалити 

порядок мобілізаціȉ доходів до місцевих бюджетів.  
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АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

У даній статті визначено основні характеристики та проаналізовано фіскальну 

ефективність справляння одного із основних бюджетоутворюючих податків – 

податку з доходів фізичних осіб. За допомогою статистичних даних було 

досліджено динаміку змін головних показників як на макро- так і на мікрорівнях, 

які мають вплив на оподаткування з доходів платників та їх внесок у формуванні 

фінансових ресурсів держави.  

Ключові слова: Фіскальна ефективність податку, прогресивна ставка, система 

оподаткування доходів фізичних осіб, пряме оподаткування, податкові 

надходження, податок на доходи фізичних осіб. 

Прямі податки відіграють важливу роль у формуванні бюджету та 

набувають форми інструменту, які впливають на соціально-економічні процеси 

будь-якої країни. Держава  через прямі податки може регулювати як 

інвестиційну діяльність так і діяльність суб’єктів господарювання тощо [14]. На 

сьогоднішній день існує чимало гіпотез з питань чи відповідає система 

оподаткування доходів громадян ефективному справлянні таких податків та 
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принципу соціальної справедливості. Саме тому так важливо дослідити та 

проаналізувати механізм ефективності роботи системи оподаткування з доходів 

населення.  

Мета дослідження: визначити особливості фіскальної ефективності  

прямого оподаткування за сучасних умов в Україні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На даний момент  існує чимало 

наукових робіт, статей, доповідей з питань фіскальної ефективності 

оподаткування доходів. Різні автори по усьому світу багато років досліджують 

проблематику з формування та раціонального розподілу грошових коштів, з 

податків на доходи.  

Останні дослідження, які розглядали питання спроможності ефективного  

наповнення бюджетів грошовими ресурсами були такі науковці: Чижова Т.В. 

[10], Крисоватий А.І., Андрущенко В.Л.,  Соколовська А.М., Дутова Н.В. у своїй 

роботі дослідила основні проблемні ділянки системи оподаткування доходів 

фізичних осіб та шляхи їх подолання на основі досвіду іноземних країн; Клімова 

А., яка підтримувала у своїй роботі ідею про впровадження прогресивної шкали 

ставки для податку на доходи фізичних осіб; Швабій К.І., Верцун А., Дем’янчук 

М.А., які у своїй науковій роботі досліджували динаміку податкових надходжень 

до державного бюджету України та інші.  

Виклад основного матеріалу. Як вже було раніше згадано, пряме 

оподаткування займає провідну роль у формуванні бюджетно-податкової 

політики та впливає на соціально-економічне піднесення країни. Тому потрібно 

визначити сутність прямих податків в системі оподаткування доходів фізичних 

осіб та її роль у формуванні бюджетно-фінансових відносин між державою та 

населенням країни [10-13]. 

Пряме оподаткування – це податки, які стягуються в обов'язковому 

порядку з доходів фізичних та юридичних осіб, які формують бюджетно-

податкові відносини і мають прямий вплив на формування та регулювання 

фінансових ресурсів держави. 

Важливість податків з доходів фізичних осіб з кожним роком все більше 
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зростає. Тому необхідно визначити сутність та перспективи фіскальної 

ефективності одних із основних бюджетоутворюючих податків, а саме податку 

на доходи фізичних осіб.  

Основним методом аналізу фіскальної ефективності прямого 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні є оцінка динаміки у розрізі 

категорій, за допомогою чого можливо дослідити коливання обсягу головних 

бюджетоутворюючих податків до бюджетів України. Також до сучасних методів 

дослідження фіскальної ефективності відносять розрахунок питомої ваги у 

доходах бюджетів та показники, які співвідносять обсяг грошових надходжень 

податку до обсягу ВВП країни [9].  

Тепер визначимо сутність терміну «система оподаткування доходів 

фізичних осіб». Система оподаткування доходів фізичних осіб – це сукупність 

певних методів та дій  між якими є взаємозв’язок, цей зв’язок виражається через 

оподаткування доходів фізичних осіб – нерезидентів та фізичних осіб – 

резидентів за участі податкового агента. Дана система реалізується за рахунок 

застосування відповідного фіскального інструментарію під впливом різних 

факторів [6].  

Серед усіх бюджетоутворюючих податків в системі оподаткування доходів 

фізичних осіб лідером є податок на доходи фізичних осіб. Про це свідчить 

статистичні дані по податку, адже надходження з нього займають левову частку  

грошових коштів у порівнянні із іншими податковими надходженнями серед 

прямих податків.  

Якщо порівняти надходження від податку на доходи фізичних осіб за 2020 

рік із 2016 роком, абсолютний приріст становить більш ніж в 2 рази. Це 

підтверджує цінність даного податку у функціонуванні держави та паралельному 

підвищенні загального добробуту суспільства. З огляду на наведені результати 

(табл.1), спостерігається помітна тенденція зростання надходжень, кожен 

наступний рік відображає позитивний ефект, проте і з кожним роком показник 

темпу приросту зменшується.  
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Таблиця 1 – Динаміка змін податкових надходжень до Зведеного бюджету 

України та їх темп приросту за період 2016-2020 рр. 

Назва податку 
Темп приросту, % 

2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019 

Податок на доходи фізичних осіб 34,7 23,8 19,8 7,1 

Податок на прибуток підприємств 21,9 44,7 10,5 1,0 

Податок на додану вартість 33,3 19,3 1,1 5,8 

Акцизний податок 23,0 7,3 -1,9 15,4 

*Джерело: сформовано автором за статистичними даними [7]. 

 

Другий за важливістю у формуванні бюджету прямого оподаткування є 

податок на прибуток підприємств, який також впродовж 2016 – 2020 рр. має 

скорочення темпу приросту з кожним роком, проте на даний час знаходиться у 

позитивній динаміці. Найбільший темп приросту спостерігається у 2017 – 

2018 рр. - 44,7%, а найменший за 2019 – 2020 рр. - 1,0%.  

Проаналізувавши податок на додану вартість бачимо, що найбільший 

показник темпу приросту був 2016 – 2017 рр. - 33,3%, а найменший - у 2019 – 

2020 рр. - 1,1%.  

Акцизний податок у 2016 – 2017 рр. мав темп приросту 23%, а у 2018 – 

2019 рр. - скорочення на 1,9%.  

Загалом динаміка податкових надходжень має досить позитивний 

характер, проте майже по кожному податку відбувається зменшення темпу 

приросту. Причиною цього є ряд певних зовнішніх та внутрішніх факторів, які 

впливають на обсяги податкових надходжень (кризова ситуація в країні, 

зменшення кількості зайнятого в економіці населення та їх платоспроможність 

до сплати податків, податкова політика, наявність «тіньового сектору 

економіки», наявність недоліків у законодавчій базі податкової системи, тощо). 

Дослідивши надходження до Зведеного бюджету України, тепер 

проаналізуємо та визначимо частку надходжень податку на доходи фізичних осіб 

до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів. Згідно таблиці 2, ми 

бачимо, що у 2016 році до Державного бюджету України надійшло найменше 

коштів порівняно з наступними роками - всього 616 274,8 млн. грн, з цієї суми 
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податок на доходи фізичних осіб складає 59 810,5 млн. грн (9,7%). Найбільша 

сума коштів надійшла у 2020 році - 1 076 016,7 грн, з них частина податку на 

доходи фізичних осіб становить 117 281,3 млн. грн або 10,89%.  

Таблиця 2 – Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів та до бюджету держави за період від 2016 по 2020 рр. 

Рік 

Державний 

бюджет 

України, 

млн. грн 

Надходження 

ПДФО у складі 

Державного 

бюджету 

України, млн. грн 

Частка, 

% 

Місцевий 

бюджет, 

млн. грн 

Надходження 

ПДФО у 

складі 

місцевого 

бюджету, 

млн. грн 

Частка,% 

2016 616 274,8 59 810,5 9,7 146,6 79,0 53,8 

2017 793 265,0 75 033,4 9,5 191,9 110,0 57,3 

2018 928 108,3 91 741,8 9,9 233 930,3 138 064,4 59,0 

2019 998 278,9 109 954,0 11,0 275 016,4 165 430,9 60,1 

2020 1 076 016,7 117 281,3 10,9 289 986,0 177 768,5 60,3 

*Джерело: сформовано автором за даними [1, с.115; 4]. 

 

Розглянемо загальні податкові надходження у місцевих бюджетах 

найменша сума у 2016 році - 146,6 млн. грн, з них податок на доходи фізичних 

осіб - 79,0 млн. грн або 53,8%. До загального фонду місцевих бюджетів за 2020 

рік надійшло 289 986,0 млн. грн. Темпи приросту фактичних податкових 

надходжень до місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік 

у порівнянні з 2019 роком складає 7,5%. Загальний обсяг податку на доходи 

фізичних осіб за 2020 рік – 177 768,5 млн. грн, приріст порівняно з 2019 роком -

12 337,6 млн. грн.  

Отже, за результатами таблиці 2, можна сказати, що з року в рік податок 

на доходи фізичних осіб відіграє важливу роль у наповненні фінансовими 

ресурсами місцевих бюджетів, а саме - більш ніж на 60%. Тільки за 2020 рік темп 

приросту надходжень до місцевого бюджету, порівняно з 2016 роком, 

збільшився майже в 2 рази.  

Проаналізувавши динаміку податкових надходжень місцевих бюджетів та 

надходження державного бюджету, розглянемо та розрахуємо показники оцінки 

ефективності податку на доходи фізичних осіб за період 2016-2020 рр. За 
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наявними статистичними даними [7] ми провели дослідження по фіскальній 

ефективності податку на доходи фізичних осіб (табл.3).  

Таблиця 3 – Аналіз фіскальної ефективності податку на доходи фізичних 

осіб 2016-2020 рр. 

Показники\Рік 2016 2017 2018 2019 2020 

Приріст податку на доходи 

фізичних осіб,% 
132,7 125,5 122,3 119,8 106,7 

Приріст ВВП, % 120,4 125,1 119,3 111,7 105,5 

Частка податку на доходи 

фізичних осіб у ВВП, % 
2,5 2,5 2,6 2,8 2,8 

Надходження з податку на 

доходи фізичних осіб 
59 810,5 75 033,4 91 741,8 109 954,0 117 281,3 

Коефіцієнт ефективності 

податку на доходи фізичних 

осіб 

13,9 13,9 14,4 15,6 15,6 

Коефіцієнт еластичності 

податку на доходи фізичних 

осіб 

1,10 1,00 1,02 1,07 1,01 

*Джерело: сформовано автором за статистичними даними [7]. 

 

З інформації таблиці 3 спостерігаємо поступове скорочення приросту 

надходжень податку на доходи фізичних осіб. Однією із причин цього може бути 

розвиток «тіньового сектору економіки» або ж як її називають ще виплата 

заробітної плата «у конвертах». Боротьба з «тіньовою економікою» є однією із 

пріоритетних цілей держави.  

Коефіцієнт еластичності податкових надходжень визначає рівень змін під 

впливом певних економічних факторів. Норматив даного показника дорівнює 

1%. Якщо коефіцієнт більший 1% даний податок є еластичним, характеризується 

як, справляє позитивний ефект на економіку, якщо ж менше 1 – нееластичним. 

З рисунку 1 бачимо, що протягом останніх 5 років коефіцієнт еластичності 

має стабільний характер. Це означає, що не зважаючи на усі негативні фактори, 

які можуть впливати на обсяг надходжень з податку на доходи фізичних осіб, 

даний коефіцієнт залишається незмінним (еластичним). 

Також, слід звернути увагу на такий показник як коефіцієнт ефективності 

податку на доходи фізичних осіб. Він розраховується як співвідношення частки 

податку на доходи фізичних осіб у ВВП до ставки податку (тобто 18%). Саме цей 
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показник відображає віддачу національної економіки, а при його підвищенні 

видно зростання фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб або 

будь-якого іншого досліджуваного податку [8, с.97]. 

 

 

Рисунок 1 –Динаміки коефіцієнта еластичності податку на доходи 

фізичних осіб за останні 5 років. 

 

Також, важливо звернути увагу на зміни економічних показників, які 

можуть впливати на надходження від податку з доходів фізичних осіб до 

Державного бюджету станом на 2017-2019 рр. (табл.4). 

Таблиця 4 – Економічні показники, які можуть впливати на податкові 

надходження з податку на доходи фізичних осіб за останні 3 роки. 

Показник 

Рік 

Абсолютне 

відхилення, тис 

грн. 

Відносне 

відхилення,% 

2017 2018 2019 
2019-

2017 

2019-

2018 

2019-

2017 

2019-

2018 

Індекс зростання споживчих 

цін,% 
113,7 109,8 104,1 -9,6 -5,7 -8,4 -5,2 

Середньомісячна заробітна 

плата, грн 
8 777,0 10 573,0 12 264,0 3 487,0 1 690,0 39,7 15,9 

Середньорічна чисельність 

населення зайнятого в 

економіці, тис. осіб 

17 193,2 17 296,2 17 381,8 188,6 85,5 1,1 0,5 

*Джерело: сформовано автором за матеріалами [1,с.116], [3]. 
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Згідно даних таблиці 4, середньомісячний показник заробітної плати має 

базове абсолютне відхилення 3 487 грн. Відносне відхилення (приріст) 

середньомісячної заробітної плати за 2019 – 2017 рр. дорівнює 39,7%.  

Наступний показник, який впливає на надходження з податку на доходи 

фізичних осіб - середньорічна чисельність населення, яка зайнята в економіці. З 

таблиці 4 ми спостерігаємо позитивну динаміку цього показника.  

Останній показник, не менш важливий – це індекс зростання споживчих 

цін. З таблиці 4 бачимо абсолютне зменшення у 2019 порівняно з 2017 роком на 

9,6, а відносне відхилення становить -8,4. 

На рисунку 2 можна візуально розглянути та охарактеризувати вміст 

податку на доходи фізичних осіб та відповідно їх частку у державному бюджеті. 

Надходження до державного бюджету у 2018 році – 928 108,3 млн. грн з них 

91 741,8 млн. грн надходження з податку на доходи фізичних осіб або 9,8%.  

 

Рисунок 2 – Надходження з податку на доходи фізичних осіб до 

Державного бюджету України за 2018-2020 рр., млн.грн. 

 

У 2019 році сума надходжень збільшила проти 2018 на 70 170,6 млн. грн, 

відповідно і вміст надходження податку з доходів громадян, а саме збільшився 

на 18 212,2 млн. грн їх частка у відсотках – 11,01. І найбільшими показники має 

 0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1000 000,0

1200 000,0

2018 2019 2020

928 108,3
998 278,9

1076 016,7

91 741,8 109 954,0 117 281,3

9,8 11,01 11

Державний бюджет Податок на доходи фізичних осіб Частка ПДФО, %



311 
 

2020 рік, сума надходжень до державного бюджету склав 1 076 016,7 млн. грн, в 

цьому році також спостерігається збільшення частки надходжень податку з 

доходів громадян – 117 281,3 млн. грн, що у відсотках також становить 11,0. 

 

Рисунок 3 – Надходження з податку на доходи фізичних осіб до 

державного бюджету (плановий) України станом на 01.02.2021 рік. 

 

Рисунок 3 відображає грошові кошти, які надійшли з податку на доходи 

фізичних осіб до державного бюджету станом на 01.02.2021 рік. Зазначимо, що 

дані державного бюджету мають плановий характер і на даний момент частка 

податку з доходів громадян у складі державного бюджету становить 0,8%. 

Відповідно Закону України «Про Державний  бюджет України на 2021 рік» 

відомо, що плановий загальний показник доходів до державного бюджету на 

2021 рік склав 1 084 034 307,3 грн [2]. А показник планових надходжень з податку 

на доходи фізичних осіб до загального фонду бюджету складає 137 580 075,8 грн. 

Тоді частка податку з доходів у державному бюджеті на 2021 році буде становити 

12,7%, проти 2020 року в перспективі збільшення на 1,7%.  

Фіскальна ефективність системи оподаткування доходів фізичних осіб 

являється провідним інструментом в управлінні та формуванні фінансових 

ресурсів держави та впливає на соціально-економічне зростання країни загалом. 

Крім того фіскальна ефективність стягнення податку несе за собою і негативну 
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сторону, яка порушує ефективний розподіл грошових коштів між усіма 

верствами населення держави. Дослідивши ряд показників, які впливають на 

надходження до бюджетів України, можна дійти до висновку, що податок на 

доходи фізичних осіб є не тільки основним регулятором бюджетно-податкових 

відносин, але і являється важливим важелем в підтримці соціальної захищеності 

населення країни.  
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УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті доведено, що аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємств є важливим засобом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Запропоновані напрями підвищення ефективності фінансової 

діяльності підприємства. 

Ключові слова: фінансові результати, підприємство, аналітична функція, 

управлінське рішення, система показників. 

Нестабільність розвитку ринкової економіки зумовлює необхідність 

якісної та своєчасної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання. Це 

допоможе визначити конкурентні переваги та виробничий потенціал, що 

сприятиме формуванню дієвого комплексу заходів, направлених на закріплення 

лідируючих позицій суб’єкта господарювання на ринку та забезпечення його 

фінансової стабільності. 

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом 

економічного аналізу. Основними завданням проведення фінансового аналізу є 

оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточний періоди, 

виявлення факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники 

роботи підприємства. 

Дослідженню значення та особливостей проведення оцінки фінансового 

стану суб’єкта господарювання присвячено ряд робіт вітчизняних та 

закордонних вчених-економістів, серед яких треба виділити праці 
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Г. Г. Кірейцева, Б. Є. Грабовецького, Т. А. Обущак, Т. В. Безбородова, І. О. 

Бланка, М. Д. Білик, М. Г. Чумаченко, О. В. Яриш, О. М. Волкова, М. О. 

Федотова, Н. О. Русака та інших.  

Незважаючи на здобутки науковців, питання аналізу фінансового стану 

підприємств залишається дискусійним і потребує подальшого дослідження, що і 

зумовило вибір теми випускної кваліфікаційної роботи, її мету, предмет та об’єкт 

дослідження. 

Метою роботи є вивчення теоретичних основ та економічної сутності 

фінансового стану суб’єкта господарювання, а також формування основних 

напрямків поліпшення. 

В сучасних умовах господарювання є актуальними проблеми формування 

фінансових результатів діяльності підприємств. Вони торкаються такого 

життєво важливого аспекту, як вільна орієнтація у фінансовому житті суб’єкта 

господарської діяльності, що дає можливість планувати подальший розвиток, 

визначати поточне положення справ, ідентифікувати причини виникнення тієї чи 

іншої ситуації [7, с. 233] 

Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить вiд того, 

наскільки швидко i правильно воно орієнтується у ринкових відносинах. Тому 

особливої важливості та необхідності набуває аналіз фінансових результатів, як 

основної умови функціонування підприємства та його розвитку на 

конкурентному ринку. Вчасний та об’єктивний аналіз фінансових результатів 

сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, найбільш 

раціональному використанню виробничих та фінансових ресурсів, усунення 

зайвих витрат. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств є 

важливим засобом підвищення конкурентоспроможності підприємства, цей факт 

набуває все більшого значення в умовах ринкової економіки. [3].  

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств є важливим засобом 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, цей факт набуває все 

більшого значення в умовах ринкової економіки.  

В сучасних складних умовах господарювання аналіз фінансового стану – 
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необхідна складова процесу управління підприємством. Практичною 

реалізацією даного напрямку фінансового аналізу є, перш за все, виявлення 

можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, 

визначення перспектив його подальшого розвитку.  

Існує низка проблемних та невирішених завдань, що стосуються аналізу 

фінансової діяльності підприємств, зокрема:  

─  аналітичну функцію розглядають, як правило, відокремлено від 

управлінського процесу, що порушує взаємозв’язок елементів системи 

управління підприємством; 

─  висвітлення змісту аналітичних процедур найчастіше здійснюється на 

основі теоретичних положень, без урахування особливостей практичної 

діяльності; 

─  спроби розширювати кількість аналітичних показників та коефіцієнтів не 

здійснює позитивного впливу на якість аналітичної роботи вітчизняних 

підприємств [4, с.78] . 

Вище зазначене свідчить про необхідність подальшого удосконалення 

інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану 

підприємств з метою оптимізації процесу прийняття управлінських рішень.  

Успішна діяльність підприємства в значній мірі залежить від якості, 

достовірності, повноти й неупередженості отримуваної інформації як про 

внутрішній стан підприємства, так і про зовнішні зміни умов діяльності. 

Головним джерелом інформації виступає фінансова звітність [3]. 

Найбільш важливою властивістю фінансової звітності як інформаційного 

продукту є її якість. Основними причинами зниження якості фінансової звітності 

в сучасних умовах господарювання є: 

─  низька ефективність ринку капіталу, що проявляється в інертності реакції 

користувачів на зміни, що відбуваються в діяльності підприємства і 

відображаються в звітності; 

─  невідповідність змістовного наповнення фінансової звітності потребам її 

користувачів; 
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─  консерватизм та упередженість національних облікових регуляторів, які 

можуть виступати перепоною на шляху до застосування передового 

міжнародного досвіду [1, с. 185]. 

Слід відмітити, що фінансова звітність в Україні, незважаючи на 

реформування і вдосконалення вітчизняного бухгалтерського обліку протягом 

останніх двох десятиліть, все ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

На сьогодні, розкриваючи методику аналізу фінансового стану, слід 

опиратися на існуючу нормативну базу. За результатами дослідження 

нормативних методик було виділено їх основні недоліки та напрями подолання 

існуючих проблем, які наведені у таб. 1. 

Таблиця 1 ─ Існуючі проблеми аналізу фінансового стану та шляхи їх 

подолання. 

№ Проблеми Напрями вирішення 

1. 

окремі методики мають застаріли назви 

форм фінансової звітності та відповідно 

використовують посилання на вже неіснуючі 

статті; 

удосконалення інформаційного та 

методичного забезпечення аналізу 

фінансового стану підприємства; 

2. 

рекомендовані методики направлені на 

ретроспективний аналіз, хоча метою деяких 

є оцінка майбутнього стану підприємств, що 

є неможливим за відсутності належного 

наукового обґрунтування; 

розробка методичного забезпечення 

процесу прогнозування фінансового стану 

підприємства; удосконалення структури 

аналізу стану підприємства, залежно від 

мети та змісту роботи на кожному етапі; 

3. 

спостерігається ототожнення різних 

напрямків оцінки фінансового стану 

(наприклад: фінансова стійкість та 

платоспроможність); 

переглянути та доопрацювати основні 

показники процесу визначення 

фінансового стану підприємства 

4. 

більшість методик аналізу пропонують 

розрахунок занадто великої кількості 

показників та коефіцієнтів (34-46 

абсолютних показників та фінансових 

коефіцієнтів); 

розробка методики комплексної бальної 

оцінки фінансового стану підприємства, 

яка б дозволила проаналізувати стан 

підприємства за оптимальною сукупністю 

фінансових показників та коефіцієнтів 

5. 

запропоновані оптимальні значення 

коефіцієнтів, залучені із зарубіжного 

досвіду, тобто не враховують а ні реальної 

ситуації в Україні, а ні особливостей галузей 

економіки 

адаптувати методики аналізу та значення 

коефіцієнтів відповідно до реалій в країні 

та особливостей галузей 

 

Підсумовуючи зазначені недоліки існуючої нормативної методики аналізу 

фінансового стану, необхідно виділити головне невирішене питання сьогодення 
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– напрямки оцінки фінансового стану підприємств та систему показників, які 

слід розраховувати при цьому.  

Основними аналітичними показниками, що характеризують фінансовий 

стан, є коефіцієнти. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає у порівнянні їхніх 

значень з базисними величинами, а також у вивченні їхньої динаміки.  

Позитивними сторонами фінансових коефіцієнтів є:  

─ можливість об’єктивного порівняння;  

─ легкість в обчисленні;  

─ елімінування інфляційних перекручень тощо. 

Але фінансові коефіцієнти характеризуються низкою недоліків, зокрема: 

─ неможливість адаптації до економічних умов країн з перехідною 

економікою; 

─ навчальний характер; 

─ спрямованість на глибше вивчення раніше відомих методик; 

─ практичний досвід носить суто ілюстративний характер і не відбиває 

реальних умов, що склалися на підприємстві; 

─ не розроблені підходи, які враховували б галузеву специфіку діяльності 

підприємств [5, с.62].  

Для підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства 

необхідно:  

1) забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та 

ризиком, враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі, 

тим вища доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати 

платоспроможності;  

2) забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності;  

3) здійснювати комплекс заходів з поліпшення надання послуг, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства щодо видів послуг, цін та якості 

пропонованої послуг;  

4) забезпечити ефективне управління капіталом;  

5) здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на 
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точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути 

науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними;  

6) виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, улаштовувати 

плани й управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім виконанням;  

7) оцінювати результати діяльності підприємства, його підрозділів і 

працівників. 

Аналіз фінансового стану підприємства зумовлений потребою 

систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, 

переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні 

використання фінансових ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення 

фінансової стабільності підприємства, оскільки фінансові результати є базою 

розрахунку ресурсного потенціалу підприємства. Під час аналізу фінансового 

стану підприємства можна використовувати найрізноманітніші прийоми, методи 

та моделі аналізу, їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних 

цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку 

[2, с. 74]. 

Безумовно в сфері аналізу фінансового стану залишається ряд невирішених 

питань щодо належного інформаційного забезпечення, розробки практичного 

впровадження факторного аналізу та прогнозування фінансового стану 

вітчизняних підприємств із врахуванням особливостей їх діяльності та постійно 

змінюваного правового законодавства України. 
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В статті розкрито проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в 

країні. Охарактеризовано фінансове забезпечення, яке являє собою процес 

розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства 

необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінансової 

діяльності в майбутньому періоді. Проведено диференціацію методів 

фінансового планування залежно від розміру підприємства. Показано, що одним 

із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і 

середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та 

підвищення рівня життя громадян. 
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малі підприємства, фінансове планування, бізнес, фінансові показники, 

інвестори. 

Розвиток малих підприємств відіграє ключову роль у структурній 

перебудові економіки в трансформаційних країнах. Малі підприємства є 

найбільш масовою формою ділової активності і більш стійкою до несприятливих 

умов, які можуть виникнути в сфері бізнесу. Саме діяльність цих підприємств є 

основним шляхом формування в суспільстві найбільш демократичного 

суспільного прошарку, так званого «середнього класу», завдяки якому значною 

мірою відбувається якісне зростання економіки та рівня життя населення і 

водночас – укріплюються демократичні засади в державі. 

Для того, щоб успішно функціонувати за сучасних умов, суб’єкти 

господарювання повинні мати в наявності відповідний інструментарій 

управління, використання якого дозволить мінімізувати ризики, різного роду 

втрати, гарантувати стійкість на ринку. До таких інструментів можна віднести 

фінансові плани. Їх розробляють з метою визначення потреб підприємства у 

фінансових ресурсах та збалансування цих потреб із наявними та майбутніми 

можливостями. 

Значення фінансового забезпечення на підприємствах полягає в тому, що 

він містить орієнтири, відповідно до яких підприємство буде діяти; дає 

можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції та служить 

важливим інструментом отримання фінансової підтримки від інвесторів. 

Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви 

підприємства та дотримуватися режиму економії.  

Таким чином, фінансове забезпечення являє собою процес розробки 

системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними 

фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінансової діяльності в 

майбутньому періоді, а тому актуальність дослідження полягає в необхідності 

формування комплексного фінансового планування на підприємстві та 

дослідженні проблем і перспектив його удосконалення в умовах розвитку 

національної фінансової системи, а також можливостей впливу світової 
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економіки. 

Окремі методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового 

забезпечення  були досліджені такими українськими вченими як О.Г. Біла, В. М. 

Білик, І.О. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Бондаренко, З. Варналій, В. Гончар, 

М.Деркач, О. Кужель, Л. В. Малік, К. І. Павлова, В. В. Мареніченко, М. В. 

Мірошник, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, А. Равенков,  О. Сороківська, Г. 

Машлій, Р. К. Теличко, А. Шегда та ін., а також зарубіжними дослідниками, 

такими як Н.В. Афанасьев, І. Бланк, О.Н. Лихачева, Л. Ожерельєва, В.П.Савчук, 

Э.А. Смирнов та ін. 

Метою написання статті є дослідження і удосконалення процесу 

організації фінансового планування на підприємстві та визначення перспектив 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Вирішення питання фінансового забезпечення розвитку підприємств 

пов’язано з тим, що підтримка конкурентних переваг підприємства та продукції, 

що пропонується ринку, а також зростання обсягів діяльності потребують 

додаткових фінансових витрат. 

Водночас фінансові ресурси більшості підприємств обмежені. Наслідком 

обмеженого доступу до ринку позикового капіталу, браком реальних інвесторів 

може стати втрата ринкових позицій підприємства. Пошук джерел фінансування, 

які б значною мірою відповідали необхідним обсягам фінансування при 

мінімізації ризиків є розроблення фінансових планів, які б стали інструментами 

реалізації поточних та стратегічних цілей підприємств і дали б можливість 

забезпечити ефективне управління підприємством як на етапі розроблення 

планів, так і в процесі їх реалізації. 

Теоретичні дослідження та практичний досвід засвідчують неможливість 

застосування одного методу для обґрунтування поточного фінансового плану 

для підприємства з огляду на необхідність визначення досить великої кількості 

фінансових показників. Їх комплексне взаємоузгоджене використання є 

необхідною умовою забезпечення високої якості фінансового плану 

підприємства [6, 105]. 
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Основними факторами, що впливають на вибір та комбінацію методів 

розроблення поточного фінансового плану малого та середнього підприємства є 

[1, c.115]: 

- наявне інформаційне забезпечення; 

- наявне кадрове забезпечення процесу фінансового планування; 

- наявність необхідного технічного та програмного забезпечення; 

- загальний рівень управління на підприємстві; 

- розмір підприємства торгівлі, який суттєво впливає на стан попередніх 

чинників. 

Окрім даних факторів, відомо, що складні методи фінансового планування, 

які використовуються великими компаніями у цілому - не придатні до 

застосування в малому бізнесі. Це відбувається, тому що малий бізнес має 

потребу в селективному підході стосовно методів планування діяльності та їх 

використання. Він має менший запас еластичності, та, якщо великий бізнес може 

витримати навіть великі збитки або стабільні тривалі малі втрати, малий бізнес 

не може собі цього дозволити [3, c.86]. 

Виходячи з наведеної характеристики факторів, що впливають на  

фінансове планування, можна диференціювати вибір методів фінансового 

планування для підприємств торгівлі різного розміру наступним чином (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Диференціація методів фінансового планування залежно від 

розміру підприємства. 
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Так, згідно рис.1. найбільш прийнятним підходом до розроблення 

поточного фінансового плану великого підприємства торгівлі є метод економіко-

математичного моделювання. Кадрове, інформаційне, програмне забезпечення 

та прагнення до вдосконалення управління фінансами на такому підприємстві 

створює можливості для застосування цього методу у плануванні 

найважливіших фінансових показників його розвитку, встановленні зв’язків між 

ними, а в якості допоміжних, які використовуються для локальних планових 

розрахунків застосовувати методи техніко-економічних розрахунків, 

розрахунково-аналітичний та балансовий [4, c.9]. 

Побудова і застосування складних моделей в процесі поточного 

фінансового планування на малих підприємствах торгівлі є досить 

проблематичними і навіть невиправданими з фінансової точки зору з огляду на 

недостатність відповідного кадрового, інформаційного та технічного 

забезпечення, складності процедури такого планування. Застосування 

економіко-математичного моделювання як основи поточного фінансового 

планування на малому підприємстві можливе як виняток. Як правило, такий 

підхід може ініціювати власник, який безпосередньо здійснює управління і має 

необхідні знання та компетенції для його самостійної реалізації. Тому для малого 

підприємства основним методом поточного фінансового планування є 

розрахунково-аналітичний, який доповнюється балансовим, техніко-

економічних розрахунків та економіко-математичним [6, c.362]. 

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток 

малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та 

підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 

самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень 

доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню 

обсягу виробництва. Перевагою малого підприємництва є мобільність, швидка 

адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні 

переваги в умовах ринкової економіки.  
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Мале і середнє підприємництво є провідним сектором ринкової економіки; 

складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного 

розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну 

перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; 

забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами 

повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу 

мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок 

підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції 

[2, c.143]. 

Фінанси суб’єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування 

фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв’язки між 

макрорівнем та чисельними мікрорівнями фінансів господарських одиниць. 

Суб’єкти малого підприємництва сплачують державі та місцевим органам влади 

податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює 

непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва [8-12]. 

За даними Державного комітету статистики України станом на 1.01. 2019 

році в Україні налічувалося 1 600 127 суб’єктів господарювання, з яких 698 

суб’єктів великого підприємництва, 20550 суб’єктів середнього підприємництва 

та 1 578 879 суб’єктів малого підприємництва. В структурі суб’єктів 

господарювання збільшилася питома вага суб’єктів середнього підприємництва 

з 1,24% від загальної кількості суб’єктів господарювання у 2017 році до 1,29 % 

від загальної кількості суб’єктів господарювання у 2018 році за рахунок 

зменшення кількості суб’єктів малого підприємства [7]. 

Відповідно до чинного законодавства України учасниками господарських 

відносин можуть бути юридичні та фізичні особи. На початок 2019 року в 

Україні господарську діяльність здійснювали 364 935 юридичних осіб, з яких 20 

189 – середні підприємства і 344 048 – малі підприємства, та 1,235 млн. фізичних 

осіб-підприємців. Тенденція до кількісного зростання була характерна лише для 

фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність у сфері середнього 

підприємництва. 
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У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств станом 

на 01.01.2019 частка малих підприємств становила 94,3%, середніх – 5,5% та 

великих – 0,2% (рис. 2.).  

 
Рисунок 2-  Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до 

загальної кількості підприємств станом у 1.01.2019 році [7]. 

 

даними Державного комітету статистики України у 2018 році основним 

джерелом інвестування для всіх суб'єктів господарювання залишалися власні 

кошти, що складало 59,2 % від загального обсягу фінансування в середньому по 

Україні, кредити й інші зовнішні позики – 16,1 %, кошти з держбюджету і 

місцевих бюджетів – 6,3 % і 3,2 % відповідно. 

Що стосується України, то у Концепції Загальнодержавної програми 

розвитку малого підприємництва на 2014-2024 роки зазначено, що наразі стан 

малого підприємництва в Україні має ряд недоліків, що обмежують 

використання фінансового планування підприємницькими фірмами в Україні, а 

саме: високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов'язаний із 

триваючими глобальними змінами у всіх сферах громадського життя, їх 

непередбачуваність; відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері 

внутрішньофірмового фінансового планування; обмеженість фінансових 

можливостей для здійснення фінансових розробок у галузі планування в 

багатьох підприємницьких фірмах [5].  

Основними причинами незадовільного рівня планування на малих та 
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планових важелів відповідно до масштабів бізнесу на кожному конкретному 

підприємстві та брак методик планової роботи, адаптованих до особливостей їх 

користувачів. Відомо й те, що підприємницькою діяльністю займається велика 

кількість осіб, які не мають грунтовних знань у сфері економіки та менеджменту. 

Отже, можна узагальнити, що в будь-якій економіці розвиток малого 

підприємництва без державної допомоги не представляється можливим. 

Позитивний досвід розвинутих країн свідчить про те, що держава має на 

нормативно-правовому рівні підтримувати і розширювати можливості малого і 

середнього бізнесу. Разом з тим, оскільки в нашій країні підтримка малих 

підприємницьких структур здійснюється за регіональними програмами 

розвитку, то кожній з областей варто розглянути досвід зарубіжних країн і 

можливості його застосування певних розробок для відповідного регіону, 

враховуючи його можливості та пріоритетні напрямки розвитку.  

Що ж стосується можливостей удосконалення фінансового планування  

підприємств, то зважаючи на значно більший досвід діяльності в умовах 

ринкової економіки та стабільніше законодавство, суб’єктам господарювання в 

зарубіжних країнах значно легше спланувати свою діяльність, а тому і розробка 

фінансових планів підприємств здійснюється в деталізованому вигляді, які 

відповідають визначеній системі. 

 Україні, для вирішення недоліків і удосконалення діяльності малого і 

середнього бізнесу, варто удосконалити і деталізувати нормативно-правову базу 

у сфері внутрішньофірмового фінансового планування  та забезпечити стимули 

до активного інноваційного розвитку малих компаній як рушійного фактору 

інтенсивного розвитку бізнесу. Це потребуватиме створення відповідних умов 

щодо формування ефективного фінансового механізму як методологічної, 

методичної, організаційної  побудови системи фінансових відносин усередині та 

зовні підприємств.  
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У статті розкривається сутність фінансових ресурсів. Розглядається система 

управління фінансовими ресурсами підприємства та джерела їх формування. 

Також визначено шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами 

підприємства.  

Ключові слова: фінансові ресурси, активи, дохід, статутний капітал, кредит. 

В умовах посилення впливу фінансової та політичної кризи національної 

економіки найважливішими чинниками успішного розвитку вітчизняних 

підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети 

розвитку і побудова ефективної системи управління їх фінансами, орієнтованої 

на досягнення цієї мети.  

Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, упровадження 

вартісного підходу до управління бізнесом на українських підприємствах 

переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку підприємства є 

максимізація його вартості. Управління фінансовими ресурсами в ринкових 

умовах спрямоване на підвищення ринкової вартості й інвестиційної 

привабливості підприємства.  

Ефективне фінансове управління вимагає безперервності, послідовності і 

комплексності використання методів і важелів, завдяки яким фінансовий 

механізм підприємства найкраще пристосовується до змін в умовах утвердження 

ринкової економіки. Для формування механізму якісного та ефективного 

управління фінансовими ресурсами підприємства, необхідно дотримуватися 

принципів системності та комплексності, що стає особливо актуальним є у 

зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією 

бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. 
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Рівень фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або 

обмежують можливості формування підприємствами достатнього обсягу 

фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної 

політики управління фінансовими ресурсами як одного з найважливіших 

елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств. 

У сучасних умовах становлення економіки України розвиток вітчизняного 

бізнесу набуває особливої динамічності. Це пояснюється наявністю досить 

жорсткої конкуренції як з боку українських, так і зарубіжних підприємств, 

підвищенням вимог споживачів до товарів та послуг, що пропонуються на ринку, 

змінами податкового законодавства [5, 6]. З іншого боку, підприємства є також 

споживачами різних видів ресурсів. У процесі своєї господарської діяльності 

вони вступають у взаємодію з багатьма контрагентами (постачальниками, 

кредиторами, споживачами тощо). Тому, щоб посісти своє місце на ринку й 

успішно працювати, кожне підприємство має враховувати багато чинників, що 

впливають на його діяльність, планувати й прогнозувати власні кроки. 

Звичайно, досить важливе значення має професійна робота маркетингової та 

інших служб підприємства. Однак, як слушно зазначає В.В. Костецький, на 

сучасному етапі розвитку дедалі вагомішого значення набуває саме управління 

фінансами підприємства з метою фінансового забезпечення його діяльності, 

оскільки фінансові ресурси є базисним ресурсом, без якого неможливе 

функціонування й розвиток підприємства. В науковій літературі відсутня єдина 

думка щодо трактування поняття «фінансові ресурси», але обґрунтовані наукові 

підходи до різних точок зору дозволили зробити наступні узагальнення: під 

фінансовим ресурсами підприємств слід розуміти кошти, які належать 

підприємству або перебувають у його розпорядженні з метою забезпечення 

процесу простого чи розширеного відтворення або для задоволення соціальних 

потреб колективу.  

Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні 

джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність 

інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, 
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необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як 

сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, потенційно 

доступних і фактично використаних в процесі створення, становлення і розвитку 

організації, що забезпечують певну величину фінансових ресурсів. Загалом під 

терміном «ресурс» розуміють засоби, які, після певних перетворень і 

застосування, дозволяють отримати бажаний результат. Широко «фінансові 

ресурси» – це кошти, які можуть бути спрямовані на виконання визначених 

завдань відповідно до певного плану, і дозволяють отримати бажаний 

економічний результат. Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це 

складна економічна категорія, тому погляди українських вчених, які 

досліджували їх економічну сутність, досить різняться між собою. Тому для 

відображення всіх сторін поняття наведемо визначення різних вчених.  

Найпоширенішою точкою зору є розуміння фінансових ресурсів як грошових 

коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове спрямування. Має місце 

й інший підхід, де науковці під фінансовими ресурсами розуміють не лише 

грошові кошти, а й кошти, авансовані в основні й оборотні засоби. Прихильники 

даного підходу розуміють фінансові ресурси більш широко за рахунок тієї їх 

частини, яка матеріалізована в активах підприємства. Отже, синтезувавши всі 

наведені вище визначення, можна представити загальне бачення цього поняття.  

Фінансові ресурси підприємств – це частина грошових коштів підприємства, 

що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, 

внутрішнього валового продукту і національного доходу, які акумулюються за 

рахунок власних, позичених та залучених коштів та перебувають у 

розпорядженні суб'єкта господарювання і необхідні для виконання ним 

фінансових зобов'язань, здійснення витрат з метою забезпечення процесу 

розширеного відтворення, а також з метою одержання прибутку від здійснення 

виробничо-господарської діяльності.  

Фінансові ресурси підприємства мають виконувати наступні функції: - 

забезпечення процесу виникнення підприємства; - формування його стартового 

капіталу; - формування ресурсного потенціалу; - забезпечення безперервності і 
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відтворення торговельного процесу; - виконання фінансових зобов’язань; - 

забезпечення його фінансової стійкості, платоспроможності, 

конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності.  

В умовах транзитивної економіки України зростаюча потреба в 

забезпеченні платоспроможності та фінансової стійкості всіх суб’єктів ринку 

спонукає до пошуку дієвих механізмів мобілізації фінансових ресурсів, 

прийняття управлінських рішень щодо ефективного їх вкладення у реальні та 

фінансові активи з метою досягнення основної мети фінансового менеджменту – 

задоволення інтересів і досягнення добробуту власників. У контексті руху 

грошових коштів між учасниками фінансових взаємовідносин відбувається 

процес створення і використання грошових нагромаджень, які набувають форми 

фінансових ресурсів і визначають матеріально-речовий зміст функціонування 

фінансів суб’єктів господарювання. Із трансформацією частини грошових 

потоків у фінансові ресурси починається вплив фінансів на забезпечення 

високого рівня національного відтворювального процесу та прискорення 

соціально-економічного розвитку держави.  

У системі загального управління використанням капіталу підприємства 

основна роль відводиться забезпеченню ефективного його використання в 

операційній діяльності. Операційна діяльність – це основний вид діяльності 

підприємства, з метою здійснення якої вона створена. Характер операційної 

діяльності підприємства визначається насамперед специфікою галузі економіки, 

до якої воно належить. Основу операційної діяльності більшості підприємств 

складає виробничо-комерційна та торгова діяльність, яка доповнюється 

здійснюваної ними інвестиційної та фінансової діяльністю. Разом з тим, 

інвестиційна діяльність є основою для інвестиційних компаній, інвестиційних 

фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність є основною для 

банків та інших кредитно-фінансових інститутів.  

Операційна діяльність ПП «Продуктовий Дім» характеризується 

наступними основними особливостями, що визначають специфіку використання 

капіталу. Вона є головним компонентом всієї господарської діяльності 
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підприємства, основною метою його функціонування. Основний обсяг 

формованих активів, основна чисельність персоналу підприємства обслуговують 

цю діяльність. Відповідно, капітал, що використовується в операційній 

діяльності, при нормальних умовах функціонування підприємства займає 

найбільшу питому вагу в загальному обсязі задіяного їм капіталу.  

Операційна діяльність носить пріоритетний характер по відношенню до 

інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства. Тому розвиток 

будь-яких інших видів діяльності не повинна вступати в протиріччя з розвитком 

операційної діяльності, а тільки підтримувати її. Інтенсивність розвитку 

операційної діяльності є основним параметром, що характеризує поступальний 

економічний розвиток підприємства по окремих стадіях його життєвого циклу. 

Відповідно, можливості ефективного використання капіталу в операційному 

процесі на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають цілі і 

завдання не лише стратегії використання капіталу, але і цілі, а також можливості 

реалізації загальної економічної стратегії підприємства.   

Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності 

підприємства, носять самий регулярний характер. У порівнянні з операціями 

інших видів діяльності частота операцій по ній найвища. Це визначає високу 

інтенсивність формування та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 

використанням капіталу в операційному процесі підприємства. Крім того, 

регулярність здійснення господарських операцій створює основу для 

регулярного формування ефекту використання капіталу в цьому виді діяльності 

підприємства у формі обсягу реалізованої продукції, доходу, прибутку тощо.  

Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на товарний 

ринок, у той час як формування необхідного до використання капіталу 

здійснюється переважно на фінансовому ринку. Так операційна діяльність 

пов'язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються 

специфікою використовуваної сировини і матеріалів, характером готової 

продукції. Відповідно і умови формування кінцевого ефекту використання 

капіталу в операційній діяльності підприємства значною мірою пов'язані зі 
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станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку. 
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У статті розглянуто бюджет проєкту WeCan, який фінансується за 

підтримки европейської програми Erasmus+. Проведено аналіз бюджету за 
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представленними статтями.  

Ключові слова: європейський проєкт, бюджет проєкту, Erasmus+, 

фінансування, бюджетні категорії. 

В умовах стрімких ринкових перетворень прослідковується закономірність 

трансформації усіх організаційних структур. Сучасні виклики, які постають 

перед освітньою, науковою, підприємницькою, іноваційною ланками вимагають 

системного та послідовного розвитку інтелектуального потенціалу, який 

виступає вирішальним фактором у забезпеченні ефективності та 

результативності, якості, доступності, відкритості іноваційної діяльності.  

Питання європейської інтеграції України є актуальним питанням 

подальшого розвитку, як консолідуючий чинник, який об’єднує наукову 

спільноту і українське суспільство загалом. Співробітництво України з ЄС 

сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, 

впровадженню європейських цінностей та, як результат, до підвищення рівня 

життя та добробуту населення.  

Европейські проєкти постали актуальною темою сьогодення, яка цікавить 

багатьох вітчизняних вчених, таких як: О.С. Мельник, І.М. Сікорська, Е. С. 

Мельни, Н.В. Павліха, І.В. Кицюк, В.Б. Риков, Е.Т. Соколова, Б.В. Братаніч, М.В. 

Сидорук. 

Метою є аналіз надходження фінансів до бюджету організації за прикладом 

проєкту WeCan. 

Erasmus+ - це програма Європейського Союзу присвячена сферам освіти, 

навчання, молоді та спорту на період 2014-2020 років. Ці сектори є надзвичайно 

важливими в соціально-економічному контексті сьогоднішньої економіки ЄС, а 

також сприяння їх змінам - це стратегія, в яку вірить і фінансує Європейський 

Союз. Загальний орієнтовний фінансовий пакет програми Erasmus + складає 16,4 

млрд євро з бюджету ЄС на сім років (2014-2020). 
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Якщо ми розглянемо Рис. 1, то легко побачити, що загальна сума, 

інвестована в Erasmus+, не входить в число найбільш фінансованих програм, так 

DCI (Інструмент розвитку співпраці) отримує 19,6 мільярдів євро, Horizon 2020 

отримає 80 мільярдів, а Cohesion fund - 63,4 мільярда. Незважаючи на це, 

програма Erasmus + дуже важлива і сприяє досягненню кількох цілей, таких 

цілей, які переслідувані Стратегією Європа-2020, також поставлені цілі щодо 

європейського співробітництва в галузі освіти і навчання, сталий розвиток країн 

партнерів в галузі вищої освіти, цілі європейського співробітництва у 

молодіжній сфері [2]. 

Еразмус + надає великого значення міжнародному виміру, що розуміється 

як співпраця з країнами-партнерами. Для цієї програми міжнародний вимір є 

одним з найважливіших аспектів. Erasmus + сприяє різним заходам, зокрема: 

мобільність молоді та молодіжних працівників (за KA 1), сприяння молодіжному 

обміну та мобільності молодіжних працівників у співпраці з країнами-

партнерами, що межують з ЄС; Проекти з розбудови потенціалу у молодіжній 

галузі (за KA 2), спрямовані на збільшення співпраці та мобільності, які 

позитивно впливають на якісний розвиток молодіжної роботи та  роботи з 

іншими групами насення (наприклад мігрантами, біженцями), молодіжну 

політику та системи, а також на визнання неформальної освіти в країни-

Рисунок 1 – Розподіл коштів в програмах ЄС 
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партнери. Проєкт WeCan знайшов своє значення у ключовій дії 2, спрямованій 

на пошук нових або поліпшених методів для задоволення потреб цільових груп 

з меншими можливостями і для усунення розходжень у результатах навчання, 

пов'язаних з географічним і соціально-економічною нерівністю; нових підходів 

до вирішення проблем соціального, етнічного, мовного та культурного розмаїття 

[2]. 

Проєкт WeCan “Encouraging integration for newly arrived immigrant women 

through entrepreneurship” є проєктом програми Erasmus+ KA2, який реалізується 

6 країнами-партнерами: Швецією, Туреччиною, Великобританією, Кіпром, 

Україна, Нідерландами. 

Проєкт спрямований на вирішення проблеми безробіття для жінок-

іммігрантів шляхом підтримки підприємницьких ідей або стимулювання жінок 

до відкриття власного підприємства [3]. 

Основні цілі проєкту: 

 створення мережі між жінками-іммігрантами/жінками-біженками і 

бізнес-агентствами; 

 розробка навчальних матеріалів (основна увага буде приділятися 

підприємництву, а також підтримці подальшої соціальної та культурної 

інтеграції); 

 проведення навчальної програми в кожній країні-партнерові; 

 підключення жінок-іммігрантів з чітким підприємницьким бізнес-

планом до стартап-агенств. 

Коли ми зрозуміли сутність та основні цілі цього проєкту, давайте 

розглянемо структуру бюджету європейських проєктів на прикладі проєкту 

WeCan.  

Таблиця 1 – Бюджет проєкту WeCan 

Бюджетна стаття Сума гранту 

Project Management and Implementation 63 000,00 

Transnational Project Meetings 31 670,00 

Intellectual Outputs 105 388,00 

Multiplier Events 18 000,00 
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Learning/Teaching/Training Activities 9 405,00 

Exceptional Costs 17 000,00 

Total Grant 244 463,00 

 

З табл. 1 ми можемо побачити, що бюджет проєкту складається з таких 

основних бтюджетних статтей: 

 Project Management and Implementation 

Ця стаття дозволяє записувати витрати на такі дії з управління проектами, 

як планування, фінанси, координація та взаємодія між партнерами. Сума гранту 

розраховується шляхом множення загальної кількості місяців тривалості проекту 

на внесок, який можна застосовувати до бенефіціара (внесок на діяльність 

координаційної організації: 500 євро на місяць; внесок на діяльність інших 

організацій-учасниць: 250 євро на організацію-партнера на місяць). Загальна 

сума гранту цієї позиції складає 63 000 евро. 

 Transnational Project Meetings (Транснаціональні зустрічі) 

Це заходи, організовані однією з організацій-учасниць проекту з метою 

реалізації та координації проекту. Сума гранту обчислюється множенням 

загальної кількості учасників на певну ставку, яка залежить від відстані між 

країною відправлення і країною прибуття (для подорожей від 100 до 1999 км: 575 

євро за учасника за зустріч; для подорожей від 2000 км або більше: 760 євро на 

учасника за зустріч). На Transnational Project Meetings було виділено                         

31 670 евро. 

 Intellectual Outputs 

Ці витрати зазвичай складають найбільшу частку загального бюджету. 

Особливо в проектах, де не ведеться фізична розробка продукту (наприклад, 

мобільні додатки, проекти, пов'язані з ІТ), вони можуть становити до 60% або 

навіть 70% від загального бюджету. IO являють собою відчутні результати 

проекту, такі як навчальні плани, педагогічні матеріали, ресурси відкритої 

освіти, ІТ-інструменти, аналізи, дослідження, методики та інші [4]. 
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Таблиця 2 – Бюджет координатора проєкту в статті Intellectual Outputs 

Output Категорія персоналу 
Кількість 

робочих днів 

Сума 

гранту 

O1: Connection of refugee women with 

stakeholder organization 

Teachers/Trainers/ 

Researchers 
20 4 820,00 

O1: Connection of refugee women with 

stakeholder organization 
Technicians 10 1 900,00 

O2: WeCan training courses Teachers/Trainers/ 

Researchers 
40 9640,00 

O2: WeCan training courses Technicians 20 3 800,00 

O3: Guidance for professionals working 

with low skilled women with 

entrepreneurial ideas 

Teachers/Trainers/ 

Researchers 
20 4 820,00 

O3: Guidance for professionals working 

with low skilled women with 

entrepreneurial ideas 

Technicians 5 950,00 

Сума 115 25 930,00 

 

На Табл. 2 представлений бюджет координатора проєкту в категорії 

Intellectual Outputs. Загальна сума якого складає 25 930 евро. Кількість днів 

позділена за трьохма Outputs та категоріями персоналу (Дослідники і Техніки). 

Сума гранту розраховується шляхом множенням кількості робочих днів, 

виконаних персоналом бенефіціарів, на денну ставку для певної категорії 

персоналу для країни, в якій зареєстровано відповідний бенефіціар. Застосовна 

категорія відноситься не до професійного профілю людини, а до тією функції, 

яку вона виконує в рамках IO. Очікується, що витрати на менеджерів і 

адміністративний персонал будуть покриватися вже за статтею бюджету Project 

Management. Ці витрати можуть використовуватися в рамках статті бюджету 

Intellectual Outputs тільки в тому випадку, якщо вони подані і схвалені 

Національним агенством. 

Денна ставка для категорії Researchers в Швецїі становить 241 євро на 

день, Technicians – 190 евро на день. Тож в кінечному розрахунку ми маємо 20 

робочих днів на стаку Researchers 241 євро і отримаємо 4 820 евро. Так само 

обчислюються всі інші позиції цієї категорії. Єдиною різницею в цих 

обчисленнях є денна ставка для категорії персоналу, яка варіюється в залежності 
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від країни партнера. 

 Multiplier Events 

Multiplier Events (МЕ) - це національні та транснаціональні конференції, 

семінари та інші заходи, організовані з метою поширення інтелектуальних 

результатів (Intellectual Outputs) проєкту. Витрати, понесені при організації таких 

заходів, можуть бути підтримані фінансово [4].  

Сума гранту розраховується шляхом множення кількості учасників з 

організацій, відмінних від бенефіціара, асоційованих партнерів, які 

організовують МЕ, і інших партнерських організацій по проекту, які зазначені в 

Угоді, на ставку, яку можна застосовувати для кожного учасника (100 євро за 

місцевого учасника (тобто учасників з країни, де відбувається подія); 200 євро за 

міжнародного учасника (тобто учасників з інших країн)). Максимум для МЕ 

надається 30 000 євро для проекту в цілому. 

Таблиця 3 – Бюджет проєкту в статті  Multiplier Events 

Event (Захід) 
Країна місця 

проведення 

Кількість 

місцевих 

учасників 

Кількість 

іноземних 

учасників 

Сума 

гранту 

E1: Awareness rising workshop SE - Sweden 20 0 2 000,00 

E2: Awareness rising workshop EL - Greece 20 0 2 000,00 

E3: Awareness rising workshop CY - Cyprus 20 0 2 000,00 

E4: Awareness rising workshop NL - Netherlands 20 0 2 000,00 

E5: Awareness rising workshop UK - United 

Kingdom 
20 0 2 000,00 

E6: Awareness rising workshop UA - Ukraine 20 0 2 000,00 

E7: Final conference SE - Sweden 50 0 6 000,00 

Сума 170 5 18 0000,00 

На Табл. 3 можна прослідкувати, що в бюджеті представленно сім МЕ, 

які будуть проводитись в кожній партнерській країні. Очікувана кількість 

місцевих учасників складає 20 відвідувачав на кожну країну і 50 чоловік на 

фінальну конференцію в Швеції. Отже, загальна сума цієї бюджетного котегорії 

склала 18 000 евро. 

 Learning/Teaching/Training Activities 

Проект стратегічного партнерства може додатково включати вивчання, 

навчання і тренінги, для яких може бути надана підтримка в поїздках, прожитку 
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і лінгвістичній підготовці. Ці дії повинні бути виправдані доданою вартістю, яку 

вони привносять в досягнення проекту [4].  

Сума гранту має форму одиничного внеску на поїздки, індивідуальної та 

мовної підтримки. Розраховується таким чином:  

 Travel (Подорожi): сума гранту обчислюється множенням кількості 

учасників на ставку, що застосовується до відстані для подорожі. Для 

встановлення діапазону відстані бенефіціари повинні використовувати 

калькулятор відстані; 

 Individual Support (Індивідуальна підтримка): сума гранту 

обчислюється шляхом множення кількості днів/місяців на одного учасника, 

включаючи супроводжуючих осіб, які проживають до 60 днів, на ставку, що 

застосовується на день/місяць для типу учасника та для відповідної країни 

перебування. У разі неповних місяців для діяльності, що перевищує 2 місяці, 

сума гранту обчислюється множенням кількості днів неповного місяця на 1/30 

одиниці внеску на місяць. За потреби бенефіціар може додати один день для 

подорожі безпосередньо до першого дня діяльності та один день для подорожі 

безпосередньо після останнього дня діяльності; ці додаткові дні для подорожі 

будуть враховуватися для розрахунку індивідуальної підтримки. 

Learning/Teaching/Training Activities в нашому бюджеті становлять 9 405 евро. 

 Exeptional Costs (Інші витрати та послуги) 

Сюди входять будь-які інші витрати, пов'язані з проектом, такі як витратні 

матеріали (наприклад, рекламні матеріали онлайн/офлайн, упаковка, 

сертифікати для аудиту, витрати на управління патентами, програмне 

забезпечення для управління проектом і т. Д.). Сума гранту розраховується, як 

75% допустимих витрат, фактично понесених на субпідряд або закупівлю 

товарів. 

Організації використовують відповідні інструменти для планування, 

управління і контролю проекту, і бюджет є одним з них. Це параметр, корисний 

для оцінки досягнутих цілей і отримання огляду виділених ресурсів для кожного 

виду діяльності, а також очікуваних і реальних витрат. Бюджет - один із 
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найкритичніших і складних елементів при подачі заявки. Чим точніше визначені 

проблеми, мети і інструменти, тим простіше і точніше буде складання бюджету. 

Характерними елементами є: жорсткість, транснаціональність, відстеження 

внесків, роздільний облік і регулярна звітність. Успіх проекту залежить від 

узгодженості наявних коштів і дій, які необхідно реалізувати.  

Використання інноваційних продуктів і технологій має становити основу 

конкурентної боротьби як на світовому, так і на вітчизняному ринках. Проте, як 

зазначають вітчизняні вчені, сучасні інноваційні процеси в Україні слід 

охарактеризувати як інноваційну паузу, оскільки в період активної інноваційної 

нормотворчості та утвердження інноваційної моделі розвитку через відсутність 

мотиваційного механізму інноваційна діяльність не зазнала прогресуючих 

тенденцій [1]. Тому, в першу чергу, Україні потрібно взяти курс на вивчення 

інформаційної бази іновацій, а також орієнтація на іноземні інвестиції та імпорт 

інновацій 

Список використаних джерел: 

1. Боковець В.В., Замкова Н.Л. Сучасні проблеми впровадження результатів 

науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності вітчизняними 

підприємствами в умовах трансформаційних перетворень економіки України. 

Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна 

монографія. Запоріжжя, 2017. С. 5–19. 

2. Di Caprio G. European projects European funding structure and a project case 

study. 2019. URL: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15911/871878-

1231293.pdf?sequence=2 

3. Encouraging integration for newly arrived immigrant women through 

entrepreneurship. URL: https://wecan.projectlibrary.eu/ 

4. MT+ Beneficiary Guide. URL: 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/media/Mobility%20Tool+%20Guide%20fo

r%20Beneficiaries.pdf 

 

 



343 
 

УДК 336.6 

Вікторія Тузенко,  

Здобувач освітнього ступеня «магістр»,  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розкриваються теоретичні дефініції формування ефективної 

системи фінансової стійкості підприємства. Запропоновані шляхи підвищення 

фінансової стійкості підприємств які поділено на декілька груп залежно від 

напрямів такого покращення:. 
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Аналізування фінансової стійкості є відображенням стану підприємства з 

урахуванням джерел формування та забезпечення запасів, які дають 

характеристику діяльності, оновлення та розвитку підприємства, оцінюючи при 

цьому рівень залежності від зовнішніх джерел фінансування.  

Стрімкий розвиток пандемії COVID-19 та обмежувальні заходи країн від 

закриття підприємств до закриття кордонів спричинили розвиток кризи у 

світовому масштабі. Тому в сучасних економічних умовах актуальним виступає 

питання залучення коштів шляхом банківського кредитування, що 

безпосередньо пов’язано із недостатністю або відсутністю власних оборотних 

коштів, що призводить до скорочення рівня фінансової стійкості. Залучення 

позикових коштів у роботі розглядається, як ефективний засіб на шляху до 

підвищення рівня фінансової стійкості, що забезпечує розширення господарської 

діяльності підприємства, ефективне використання власних коштів, прискорення 

формування цільового фінансування та підвищення фінансової стійкості та 

ринкової вартості підприємства.  

У сучасній економічній літературі значну увагу щодо визначення сутності 

поняття «фінансова стійкість» за останні роки приділяли такі науковці, як 

Партин Г.О., Чубка О.М., Топій І.І., Башняник Г.І., Масленніков Є.І., 
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Жукова Т.О. 

Фінансовий стан підприємств реального сектора економіки 

характеризується тим, що у переважної більшості відсутні власні оборотні 

кошти, в зв'язку з чим вони практично є некредитоспроможними. Отримані при 

таких умовах кредити, як правило, не можуть бути вивільнені з обороту і 

повернуті кредиторам. Оскільки без залучення кредитів підприємства, 

здебільшого, нормально функціонувати не можуть, а отримання кредитів за 

відсутності або нестачі власних оборотних коштів зазвичай виключається, 

виникає проблема відновлення підприємствами власних оборотних коштів, 

втрачених внаслідок суттєвого їх знецінення [10]. 

Проведення аналізу платоспроможності та фінансової стійкості покупців 

продукції, дасть можливість уникнути ситуації неповернення коштів за 

реалізовану продукцію, виконані роботи чи надані послуги або обумовлювати 

передоплату в договорах купівлі-продажу та доставки продукції, що дасть 

можливість підприємству частково фінансувати виробництво за рахунок цих 

коштів. Для гарантування стабільної діяльності застосувати системи 

страхування, зокрема страхування відповідальності, страхування майна тощо. 

Постійне вдосконалювання методів праці, підвищення кваліфікації кадрів та, за 

можливості, використовування позитивного досвіду ведення фінансово-

господарської діяльності на інших підприємствах, що дасть змогу підвищити 

продуктивність праці на підприємстві, зекономити ресурси та виготовити 

більший обсяг продукції [6]. 

Для забезпечення постійного рівня фінансової стійкості та стабільного 

функціонування підприємств необхідно здійснювати ефективне управління 

фінансовою стійкістю. Процес управління фінансовою стійкістю складається з 

таких етапів: 

– аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості 

підприємства; 

– розробка стратегії управління фінансовою стійкістю та втілення її на 

практиці (стратегія відновлення фінансової стійкості, стратегія підтримки 
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фінансової стійкості та стратегія стійкого зростання); 

– планування фінансової стійкості; 

– контроль реалізації стратегії та прогнозування майбутнього рівня 

фінансової стійкості. 

Проблему підвищення фінансової стійкості будь-якого підприємства можна 

вирішити передусім за рахунок збільшення наявності власних оборотних коштів, 

що досягається в процесі збільшення обсягу реалізації якісної продукції, 

виконаних робіт і наданих послуг, розмірів прибутку та підвищення рівня 

прибутковості підприємства в цілому. Конкуренція на ринках товарів та послуг, 

а також на світових товарних ринках залишається на дуже високому рівні, тому 

для підприємств є вигідним використати будь-яку нову можливість для того, щоб 

покращати свої становище та позицію на конкретному ринку. Такою новою 

можливістю може стати вільна ніша, що здатна принести хоч якийсь прибуток та 

вигоду, підприємство повинно якнайшвидше зайняти цю нішу, адже вона 

негайно заповниться конкуруючими суб’єктами економіки. 

Тобто існує можливість для підприємства розвивати свою нішу 

виробництва, а також оптимізувати збутову політику, впровадити новий 

асортимент продукції. 

Також для відновлення фінансової стійкості підприємств доцільно 

реалізувати такі заходи: 

– впровадження оперативного механізму фінансової стабілізації, 

спрямованої на зменшення фінансових зобов'язань та збільшення грошових 

активів, що забезпечують ці зобов'язання, з метою оптимізації ліквідності; 

– оптимізації збутової політики за рахунок забезпечення високої якості 

продукції та встановлення ціни, нижчої за середньогалузеву; 

– збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття 

поточних зобов'язань; 

– поліпшення рівня ліквідності, за рахунок удосконалення структури 

оборотних активів; 

– впровадження системи державного замовлення продукції задля підтримки 
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розвитку підприємства; 

– переорієнтація підприємства на виробництво конкурентоспроможної 

продукції за рахунок впровадження інноваційних технологій; 

– пришвидшення обертання ресурсів підприємства та зменшення терміну їх 

обороту, що покращить загальну ефективність діяльності; 

– реалізація зайвих виробничих і невиробничих засобів, здача їх в оренду, 

що дозволяє збільшити грошові кошти на рахунку підприємства, як наслідок, 

підвищити його ліквідність і дозволить залучати довго- і короткострокові позики 

в банку для фінансування поточної діяльності [1]. 

Якщо безпосередньо розглядати галузь промисловості України, то ситуацію 

недостатньої фінансової стійкості та погіршення показників діяльності 

підприємств у динаміці можна виправити стратегією фінансової стабілізації, 

тобто відновлення фінансової стійкості. Ця стратегія включає вирішення таких 

проблем, як моральне та фізичне зношування обладнання. Згідно з даними 

Державної служби статистики, ступінь зносу основних засобів промислових 

підприємств станом на 2019 р. становить 66%, тобто більше половини 

обладнання є застарілим і зношеним. Проблему можна вирішити через заміну 

застарілої техніки, модернізацію обладнання, через пришвидшення строків 

ремонту, а в подальшому дотримуватися змінності у роботі обладнання для 

подовження термінів їх корисного використання та економії коштів. Для захисту 

вітчизняних промислових виробників ефективно буде запровадити політику 

стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, тобто застосувати 

механізми зниження податкового тиску на інвестиції в основні засоби [7, 9]. 

Враховуючи все вищесказане шляхи підвищення фінансової стійкості 

підприємств можуть бути поділені на декілька груп залежно від напрямів такого 

покращення: 

1. Підвищення рівня ліквідності та платоспроможності підприємства 

(зменшення обсягів матеріальних запасів та незавершеного виробництва; продаж 

зайвих основних засобів підприємства; зростання величини грошових засобів та 

інших найбільш ліквідних видів оборотних активів підприємства; зростання 
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величини власного оборотного капіталу підприємства; зниження величини 

короткотермінових зобов’язань). 

2. Підвищення рівня ділової активності підприємства (збільшення обсягів 

реалізації продукції за рахунок стимулювання збуту; підвищення інтенсивності 

використання наявних трудових, матеріальних та технічних ресурсів 

підприємства; вивільнення частини оборотних активів підприємства) [8]. 

3. Зростання рівня прибутковості підприємства та продукції (зменшення 

питомих витрат підприємства; оптимізація рівня цін на продукцію підприємства 

у контексті формування його асортиментної політики; забезпечення зростання 

обсягів виробництва та реалізації продукції за наявного обсягу виробничих 

ресурсів підприємства). 

4. Покращення складу та структури капіталу підприємства (збільшення 

частки власного капіталу у структурі джерел утворення господарських засобів 

підприємства; удосконалення структури позичкових джерел фінансування 

діяльності підприємства; визначення оптимальної частки позичкового капіталу 

підприємства у структурі джерел фінансування підприємства, за якої досягається 

оптимальне співвідношення між рівнем ризику та сподіваними фінансовими 

результатами діяльності підприємства) [2]. 

Стійке функціонування і розвиток підприємства в умовах сучасної 

української економіки визначається, перш за все, його здатністю своєчасно і 

адекватно реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. У зв’язку з чим 

наведено основні стратегії управління фінансовою стійкістю підприємства. 

Запропоновано методи досягнення відповідних стратегій розвитку. Вказано на 

необхідність систематичного проведення комплексного аналізу стану 

підприємства, моніторингу тенденції зміни основних показників господарської 

діяльності. Отже, для вдосконалення управління фінансовою стійкістю 

підприємства варто звернути увагу на пропозиції, які були запропоновані у 

дослідженні. [2] Якісне управління фінансовою стійкістю на даному етапі 

розвитку економіки є дуже важливим чинником стабільної фінансово-

господарської діяльності в поточному та перспективному періодах та створює 
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вигідні умови для стратегічного розвитку підприємства. 

Для досягнення фінансової рівноваги та фінансової стабільності 

підприємства в сучасних кризових умовах наведено такі етапи: 

Перший етап – усунення неплатоспроможності. Неплатоспроможним, 

вважається підприємства, яке не може здійснити розрахунки по своїм 

короткостроковим зобов’язанням, що показує коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості, який має негативну тенденцію до збільшення. 

Найважливішим завдання на цьому етапі є забезпечення відновлення 

спроможності розраховуватися з своїми поточними зобов’язаннями, для того, 

щоб попередити процедуру банкрутства [4]. 

Щоб у найкоротший термін товариство покрило короткострокові 

зобов'язання варто здійснити ряд заходів: збільшити величину грошових активів; 

повернути дебіторську заборгованість; зорієнтуватись на довгострокову 

заборгованість; залучити інвесторів; реалізувати зайву робочу техніку, здати у 

лізинг. 

Другий етап – відновлення фінансової стійкості. За допомогою здійснення 

ряду фінансових засобів, неплатоспроможність підприємства можна усунути, 

але якщо фінансова стійкість підприємства не буде відновлена до безпечного 

рівня, причини неплатоспроможності залишаться. Відновлення фінансової 

стійкості дасть змогу підприємству запобігти банкрутству в тривалому часі. 

Відновлення фінансової стійкості на другому етапі фінансової стабілізації є 

найголовнішим завданням, тому розглянемо основні напрямки, які можуть 

позитивно вплинути на ситуацію та підвищити загальний фінансовий стан 

підприємства: 

- пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, 

може забезпечити мінімальний фінансовий ризик за максимальної 

рентабельності капіталу; 

- збільшення виручки від реалізації продукції (або послуг), за рахунок 

збільшення обсягів та ціни одиниці продукції; 

- збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. В свою 
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чергу, підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок: 

збільшення виручки від реалізації; рефінансування дебіторської заборгованості; 

продажу (оренді) частини основних фондів. Зменшення розміру вихідних 

грошових потоків здійснюється шляхом: зниження витрат, які покриваються за 

рахунок прибутку; зниження сировинних витрат, які відносяться до собівартості 

продукту; 

- мобілізація внутрішніх резервів – це: проведення реструктуризації активів 

підприємства; сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу 

активів балансу; перетворення в грошову форму наявних матеріальних та 

фінансових активів підприємства [5]; 

- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, 

наприклад, шляхом реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі 

їх в оренду. Даний захід дозволить збільшити коефіцієнт  абсолютної ліквідності 

і надасть змогу підприємству брати короткострокові та довгострокові позики в 

банку для фінансування поточної діяльності. 

На третьому етапі підприємства повинно внести корективи у фінансову 

стратегію задля прискорення економічного зростання. Фінансова стратегія 

повинна забезпечувати високі темпи виробничого розвитку, при цьому 

одночасно знижувати загрозу банкрутства. Тільки тоді, коли підприємство 

забезпечить зниження вартості капіталу та постійне збільшення своєї ринкової 

вартості, буде досягнута повна фінансова стабілізація. 

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що вдале 

користування позиковими коштами підприємства, своєчасна оцінка ризиків 

допоможе забезпечити стабільний ріст доходу товариства та покращення 

фінансового стану. Проблему також можна вирішити через заміну застарілої 

техніки, модернізацію обладнання, через пришвидшення строків ремонту, а в 

подальшому дотримуватися змінності у роботі обладнання для подовження 

термінів їх корисного використання та економії коштів. Також ефективно буде 

запровадити політику стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, 

тобто застосувати механізми зниження податкового тиску на інвестиції в основні 
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засоби. 
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У статті розкривається сутність фінансових ресурсів підприємства. 

Розглядається система оцінки ефективності управління фінансовими 

ресурсами підприємства та джерела їх формування. Також визначено як 

внутрішні, так і зовнішні чинники, які впливають на функціонування 

підприємства.  

Ключові слова: фінансові ресурси, активи, дохід, статутний капітал, кредит. 

Аналіз фінансових ресурсів підприємства – це важливий елемент загальної 

системи управління підприємством, система способів накопичення, обробки 

трансформації і використання інформації для забезпечення його 

конкурентоспроможності. 

При формуванні та використанні фінансових ресурсів необхідно 

враховувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, які впливають на 

функціонування підприємства. 

До зовнішніх факторів можна віднести: 

- політичні: ступінь монополізації виробництва, розвиток 

зовнішньоекономічних зв'язків; 
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- економічні: рівень розвитку виробництва, наявність 

платоспроможного попиту; 

- правові: форми власності, система оподаткування, соціальні гарантії; 

- територіальні: джерела сировини, ринки збуту, розвиток інфраструктури; 

- демографічні: чисельність населення, міграційні процеси; 

- екологічні: стан навколишнього природного середовища. 

Якщо розглядати внутрішні чинники, то вони, в свою чергу, поділяються на 

організаційно-технічні і фінансово-економічні. 

До числа організаційно-технічних можна віднести технічну забезпеченість 

виробництва, ступінь використання передових технологій, рівень організації 

виробництва, механізм управління, продуктивність праці, маркетингову 

діяльність тощо. 

Фінансово-економічні включають в себе обсяг продукції, її 

конкурентоспроможність, обсяг фінансових ресурсів і їх структуру, дохід та 

інше. Для здійснення аналізу потрібно враховувати відповідну послідовність. 

 Перший етап – оцінка структури джерел фінансових ресурсів в цілому, 

аналіз джерел власних коштів, аналіз джерел позикових коштів, аналіз 

кредиторської заборгованості. 

Другий етап – аналіз складу і структури загального капіталу в цілому, аналіз 

основного капіталу, аналіз оборотного капіталу, аналіз дебіторської 

заборгованості. 

Третій етап – аналіз ліквідності балансу підприємства, перевірка 

надходження і витрачання фінансових ресурсів підприємства, тобто його 

здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями власним майном за певний 

період часу. Для вирішення вищезазначених завдань використовують різні види 

аналізу фінансових ресурсів підприємства, які забезпечуються відповідними 

прийомами та методами [1]. З огляду на особливості аналізу фінансових ресурсів 

підприємства, наше власне бачення аналізу фінансових ресурсів є таким: 

1. у напрямку управлінського рішення: аналіз формування джерел 

фінансових ресурсів; аналіз напрямів використання; аналіз фінансової 



353 
 

структури; операції, які здійснюють за допомогою цих ресурсів; 

2. за суб'єктами аналізу: внутрішній аналіз; зовнішній аналіз; 

3. за ступенем деталізації: поглиблений аналіз; експрес-аналіз; ситуаційний 

аналіз; 

4.  по порівняльній характеристиці: якісний аналіз; кількісний аналіз; за 

змістом: аналіз обсягів; аналіз динаміки; аналіз структури; аналіз темпів зміни; 

аналіз вартості джерел; аналіз оптимізації структури; аналіз ефективності 

управління; 

5. за способом подачі аналітичних даних: текстова форма; таблична форма; 

графічна форма; 

6. за характером інформації: аналіз базових показників; аналіз 

розрахункових показників; 

7. за ступенем охоплення об'єктів: суцільний; вибірковий об'єкт; по 

використовуваних методів, 

8. прийомами: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий 

аналіз; аналіз фінансових показників; порівняльний аналіз факторний аналіз; 

 9.  за часом здійснення: перспективний аналіз; поточний аналіз; 

ретроспективний аналіз. 

Більшість авторів у наукових роботах використовують аналіз джерел 

фінансових ресурсів за методами і прийомами, які розглянемо докладніше: 

1) горизонтальний аналіз передбачає порівняння кожної позиції звітності з 

попереднім періодом; 

2) вертикальний аналіз ґрунтується на визначенні питомої ваги окремих 

показників фінансових ресурсів підприємства в їх сукупності; 

3) трендовий аналіз ґрунтується на порівнянні кожної позиції звітності з 

рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції 

динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних 

особливостей окремих періодів; 

4) аналіз фінансових показників передбачає можливість аналізу фінансових 

ресурсів підприємства на підставі відносних показників, розрахованих для 
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конкретних потреб аналізу і управління, визначення їх взаємозв'язку; 

5) порівняльний аналіз фінансових ресурсів підприємства має на меті 

порівняння однакових показників досліджуваного підприємства із 

запланованими, нормативними рівнями цих показників, а також з показниками 

окремих підрозділів і структурних одиниць самого підприємства, з показниками 

підприємств–конкурентів. В ході використання цього методу передбачається 

розрахунок розміру абсолютних і відносних відхилень показників. Аналіз 

грунтується на аналізі впливу окремих факторів (причин) на результативні 

показники; 

6) факторний аналіз ґрунтується на визначенні впливу окремих факторів 

(причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або 

стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому 

факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний 

показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його 

окремі елементи з'єднують в загальний результативний показник [4]. 

 Розглянемо детальніше аналіз фінансових показників. Результати в будь-

якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання 

фінансових ресурсів, які забезпечують ефективну діяльність підприємства. 

Фінансова стабільність підприємства визначається перевищенням доходів 

над витратами підприємства, що забезпечує вільний обіг його грошових потоків. 

Фінансова стабільність дозволяє формувати і використовувати фінансові 

ресурси, що в результаті забезпечує розвиток підприємства на основі збільшення 

прибутку і вартості капіталу при збереженні відповідного рівня 

платоспроможності і кредитоспроможності. 

Щоб оцінити ефективність формування і використання фінансових ресурсів 

необхідно знати: 

• співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин 

власних і позикових джерел їх формування, що визначає стійкість фінансового 

стану підприємства; 

• сутність фінансової стійкості підприємства – забезпеченість запасів і 
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витрат власними джерелами їх формування; 

• платоспроможність підприємства є зовнішнім проявом фінансової 

стійкості; 

• причина ступеня платоспроможності (або неплатоспроможності) 

підприємства 

– ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами [7]. 

Ці співвідношення дозволяють з'ясувати чи правильно підприємство керує 

фінансовими ресурсами, важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідав 

вимогам ринку і відповідав потребам розвитку підприємства. 

Фінансовий стан підприємства залежить від того, яким капіталом володіє 

підприємство, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він 

трансформується в основні та оборотні фонди [2]. 

На підставі аналізу балансових співвідношень можна визначити тип 

фінансової стійкості підприємства: 

1. абсолютний – власні оборотні кошти (ВОК) забезпечують виробничі 

запаси і витрати (ВЗ) і виконується співвідношення (ВЗ ≤ ВОК); 

 2. нормальний – виробничі запаси і витрати (ВЗ) забезпечуються сумою 

власних оборотних коштів (ВОК) і довгостроковими позиковими джерелами 

(ДПДФ), дотримується співвідношення (ВОК ≤ ВЗ ≤ ДПДФ); 

3. нестійкий – виробничі запаси і витрати (ВЗ) фінансуються за рахунок 

власних оборотних коштів (ВОК), довгострокових позикових джерел 

фінансування(ДПДФ) і короткострокових кредитів і позик (ККІП), тобто за 

рахунок загальних джерел фінансування запасів, виконується співвідношення 

(ДПДФ ≤ ВЗ ≤ККІП); 

4. кризовий – виробничі запаси і витрати (ВЗ) не забезпечуються загальними 

джерелами формування ресурсів, підприємство знаходиться на межі 

банкрутства, виконується тільки таке співвідношення (ККІП≤ ВЗ)[4]. 

По–друге, необхідно розрахувати відносні показники, що визначають 

частку власних коштів в кругообігу фінансових ресурсів, фінансову незалежність 

підприємства, маневреність власних коштів, залежність від зовнішніх 
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кредиторів. 

Якщо порівняти показники з нормативними значеннями, то можна оцінити 

наскільки ефективно підприємство формує фінансові ресурси. 

Оцінити ефективність використання ресурсів, які вкладені в підприємство 

можна за допомогою показників оборотності окремих видів ресурсів і його 

загальної величини, рентабельності засобів підприємства та їх джерел. 
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Здоров’я населення за сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-

культурного розвитку суспільства та якості життя громадян. Соціальний 

захист громадян не може бути частковим чи вибірковим, тому постійне його 

забезпечення вимагає від влади реалізації налагодженого механізму. Головна 

мета медичного страхування – гарантування застрахованим особам 

одержання медичної допомоги у разі настання страхових випадків та 

фінансування профілактичних заходів за рахунок накопичених грошових коштів. 
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Постановка проблеми. Медичне страхування здійснюється в двох 

основних формах: обов’язковій та добровільній. Вибір форми медичного 

страхування в кожній країні залежить від конкретних економічних і культурно-

історичних умов, від особливостей демографічних і соціальних показників, рівня 

захворюваності та інших факторів, які характеризують загальний стан здоров'я і 

рівень медичного обслуговування. Обов'язкова форма медичного страхування 

використовується, як правило, у тих країнах, де переважне значення має 

суспільна охорона здоров'я, а добровільна - там, де поширені приватні страхові 

програми. Медичне страхування, яке провадиться в обов'язковій формі, набуває 

рис соціального страхування, оскільки порядок його проведення визначається 

державним законодавством. Обов'язкова форма страхування координується 
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державними структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та 

юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове медичне страхування 

перебуває під жорстким контролем держави і характеризується 

безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати 

медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду 

характеризується стабільністю [2].  

Метою дослідження є розкриття основних теоретичних аспектів 

добровільного медичного страхування, визначення головних проблеми, що 

стримують ефективний розвиток медичного страхування в Україні, розгляд 

системних заходів розвитку ринку добровільного медичного страхування в 

Україні та вивчення умов для забезпечення ефективного ринку страхових послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню страхових 

правовідносин, були присвячені праці вітчизняних та закордонних вчених, а 

саме: В. Базилевич, Ю. Ганущак, А. Городецька, А. Залетов, С. Ніколаєнко та 

інші. Та попри значний доробок науковців у сфері медичного страхування, 

залишаються актуальними питання удосконалення системи добровільного 

медичного страхування. В останні роки відчувається значна зацікавленість 

українських вчених-правознавців проблемами страхових правовідносин.  

В дослідженні було опрацьовано монографії, зокрема: В.Д.Базилевича, 

О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, М.С. Клапківа, Ф.В. Коньшина, Л.І. 

Рейтмана, С.С.Осадця та ін., присвячені страхуванню в сфері економіки. 

Виклад основного матеріалу. Система медичного забезпечення, яка 

функціонувала в Україні до 2020 року, була пережитком її радянського 

минулого. Проте після певного реформування, яке відбувається і в наші дні, 

розглянемо детально дану модель в концепції певних реформ, прослідковуючи 

всі еволюційні стадії та зміни, які вона пережила. За даної моделі, система 

охорони здоров’я фінансується з державного бюджету у повному обсязі, має 

централізоване управління та контролюється державою. В основі моделі 

Семашка першопочатково було закладено наступні принципи: 

 централізація системи охорони здоров’я; 
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 доступність медицини для всього населення; 

 ліквідація соціальних причин хвороб; 

 єдність лікування та профілактики. 

Проаналізувавши дані зміни надходженнях фінансування медичного 

страхування протягом 2016-2019 років можна помітити певну тенденцію. Якщо 

розглядати добровільну форму страхування, то за результатами, які зображені в 

додатку А, помітно, що протягом останніх чотирьох років обсяг валових 

надходжень страхових платежів помітно зріс, майже на 52%. 

Наглядно зміну в обсягу надходжень можна побачити на рисунку 1, в 

якому використані основні показники добровільного медичного страхування у 

розрізі останніх чотирьох років. Як видно з графіку, найбільші значення валових 

надходжень страхових платежів, які становлять більше 3.5 млн. грн станом за 9 

місяців 2019 року. Якщо порівнювати з 2018 роком обсяг надходжень валових 

страхових премій збільшився на 1 027,9 млн грн (40,3%). Також вплинуло 

збільшення валових страхових виплат на 417,0 млн грн (28,4%)[21]. У 2019 році 

спостерігається високий рівень валових та чистих страхових виплат з медичного 

страхування – 52,8% та 55,3%. 

 

 

Рисунок 1 -  Динаміка показників добровільного медичного страхування  
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Якщо розглядати обов’язкове медичне страхування, то тут ситуація зовсім 

інша. Обов’язкове страхування здоров’я в Україні майже не розвинено, тому 

фінансування у цій сфері майже не здійснюється. Тобто після 2016 року 

надходження стрімко впали майже до 0, що говорить про необхідність активного 

втручання у систему обов’язкового медичного страхування. 

Важливим аспектом, який також варто розглянути є видатки на охорону 

здоров’я, які в Україні є недостатніми, і фінансуються з бюджету лише на 50% 

за апроксимованими даними останніх 10 років.  

Прогноз представлений у досліджуваній роботі є не надто оптимістичним, 

адже навіть через 4 роки, у 2020 році, рівень видатків заледве досягатиме рівня 

7%, що як показує практика іноземних країн не є достатнім для побудови та 

обслуговування сучасної та ефективної системи медичного забезпечення. Однак, 

прослідкувавши за динамікою видатків на охорону здоров’я до ВВП станом на 

2019 рік, можемо зробити висновки, що прогноз Міністерства Охорони Здоров’я 

був надто оптимістичним, у бюджеті 2019 року, видатки спрямовані на охорону 

здоров’я становлять 108 млрд грн, що на 9,8 млрд більше, ніж у 2018 році. 

Починаючи з 2015 року, більшість видатків на охорону здоров’я 

перерозподіляється вигляді субвенцій місцевим бюджетам. Важливо розглянути 

регіональний розподіл коштів на охорону здоров'я. На рис.2 представлено 

розраховані суми коштів у тисячах гривень для кожної області та міста Києва у 

2019 році. Відтак, для більшості областей, медична субвенція коливається межах 

20-30 тисяч гривень. Винятком є Луганська область у зв’язку з великої кількістю 

територій, які є окупованими, відповідно фінансування туди не надходить. 

Іншим винятком є місто Київ, де рівень медичної субвенції становить більше 55 

тисяч гривень. Розподіл коштів через механізм медичної субвенції, відбувається 

за методологією, яка враховує кількість населення, структуру населення, 

статистику захворювань та інші фактори. Можемо зробити висновок, що 

розподіл коштів на охорону здоров’я між регіонами є збалансованим, і не існує 

значних відхилень за винятком окупованих Донецької та Луганської областей 

[2]. 



361 
 

Було проведено аналіз видатків на різні ланки медичного забезпечення в 

структурі загальних видатків Міністерства Охорони Здоров’я України. 

Структура видатків за 2019 рік представлена у Додатку В. Якщо сформувати 

діаграму, що представлена на рис.3, то можна побачити, що найбільше коштів 

виділяється МОЗ на забезпечення охорони здоров’я в цілому – 34 %. 

 

Рисунок. 2 - Розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та нерозподілених видатків медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам (тис. грн). 

 

В цей відсоток входять кошти, які виділяються на функціонування 

поліклінік та амбулаторій, стоматологічних поліклінік, а також швидкої та 

невідкладної допомоги. Велика частка видатків припадає на іншу діяльність у 

сфері охорони здоров’я – 25%. Третинна ланка медичного забезпечення, яка 

складається з спеціалізованих лікувальних закладів, а також дослідницьких 

інститутів у галузі охорони здоров’я, в структурі видатків займає аналогічну 

частку – 25% від загальних видатків МОЗ. Найменше ж припадає на 

забезпечення функціонування спеціалізованих лікарень - близько 5% від 

загальних видатків.  

Однак, це спричинено тим, що починаючи з 2015 року, більшість коштів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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для вище перелічених елементів первинної ланки медичного забезпечення 

фінансується за допомогою медичних субвенцій місцевим бюджетам. Також 

існують сфера, на які у 2019 році кошти не були виділені зовсім. Це медична 

продукція та обладнання, поліклініки загального профілю та амбулаторії, центри 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, перинатальні центри, 

пологові будинки. 

Висновки. Проаналізувавши розподіл коштів між різними рівнями 

медичного забезпечення, можемо зробити висновки, що найбільше 

забезпечується ланка другого рівня, тоді як видатки на амбулаторну та першу 

медичну допомогу є найменшими. Такий розподіл коштів, суперечить 

пріоритетам, які були визначені МОЗ, щодо розвитку первинної ланки 

медичного забезпечення. 
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Постановка проблеми. Нестабільність в економічній та соціальній сферах 

національного розвитку останнім часом посилює роль страхової діяльності в 

забезпеченні фінансової безпеки окремих регіонів і держави в цілому, сталого 

розвитку економіки, підвищенні добробуту населення. Формування ефективних 

орієнтирів страхування уможливлює захист інтересів громадян та юридичних 

осіб у разі настання страхових випадків, пом’якшує вплив техногенних, 

природних та інших видів ризику. Разом з тим рівень розвитку страхового ринку 

в Україні уповільнився. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню теоретичних засад 

функціонування та розвитку страхового ринку присвячено наукові праці відомих 

зарубіжних вчених, таких як Дж. Батлер, Л. Бевере, Дж. Більхопт, Д. Бланд, К. 

https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%252
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Бурроу, Л. Гератеволь, В. Гейльман, Дж. Діксон.  

Виклад основного матеріалу. Сучасним етапом в розвитку страхового 

ринку є його діджиталізація. Перехід страхового бізнесу на цифрові технології є 

необхідною вимогою сучасності. В умовах загострення конкуренції, зростання 

вимог збоку споживачів і нагляду, страховий ринок стрімко займає лідируючі 

позиції на передовій технологічного прогресу.  

З кожним роком розвиваються сервіси віддаленого врегулювання збитків, 

зростає кількість страхових продуктів, що продаються онлайн, впроваджуються 

мобільні додатки. На сьогоднішній день окремі вітчизняні страхові компанії 

пропонують до семи страхових продуктів, які можна замовити або придбати 

онлайн. Це як правило досить класичні продукти, що не потребують додаткового 

андерайтингу з боку страхових компаній. Страхові компанії на фінансовому 

ринку одними з перших одержали право укладати електронні страхові договори 

у сфері обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників 

транспортних засобів. Рівень діджиталізації страхової компанії також можна 

відслідкувати і за інформаційним наповненням її офіційного веб-сайту. 

Діджиталізація допомагає в короткі терміни та в доступній формі отримати 

інформацію про будь яку фінансову установу. Тому основним із позитивних 

моментів її впровадження стає створення відкритого страхового ринку в 

інформаційному сенсі. 

На вимогу часу сьогодні вчені працюють над питаннями діджиталізації в 

різних сферах, саме у фінансовому секторі досить активно здійснюються наукові 

дослідження. Не дивлячись на те, що питання діджиталізації активно 

обговорюються в наукових колах, а особливо за кордоном, в Україні не 

достатньо вивченим залишаються питання щодо діджитал-технологій, які 

використовуються вітчизняними страховиками і тенденцій, які вони формують 

загалом на страховому ринку. 

Поки що існує єдиний підхід в сфері страхування до розуміння 

діджиталізації. Зазвичай, під цим поняттям діджиталізації українські вчені 

розуміють оцифрування технологій в зовнішніх та внутрішніх процесах 
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страхової компанії. 

Я пропоную сам процес діджеталізації розглядати не лише як процес 

поширення її через сучасні канали телекомунікації та оцифрування інформації, 

але і як процес впровадження нових телекомунікаційних технологій саме для 

поліпшення обслуговування клієнтів страхової організації. Адже саме 

покращення у сфері обслуговування певної категорії споживачів тих чи інших 

послуг є кінцевою метою діджиталізації. 

Сьогодні на страховому ринку використовуються такі сучасні діджитал-

технології, що наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Сучасні діджитал-технології страхового ринку 

Технологія Механізм використання та застосування на страховому ринку 

 
 

Вебсайт 

Сукупність веб сторінок, що є доступною в мережі Інтернет, які 

об'єднані за змістом і навігацією під єдиним доменним ім'ям. На 

сайтах розміщуються окремі елементи діджитал-технології: 

страховий калькулятор, оплата «онлайн», магазин страхових послуг, 

посилання на мобільні додатки 

Соціальна мережа Інтернет-програма, яка допомагає окремим особам спілкуватися та 

встановлювати зв'язки між собою, використовуючи набір 

інструментів 

Чат-бот Комп'ютерна програма, яка розроблена на основі нейромереж і веде 

розмову за допомогою слухових або текстових методів 

 
 

Веб форум 

Додаток для організації спілкування відвідувачів вебсайту; термін 

відповідає змісту вихідного поняття «форум»; форум пропонує 

набір розділів для обговорення; робота форуму полягає у створенні 

користувачами тем у розділах і подальшому обговоренні всередині 

цих тем; окремо взята тема, по суті, є тематичною гостьовою книгою 

Відео телефонія Технологія, що надає можливість прийому та передачі аудіо та 

відеосигналів користувачам у різних місцях для спілкування між 

ними в режимі реального часу 

Відеохостинг Сервіс, що надає послуги з розміщення відеоматеріалів на певну 

тематику 

Хмарні технології Послуги, що включають надання дискового простору для 

розміщення інформації на сервері та надає можливість зберігати свої 

дані, ділитися з ними в разі потреби та спільно редагувати й 

обробляти інформацію 

 
Телематика 

Технічний пристрій, основним завданням якого є формування 

інформації про стиль поведінки водія за кермом. Ця інформація в 

онлайн-режимі передається страховій компанії, результатом цього 

може бути пропозиція індивідуального страхового тарифу 

Автоматизова ні

 системи 

перевірки 

достовірності 

страхових полісів 

 
 

Комп'ютерні програми з широкою базою даних, які надають змогу 

перевірити достовірність страхового договору та термін його дії 
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На сьогоднішній день досить легко знайти офіційний веб-сайт діючої 

страхової компанії в пошукових системах, наприклад Google та інших. 

Дослідивши офіційні сайти страхових компаній, можна виділити, що близько 

20% страхових компаній зареєстрованих в Україні їх не мають. Притому частина 

компаній зі страхування життя, є значно вищою та становить 64% і які не мають 

офіційних веб-сайтів, від зареєстрованих «life» страхових компаній. 

Не функціонування офіційних веб-сайтів, або причини не створення 

страхових компаній можна визначити, проаналізувавши, період, коли вони були 

зареєстровані або наприклад, місце реєстрації страхових компаній. Наприклад, із 

46 страхових компаній, які не мають офіційних веб-сайтів, 7 зареєстровані в 

східному регіоні України – це такі міста як Макіївка, Маріуполь, Луганськ, 

Донецьк; 3 - в тимчасово окупованій АР Крим. Решта страхових компаній 

зареєстрована на іншій території, України. Створення та інформаційне 

наповнення офіційних веб-сайтів страхових компаній стало одним із перших 

аспектів діджиталізації на страховому ринку України. Я пропоную визначити 

частину страхових компаній на вітчизняному страховому ринку, які саме мають 

офіційні веб- сайти. Для дослідження було використано перелік страхових 

компаній із витягу Державного реєстру фінансових установ станом на 15 січня 

2020 р., до якого ввійшло 232 страхові компанії, з них 22 компанії - зі 

страхування життя (таблиця 2). 

Таблиця 2 - Частка страхових компаній, які мають офіційні сайти в Україні 

станом на 15 січня 2020 р. 

 

 

Показник 

 

Кількість 

страхових 

компаній 

Кількість 

страхових 

компаній, які 

мають офіційні 

веб-сайти 

Частка страхових 

компаній, які 

мають офіційні 

веб-сайти, % 

Частка страхових 

компаній, які не 

мають офіційних 

вебсайтів, % 

Загальна кількість 

страхових 

компаній 

 

233 
 

188 
 

81 
 

21 

Страхові компанії 

«nonlife» 
211 180 84 16 

Страхові компанії 

«life» 
21 9 37 65 

Джерело: власні дослідження. 
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Розпочали свою діяльність досить недавно а саме упродовж 2018-2019 рр., 

сім страхових компаній. Решта страхових компаній зареєстровані в основному у 

м. Києві, найчастіше в 2004 р. Із ознаки фіктивності мають кілька компаній, про 

що повідомляється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

на своєму офіційному сайті та знаходяться у стадії припинення своєї діяльності. 

Можна сказати, що компанії, які у повному обсязі не здійснюють свою 

діяльність, а саме не створили офіційний веб-сайт, або мають ознаки фіктивності 

та через певний період перестануть існувати. Можна спрогнозувати, що 

страховий ринок упродовж наступних років втратить приблизно 20 страховиків. 

Можна сказати, що відсутність офіційного сайту в страховій компанії свідчить 

про те, що створення такого страховика здійснювалося з метою, далекою від 

страхової діяльності, або страхова компанія знаходиться у стадії припинення 

своєї діяльності. Прикладом є ПАТ «Компанія зі страхування життя 

«Брокбізнес» на офіційному веб-сайті розмістила рішення наглядової ради про 

добровільне анулювання ліцензії на страхування життя. З проханням до своїх 

клієнтів надати письмову заяву про одержання викупної суми та припинення 

відповідного договору страхування. Таке оголошення являється прикладом 

цивілізованого завершення діяльності на страховому ринку. 

Правила страхування містять недостатню інформацію про страхову 

послугу, яку хотів би отримати клієнт. З досліджуваних сайтів страхових 

компаній, лише 12% розмістили правила страхування. В основному, не всі 

пересічні громадяни, які укладають страхові договори, можуть зрозуміти та 

проаналізувати правила страхування, но при укладанні договору страхування 

необхідно і варто ознайомитися з ними. Розкриття виду такої інформації надає 

нам змогу розуміти, наскільки відкритою є дана страхова організація. 

На рисунку 1 показано елементи діджитал-технологій, які 

використовуються страховою компанією на офіційних веб-сайтах. 
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Рисунок 1.- Частка страхових компаній, які використовують елементи 

діджитал-технології на офіційних веб-сайтах, %. 

 

Страхові компанії на вимогу часу активно розпочали створювання онлайн 

магазинів, що стало одним із важливих елементів діджиталізації. У цих 

магазинах можна придбати не лише міжнародний та внутрішній електронний 

поліс страхування автоцивільної відповідальності, но і оформити замовлення 

онлайн на страхування майна, каско, туристів, від нещасних випадків, здоров'я. 

Онлайн-магазини створили приблизно 19 % страховиків у сфері 

ризикового страхування, в цих магазинах 3 % належать компаніям зі страхування 

життя. При тому що останні - це компанії, які переважно відносяться до 

страхових груп та мають з'єднані сайти. В таких компаній на сайтах є онлайн-

магазин та онлайн-кабінет, але неможливо купити договір страхування життя 

онлайн, сьогодні таку послугу в Україні не пропонує жоден страховик. 

Отже, варто наголосити на тому, що мобільні додатки створюються та 

впроваджуються у страхову справу досить активно, і, за думкою українських 

учених, саме завдяки мобільним додаткам збільшується мобільність страхових 

компаній і прискорюються їх бізнес-процеси. Так же, мобільний додаток 

спроможний надати страховій організації велику базу даних для маркетингових 
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досліджень. Водночас наукові працівники, які вивчають зарубіжний досвід саме 

застосування мобільних додатків, наголошують на тому, що вітчизняні 

страховики ще не використовують усіх існуючих їх технічних можливостей, а 

тому є значні перспективи щодо їх розробки та застосування у практичній 

діяльності. 
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ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ЗА МІСЦЯМИ 

ВИНИКНЕННЯ ТА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Досліджено залежності і зв’язки між центрами затрат і центрами 

відповідальності, зокрема організацію управління ними з метою створення 

таких умов, за яких виробничі підрозділи і функціональні служби підприємства 

нестимуть відповідальність за результати своєї діяльності.  

Ключові слова: центри затрат, місце затрат, центри відповідальності, облік, 

контроль, управління, результати діяльності, підприємства. 

Як відомо, важливою для управління собівартістю продукції є методика 

обліку затрат і калькулювання за центрами затрат й центрами відповідальності. 

У межах системи управління підприємством інформація акумулюється і 

аналізується не за підприємством загалом, а за центрами відповідальності.  

Аналіз центрів та місць затрат, а також центрів відповідальності 

досліджується в працях: С.Ф. Голова, В.В. Глущенка, Н.Г. Данілочкіної, К. 

Друрі, В.Б. Івашкевича, Т.П. Карпової, О.Е. Ніколаєвої, В.Ф. Палія, М.С. 

Пушкаря, С.А. Стукова, А.Д. Трусова, Кіта Уорда, М.Г. Чумаченка, Т.В. 

Шишкової, А.Д. Шеремета, А. Яругової та інших. Проте огляд публікацій з цього 

питання свідчить про недостатність розкриття сутності центрів затрат, місць 

затрат та центрів відповідальності загалом та зокрема для підприємств 

конкретних галузей економіки.  

Метою написання статті є визначення взаємозв’язку центрів затрат, місць 

затрат та центрів відповідальності на підприємствах й місце цих складових в 
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системі управління затратами.  

Організація управління затратами за місцями формування і центрами 

відповідальності необхідна для того, щоб створити умови, за яких виробничі 

підрозділи і функціональні служби підприємства несли б відповідальність за 

результати своєї діяльності. Насамперед, це відповідальність за виконання 

завдань із зниження собівартості за статтями затрат не тільки в своїх 

функціональних службах, але і первинних виробничих підрозділах. 

Децентралізація управління вимагає більш формалізованого підходу до 

організаційної структури підприємства, яка охоплює всі структурні одиниці 

зверху донизу і визначає місце кожної структурної одиниці (підрозділу, відділу, 

сегмента) з погляду делегування їй певних повноважень і відповідальності. 

Такою узагальнюючою категорією є центр відповідальності. У результаті 

організаційну структуру сучасного підприємства розглядають як сукупність 

різних центрів відповідальності [1, с. 43]. Проте треба мати на увазі, що об’єктом 

управління може стати тільки та частина затрат і в тих місцях, які можуть 

вимірюватися, плануватися і підпадати під безпосереднє управління. У зв’язку з 

цим центр затрат є первинною ланкою формування затрат. Виокремлення центру 

затрат відбувається за різними ознаками: організаційна структура, обладнання, 

виконані операції і функції. Відмітимо, що центр затрат є ланкою аналітичного 

обліку для проведення контролю за цими затратами. Він може збігатися з 

організаційною одиницею, а може бути меншим підрозділом цих організаційних 

одиниць. 

Центр відповідальності – структурний підрозділ (декілька підрозділів) з 

певним ступенем автономності (менеджери якого відповідають перед 

керівництвом підприємства за реалізацію поставлених цілей і дотримання 

визначених лімітів затрат). Сукупність центрів відповідальності і зв’язків між 

ними утворюють фінансову структуру підприємства [2]. На практиці утворення 

багатьох центрів затрат надає підприємствам змогу частину затрат на утримання 

та експлуатацію обладнання, а також інших непрямих затрат відносити 

безпосередньо на ці центри, що передусім створює умови для їх прямого 
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віднесення або точнішого непрямого розподілу за об’єктами калькулювання.  

Місця виникнення затрат відрізняються від центрів затрат чітким місцем у 

структурі підприємства, економічною характеристикою і соціальним змістом. 

Тому, на наш погляд, немає жодних підстав для поєднання цих двох групувань 

виробничих затрат в одне поняття, вони відрізняються одне від одного і являють 

собою два самостійні об’єкти обліку та контролю виробничих затрат 

поставлених цілей і дотримання визначених лімітів затрат). Сукупність центрів 

відповідальності і зв’язків між ними утворюють фінансову структуру 

підприємства [2]. На практиці утворення багатьох центрів затрат надає 

підприємствам змогу частину затрат на утримання та експлуатацію обладнання, 

а також інших непрямих затрат відносити безпосередньо на ці центри, що 

передусім створює умови для їх прямого віднесення або точнішого непрямого 

розподілу за об’єктами калькулювання. Тобто, центри затрат у найбільш 

загальному понятті є місцями, де ці затрати виникають. Місця виникнення затрат 

відрізняються від центрів затрат чітким місцем у структурі підприємства, 

економічною характеристикою і соціальним змістом. Тому, на наш погляд, немає 

жодних підстав для поєднання цих двох групувань виробничих затрат в одне 

поняття, вони відрізняються одне від одного і являють собою два самостійні 

об’єкти обліку та контролю виробничих затрат. 

Центр затрат – це відособлені структурні підрозділи підприємства, де є 

можливість організувати планування, нормування й облік затрат виробництва, 

це первинна ланка аналітичного обліку затрат, що встановлена для контролю за 

цими затратами. Центр затрат може збігатися з організаційною одиницею 

(цехом, відділом, ділянкою) або може бути дрібнішим підрозділом цих 

організаційних одиниць. Основою виділення центрів затрат є єдність 

обладнання, що використовуються, виконання спільних операцій та функцій. 

Створення центрів затрат є засобом деталізації виробничих затрат, їх локалізації 

за місцями виникнення з метою організації поточного контролю й достовірного 

калькулювання собівартості продукції.  

Центри затрат відповідно до особливостей контролю витрат, що виникають 
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під час їхньої діяльності, можна розділити на центри регульованих, довільних 

(частково регульованих) і слабо регульованих затрат. Для центрів регульованих 

затрат існує оптимальне співвідношення між затратами і випуском. Для центрів 

довільних затрат не існує оптимального значення співвідношення між затратами 

і результатами діяльності: фіксована величина затрат для таких центрів 

встановлюється за рішенням керівництва підприємства в період розробки плану 

(бюджету) залежно від завдань, поставлених перед ними на майбутній період. 

Менеджери центрів довільних затрат відповідають за дотримання бюджету, а 

також за якісні показники роботи. Наприклад, відділ маркетингу. Центри слабко 

регульованих затрат відрізняється від центрів довільних затрат тим, що 

керівництво підприємства практично не може вплинути на величину затрат 

таких центрів і приймає їхню величину, як факт, наприклад, лабораторія, 

медпункт на території підприємства [3]. 

Центр відповідальності – відокремлені структурні підрозділи підприємства, 

за якими групують затрати на виробництво і є можливість в одному обліковому 

процесі поєднати центр виникнення затрат і відповідальність менеджера 

(відповідальної особи), що контролює собівартість продукції. Це місце, де 

виникають правові відносини між учасниками господарського процесу. Центри 

відповідальності створюються на основі існуючої лінійно-функціональної 

структури управління на базі функціональних відділів і служб підприємства.  

Центри відповідальності поділяють: за відношенням до процесу 

виробництва; за відношенням до внутрішнього господарського механізму; за 

обсягом повноважень і обов’язків менеджерів; за функціональною ознакою.  

Так, за відношення до процесу виробництва виділяють основні та 

функціональні центри відповідальності. Основні центри відповідальності 

організують контроль за місцем виникнення затрат. Функціональні забезпечують 

контроль над затратами, що виникли в багатьох місцях, але під впливом одного 

центру відповідальності. За відношенням до внутрішнього господарського 

механізму центри відповідальності поділяються на госпрозрахункові та 

аналітичні. Госпрозрахункові центри відповідальності зазвичай збігаються з 
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місцями виникнення затрат, їм притаманний контроль у момент виникнення 

затрат; аналітичні ж не пов’язані системою внутрішніх госпрозрахункових 

відносин, вони будують системи контролю за окремими затратами. Залежно від 

обсягу повноважень і обов’язків менеджерів (керівників) виділяють такі види 

центрів відповідальності: центри затрат; центри доходів; центри прибутку; 

центри інвестицій.  

За функціональною ознакою розрізняють основні й обслуговуючі або 

допоміжні центри відповідальності. Основні центри відповідальності 

безпосередньо виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги 

споживачам. Їх затрати прямо відносяться на собівартість продукції, робіт, 

послуг (відділи збуту, адміністрація тощо). Обслуговуючі центри 

відповідальності беруть участь у виробництві, побічно надаючи послуги, 

виконуючи роботи або виготовляючи продукцію, призначену не для споживача, 

а для основних центрів відповідальності. Витрати таких центрів відповідальності 

неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх спочатку 

розподіляють за основними центрами, а вже потім у складі сумарних затрат 

основних центрів включають у собівартість (транспортні, ремонтні, енергетичні 

цехи). 

Також до різновидів центрів відповідальності відносяться центри 

рентабельності, в яких дохід є грошовим вираженням випущеної продукції, 

затрати – грошовим вираженням використаних ресурсів, а прибуток – різницею 

між прибутком і затратами. Використання моделі управління за центрами 

рентабельності дозволяє на великих підприємствах децентралізувати 

відповідальність за прибуток [3]. 

Отже, центри затрат пов’язуються з калькулюванням собівартості продукції 

(робіт, послуг), а центри відповідальності – з управлінням затратами, тому ці 

поняття виражають різні економічні процеси. В організаційному плані вони 

можуть збігатися, проте в багатьох випадках центри затрат є дрібнішими 

підрозділами стосовно центрів відповідальності. Процес управління затратами 

повинен сприяти своєчасному виявленню факторів, які вплинули на відхилення 
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від норми, й створенню умов зацікавленості центрів затрат у їх усуненні, а також 

обґрунтованому розподілу цих відхилень за центрами відповідальності. Залежно 

від рівня управління виробництвом як самостійний центр затрат можна 

розглядати як підприємство загалом, так і його дочірні підприємства, філії, цехи, 

дільниці, відділи (служби) управління, групи устаткування або машин, робочі 

місця. Окремі з таких центрів затрат є самостійними госпрозрахунковими 

підрозділами, а отже, збігаються з центрами відповідальності. Конкретні 

переліки центрів затрат й центрів відповідальності повинні розроблятися 

стосовно особливостей організації й технології виробництва, структури 

управління підприємством, внутрішнього економічного механізму кожного 

окремого підприємства тощо. 
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Розглянуто складові внутрішньогосподарського контролю в системі 

управління господарською діяльністю та методичні положення щодо 
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підприємстві. 

Ключові слова:  внутрішньогосподарський контроль, система управління, 

управлінські рішення, служба бухгалтерського обліку. 

У сучасній теорії погляди вчених на контроль, який здійснюється на 

підприємстві, неоднозначні, що спричинено вивченням ними різних сторін 

контролю та складових економічного контролю. Вище зазначене обумовлює 

актуальність пошуку нових підходів до формування теоретичних положень 

розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі управління 

підприємством. Ефективно організована система внутрішньогосподарського 

контролю на підприємстві дозволить виявити резерви господарської діяльності, 

обґрунтувати економічну доцільність управлінських рішень, сприятиме 

підвищенню показників фінансової стійкості та конкурентоспроможності 

підприємства. 

Дослідженню сутності, методики та організації контролю присвячені праці 

таких українських науковців, як М. Білуха, Ф. Бутинець,  Л. Дікань, В. 

Завгородній, С. Івахненков,  Є. Калюга, М. Кужельний, Л. Нападовська, О. 

Петрик,  В. Савченко, В. Шевчук. Проте залишаються дискусійними і, не в певній 

мірі дослідженими, питання формування та функціонування 

внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємствами 

різних форм власності та впливу на їх прибутковість в умовах ринкового 

середовища і супутніх кризових впливів. 

Метою статті є висвітлення складових елементів внутрішньогосподарського 

контролю як складової системи управління підприємством. 

Відмітимо, що суб’єкт та об’єкт є складовими, які випливають з класичного 

підходу до теорії систем, при якому відбувається вплив суб’єкта на об’єкт, у 

свою чергу на основі оцінки даного впливу відбувається зворотній зв’язок. Під 

впливом суб’єкта контролю на об’єкт контролю розуміють контрольну дію, 

відповідно до якої суб’єкт контролює об’єкт на основі чого отримує нові дані про 

нього та параметри його розвитку. Контрольними діями вважають «операції 

порівняння (зіставлення) показників діяльності контрольованого об’єкта з 
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певною нормою (нормами)» [1]. На основі даної інформації суб’єкт управління 

приймає рішення про подальше функціонування об’єкта в таких же параметрах 

або їх зміни з метою підвищення ефективності господарської діяльності 

підприємства. 

Таким чином, побудова належної системи внутрішньогосподарського 

контролю має здійснюватися на засадах системності, що передбачає визначення 

об’єктів, суб’єктів, які виконують контрольні дії, та методичний інструментарій 

реалізації внутрішньогосподарського контролю. 

При дослідженні внутрішньогосподарського контролю варто розглянути 

його об’єкт, в поняття якого в економічній літературі вкладається різний зміст 

[2]. Деякі вчені при дослідженні обирають об’єкти бухгалтерського обліку, як 

такі, що властиві внутрішньогосподарському   контролю, доповнюють та 

розширюють їх. Проте, деякі науковці при вивченні внутрішньогосподарського 

контролю виокремлюють його об’єкти за певними класифікаційними ознаками. 

Серед авторів не існує єдиної думки щодо складових об’єктів 

внутрішньогосподарського контролю. Тому, під об’єктами 

внутрішньогосподарського контролю деякі вчені розуміють як функціональні 

цикли діяльності організації (виробництво, постачання та реалізація), так і 

предмети та засоби праці, включаючи працівників підприємства. 

Ми погоджуємось з тим, що об’єктом внутрішньогосподарського контролю 

є не господарська діяльність як така, а ті явища та процеси, що виникають при її 

здійсненні, і вважаємо за доцільне визначати об’єкт внутрішньогосподарського 

контролю як причинно-наслідкові зв’язки процесів і явищ як факторів, що 

впливають на результати господарської діяльності підприємства та діяльність по 

управлінню нею. 

Можна сказати, що в загальному об’єкт внутрішньогосподарського 

контролю – це все те, на що (чи на кого) спрямована контролююча діяльність 

суб’єкта контролю, тобто, це підконтрольне середовище (господарські процеси, 

результати, ресурси). 

Відповідно до отриманих результатів, об’єктом внутрішньогосподарського 
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контролю є причинно-наслідкові зв’язки процесів і явищ як факторів, що 

впливають на результати господарської діяльності підприємства, та діяльність по 

управлінню нею, що включає процеси господарської діяльності, використані в 

них ресурси та отримані за ними результати, а також достовірність відображення 

їх у звітності без порушення вимог чинного законодавства. Зазначений підхід до 

визначення об’єктів внутрішньогосподарського контролю є комплексним, 

оскільки поєднує ресурсний та процесний підходи. 

При цьому досить важливим є чітке розмежування предмета та об’єкта 

внутрішньогосподарського контролю. Предмет контролю є більш ширшим і 

суб’єктивним поняттям, порівняно з поняттям об’єкту, яке є вужчим і 

об’єктивним. 

Ми погоджуємося з думкою [3], що «до складу предмету входять лише 

основні, найсуттєвіші властивості й ознаки об’єкта, адже об’єкт контролю – це 

виділена частина об’єктивної реальності, яку можна усвідомити, як існуючу 

матеріально або ідеально». Проаналізувавши погляди авторів щодо сутності 

предмету внутрішньогосподарського контролю, ми побачили, що серед 

науковців немає єдності у розумінні предмета контролю як науки. Отже, під 

предметом внутрішньогосподарського контролю, на нашу думку, варто розуміти 

стан об’єкту внутрішньогосподарського контролю і (або) дію суб’єктів 

управління діяльністю підприємства. А у більш широкому розумінні предметом 

внутрішньогосподарського контролю виступає забезпечення діяльності 

підприємства відповідно до інтересів власника. 

Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю повинні мати не тільки 

відповідні завдання, але й на них мають бути покладені певні права і обов’язки з 

контролю та які здійснюють контрольні заходи, що має бути передбачено в їх 

посадових інструкціях, положеннях про спеціальні служби, підрозділи, комісії, 

ради тощо. Це і буде визначати їх приналежність до суб’єктів саме 

внутрішньогосподарського контролю. 

При цьому суб’єкти і об’єкти контролю взаємодіють через контрольні дії. 

Контрольними діями вважають «операції порівняння (зіставлення) показників 
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діяльності контрольованого об’єкта з певною нормою (нормами)» [1]. 

Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю є особи, групи осіб, 

відділи, служби тощо, які здійснюють контрольні дії по відношенню до об’єктів 

внутрішньогосподарського контролю відповідно до прав та обов’язків, 

передбачених посадовими інструкціями та положеннями. 

Зазначимо, що економічний зміст та значення контролю загалом та 

внутрішньогосподарського контролю, зокрема, проявляється в його функціях. До 

основних функцій внутрішньогосподарського контролю віднесено 

інформаційну, діагностичну, захисну, інвестиційну та профілактичну, які, 

відповідно до окреслених завдань і визначених об’єктів, доповнені соціальною, 

екологічною та технологічною [4, 5, 6]. 

Також необхідно виокремити принципи, властиві 

внутрішньогосподарському контролю загалом (сукупність принципів системності,  

порівнянності, безперервного розвитку, економічності, синергізму) та його 

елементам зокрема (доцільності всеосяжності, об’єктивності, незалежності, 

компетентності, відповідальності, регулярності й оперативності, плановості). 

Як відомо, реалізація принципів внутрішньогосподарського контролю 

здійснюється шляхом застосування певних методів. Разом з тим, для формування 

теоретичних засад внутрішньогосподарського контролю та визначення його 

концептуальних елементів важливим є визначення складу та структури його 

методичного                    забезпечення. 

За результатами узагальнення різних поглядів щодо методів та прийомів 

нами визначено, що єдиного розуміння до поняття метод 

внутрішньогосподарського контролю не сформовано. Варто зауважити, що при 

розкритті методу контролю потрібно розуміти, що         метод і методичні прийоми – 

це різні поняття. Адже метод являє собою сукупність певних методичних 

прийомів, на чому наголошують різні вчені. А прийом є частиною, елементом, 

складовою методу. 

Досліджуючи питання методології та методики внутрішньогосподарського 

контролю, деякі науковці виокремлюють методичні прийоми документального та 
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фактичного контролю. Проте деякі вчені виділяють ще і методичні прийоми 

змішаного контролю. 

Прийоми документального контролю можна умовно розподілити на три 

групи: прийоми перевірки певних окремих документів, прийоми перевірки 

декількох документів, які відображають взаємопов’язані операції та прийоми 

перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей. 

Разом з тим, на нашу думку, при формуванні класифікації методів та 

прийомів внутрішньогосподарського контролю варто враховувати методичні 

прийоми, які застосовуються в інших науках: в соціології, кібернетиці, 

психології, філософії, статистиці, а також методичні прийоми математичної 

логіки, теорії інформації, традиційна формальна логіка та ін. Ми вважаємо, що 

доцільно було б виокремити розрахунково-аналітичні методи, серед яких варто 

виокремити формалізовані та неформалізовані. Неформалізовані методи 

базуються на інтуїтивно-логічному мисленні, дають можливість здійснити 

логічний аналіз будь-якої операції або ситуації, що контролюється, та прийняти в 

результаті відповідне рішення. Формалізовані методи здійснюються за 

допомогою математичних розрахунків та базуються на кількісних вимірах. 

Узагальнивши вищесказане, вважаємо, що метод 

внутрішньогосподарського контролю – це комплексна система попереднього, 

поточного та наступного дослідження об’єкту внутрішньогосподарського 

контролю з метою перевірки його законності, достовірності, доцільності, 

ефективності та якості управління на основі використання облікової, звітної, 

нормативної та інших джерел інформації (прийоми документального контролю) 

та обстеження і спостереження фактичного стану об’єкта контролю (прийоми 

фактичного контролю) з використанням загальнонаукових та розрахунково-

аналітичних методичних прийомів.  

Таким чином, у результаті проведеного дослідження нами визначені основні 

елементи внутрішньогосподарського контролю, основні з яких принципи, 

методи, функції, об’єкти, суб’єкти. На основі цих елементів повинно базуватись 

формування   внутрішньогосподарського контролю підприємств. 
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Незалежно від форми власності та організаційної структури підприємств 

внутрішньогосподарський контроль здійснюють різні суб’єкти контролю по 

відношенню до різних об’єктів контролю. Враховуючи зв’язок контролю з його 

суб’єктами, виділяють різні види контролю: контроль власника 

(адміністративний), бухгалтерський контроль, технічний, технологічний, 

соціальний (громадський) контроль, внутрішній аудит,         самоконтроль, контроль, 

спрямований на забезпечення безпеки підприємства тощо.  

Варто також відзначити, що внутрішньогосподарський контроль корисний 

тільки в тому разі, якщо є узгодженість системи бухгалтерського обліку і 

системи внутрішньогосподарського контролю, оскільки таким чином 

забезпечиться виявлення тих процесів, які розвиваються незважаючи на 

встановлені плани. У зв’язку з тим, що одним із шляхів удосконалення 

внутрішньогосподарського контролю є посилення контрольних функцій 

бухгалтерії підприємства, при розробці внутрішніх стандартів і регламентів 

необхідно дотримуватися таких вимог: взаємне погодження контрольних дій, які 

здійснюють бухгалтери на різних ділянках фінансово-господарської діяльності; 

розмежування контролю по зустрічних операціях між різними виконавцями; 

закріплення постійних контрольних функцій, що виконуються окремими 

фахівцями; визначення періодичності разових контрольних дій, таких як вивірка 

розрахунків, тематичні перевірки, участь у проведенні інвентаризацій тощо [9]. 

Зіставляючи реально досягнуті результати із запланованими, керівництво 

підприємства може визначити, де підприємство досягло успіхів, а де зазнало 

невдач. Один із важливих аспектів внутрішньогосподарського контролю полягає 

в тому, щоб визначити, які напрями діяльності підприємства найбільш 

ефективно сприяли досягненню запланованих цілей, що сприятиме адаптації 

підприємства до соціально-економічних умов сьогодення. 
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АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ 

В роботі розглянута маркетингова стратегія на регіональному рівні. Метою 

маркетингової стратегії агропромислового виробництва регіону є розробка 

системи різнорівневих заходів та заходів, спрямованих на просування регіону 

всередині країни і за її межами з урахуванням всіх її особливостей і переваг. В 

статті показано процес формування системи управління регіональним 

маркетингом, а також охарактеризовано принципи, дотримання яких вимагає 

маркетинг регіону. На початку розробки маркетингової стратегії для регіонів 

вказано на визначення регіональних здібностей і обмежень. Для програми 

маркетингу, яка буде різною для кожного регіону, запропоновано стратегічні 

напрямки, які повинні обов'язково бути присутні. Для аналізу здібностей і 

обмежень вказані узагальнені критерії за допомогою яких представляється 

можливим оцінити регіональний маркетинг. З метою виходу регіону на рівень 

макроекономічної системної конкурентоспроможності агропромислової 

продукції необхідно сформувати, постійно корегувати і реалізовувати 

маркетингову стратегію, а для цього було запропоновано  в статті алгоритм 

розвитку маркетингової стратегії агровиробництва. 

Ключові слова: маркетингова стратегія, регіон, програма маркетингу, 

критерії, стратегічні напрямки, алгоритм розвитку, система управління, 

концепція маркетингу, ринок. 

У сучасних умовах у світі та Україні склалася ситуація неоднорідності 

розвитку регіонів, яку обумовлюють нерівні ресурсні можливості, історична 



384 
 

спадщина, географічне положення і т.д. Всі ці фактори впливають на специфіку 

виробництва продукції та послуг регіону, яке виражається у здатності 

формування тих чи інших цільових сегментів або ринків. У цих умовах велике 

значення набуває використання інструментарію маркетингу регіону, який 

здатний забезпечити більш ефективне використання продукту регіону, залучити 

необхідні регіону ресурси та ринки. 

Теоретичні основи і практичні аспекти запровадження  маркетингових 

стратегій знайшли своє відображення у працях зарубіжних і вітчизняних учених-

економістів: Г. Асселя, Г. Багієва,      Є. Бровка, В. Тарасевича, Ф. Котлера, Г. 

Амстронга, С. Гаркавенко, Н. Куденко, А. Тимоніна, О. Панкрухіна, Є. Уткіна та 

ін. Досить ґрунтовно досліджено маркетингові проблеми на мікрорівні у 

наукових працях таких українських вчених, як Балабанової Л.В., Бєлєнького 

П.Ю., Буняк Н.М., Бондаренка В.М., Войчака А.В., Гаркавенка С.С., Герасимчук 

З.В.,  Долішнього М.І., Дубовик О.В., Кардаша В.Я., Козоріз М.А., Кредисова 

А.І., Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Кузьміна О.Є., Мороз Л.А., Павленка 

А.Ф., Решетілової Т.Б., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О., Чухрай Н.І., 

Шевченко Л.С. та інших. Водночас малодослідженими залишаються питання 

використання маркетингу на рівні регіону та формування маркетинової стратегії, 

завдяки якій регіон отримує тривалі конкурентні переваги.  

Метою статті є  аналіз існуючих підходів та розроблення авторських 

пропозицій щодо формування маркетингової  стратегії регіону, яка забезпечить  

підвищення його конкурентоспроможності. 

Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення дозволяє 

враховувати стан, динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює умови для 

пристосування регіонального виробництва до вимог ринку, сприяє формуванню 

сприятливого інвестиційного клімату. Необхідність використання маркетингу 

обумовлена і тим, що він сприяє розкриттю потенційних можливостей регіону.  

Згідно концепції маркетингу, цілі регіону, особливо довгострокові, можуть 

бути досягнуті тільки завдяки вивченню споживача, тому вона зобов'язує:  

- вивчати не виробничі потужності, а потреби ринку і розробляти плани їх 
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задоволення;  

- пов'язувати цілі і ресурсні можливості регіону;  

- оцінювати зовнішні впливи на територію;  

- орієнтуватися на довгострокову перспективу.  

Основою маркетингового підходу до управління є глибока і тривала 

прихильність до тієї філософії, що на першому місці завжди повинен 

знаходитися споживач. Маркетинг в якості управлінської реальності, 

безсумнівно, еволюціонує, і в цьому процесі вже можна виділити певні етапи. В 

даному контексті показано розвиток поглядів Ф. Котлера, загальновизнаного 

авторитета в цій галузі знань.  

Аналізуючи еволюцію поглядів на роль маркетингу, він виділяє наступні 

етапи:  

1) маркетинг стає функцією, рівнозначною управлінню виробництвом, 

фінансами, персоналом; 

2) роль маркетингу в порівнянні з перерахованими функціями зростає;  

3) маркетинг трансформується в основну функцію, якій підпорядковані 

інші;  

4) споживач стає контролюючою ланкою, направленою на розвиток 

перерахованих функцій;  

5) дії споживача виступають як контролюючі, а маркетинг як інтегруюча 

функція.  

Маркетинг регіону відповідно до сучасних підходів можна визначити як 

спосіб встановлення, створення, підтримки таких відносин з різними суб'єктами 

ринку, які забезпечували б вигідні позиції регіону відносно до ресурсів і 

цільовим ринкам, а також дозволяли досягати задоволення цілей учасників цих 

відносин. Таким чином, маркетинг регіону спрямований на виявлення потреб 

контрагентів регіону, узгодження цих інтересів з інтересами регіону і досягнення 

на цій основі конкурентного успіху і соціально-економічних цілей регіону. Щоб 

уявити маркетинг регіону як цілісну систему, необхідно виділити принципи 

маркетингу регіону, суб'єкти, об'єкти, цілі, елементи, методи, склад програми 
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маркетингу (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 -  Формування системи управління регіональним маркетингом. 

 

Безумовно, багато елементів широкого арсеналу традиційних і нових 

елементів маркетингу, особливо некомерційного та промислового, можуть з 

успіхом застосовуватися в регіональному маркетингу. Як концепція ринкового 

стратегічного управління регіоном маркетинг регіону вимагає дотримання таких 

принципів (рис.2):  

 цілеспрямованість - визначення цілей маркетингу регіону;  

 ефективність - показує, наскільки результативно застосовуються 

технології регіонального  маркетингу; 

 системність – маркетинг спрямований на зміцнення благополуччя 

регіону, господарюючих суб’єктів і населення; 

 плановість – визначає обов’язковість планування маркетингової 

діяльності; 

 інноваційність – визначає використання нововведень, у тому числі в 

управлінні регіоном; 

 гнучкість – встановлює необхідність швидкої та адекватної реакції на 

динамічно мінливі умови діяльності і вплив факторів зовнішнього середовища; 
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 комплексність – передбачає постійне та всебічне врахування і аналіз 

усіх факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають 

діяльність регіону в конкретних умовах, що забезпечує необхідну адекватність 

його маркетингової пропозиції основним параметрам ринку; 

 змагальність (конкуренція) – передбачає формування конкурентних 

переваг регіону; 

 стимулювання – передбачає управління мотивами людських вчинків. 

Не навчившись керувати ними, не можна управляти суспільними процесами; 

 партнерство – означає формування довготривалих відносин з 

потенційними споживачами; 

 принцип глобалізації – націлює на постійний пошук нових ринків. 

 узгодження інтересів сторін (складність маркетингу регіону полягає в 

тому, регіон виконує різні функції - місця проживання, місця відпочинку, місця 

господарювання, частини екосистеми країни та світу);  

 тісний взаємозв'язок і взаємодія - означає, що всі основні елементи 

регіонального маркетингу тісно взаємопов'язані між собою і знаходяться в 

постійній взаємодії;  

 взаємозалежність регіонального маркетингу - проявляється в 

комплексному використанні його елементів;  

 розробка стратегії регіону на основі аналізу ринкових можливостей,  

виявлення сильних і слабких сторін регіону, визначення його 

конкурентоспроможності;  

 вибір цільових ринків і способу позиціонування;  

 єдність стратегії і тактики маркетингової діяльності - вимагає 

узгодженості дій основних учасників цієї діяльності.  

 розумна достатність - відповідно до цього принципу політичні запити 

громадян можуть бути задоволені, але в розумних межах. 

 розробка тактики реалізації та аудиту маркетингу регіону.  

До суб'єктів  регіонального маркетингу відносяться  державні органи влади 
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та органи місцевого самоврядування, які  представляють інтереси регіону.  

 

Рисунок 2 - Принципи  регіонального маркетингу. 

 

До об'єктів регіонального маркетингу відносять  такі цільові групи 

маркетингового впливу:  вітчизняні та іноземні інвестори;  регіональні органи 

управління; цільові групи працівників;  цільові групи мешканців;  підприємці;  

різні організації;  окремі групи споживачів, інтереси яких відображають 

регіональну специфіку (туристичні, освітні, наукові послуги).  

В якості специфічних споживачів можна розглядати цільові іноземні ринки 

або вітчизняні ринки інших регіонів. Всі зазначені споживачі - фізичні та 

юридичні особи, витрачаючи гроші в регіоні, надають чинності 

мультиплікативного ефекту позитивний вплив на розвиток регіону.  

Як основні цілі (як безпосередні, так і допоміжні) регіонального 

маркетингу можуть виступати:  підвищення зайнятості, зростання доходів 

населення і якості життя, формування сприятливої демографічної структури, 

соціальний і культурний прогрес, збереження природного середовища та 

поліпшення екологічної обстановки;  вигідна для регіону реалізація ресурсного 

потенціалу;  підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону;  

Принципи регіонального маркетингу 

цілеспрямованість 

ефективність 

тісний 

взаємозв'язок і 

взаємодія  
розумна 

достатність  

взаємозалежність 

регіонального 

маркетингу  

узгодження 

інтересів сторін  

системність 

плановість 

стимулювання 

інноваційність  

гнучкість 

комплексність  

змагальність  

партнерство 

принцип 

глобалізації  

вибір цільових 

ринків і способу 

позиціонування 

єдність стратегії і 

тактики 

маркетингової 

діяльності  

розробка тактики 

реалізації та аудиту 

маркетингу регіону 



389 
 

залучення в регіон нових підприємств та інвесторів з інших регіонів і країн;  

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; 

залучення в регіон нових споживачів для товарів і послуг; створення 

популярності і позитивного іміджу регіону в країні і за кордоном;  внутрішній 

маркетинг, спрямований на створення корпоративної культури регіону, системи 

цінностей і самоідентифікації території, її жителів і господарюючих суб'єктів, 

розвиток соціального капіталу регіону. 

Завдання маркетингу регіону - залучення потенційних покупців, 

перетворення їх на постійних клієнтів і далі - в можливих партнерів регіону в 

цілому і його господарських суб'єктів. У той же час це - здійснення демаркетингу 

відносно неперспективних категорій споживачів (кримінальні елементи, 

люмпенізовані верстви населення). Відповідно до цільових груп (їх критеріям 

прийняття рішень) необхідно розробляти профілювання регіону. Для 

формування ефективних програм розвитку нашого регіону необхідно 

сформувати його маркетингову стратегію. 

Програма маркетингу буде різною для кожного регіону, але вона повинна 

включати наступні обов'язково присутні стратегічні напрямки: маркетинг 

інвестиційної привабливості території; маркетинг іміджу; маркетинг пам'яток; 

маркетинг інфраструктури; забезпечення підтримки з боку громадян, політиків, 

організацій, розвиток соціального капіталу регіону. 

Маркетингова стратегія розвитку регіону є складовою частиною 

регіональної стратегії, під якою розуміють загальний комплексний план 

розвитку регіону, спрямований на досягнення довгострокової мети, що включає 

напрямки, завдання, пріоритети розвитку території та комплекс відповідних 

заходів, дій та рішень [2].  

Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів, за 

допомогою яких організація намагається вирішити свої маркетингові завдання і 

яка складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціонування, 

маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи [3, с.129].  

Н.М. Буняк пропонує розуміти під маркетинговою стратегією регіону 



390 
 

сукупність напрямків діяльності регіону на цільових ринках і відповідність 

рішень стратегічного характеру, які складаються в розробці заходів спрямованих 

на підвищення конкурентоспроможності регіону на цільових ринках і 

інтегрального показника конкурентоспроможності регіону, а також в розробці 

механізмів та інструментів реалізації обраної стратегії [1].  

Маркетингова стратегія регіону - це підсистема стратегії його соціально-

економічного розвитку, вона повинна не просто сприяти досягненню 

поставлених в основній стратегії цілей, але і визначати їх, а головне - 

забезпечувати інтеграцію всіх напрямків стратегічного регулювання, від 

промислової політики до розвитку культури і спорту. Сенс стратегічного 

маркетингу будь-якої території «полягає в тому, щоб еволюціонувати 

паралельно з базовим ринком і ідентифікувати різні товарні ринки або сегменти, 

існуючі або потенційні, за допомогою аналізу всього що підлягає задоволенню 

потреб»[4 , с. 39 ] . 

Отже,  під маркетинговою стратегією регіону  пропонується розуміти 

всебічний комплексний план глобальних дій регіону, завдяки яким він досягає 

поставленої стратегічної мети. Метою маркетингової стратегії регіону є розробка 

системи різнорівневих заходів та заходів, спрямованих на просування регіону 

всередині країни і за її межами з урахуванням всіх його особливостей і переваг. 

У процесі формування маркетингової стратегії регіону вивчення маркетингових 

можливостей розвитку регіону займає найважливіше місце, оскільки саме 

дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування регіону 

дають можливість визначити потенціал регіону (трудовий, фінансовий, 

природно-ресурсний, виробничий) і виявити фактори, які зможуть забезпечити 

конкурентні переваги регіону серед інших регіонів.  

Маркетингова стратегія забезпечує перехід регіону  в більш привабливі для 

нього сегменти ринку та підвищення своєї значущості, конкурентоспроможності 

в цих сегментах. Традиційно виділяються чотири великі групи стратегій, 

націлені на залучення і утримання відвідувачів і резидентів, розвиток 

виробництва чи експорту регіональних продуктів. Ці стратегії умовно можуть 
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бути названі: маркетинг іміджу, маркетинг привабливості, маркетинг 

інфраструктури та маркетинг населення, персоналу. Жодна з них практично не 

може існувати в «чистому вигляді», ізольовано від інших, але кожна за певних 

умов може домінувати. 

На початку розробки маркетингової стратегії для регіонів необхідно 

визначити регіональні здібності (сильні сторони) і обмеження (слабкі сторони). 

Аналіз здібностей і обмежень представляється можливим оцінити за допомогою 

наступних узагальнених критеріїв: 

• ступінь розвиненості туристичної, бізнес- та комунальної інфраструктури 

регіону; 

• ступінь представленості пам'яток, історичної спадщини, культурних 

об'єктів; 

• ступінь сприятливості природно-кліматичних особливостей регіону; 

• рівень багатства природних ресурсів і корисних копалин; 

• ступінь розвиненості переробних, обробних і видобувних галузей; 

• ступінь розвиненості агропромислового комплексу; 

• ступінь збалансованості соціальної, економічної та політичної ситуації; 

• рівень життя та економічного розвитку; 

• ступінь сформованості іміджу регіону. 

Перераховані вище критерії носять загальний характер і не враховують 

конкретні сфери діяльності, туристичну орієнтацію, позитивний чи негативний 

імідж регіону. При визначенні здібностей і обмежень регіону необхідно 

враховувати конкретні сфери діяльності та інтереси в рамках запропонованих 

критеріїв. Найбільш важливим при розробці  маркетингових стратегій 

агровиробництва регіону є отримання відповідей на наступні питання:  

нарощувати або скорочувати існуючі сегменти споживачів послуг регіону; 

залучати  нові сегменти споживачів послуг регіону; диверсифікувати  існуючі 

позиції або послуги регіону. 

З метою виходу регіону на рівень макроекономічної системної 

конкурентоспроможності необхідно сформувати, постійно корегувати і 
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реалізовувати маркетингову стратегію, алгоритм якої показаний на рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Алгоритм розробки маркетингової стратегії агровиробництва 

регіону. 

ІІ ептап  

Постановка цілей і завдань 
 

- Визначення цілей та їх оцінка 

- Визначення завдань, що необхідні для досягнення кінцевої мети 

І етап  

  Аналіз ситуації 
 

- Аналіз ресурсів регіону 

- Аналіз ринку і оцінка найбільш привабливих для регіону сегментів 

- Визначення можливих загроз 

- Визначення сприятливих можливостей 

- Аналіз конкурентного середовища 

ІV етап 

Реалізація стратегії та контроль 
 

- Виконання плану заходів 

- Контроль за досягненням запланованих цілей 

ІІІ етап 

Розробка маркетингової стратегії 
 

- Визначення структури управління маркетингом регіону 

- Формування бренду регіону 

- Вибір сегменту ринку 

- Стимулювання збуту продукції 

- Географія ринків збуту 

- Розробка ефективної політики ціноутворення 

- Визначення джерел фінансування заходів 

- Забезпеченість трудовими ресурсами 

- Оцінка ризиків 

V етап 

Оцінка результатів 
 

- Оцінка ефективності стратегії на основі розроблених критеріїв 

- Оцінка ефективності стратегії  за допомогою моніторингу громадської 

думки 
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З рисунка видно, що маркетингова стратегія формується в рамках стратегії 

розвитку регіону з урахуванням зовнішнього середовища.  Алгоритм 

формування та реалізації маркетингової стратегії в регіоні включає в себе блоки: 

аналіз ринкової ситуації, постановка цілей та задач, формування стратегії, її 

реалізація і оцінка результатів. Якщо мета не може бути досягнута наявними 

ресурсами, тоді необхідно проводити диверсифікацію видів діяльності та / або 

диференціацію товарів. Маркетингова стратегія спрямована на удосконалення 

всіх компонентів: товар, ціна і цінова політика, географія ринку і стимулювання 

збуту. 

Для впровадження маркетингової  стратегії розвитку необхідні значні 

зусилля, які пов'язані насамперед з формуванням інституціональних, 

організаційних, економічних і правових основ цивілізованого ринку стратегій 

розвитку. Однак ці зусилля не марні і обіцяють отримання великих вигод. В 

результаті використання концепції маркетингової стратегії регіону можна 

очікувати зміни статусу категорії «стратегія розвитку», а також створення 

міцного фундаменту відносин між суб'єктами в процесі здійснення 

товарообмінних операцій як в корпоративному секторі економіки, так і в сфері 

державного, регіонального та муніципального управління. 

Слід підкреслити, що вигоду від наявності у регіону ясної маркетингової 

стратегії  отримують не тільки ті, хто орієнтується на неї у своїй діяльності, а й 

представники інших регіонів, які беруть участь у реалізації стратегії. Оскільки 

вони можуть надати як позитивний, так і негативний вплив на хід реалізації 

стратегії, то в процесах формування та реалізації стратегії необхідно враховувати 

і їхні соціально-економічні інтереси.  

Отже, регіональний маркетинг агровиробництва представляється найбільш 

ефективною економічною формою вирішення протиріч між галузевим та 

регіональним початком, між центром і регіонами в управлінні модернізованої  

економіки України.  

Конкретним інструментом регіонального маркетингу є план просування 
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регіону - система дій, яка створює і підтримує конкурентні переваги регіону 

протягом тривалого часу.  

Маркетингова стратегія  здатна на рівні регіону збалансувати інтереси 

безлічі суб'єктів регіонального ринку, спроектувавши на них інтереси держави. 

Вона покликана також реалізовувати загальну спрямованість реформування 

економіки в регіоні з урахуванням його особливостей. 
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В статті розглядаються питання застосування сучасних підходів обробки та 

аналізу даних з метою управління фінансовими ризиками страхової компанії. 

Показані аспекти застосування Data Science в контексті даної теми. Визначено 

дані, що можуть бути використані для аналізу ризиків та формування 

стратегії для їх зменшення. 

Ключові слова: страхова компанія, Data Science, ризики, страхування, 

андеррайтинг,  шахрайство, ціноутворення, дані. 

Управління фінансовими ризиками страхової компанії у контексті її 

фінансової стійкості залишається нетривіальною задачею, що в сучасних умовах 

потребує сучасного підходу. Так як Data Science знаходить все ширше 

застосування у різноманітних сферах та демонструє високу ефективність, 

страхові компанії все частіше починають звертатися до даного підходу.  

Використовуючи техніки Data Science, стає можливим отримати більш 

глибоке розуміння даних клієнтів та використання їх для управління 

фінансовими ризиками компанії. Різні технології та фахівці з їх використання 

стають все більше доступними. За таких умов набувають актуальності розробка 

та впровадження сучасних підходів Data Science до управління фінансовими 

ризиками страхової компанії задля підвищення результативності страхової 

діяльності. 

Низка науковців займалася дослідження різних аспектів управління 
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ризиками у страховій сфері. Серед них: Д.А. Ваніна [2], О.Й. Жабинець, В.М. 

Олійник, Н.В. Ткаченко [5] та інші. Також, питанням фінансової стійкості 

страхової компанії займалися І.Б. Черкаський [6], Т.В. Яворська [7] та інші. 

Сьогодні страхова галузь вважається однією з найбільш інноваційних у світі [1]. 

Нині на перетині секторів страхових послуг і технологій з’явився динамічно 

розвинутий сегмент під назвою InsurTech, де технологічні стартапи і нові 

учасники ринку застосовують інноваційні підходи до продуктів і послуг, які 

традиційно надавались страховими компаніями. Цей процес зумовлений, 

насамперед, такими факторами, як розвиток технологій, які впроваджуються на 

різних етапах надання страхових послуг [3]. Зростання залежності страхової 

компанії від інновацій в інших галузях вимагає еластичності в стратегічному 

плануванні її розвитку. Інновації стають головним інструментом конкуренції на 

страховому ринку. Роль технології та її доступність у житті людей зростає над 

швидкими темпами. Відтак, страхові компанії повинні враховувати їх у боротьбі 

за ефективну діяльність .  

Перед страховими компаніями стоїть питання зменшення фінансового 

ризику та пошук підходів для його реалізації. 

Значне місце в страхуванні посідають процеси збору та обробки величезних 

об'ємів даних, що використовуються для створення моделей прогнозування 

подій (базуючись на теорії ймовірностей). До цього часу було значно збільшено 

кількість пристроїв, що використовуються у повсякденні та здатні слугувати 

новими джерелами інформації. Це надає змогу страховикам поглиблювати 

розуміння поведінки клієнтів. 

З поширенням використання сучасних технологій, що надають можливість 

зберігати та швидко обробляти великі масиви даних, зросла ефективність роботи 

актуаріїв та андеррайтерів, адже для виконання своєї роботи вони потребують 

здійснення якісних розрахунків. 

Величезна кількість новітніх технологій надає змогу слідкувати за 

показниками застрахованого об'єкта та оперативно реагувати на їх зміни. 

Data Science пропонує страховим компаніям зробити шаг вперед в аналізі 
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ризиків, так як дозволяє виявляти ризики, пов'язані з тим, що піддається 

страхуванню, значно детальніше, ніж раніше. Дана область також наділяє 

можливістю знаходити взаємозв'язки, котрі могли б залишатися прихованими в 

даних, без її застосування, а також робити більш точні прогнози на базі 

постійного оновлення великих масивів даних.  

Актуарії вже застосовують Data Science в ряді страхових розробок, 

включаючи, телематичні пристрої в автострахуванні; фітнес-пристрої в 

страхуванні здоров'я; і розширене управління ризиками (більш детальний аналіз) 

в страхуванні життя. 

В контексті страхової компанії Data Science підвищує ефективність 

вирішення таких питань, як: 

- оцінка ризиків, андеррайтинг та ціноутворення 

- залучення клієнтів до процесу страхування 

- управління страховими виплатами, включаючи виявлення та 

попередження шахрайства. 

Data Science у страхуванні забезпечить глибоке розуміння процесів оцінки 

ризиків. Вже давно склалася практика, коли страховики збирають дані про 

клієнта та об'єкт страхування і використовують їх для оцінки ймовірностей та 

вартості претензій. На основі цього приймається рішення про андеррайтинг: 

прийняти ризик на стандартних вимогах, на змінених чи відмовити. 

Після встановлюється відповідна премія, що базується на ризику (і 

приймається рішення про андеррайтинг). Однак Data Science дозволяє 

страховикам бачити профілі ризику своїх заявників значно детальніше. Така 

більш детальна оцінка ризика повинна означати більш аргументовані рішення по 

андеррайтингу і дозволить страховикам більш точно встановлювати страхові 

премії, в більшій мірі відповідній рівню ризика. Більш точна то детальна оцінка 

ризика може збільшити страхове покриття чи зробити його дешевшим в деяких 

випадках, наприклад, коли ризик відхиляється при широкій оцінці, але 

вважається допустимим у світлі більш повної інформації. Наприклад, більш чітке 

визначення базового рівня ризику може привести до того, що починаючі водії 
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будуть індивідуально розподілятися на сегменти з більш високим і більш 

низьким рівнем ризику, причому останні потенційно зможуть отримати доступ 

до більш дешевого автострахування. 

Data Science також може скоротити зусилля, пов'язані з отриманням 

страхової пропозиції, якщо більша частина інформації, необхідної для 

андеррайтингу, буде отримана безпосередньо, що скоротить кількість прямих 

запитань, на які споживачеві доведеться відповідати. 

Точніший андеррайтинг може також означати меншу кількість шахрайських 

розкриттів, оскільки страховики можуть знизити ризик того, що заявники 

скористаються інформацією, якої страховик не має в своєму розпорядженні. 

Взаємодія зі споживачем може також поліпшуватися протягом дії 

страхового поліса, що вигідно як страхувальнику, так і страховикові. Існує 

можливість заохочення страхувальників нижчими страховими внесками, якщо їх 

профіль ризику поліпшується, наприклад, за допомогою телематичного 

пристрою в разі автострахування або фітнес-пристроїв в контексті охорони 

здоров'я. Більше того, премія у вигляді більш низьких страхових внесків може 

спонукати страхувальників знизити «ризикованість» свого способу життя. 

Стимулюючи таким чином власників страхових полісів, Data Science пропонує 

очевидні переваги для суспільства. Залучення споживачів також досягає 

масштабів страхування «на вимогу»: принаймні, один постачальник 

автострахування пропонує можливість включати і вимикати страхове покриття 

за допомогою смартфона. 

Data Science повинен зіграти свою роль в підвищенні ефективності 

управління страховими претензіями і пов'язаними з ними процесами розгляду 

скарг, що вигідно як для страховика, так і для страхувальника. Аналітика даних 

може використовуватися для визначення пріоритетності претензій: прямі 

претензії можуть швидко розглядатися для швидкого врегулювання, а більш 

складні випадки відзначаються для подальшого аналізу фахівцями з оцінки 

претензій. Аналіз активності та зв'язків в соціальних мережах також може бути 

ефективно використаний для виявлення шахрайської діяльності, пов'язаної з 
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претензіями, коли групи людей працюють разом, щоб зробити серію помилкових 

або перебільшених претензій. По мірі того, як ростуть очікування споживачів від 

всього цифрового, швидкості реагування і способів ведення бізнесу, їх 

очікування від страхової галузі також, ймовірно, будуть рости, як з точки зору 

управління претензіями, так і в цілому. 

Також, наразі розвиваються високотехнологічні компанії «Insure tech», які є 

потенційними руйнівниками страхового ринку. Такі страхові компанії можуть 

бути досить гнучкими в своїй бізнес-моделі і часто мають дуже орієнтований на 

дані образ мислення і цифровий підхід. Тому залучення Data Science до 

страхових процесів допоможе розробити аналогічний підхід й продовжувати 

бути актуальним та бажаним на ринку.   

Data Science, дійсно, є надзвичайно ефективним інструментом, здатним 

внести прогресивні зміни до страхової діяльності. Наприклад, для покращення 

обслуговування клієнтів, збільшення точності ціноутворення, уникнення 

шахрайства тощо. Кожен аспект страхової галузі, що може піддаватися 

опрацюванню за допомогою новітніх підходів науки про дані, здатен так чи 

інакше вплинути на фінансове становище страхової організації. Таким чином, 

застосування Data Science дасть змогу отримати більш ефективний механізм 

управління фінансовими ризиками компанії у контексті її фінансової стійкості. 
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Стаття присвячена аналізу деяких тенденцій, які складаються в сучасному 

світі цифрового суспільства; показані можливості і загрози, що виникають у 

зв'язку з переходом людства і України до даного суспільства. Розглядається 

проблема безпеки у сфері банківського обслуговування. 
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Згідно з даними агентства WeAreSocial і сервісу Hootsuite на січень 2019 р. 

в світі налічувалося понад 5,11 млрд. унікальних мобільних користувачів (67% 

усього населення Землі), світова аудиторія інтернету становила — 4,39 млрд. 

чоловік (57% землян), в соціальних мережах зареєстровано 3,48 млрд. 

користувачів (45% жителів Землі). Таким чином, виходячи із вищевказаних 

даних можна стверджувати, що більше 50% людей у світі і ще більш значна 

частка живуть у цифровому суспільстві, що формується. 
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Поняття цифрового суспільства в соціології поки ще не має однозначного 

тлумачення. У першому наближенні можна сказати, що це суспільство, в якому 

інформація, інформаційно-комунікаційні технології, локальні і глобальні 

комп'ютерні мережі відіграють найважливішу роль в організації та регулюванні 

життя людей; це суспільство, в якому цифрове спілкування і віртуальні 

спільноти починають домінувати над живим спілкуванням. Як підкреслила Т.Ф. 

Кузнєцова, цифрове суспільство: «розуміється як концепт, вимагає ціннісного 

виміру, завдяки чому поділ оптимістичного і песимістичного  

Актуальність теми полягає в тому, що стрімкий розвиток комп'ютерних 

технологій і загальна глобальна інформатизація суспільства, з одного боку, 

безумовно, мають позитивне значення для суспільства, але, з іншого боку, 

породжують ряд негативних наслідків, одним з яких виступає криміналізація 

комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних мереж зв'язку. 

Проблеми цифрового суспільства, його загрози досліджували у своїх працях 

О.Г. Карпович, О.В. Кравченко, Г.М. Чернишов, С.С. Чернявський, 

В.В. Пивоваров, Д.С. Роговенко та ін. 

Мета статті дослідити можливості та загрози цифрового суспільства. 

Формування цифрового суспільства характеризують наступні тенденції: 

1) інформаційний вибух, що виражається в неухильному віці обсягу 

інформації: в 2018 р., за даними дослідження IDC і SeagateTechnology, загальний 

обсяг даних в цифровому Всесвіті становить 33 зет-табайта, а до 2025 р. 

прогнозується його збільшення до 175 зеттабайт1; 

2) формування Інтернету речей, що представляє собою різноманітні 

технологічні, виробничі, інфраструктурні пристрої, прилади, пристосування і 

т.п., що мають блоки контролю, передачі інформації та управління, підключені 

до Інтернету. В даний час до Інтернету вже підключено всього в світі більше 22 

млрд. пристроїв. Розвиток Інтернету речей містить величезні можливості для 

світової та української економіки. Наприклад, досвід Фінляндії та Норвегії з 

використання технології «розумних будинків» і «розумних кварталів», з 

приєднанням до Інтернету системи як поквартирного, так і централізованого 
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тепло-і енергопостачання, дозволяє на 12-17% зменшити витрати на опалення 

при збереженні незмінної температури в житлових приміщеннях. Важко не 

погодитися з тим , що в умовах нашої країни використання Інтернету речей в 

подібних сферах дасть ще більш вражаючий ефект; 

3) людина в цифровому суспільстві набуває своє цифрове «я» у вигляді 

цифрового досьє (цифрова ідентифікація і аутентифікація як одна з основ 

цифрового суспільства), яке може містити навіть більше інформації про людину, 

ніж він знає сам про себе. У цифровому суспільстві кожен індивід залишає 

велику інформацію про себе в електронному вигляді у відкритому або умовно 

закритому доступі: особиста інформація в соціальних мережах, дані про 

фінансову діяльність, геодані, рекламні ідентифікатори, величезна кількість 

аудіо, фотоі відеофайлів, історій діяльності в різних додатках і «сліди» на сайтах, 

якими користувався людина. Ця інформація зберігається у фрагментованому 

вигляді у великих базах даних (BigData) різних цифрових сервісів і послуг, що 

мають цілком конкретних власників. Отже, якщо ви ведете активне життя в 

інтернеті, то кожне ваше дію з використанням сучасних мережевих технологій 

веде до того, що ви залишаєте так званий «цифровий слід»: поїздка з 

використанням навігатора, ваш маршрут і поведінку на дорозі, використання 

голосових помічників, ваш голос, використання електронних платіжних систем, 

цифровий підпис, споживчі переваги, ваші історія електронних покупок і 

споживчий кошик, ваші соціальні мережі і віртуальні спільноти, ваші інтереси, 

смаки – ніщо не залишається без уваги; 

4) поява і поширення в світі натільного інтернету, або бодінета, що має три 

основних складових частини: а)передвісники ери розподілених комп'ютерів типу 

окулярів GoogleGlass; б) предмети гардероба (одяг, взуття і т. п.), з'єднані з 

Інтернетом і контролюючі стан здоров'я або інших параметрів власника; в) 

електронні компоненти мікроприспособлений і мікроустройстввстроєні в тіло 

людини: наприклад, вже близько мільйона американців мають медичні 

імплантати, приєднані до Інтернету і в основному пов'язані з кардіоконтролем, а 

також з контролем рівня цукру в крові. Є підстави вважати, що в найближчі 5-7 
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років вбудовані в людське тіло імплантати, з'єднані з Інтернетом, з екзотики 

перетворяться на буденність практично у всіх розвинених країнах світу 

споживчий кошик, ваші соціальні мережі і віртуальні спільноти, ваші інтереси, 

смаки, зв'язки-ніщо не залишається без уваги. Зараз вже сформувалося 

покоління, яке народилося і виросло в цифровому суспільстві, що формується. 

Його називають цифровим поколінням. Воно цікаве тим, що росло і розвивалося 

в умовах бурхливого зростання інформаційно-комп'ютерних технологій і 

глобальних телекомунікаційних мереж, до яких не було доступу ні в одного з 

попередніх поколінь. Все це не могло не вплинути на їх фізичний та 

інтелектуальний розвиток, психологічні особливості та світосприйняття [1]. 

Стрімкий розвиток діджиталізації суспільства тягне за собою не тільки нові 

можливості і переваги, а й ряд старих, а й інших загроз, які необхідно ретельно 

досліджувати, щоб через «кінець історії». Перш за все, відзначимо, що, як 

правило, загрози, пов'язані з Інтернетом і соціальними мережами, зводять до 

різних видів кіберзлочинності і навіть до кібертероризму, тому першорядним 

завданням держав з високим рівнем комп'ютеризації і мережевізації населення і 

бізнесу стає налагодження міжнародного співробітництва в даній сфері. Тут є ще 

одна не всіма усвідомлювана загроза – «загроза цифровому суверенітету 

України», пов'язана з Інтернетом речей. В даний час пошукові системи і 

платформи соціальних мереж, такі як Facebook, Twitter та ін., дозволяють 

аналізувати поведінку користувачів, об'єднуються в самі різні групи, їх переваги, 

активність, зв'язку і т. п. З появою Інтернету речей такий моніторинг в режимі 

онлайн може вестися вже не щодо інтернет-активності, а щодо реальної 

життєдіяльності населення, функціонування підприємств організації роботи 

міських, управлінських та інших структур, що може підривати основи діяльності 

держави. А, повертаючись до бодінету, вкажемо, що його можливості з точки 

зору здійснення кіберзлочинів, включаючи тілесні ушкодження, вбивства і 

точковий тероризм також не можна недооцінювати. Сучасні способи пошуку, 

сприйняття і передачі інформації спотворюють картину світу, роблячи її більш 

плоскою, але в той же час ємною в інформаційному плані. Емоційне життя, як 
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відомо, засноване на тактильності, але в умовах цифрового суспільства 

здійснюється втрата тактильних відчуттів. Кількість людей, з якими людина 

спілкується в основному або повністю Дистанційно (телефон, електронні листи, 

чати, відеоконференції і т.д.) в рази більше тих, з ким спілкування відбувається 

в очній формі. Люди починають дивитися на інших людей, по виразу Ю. Харарі, 

як на аудіовізуальних тварин, які складаються з пари очей і пари вух, а також 

пальців для тюкання по клавіатурі ікредитки, що оплачує контент і онлайн-

послуги різного роду. 

Якщо раніше людина витрачала багато часу на пошук інформації, то в 

умовах цифрового суспільства це завдання значно спростилася і, щоб 

ефективніше адаптуватися до сучасного світу, Індивідуальна здатність 

фільтрувати інформацію найбільш швидким і найменш енерговитратним 

способом. Індивіди, які не зуміли дієво вбудуватися в Цифрове суспільство, 

будуть відчувати стрес від поширених точково агресивного маркетингу, 

безсоромного нав'язування непотрібних їм товарів і послуг, від помилкової 

(«фейкової») інформації з шахрайством і кіберзлочинністю. Здатність ефективно 

шукати, фільтрувати і аналізувати інформацію, працювати з різними її 

джерелами, формування з дитинства культури роботи з сучасним інформаційним 

потоком є умовами успішного існування людини в цифровому суспільстві. У 

цифровому суспільстві складається «покоління з опущеною головою» - молоді 

люди, замкнуті в собі і на собі. Це походить від того, що «цифровий зір» дає 

більше інформації про навколишній світ, ніж біологічний зір. Стиль життя 

сучасного цифрового покоління, його манеру спілкування і звички визначають 

соціальні мережі і смартфони. Різниця між мобільним телефоном і смартфоном 

дуже істотна: зі смартфона можна виходити в Інтернет — для пошуку потрібної 

інформації і спілкування в соціальних мережах. З плином часу одні месенджери 

змінюють інші, але їх сенс залишається незмінним — заміна об'єктивної 

реальності цифровий, живого спілкування між людьми через цифрові додатки. 

Цифрове покоління починає віддалятися від попередніх поколінь, виникають 

стіни непорозуміння. Вже зараз сучасне покоління в більшості своїй не в змозі 
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сприймати інформацію так, як її сприймали їх попередники. Ще одним із 

загрозливих проявів цифровізації суспільства є вибудовування індивідуального 

оточення джерел інформації. Якщо раніше людина задовольнявся тим, що є 

радіо, телебачення, газети, то сьогодні різноманітність джерел дозволяє йому 

зробити вибір на користь тих, які відповідають тільки його інтересам і перевагам. 

Класичні ЗМІ перестають відповідати індивідуальним вимогам до темпу 

піднесення і сортування інформації, що цікавить у вигляді стрічки. Соціальні 

мережі і формат підписок дають можливість юзерустворити індивідуальну 

стрічку новинної та іншої інформації, яка максимально адаптована під конкретну 

людину, але, в свою чергу, така можливість відкриває безмежні можливості для 

маніпулювання в чиїхось, можливо, небезкорисливих інтересах [2]. 

В умовах сучасних ринкових перетворень привабливою для тестування 

нових злочинних технологій є банківська діяльність. У цій сфері концентруються 

кошти як у готівковій, так і в безготівковій формах, фінансові послуги та 

інструменти з різним рівнем захищеності та ліквідності, а клієнтське поле 

постійно збільшується. У зв'язку з цим проблема безпеки даних займає одне з 

головних місць у сфері банківського обслуговування. Дослідження питань 

шахрайства з банківськими картками та протидії цьому явищу є надзвичайно 

актуальним в умовах розвитку інформаційних технологій та широкого 

поширення їх використання. Недостатній контроль з боку держави за 

банківськими операціями робить цю систему вразливою для протиправних 

посягань, у тому числі шахрайств та інших корисливих злочинів. Банківські 

картки – це основний елемент електронних банківських систем, що містять певну 

інформацію, яка потрібна для доступу до банківського рахунку, здійснення 

розрахунків за товари і послуги, а також зняття готівки, і дозволяє їй служити 

простим прогресивним засобом в організації безготівкових розрахунків та 

одночасно бути привабливим об'єктом для шахрайств з боку злочинців. 

Кожен день в світі відбуваються тисячі хакерських атак. Шахраї атакують 

не тільки віртуальні рахунки, але і банкомати і термінали. Сотні схем обману 

створюються і вдосконалюються. Її поширеними видами є фішинг, вішинг, 
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скіммінг і шиммінг. За видами злочинів у банківській сфері вони відносяться до 

злочинів, які здійснюються в основному не банківськими працівниками, а 

іншими особами, що володіють відповідними знаннями і технічними навичками. 

Коли йдеться про кредитні картки зазвичай згадують ст. 200 Кримінального 

кодексу України (КК України), де йдеться про махінації в галузі безготівкових 

грошових розрахунків. Згідно з чинним законодавством після прийняття закону 

про декриміналізацію економічних злочинів махінації з банківськими 

платіжними картками караються штрафом, хоча вчинення подібних діянь раніше 

злочинцеві загрожувало до 5 років позбавлення волі. Причинами невеликої 

кількості вироків, що набрали чинності можна назвати: по-перше, далеко не всі 

афери, пов'язані з використанням пластикових карт, підпадають під дію цієї 

статті, оскільки для фінансових махінацій можна використовувати підроблену, а 

цілком законним чином виготовлену і отриману картку, а по-друге, «в чистому 

вигляді» вона практично не зустрічається – тільки «в компанії» з новелами про 

майнові злочини, таких як шахрайство або привласнення грошей шляхом 

зловживання службовим становищем, тобто СТ.190, 191 КК [3]. 

Неодноразово фахівці Асоціації ЕМА піднімали питання про те, що шахраї 

в Україні несуть занадто легке покарання – зазвичай обмежуються штрафом. 

Кібершахрайство – відносно «молодий» вид злочинів для української судової 

системи. Мало прецедентів з шахрайства такого роду, у суддів і прокурорів 

недостатньо практики, а врегулювання питання за Кримінальним кодексом 

України залишає бажати кращого. Однак, і сьогодні українське законодавство 

дозволяє не тільки оштрафувати, а й притягнути до кримінальної 

відповідальності винного в шахрайстві з платіжними інструментами. Після 

появи Департаменту кіберполіції Національної поліції України стали швидше 

розкривати справи шахрайства з банківськими картками, і карають винних тепер 

більш суворо. Також була створена Українська міжбанківська Асоціація членів 

платіжних систем «ЕМА», яка взаємодіє з членами міжнародних платіжних 

систем та інших систем, що використовують платіжні картки, електронні засоби 

платежів і працюють за загальноприйнятими міжнародними або галузевими 
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стандартами. 

Кіберзлочинці відчувають себе вільно не тільки завдяки низькому рівню 

фінансової грамотності громадян, а й вельми лояльному кримінальному 

законодавству. Також в Україні слід вводити світовий досвід щодо посилення 

захисту банківських карт, так як цей вид шахрайства має значні негативні 

наслідки для стабільності фінансової системи держави. Тому активна боротьба з 

таким проявом кіберзлочинності – це головна вимога, тому необхідно докласти 

значних зусиль не тільки банківських установ, правоохоронних органів, 

громадських організацій, а й користувачів банківських карток. 

Отже, можна зазначити, що цифрова трансформація стосується практично 

всіх сфер суспільного життя. Процеси і результати цифровізації економіки, 

політики, комунікації, духовного життя висувають перед всією системою нові, 

вкрай серйозні і в певному сенсі навіть екзистенційні завдання. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК 

РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті розглядаються питання, пов'язані із визначенням сутності 

регіональної продовольчої безпеки, виокремленням її особливостей, визначенням 

основних критерії та індикаторів оцінки. Проаналізовано поточний стан 

продовольчої безпеки Вінницької області через призму економічних показників 

діяльності підприємств харчової промисловості регіону.  Встановлено, що 

рівень продовольчої безпеки в кожному регіоні визначається з урахуванням 

специфічних особливостей: природно-кліматичних умов, соціально-

економічного стану, стану агропромислового виробництва і продовольчого 

ринку. Доведено, що регіональні особливості визначають всю сукупність загроз 

і небезпек, які впливають не тільки на безпеку регіону, а й країни в цілому. 

Ключові слова: продовольча безпека, агропродовольчий сектор, продовольче 

забезпечення, продукти харчування, продовольство, стійкість. 

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення продовольчої 

безпеки території набуває все більшої актуальності, стаючи однією з ключових 

проблем глобального характеру. Вирішення даної проблеми є важливою умовою 

створення атмосфери стабільності і благополуччя як в світі в цілому, так і в 

кожній окремій країні. Незважаючи на те, що вивченню питань продовольчої 

безпеки і різних аспектів добробуту населення приділено достатньо уваги в 

економічній науці, доводиться констатувати, що низка нюансів цієї проблеми 

досі залишаються дискусійними. 

Особливої уваги, на нашу думку, потребує проблеми визначення 
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оптимального рівня продовольчої безпеки регіону. Значний внесок у вивчення 

зазначеного питання зробили Г.В.Балабанов, В.М. Бондаренко, В.О.Гуцал, 

Л.В.Дейнеко, Б.М.Данилишин, Г.М.Калетнік, П.Т.Саблук, І.В.Сирохман, 

В.М.Трегобчук, М.Й.Хорунжий, В.В.Юрчишин та інші.  

Основною метою дослідження є діагностика стану, а також комплексний аналіз 

чинників і умов, що містять загрози продовольчій безпеці Вінницької області із 

визначенням основних принципів регіональної політики продовольчої 

збалансованості регіону. 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки регіону має інтегральний 

характер, так як в ній акумулюються ключові моменти агропромислової та 

економічної модернізації, реальний стан і тенденції розвитку виробництва 

сільськогосподарської та продукції харчової промисловості, вітчизняного ринку 

продовольства, зміни ступеня його залежності від імпорту, платоспроможності 

населення в різних регіонах. 

Продовольча безпека являє собою незамінну складову економічної безпеки, 

і їх двоїстий зв'язок цілком очевидний. Продовольча безпека займає особливе 

місце в економічній стабільності розвитку регіонів. Щодо інших видів безпеки, 

що входять до складу економічної (інформаційна, зовнішньоекономічна, 

виробнича та ін.), продовольча безпека є першоосновою.  

Продовольча стратегія держав спрямована на досягнення продовольчої 

безпеки як найважливішої умови збереження їх суверенітету і незалежності, 

економічної стабільності і соціальної стійкості. Вона полягає в оптимальній для 

національних умов комбінації політичних, економічних, соціальних, 

культурних, психологічних та інших чинників, орієнтованих на більш повне 

постачання населення продуктами харчування, виходячи з медичних норм 

споживання калорій, амінокислот і мікроелементів. Завдання урядів полягає в 

тому, щоб на основі об'єктивних економічних процесів розробити довгострокові 

цілі продовольчого забезпечення та вжити відповідних заходів соціально-

економічного регулювання. 

Продовольчу політику слід розглядати як комплекс заходів щодо 
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ефективного вирішення завдань інтенсивного розвитку сільськогосподарського 

виробництва, зберігання і переробки продукції, зовнішньої торгівлі, 

регулювання ринку продовольства, соціального розвитку села. Вона визначає 

пріоритети і «точки зростання» окремих видів діяльності АПК і національної 

економіки. Від неї залежить конкурентоспроможність бізнесу, регіонів і країни в 

цілому. Якщо держава не має продовольчої безпеки, то вона не може бути 

економічно стійкою і мати перспективи прогресивного розвитку. 

Категорія продовольчої безпеки (забезпеченості) виражає відносини, що 

формують рівні забезпеченості населення продовольством. Рівень 

забезпеченості продовольством визначається зіставленням загальноприйнятих 

норм споживання продуктів харчування в розрахунку на душу населення з 

фактичною кількістю споживаного продовольства в тому ж вимірі.  

Науковці на чолі з Дикарєвим В.М. пропонують таку класифікацію рівнів 

продовольчої забезпеченості: 

1) надлишкова забезпеченість – наявність усіх видів продовольства за 

обсягом та асортиментом для харчування населення і для вивезення надлишку за 

межі країни, регіону; 

2) нормальна забезпеченість продовольством означає достатню кількість 

необхідних продуктів харчування за калорійністю й асортиментом, відповідними 

фізіологічними нормами; 

3) мінімальна забезпеченість – наповнення споживчого кошика обмеженого 

асортименту основних продуктів харчування і за мінімальними фізіологічними 

нормами, що опускається до 30% нижче загальноприйнятих середніх 

фізіологічних норм у розрахунку на душу населення; 

4) критичний рівень забезпеченості продовольством на межі голоду – до 

50% нижче прийнятих фізіологічних норм [1]. 

Продовольча безпека регіонів базується на доцільному територіальному 

поділі праці в сфері агропромислового виробництва, раціональному поєднанні в 

споживанні місцевої і привізної продукції, відсутність будь-яких бар'єрів при 

міжрегіональній торгівлі продовольством, тому стратегія самозабезпечення 
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регіонів, в кінцевому підсумку, може знижувати рівень продовольчої безпеки 

країни, що спричинить за собою відтік фінансових ресурсів на виробництво 

сільськогосподарської продукції в регіонах з несприятливими для цього 

умовами, що викликають підвищені витрати. 

Рівень продовольчої безпеки в кожному регіоні визначається з урахуванням 

специфічних особливостей: природно-кліматичних умов, соціально-

економічного стану, стану агропромислового виробництва і продовольчого 

ринку, достатності продовольства і т. д. 

Тому регіональні особливості визначають всю сукупність загроз і небезпек, 

які впливають не тільки на безпеку регіону, а й країни в цілому. 

Рівень забезпечення продовольчої безпеки регіону може бути оцінений 

широким спектром показників, які умовно можна розділити на наступні групи: 

1. Натуральні / абсолютні (питомі - на душу населення) показники 

виробництва (споживання) запасів за основними продуктами харчування і 

поживним речовинам. Найважливіші натуральні показники − виробництво 

(споживання) зерна, харчового, тваринного і кормового білка - характеризують 

в основному поточний стан АПК. 

2. Відносні (відносний рівень споживання (виробництва) в цілому і по 

окремих видах, групах товарів відносно оптимального базового рівня 

споживання (виробництва). 

Одним з найважливіших відносних показників є продовольча залежність від 

імпорту як частки імпортних продуктів (за вирахуванням взаємозамінного 

експорту, віднесеного до поточного рівня споживання даної категорії 

продовольства). 

3. Техніко-економічні  − показники, що характеризують економічний стан 

АПК (фінансово-кредитні показники) і стан матеріальної бази АПК (посівні 

площі, поголів'я худоби, виробництво і наявність сільгосптехніки, добрив і ін.). 

вони характеризують середньострокові тенденції продовольчої безпеки і 

служать основою для поточного і середньострокового прогнозування 

планування і управління АПК. 
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4. Соціально-демографічні − показники відтворення населення і динаміки 

трудових ресурсів в сільській місцевості [2]. 

Вони характеризують фундаментальні довгострокові тенденції розвитку 

АПК і продовольчої безпеки. динаміка трудових ресурсів АПК є основним 

інтегральним критерієм достатності державної підтримки. 

За нижню межу продовольчої безпеки можна прийняти споживання 

вітчизняного продовольства порівняно більшої частиною населення (не менше 

20%) на рівні мінімального споживчого кошика або мінімальних фізіологічних 

норм. Це відповідає приблизно 10-15% імпорту продовольства, а 30-35% імпорту 

в реалізації продовольчих товарів свідчить про критичні межі втрати 

продовольчої незалежності [3]. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області за 

підсумками 2019 року середньомісячні сукупні витрати вінницьких 

домогосподарств складали 5891 гривень, у 2018− 5104 гривень. Найбільшу 

частку (52%) домогосподарства області витрачали на харчування (усереднене 

домогосподарство України витрачало - 54%). Структура витрат на харчування 

виглядала наступним чином: м`ясо і м`ясопродукти – 19%, хліб і хлібопродукти 

– 16%, овочі (включаючи картоплю) – 14%, молоко, сир та яйця – 12%, олію та 

жири – 9%, цукор та солодощі – 8%, фрукти – 6%, рибу та рибопродукти – 5%, 

Одноденний раціон харчування однієї особи оцінюється в 48 гривень (у 

2018 році – 45 гривень). Тобто жителі області витрачали менше 2-х доларів на 

день на їжу, враховуючи, що міжнародна межа бідності – це рівень доходу в $2 

на день. 

Однією особою домогосподарства у середньому за місяць споживалось: 

молока і молокопродуктів та масла ( в перерахунку на молоко ) – 19,4 кг; м’яса і 

м’ясопродуктів та сала ( в перерахунку на м’ясо ) – 4,9 кг; хліба і хлібних 

продуктів – 9,2 кг; яєць – 20 штук; риби і рибопродуктів – 1,5 кг; цукру 

(включаючи цукор на кондитерські вироби) та меду – 2,9 кг; олії та інших 

рослинних жирів – 1,7 кг; овочів і баштанних (дині, кавуни) – 9,3 кг; картоплі – 

8,3 кг; фруктів, ягід, горіхів, винограду – 2,9 кг. 
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У порівнянні з 2018 роком домогосподарства області зменшили споживання 

риби і рибопродуктів – на 13%, молока і молокопродуктів та масла - на 8%, олії 

та інших рослинних жирів – на 6%, яєць – на 5%,  хліба і хлібних продуктів – на 

3%. Проте дещо збільшилось споживання фруктів (на 11%), м’яса і 

м’ясопродуктів та сала (на 4%), овочів і баштанних (на 3%) [4]. 

У забезпеченні населення, особливо сільського, продуктами харчування 

значну роль відіграють особисті підсобні господарства. В них вироблено 90% 

спожитої в домогосподарствах картоплі, 55% - яєць, 40% - овочів і баштанних, 

24% - фруктів, ягід, горіхів, винограду, 23% - молока і молочних продуктів, 14% 

- м’яса і м’ясопродуктів. 

У січні–серпні 2020 р. підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на 40,8 млрд.грн. Частка області у 

загальнодержавному обсязі складає 3,0%. В структурі обсягів реалізованої 

промислової продукції найбільша частка (78,8%) припадає на переробну 

промисловість, з неї 63,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв [4]. 

Таблиця 1 - Споживання продуктів харчування в домогосподарствах в 

середньому за місяць у розрахунку на одну особу (2000-2019 рр.) 
 

Найменування продукції 2000 2005 2010 2015 2019 Відхилення 

м’ясо і м’ясопродукти, кг 3,3 4,3 5,5 4,7 4,9 1,6 

молоко і молочні продукти, кг 15,9 26,5 21,8 20,9 19,4 3,5 

яйця, шт 16 22 20 21 20 4 

риба і рибопродукти, кг 1,3 2,5 2,5 1,7 1,5 0,2 

цукор, кг 2,8 4,1 3,4 3,1 2,9 0,1 

олія та інші рослинні жири, кг 1,8 2,3 2,1 1,8 1,7 -0,1 

картопля, кг 12,5 13,6 9,3 8,9 8,3 -4,2 

овочі та баштанні, кг 9,5 10,5 10,1 9,0 9,3 -0,2 

фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 2,2 3,3 2,7 2,6 2,9 0,7 

хліб і хлібні продукти, кг 11,5 12,8 10,9 9,5 9,2 -2,3 
 

Сформовано автором на основі [4] 

 

Як видно з таблиці 1, за період 2000-2019 рр. значно збільшилося 
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споживання таких продуктів харчування, як м'ясо і м’ясопродукти, молоко і 

молочні продукти, яйця поряд зі зменшенням споживання хліба та картоплі, що 

є позитивною тенденцією. Не менш цікавою є динаміка обсягів виробництва 

основних видів продукції харчової промисловості Вінницької області 

(див.табл.2).  

Таблиця 2 - Динаміка обсягів виробництва основних видів продукції 

харчової промисловості. 

Найменування 

продукції 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення 

М’ясо великої 

рогатої худоби 

заморожене, т 

1029 1134 2325 1590 2553 2413 134,5 

М’ясо свиней 

свіже чи 

охолоджене, т 

3464 3200 2596 2777 3229 5129 48,1 

М’ясо 

свійської птиці 

свіже чи 

охолоджене, т 

7754 18752 43376 60889 86764 132740 1611,9 

Олія 

соняшникова 

нерафінована 

та її фракції 

139424 168283 243975 376622 351704 451302 223,7 

Масло 

вершкове, т 
10904 13647 16348 26791 24890 21010 92,7 

Сформовано автором на основі [4] 

 

Як видно з табл. 2, обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби зросли 

більш, ніж вдвічі, тоді як зростання обсягів виробництва охолодженого м’яса 

свійської птиці становило біль, ніж 17 разів. Обсяги виробництва олії 

соняшникової нерафінованої досягли зростання у більш, ніж 3 рази. 

Система забезпечення продовольчої безпеки регіону пов'язана з рішенням 

правових і соціально-економічних завдань, із захистом економічних інтересів 

вітчизняних товаровиробників, вдосконаленням фінансового та податкового 

механізму, модернізацією техніко-технологічного постачання, державною 

підтримкою аграрної сфери, розвитком інфраструктури продовольчого ринку, 

формуванням кадрового потенціалу, здатного освоювати інновації і т.д. 

Підвищення продовольчої безпеки регіонів України у великій мірі залежить 



415 
 

від ефективності інструментів захисту національних інтересів на внутрішніх і 

зовнішніх ринках. Однак, створюючи такі інструменти, необхідно враховувати 

технологічну відсталість і високу зношеність активної частини основних засобів, 

більш високу матеріаломісткість виробленої продукції, поки ще слабку 

нормативну правову базу та економічну нестабільність. 

Політика продовольчої збалансованості повинна забезпечити максимально 

можливе задоволення населення в продуктах харчування, промисловості - в 

сировині на основі раціонального використання потенціалу агропромислового 

комплексу і вирішити ряд наступних проблем: 

- поліпшити структуру споживання продуктів відповідно до вимог 

раціонального харчування і з урахуванням національних традицій; 

- урізноманітнити асортимент продовольчих товарів із 

сільськогосподарської сировини з урахуванням необхідності задоволення 

потреби всіх соціальних верств і груп населення, що розрізняються по статево-

віковими ознаками, фізичному стану, роду занять та рівнем доходів; 

- підвищити якість готової продукції, збільшити випуск дієтичних 

продуктів; 

- забезпечити рівновагу між платоспроможним попитом і пропозицією на 

продукцію агропромислового комплексу; 

- довести до мінімуму сезонні коливання в споживанні найважливіших 

продуктів харчування; 

- підвищити ступінь фабричної готовності продуктів харчування до 

споживання їх в домашніх умовах 

Продовольча безпека є багатогранною категорією, вивченню якої 

присвячено значну кількість досліджень. Розглянувши різні підходи щодо 

трактування сутності даного поняття, можна констатувати, що під продовольчою 

безпекою регіону варто розуміти такий стан системи виробництва, зберігання, 

переробки і торгівлі, який здатен безперебійно забезпечити протягом року всі 

категорії населення відповідних територій якісними продуктами харчування 

переважно власного виробництва не нижче прийнятих медичних норм. 
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Встановлено, що рівень продовольчої безпеки в кожному регіоні 

визначається з урахуванням специфічних особливостей: природно-кліматичних 

умов, соціально-економічного стану, стану агропромислового виробництва і 

продовольчого ринку. Тому регіональні особливості визначають всю сукупність 

загроз і небезпек, які впливають не тільки на безпеку регіону, а й країни в цілому, 

що підкреслює актуальність даного дослідження та подальших напрацювань у 

цьому напрямі. 
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