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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

                       О.С. Андрущенко 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Визначено економічну сутність депозитної політики як складової формування 

ресурсної бази банків в сучасних умовах; проаналізовано сучасний стан 

вітчизняного депозитного ринку, досліджено вплив депозитної ресурсної бази 

на кредитні операції банку на основі економіко-математичної регресійної 

моделі.  

Ключові слова: банк, депозит, фінансова криза, банківські ресурси, депозитна 

політика, кредитні операції. 

Сталий розвиток вітчизняної економіки як на  макро-, так і на мікрорівні 

залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її  здатності 

генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. Формуючи свою політику  

сьогодні, вітчизняні банки мають спиратися  на  знання  і досвід, що існує  у 

світі.  Події  в Україні за  останні  декілька  років, революційні зміни у 

кредитно-фінансовій сфері зумовили високий ступінь динамізму фінансових 

ринків і,  зокрема, ринку  банківських продуктів. Поява  значної кількості  

банків і їх установ привела до зміни статусу  цих фінансових інститутів, 

перетворення їх з органів управління на  специфічні комерційні установи, 

орієнтовані  на отримання  максимального доходу.    

У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. З 

переходом до  ринкової  моделі економіки, ліквідацією монополії держави на  

банківську  справу, побудовою дворівневої банківської  системи характер 

банківських ресурсів  зазнає істотних змін. Це пояснюється  тим, що, по-перше, 

значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, 

утворення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до 

виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє створенню 

ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових 

відносин.  

Аналіз подій на фінансовому ринку України, проведений  за роки  її 

незалежності,  дозволяє зробити висновок про те, що вітчизняна  банківська  

система в цілому набула певної міцності і може протистояти проявам  

нестабільності економічного простору. Одночасно гостро виявилися і недоліки: 

слабка  дія  саморегулюючих механізмів фінансового ринку і низький  рівень 

розвитку ринкових відносин у банківській  системі. Сьогоднішні  потреби  і 

майбутні  запити країни  потребують здійснювати перехід до економічного  

розвитку на інноваційних началах. Проте механізм  трансформації тимчасово 

вільних коштів у кредитні  ресурси банківської  системи  України не  відповідає 

сучасним потребам економіки інноваційного типу. Лауреат Нобелівської  
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премії Дж. Б`юкенен відзначав, що для всіх  держав існує проблема дефіциту 

ресурсів і перш за все фінансових. Таким чином, проблема формування 

ресурсного потенціалу і розробка депозитної політики банку, що включає не 

тільки створення нової клієнтури, але і поступову зміну структури джерел 

залучення коштів має першорядне значення і є складовою частиною гнучкого 

управління активами і пасивами банку. 

Формування ресурсної бази у процесі здійснення банками пасивних 

операцій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його 

активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у 

процесі здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної 

організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. 

Ефективне управління пасивами вимагає здійснення науково обґрунтованої 

депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що 

стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою 

клієнтури, до якої він прив'язаний набагато більше, ніж до  позичальників.  

Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід 

зазначити роботи А. Бєлоглазової, В. Вікулова, А. Вожжова, Н. Волкової, 

В.Гейєця, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума, С. Козьменка,  П. Конюховського, 

В. Корнєєва, А. Кононенко, В. Купчинського, І. Ларіонової, Г. Панової, 

Ю. Половньова, В. Дугласа, П. Друкера, М. Портера, Дж. Ф. Сінклі, Дж. Ван 

Хорна, Л. Сухової,   Е. Уткіна, В. Федотова, Гордона Тіссена, В.К. Бансала, 

Дж. Ф. Маршала. 

Проте існуючий механізм формування депозитної політики банку навіть з 

урахуванням високого професіоналізму банківських менеджерів і застосування 

сучасних рекомендацій щодо ведення фінансових справ, в яких приймається до 

уваги вірогідність негативних результатів, в Україні все ще має значний ступінь 

ризику. У багатьох наукових дослідженнях вітчизняних фахівців не 

розглядаються у  комплексі питання розробки такої депозитної політики банку, 

що б ув'язувала економічні, соціальні, політичні цілі як складові частини 

управління банківською системою, орієнтовані на досягнення високого рівня  

розвитку  економіки, а роботи західних учених не підходять для специфічного 

інституційного середовища трансформаційної економіки.  

У сучасних умовах розвитку банківської  системи  України ціна  помилки 

управлінського рішення  невимірний росте. У обстановці фінансової  

глобалізації зміцнюється ринкова орієнтація банків. 

Конкурентоспроможність багато в чому визначається якістю 

управлінських рішень. Рекомендації Базельського комітету  з банківського  

нагляду, що приділяють велику  увагу розвитку банками власних методик 

ухвалення рішень, стали важливим стимулом для  вдосконалення  технологій 

використання  банківських ресурсів [1]. Історія спроб застосування методів 

математичного моделювання для підтримки банківського менеджменту налічує 

декілька десятиліть, і характеризується розвитком нових методів і технологій в 

менеджменті, проте  істотних успіхів в цьому напрямі досягнуто не було.  

Причина такої ситуації бачиться в тому,  що до останнього часу відповідні 

дослідження базувалися на  застосуванні  класичних   економіко-математичних 
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методів, суть яких полягає в аналітичному  описі  взаємозв'язків  між «входами, 

станами і виходами» [2]. Практичний ефект застосування наукоємких методів 

часто виявляється  близьким  до нуля. Число реальних завдань, які можна 

сформулювати так, щоб не виникло суперечностей  припущенням, лежачим в 

основі у проваджуваних методів, порівняно невелике. Проблема підвищення  

ефективності використання  банківських ресурсів, вимагає від кожного банку  

наявність певного інструментарію. Так, представники академічного 

співтовариства все  частіше  пишуть про необхідність нових підходів і ідей, 

використовуваних для банківського менеджменту. Одночасно практикуючі  

менеджери все  частіше  говорять про те, що методи, використовувані для 

досягнення довгострокового і стійкого лідерства, лежать далеко в стороні від 

традиційного стратегічного управління, що спирається  на вертикальну модель 

управління, класичний  галузевий  аналіз і формальні  методи  планування [3].  

Відомо, що одній  з найважливіших особливостей в процесі  ухвалення  

управлінських рішень  в  банківському  менеджменті  є принципова  

неможливість проведення реальних експериментів до завершення  проектів. 

Використовувані  для моделювання методи, такі, як, метод-аналіз породжуваної  

інформації, графоаналітичний метод мають певні  недоліки, головною з яких є  

відсутність статистичних характеристик інформаційних потоків. 

Перш ніж вибрати вид моделі, що описує процес формування  депозитної 

політики банку, необхідно, перш за все, проаналізувати специфіку  

національної економіки, режим монетарної  політики (цей етап ми  пройшли в  

попередніх розділах), а також  визначити функціональні особливості моделі. 

Зупинимося детальніше на формалізації моделі. Слід зазначити, що 

моделювання депозитної  діяльності банку  не  займається виробленням цілей 

депозитної  політики. Модель визначає якнайкращі  шляхи, що дозволяють 

досягти,  задану  мету.  

Так, в роботі Мазаракі А.А. [4] описуються моделі, що базуються на  

економічній  теорії, лежачій  в  основі змістовного аналізу.   При побудові 

моделі депозитної політики за  аксіому  бралося твердження, що всі  

характеристики системи  взаємозв'язані. Економічна  теорія допомагала  

розкрити основні  причинно-наслідкові відносини і встановити на  цій  основі 

певного роду залежності між  елементами  системи. Учені, розробляючи  ці 

моделі, акцентували увагу на тому, що особа, що ухвалює рішення, може 

оцінити загальний  імовірнісний  розподіл майбутніх подій. Проте такий підхід 

може бути і вірний концептуально, але паралельно виникає питання - як же 

насправді розраховуються параметри загального імовірнісного розподілу.  

Здоровий  глузд підказує, що такого роду  оцінки не  робляться. Роботи, 

що є  на той момент, по вивченню очікувань  банкірів ніколи  не з'ясовували 

зміст цих оцінок, а  обмежувалися  лише вивченням предмету  прогнозів, який  

в кращому разі може бути інтерпретований як  прогноз значень статистичного 

розподілу. Відомо, що в  певних умовах середнє  значення імовірнісного 

розподілу – це єдиний параметр, який  підходить для  ухвалення  рішення,  але 

навіть якщо відомі відхилення і вищі  значення, вони  не  можуть бути 

використані [5]. Т. Гальперин розробляючи моделі депозитної  політики,  
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зробив наступний висновок – середня арифметична є фактично еквівалент 

визначеності, тобто оптимальним виявляється таке  рішення, неначебто 

майбутнє  було відоме.  

Інша  крайність це  розроблені Єкушовим А., Богоєвой Є, Еповим А. [6] 

повністю детерміновані моделі, згідно яким, випадкові грошові  потоки не 

враховуються  зовсім. Але для того, що б  система  залишалася життєздатною, 

вона повинна мати не тільки здатність відповідати на  події, що відбувалися 

раніше, але і мати потенціал для реагування  на  несподівані, незнайомі події.  

Реальність така, що в банці проводяться і детерміновані, і випадкові 

операції. Тому в  моделях, що описують депозитну діяльність банку, повинні 

бути враховані  і ті,  та інші.   

Один з можливих шляхів вирішення цієї проблеми полягає у використанні  

імітаційного моделювання. Цей метод сприймається як могутній і 

перспективний інструмент конструювання і подальшого дослідження складних 

бизнесс-процесів і систем, в  яких велике число змінних; трудомісткий, а  часто 

і неможливий математичний аналіз залежностей; високий  рівень 

невизначеності імітованих ситуацій. Сьогодні підходи  і методи імітаційного 

моделювання можуть виявитися надзвичайно плідними у  вітчизняних умовах 

перманентної економічної  нестійкості і ризику.  

Зарубіжні дослідники Black R., Cassino A., Hunt B. на  противагу  

імітаційним моделям пропонують трансмісійні моделі. Проте, слід враховувати, 

що Україна на сьогоднішній день  все ще є країною  з  перехідною  економікою, 

де   відбуваються структурні  зміни і економічних, і політичних процесів. 

Часовий  інтервал стабільності дуже  малий для того, щоб можна було робити 

які-небудь оцінювання, тому  використання трансмісійних моделей для 

прогнозування  депозитної діяльності  банку,  поки що є недоцільним. 

Можливо, в майбутньому, ця  модель замінить імітаційну, оскільки у неї є 

безперечні  переваги – вона  є достатньо гнучкою, щоб  інтегрувати інформацію 

з різних джерел  і формувати консистентний погляд минуле, сьогодення і 

майбутнє, а також готувати альтернативні  сценарії розвитку [7].   

Фахівці фірми «ІНКОН– центр», яка  входить до складу консалтингової  

групи «Каупервуд», для моделювання  депозитних  операцій  радять 

застосовувати оптимізаційні і ігрові моделі [9]. Вивчений досвід  і результати  

апробації дозволяють зробити висновок, що в практичних завданнях, коли мова 

заходить про моделювання «великих систем», застосування даних моделей  

зустрічає утруднення. Це зв'язано, в першу чергу, з  великою кількістю  

параметрів, що характеризують депозитну діяльність банку, а також з складним 

переплетенням інтересів, невизначеною  структурою і численними цілями.  

Таким чином, серед основних причин, по яких  для  побудови  моделі 

депозитної  політики банку ми вибрали саме імітаційне моделювання  можна 

виділити наступні. По-перше, на сучасному етапі  відбуваються радикальні 

перетворення систем управління  банківською  діяльністю (BPR – Business 

Process Reengineering), що склалися, причиною  яких послужила необхідність 

істотного зниження рівня  витрат  і підвищення споживчої якості в умовах 

посилювання конкуренції на  світових ринках продукції і послуг.  
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По-друге, методи і підходи імітаційного моделювання співзвучні з 

концепціями BPR, тобто ці дві  концепції базуються на  перманентному 

визнанні недосконалості  розглянутих вище  методів, концентрують увагу на 

пошуку, виявленні і виправленні недоліків, припускають організацію 

багатоходових сеансів імітаційної верифікації з метою всесторонніх досліджень 

поведінки  банківської установи.    

Ідея методу імітаційного моделювання полягає  в тому, що, замість  

аналітичного опису взаємозв'язків,  будують алгоритм, що відображає 

послідовність розвитку процесів в досліджуваному об'єкті, а потім «програють» 

поведінку об'єкту на комп'ютері [10]. Принципові  можливості методу 

достатньо великі, при необхідності він дозволяє досліджувати системи  будь-

якої  складності, з будь-яким ступенем деталізації. Обмеження, як правило, 

пов'язані з потужністю використовуваних комп'ютерів  і трудомісткістю 

підготовки програмного забезпечення.  

Під імітаційним моделюванням слід розуміти метод аналізу і 

прогнозування розвитку деякої  системи  за допомогою імітаційної  моделі. У 

свою чергу під імітаційною моделлю розуміється  об'єктна  модель даних, що 

зберігає з  потрібною  спостерігачеві ступенем адекватності логічну 

послідовність системних явищ  і процесів, має певну мінімальну опорну 

структуру, яку користувач може розширити і доповнити з урахуванням 

специфіки вирішуваних задач. Таким чином, весь процес це процедура  

формування і модифікації сценаріїв,   що повторюється, прогін цих сценаріїв на     

імітаційних моделях, уявлення  і аналіз отриманих результатів.                      

Виходячи з поставлених завдань і з урахуванням нової парадигми роботи з  

невизначеністю, нами розроблена  прогнозний-аналітична  система, що 

дозволяє зробити методологію імітаційного моделювання    частиною процесу  

ухвалення стратегічних фінансових рішень (рисунок  1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Прогнозно-аналітична система [9] 

Не дивлячись на те, що на ринку програмного забезпечення зараз з'явилося 

досить багато продуктів, призначених  для офісної  автоматизації, споживач як і 

раніше потребує нових ідей і інструментів, сприяючих рішенню управлінських 

задач. Більш того, стає помітним, що традиційні засоби і підходи починають 

морально застарівати. Системи написання  бізнес-планів добре відомі, але вони 

часто виглядають громіздкими, та і функціональні  можливості у  них 

обмежені. Сучасні  великоформатні електронні  таблиці, які  уміють практично 

все, трудомісткі в  програмуванні і часто вимагають створення  додаткового 

інтерфейсу. Крім того, обмежений їх аналітичний метод. Об'єктно-орієнтовані 
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технології також  не є вирішенням всіх проблем, хоча  вже достатньо 

розроблені, але мають ті ж недоліками – дорожнеча, громіздкість і 

функціональна невизначеність. Що ж до  популярних технологій групи IDEF, 

то вони теж «не  без гріха» і малозрозумілі «широким масам». 

 Усунути вище перераховані недоліки допоможе комплексна імітаційна  

модель, яка  є розгорненим математичним  описом основних фінансових 

потоків  банку, що дозволяє  пов'язати його поточний стан і управлінські 

рішення, що реалізовуються, з  майбутнім фінансовим станом. Застосування 

методу імітаційного моделювання дозволяє сподіватися на отримання в значно 

більшому ступені універсальних алгоритмів. 

 Діяльність банку різноманітна і включає роботу з депозитами і кредитами, 

з цінними паперами, ведення розрахункових і касових операцій  і багато що 

інше. У аналізованій імітаційній  моделі  передбачається обмежитися 

найважливішою стороною роботи банку - депозитами і кредитами.  

Потік запитів на внесення до банку депозитних внесків характеризується 

наступними параметрами:  

1. Число запитів деп
N  в черговий день. Передбачається, що випадкова 

величина деп
N  підкоряється розподілу Пуассона. Як відомо, розподіл Пуассона 

визначається  одним параметром - середнім значенням  депN .   

2. Величина внеску деп
V . Передбачається, що ця випадкова величина   

розподілена по нормальному закону. Як відомо, нормальний розподіл повністю 

визначається двома параметрами - середнім значенням випадкової величини і її 

дисперсією.  Слід зазначити, що  дослідники для  опису статистичної поведінки 

ресурсів використовують різні типи розподілу, припускаючи, що ресурси  є 

незалежні, однаково розподілені випадкові  величини. Колосова Л., Уманський 

В. вважають, що розподіл ресурсів є рівномірним. Наконечний А., Волошин І. 

вважають, що при високій активності клієнтів ресурси банку описуються 

нормальним законом розподілу. Ми солідарні з другою  групою дослідників і 

вважаємо, що перевагами нормального закону  розподілу є  достатність 

ресурсів, можливість узагальнення на той випадок якщо поведінка банківських 

ресурсів, описується броунівським рухом.  

3. Термін, на який вносяться депозити деп
T . Передбачається, що цей 

параметр розподілений по нормальному закону.  

4. Річна процентна ставка по депозитах.  

Потік запитів на отримання кредитів характеризується наступними 

параметрами: 

1. Число запитів кред
N

 в черговий день. Передбачається, що випадкова 

величина  кред
N

 підкоряється розподілу Пуассона.   

2. Сума запиту на кредит кред
V

. Передбачається, що ця випадкова величина 

підкоряється нормальному розподілу.  
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3. Термін, на який запрошуються кредити, є випадковою величиною, 

розподіленою по нормальному закону.  

 4.  Річна процентна ставка за  кредитами.  

 5. У моделі  враховується можливість неповернення кредиту. Вірогідність 

повернення чергового кредиту представляється випадковою величиною, 

розподіленою по нормальному закону. Середня величина вірогідності 

повернення кредиту  приймалася рівною  98,0F    02,0F .  

Очевидно, що, приступаючи до кредитово-депозитної діяльності на 

фінансовому ринку, банк повинен мати деякий запас власних засобів 0
C .  

Видача банком кредитів здійснюється  як з власних засобів, так і з  сум 

депозитних внесків. У разі  критичного зниження власних засобів  в моделі 

передбачені короткострокові кредити НБУ. 

У моделі використовуються наступні показники, що є функціями 

чергового дня моделювання: 

б
C  - власні засоби банку; 

0
C  -  початкове значення власних засобів; 

S
D  -  сума  всіх прийнятих депозитів за  всі попередні дні; 

v
D  - сума повернених (з %) депозитів за  всі попередні дні; 

i
D  - сума  депозитів (з  %), які ще не повернені, - борг банку    

        по депозитах на поточний день; 

s
K   -  сума всіх виданих  кредитів за  всі попередні дні; 

v
K  - сума  повернених  (з %)   кредитів  за   всі попередні дні; 

i
K - сума  кредитів (з  %), які ще не повернені, -  борг   

         одержувачів           кредитів    банку    на    поточний    день. 

З    величини  i
K   виключені  неповернені кредити. 

На початку чергового дня моделювання  t   величину  б
C  можна виразити 

таким чином [9]:  

                                        SvvSб
KKDDCtC 

0
)(

                               (3.1) 

Можна вважати, що об'єктивнішим показником буде, що характеризує 

фінансовий стан банку  і  що враховує  ще не повернені до дня моделювання  
t депозити і кредити: 

                                                 iiб
DKCtP )(

                                   (3.2) 

Як методологічна основа дослідження поведінки моделі динаміки операцій 

банку використовувався метод системної динаміки Дж. Форрестера, як що 

найбільш відповідає основним вимогам передбачуваної моделі. Нам необхідний 

такий опис процесу вибору, при якому усвідомлюється, що альтернативи не є 

даними, а  повинні  бути знайдені, і яке враховує завдання визначень  наслідків  

кожного вибору. Для цього більше всього підходить саме модель Форрестера 

оскільки вона базується на  вивченні складних систем з  нелінійними 
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зворотними зв'язками [11]. 

Отже, найважливішою умовою ефективного використання імітаційних 

моделей є  перевірка їх адекватності і достовірності початкових даних. Якщо 

перевірка адекватності здійснюється  відомими методами, то перевірка 

достовірності вимагає того, що б дослідження  моделі проводилися не  з 

реальними даними, а  із спеціально підготовленим набором. В цьому випадку 

керуються метою використання  моделі, виділяючи ситуацію, яку потрібно 

змоделювати і вивчити. 

Таким чином, імітаційні  моделі дозволяють пов'язати в єдине ціле 

діяльність всіх підрозділів  банку. На  їх основі стає  можливою ефективна 

організація  всієї  системи  оперативного і стратегічного планування в  банці. В 

результаті  цього можливе  проведення сценарних розрахунків, контроль будь-

яких показників, оптимізація внутрішнього фінансового механізму банку. Не 

повинен викликати сумнівів  сам факт необхідності впровадження імітаційного 

моделювання  в  банківський менеджмент, тому  як саме воно дозволить 

підвищити ефективність інтуїтивно схвалюваних рішень  і, тим самим дати 

перевагу в  конкурентній боротьбі, яка ще сильніше загостриться з приходом на  

вітчизняний  ринок іноземних банків, оснащених «до зубів» сучасними 

технологіями. 
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О.І.  Бігун 

Науковий керівник: Британська Н. Н. ст. викладач кафедри фінансів 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на 

перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних 

умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація 

процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у 

розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє 

ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого 

узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.  

Тому, саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів 

місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі 

нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально - 

економічному розвитку території. Саме з місцевих бюджетів здійснюється 

фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів 

масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, 

видатки по упорядкуванню населених пунктів.  

Бюджетна децентралізація - це процес передачі повноважень від 

центральних органів влади до місцевих [1]. Іншими словами, це перерозподіл 

функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами 

державної влади з одного боку, і органами місцевого самоврядування з іншого. 

28.12.2014 затверджено зміни до законодавства, відповідно до яких у 2015 

році розпочато новий етап бюджетної децентралізації. Так, планувалося суттєво 

розширити доходну частину місцевих бюджетів за рахунок збільшення ставки 

відрахувань окремих податків, передачі частини податків виключно на 

місцевий рівень, надання  незалежності та фінансової самостійності місцевих 

бюджетів. Зокрема, самостійне формування місцевих бюджетів [1, ст.75]; 

незалежне від термінів прийняття державного бюджету затвердження місцевих 

бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому [1, ст.77]; спрощено 

процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від 

міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження принципу 

«мовчазної згоди» при погоджені таких операцій з Мінфіном [1, ст.74]; право 

здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного значення [1, 

ст.16]; право самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи 

установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих 

бюджетів та власних надходжень бюджетних  установ [1, ст.78]; передбачено 

встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних податків за 

кожною ланкою бюджету; відмінено індикативне планування показників 

місцевих бюджетів; формування єдиного кошика доходів загального фонду. 

Децентралізація – це нова система міжбюджетних відносин, більша 

фінансова самостійність і відповідно більша відповідальність. Це не тільки нові 

джерела надходження, а і інструменти, що дозволить місцевим громадам 

ефективно впливати на економічне зростання та відповідно нарощувати базу 

доходів. Нові додаткові податки, можуть дати загальному фонду місцевих 
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бюджетів додатковий ресурс до 125 мільярдів гривень. Приховане сальдо 

міжбюджетних трансфертів передбачається до 45 мільярдів гривень 

додаткового ресурсу для місцевих бюджетів [2]. 

 В інтересах місцевих громад значно розширено базу оподаткування 

податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком 

комерційної нерухомості, та автомобілів з великим обсягом двигуна. Збільшено 

зарахування екологічного податку з 35% до 80%, 25% плати за надра [2]. 

Дослідження практики формування податкових надходжень місцевих 

бюджетів показали, що нині місцеві органи влади не володіють достатніми 

фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною 

сферою території.  

Бюджетна децентралізація спрямована на розширення дохідних джерел, 

бази адміністрування та надання права органам місцевої влади самостійно 

регулювати розміри податків та зборів. Проте, законодавчі нововведення не 

забезпечать обіцяну урядом бюджетну децентралізацію, оскільки із передачею 

додаткових джерел доходів, за громадами закріплюється величезний обсяг 

нових видатків, зокрема їм передається майже вся освіта, медицина, культура, 

дорожнє та житлово-комунальне господарство. Водночас збільшуються частки 

відрахувань в центр платежів, які переважно залишалися на місцях: податку на 

доходи фізичних осіб, рентної плати за користування надрами. Тому питання 

бюджетної децентралізації в Україні залишається відкритим. 

Відповідно до визначення Ю.В. Пасічника, «доходи місцевих бюджетів 

виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов'язана з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального 

рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних 

і перспективних завдань розвитку регіону» [4, с. 253]. 

Доходна частина місцевого бюджету, згідно зі внесеними змінами до 

Бюджетного кодексу, складається з міжбюджетних трансфертів субвенцій, 

доходів загального та спеціального фондів. Субвенції, згідно ст. 101 

Бюджетного кодексу України надаються з районного бюджету на утримання 

об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 

об'єктів спільного користування  [1]. 

В Україні рівень бюджетної забезпеченості на виконання власних 

повноважень на одного мешканця є найнижчим серед європейських країн і 

сягає 28 євро, тоді як в Польщі – 305,0 євро, в Словаччині, Угорщині та Латвії – 

у межах 200 євро [2].  

Основними напрямками покращення подальшої бюджетної децентралізації 

для розвитку місцевих громад мають стати:  

 вплив органів влади на ставки основних податків, а також на надання пільг 

при сплаті; 

 удосконалення стягнення податку на майно, оскільки розмір надходжень 

буде стабільним;  

 надання повноважень місцевим органам влади на вихід на національний 

фінансовий ринок для залучення додаткових фінансових ресурсів 

(інвестицій, кредитів); 
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 для розвитку територій всі податки повинні сплачуватись за місцем 

проживання; 

 розробка програм розвитку територій для підвищення інвестиційної 

привабливості; 

 залучення громади до складання видаткової частини бюджету. 

Отже, фінансова децентралізація бюджетів місцевих рад полягає в тому, 

що для розвитку місцевих територій запропоновано об’єднання громад, яким 

державою надані додаткові повноваження і, які повинні бути підкріплені 

фінансовою базою місцевих бюджетів і підтримкою з боку держави у вигляді 

трансфертів. Вирішення законодавчих, організаційних та соціальних потреб 

дасть змогу бюджетам місцевих рад та об’єднаним громадам мати достатній 

обсяг коштів на виконання не тільки делегованих повноважень, а й розвитку та 

можливості громадян отримувати якісні послуги. 

Джерела формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації 

залежать від якості проведених реформ, від умілого розпорядження місцевими 

радами наявними адміністративними, технічними та людськими ресурсами. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ  

У статті висвітлюється роль, рівень розвитку, сучасний стан та шляхи 

покращення ефективності пенсійної системи України, Розглянуто основні 

харктеристики пенсійної системи Великобританії. Встановлено, що основною 

причиною недосконалості пенсійної системи та нестачі коштів для 

забезпечення пенсій є те, що трирівнева пенсійна система існує тільки на 

папері, а другий та третій рівні здійснюються на добровільних засадах. 

Запропоновано дії до удосконалення пенсійної системи України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/791-19
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трирівнева пенсійна система, державний борг, заробітна плата, модель 

пенсійного забезпечення, мінімальний дохід, мінімальна пенсія, кошти, єдиний 

соціальний внесок, пенсійна реформа. 

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення є однією з основних 

гарантій матеріального забезпечення непрацездатних громадян. Для 

непрацездатних пенсіонерів пенсія фактично стає основним джерелом їх 

існування. Відповідно до ст. 46 Конституції України, пенсія має забезпечувати 

рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

На жаль, сьогоднішні реалії такі, що ця вимога Конституції України не 

дотримується державою. 

Метою статті є визначення основних аспектів пенсійної системи 

України, її стану на сьогоднішній день, порівняння пенсійної системи України 

та Великобританії як однієї із найефективніших пенсійних систем світу та 

розробка окремих пропозицій задля покращення ефективності пенсійної 

системи країни. 

Аналіз останніх досліджень та  публікацій. Багато праць вітчизняних 

учених-економістів присвячено дослідженню пенсійного забезпечення та 

пенсійного страхування України, наприклад, роботи Шаповала М.С.,    

Лібанової Е. М., Пирожкова С. І., Бойко М. Д., Грушко В. І., Ріппа М. Б., 

Руженського М. М., Шаварина М. П., Юрія С. І., Якимова А. І.,            

Гнибіденко І. Ф., Зарудного О. Б., Зайчук Б. О., Яценко В. В., Никитенко В. С., 

Семендяєва В. І., Антоненко Н. В. Проблемам та перспективам розвитку 

пенсійного страхування в Україні присвячені роботи багатьох зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Проте, слід зазначити, що в науковій літературі все ще 

недостатньо розробленими залишаються перспективи та шляхи покращення 

пенсійного страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна пенсійна система 

України базується на солідарній системі загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, яка в свою чергу побудована на механізмі пенсійного 

страхування, що передбачає персоніфікований розподіл через суспільні 

страхові фонди надходжень від працездатної частини населення на користь 

пенсіонерів. Джерелом коштів для фінансування пенсій є пенсійний фонд, який 

формується на основі страхових внесків підприємств та громадян. 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та Положенням про Пенсійний фонд, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, передбачено, що Пенсійний 

фонд у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів 

(рис.1). 
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Рисунок 1. Рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

 

Перші два рівні належать до загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Другий та третій рівні становлять систему 

накопичувального пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути 

учасниками одночасно різних рівнів пенсійної системи [1]. 

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Пенсії виплачуються з коштів державного Пенсійного 

фонду, а їх розмір залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися 

страхові внески, та страхового стажу [11]. 

Солідарна пенсійна система передбачає забезпечення мінімальної та 

гарантованої пенсії, яка надається державою. Її метою є гарантування кожному 

громадянину отримувати мінімальний дохід після виходу на пенсію. Така 

система належить до соціального захисту. Кошти для фінансування пенсійних 

виплат мобілізуються до Пенсійного фонду України шляхом обов'язкових 

відрахувань від заробітної плати громадян [1]. 

Розрахунок величини пенсії в Україні проводиться не за трудовим, а за 

страховим стажем, тобто за той період, коли громадянин виплачував 

обов’язкові платежі до Пенсійного фонду.  

Проте солідарна система забезпечує лише мінімальні виплати 

пенсіонерам. Як правило, вони досягають не більше 30–35% від середнього 

доходу працівника, що він одержував до виходу на пенсію [1]. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування Вона ґрунтується на засадах накопичення 

коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді на індивідуальних 

пенсійних рахунках. Ці кошти інвестуються в економіку країни з метою 

отримання доходу. Всі накопичені кошти е власністю громадян, а виплати з 

Накопичувального фонду здійснюються додатково до загальнообов'язкових 

пенсійних виплат [11]. 

Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного 

забезпечення. Вона здійснюється недержавними пенсійними фондами, 

страховими компаніями та банками. Розмір пенсійних виплат залежить від 

розміру пенсійних внесків, терміну, протягом якого ці внески накопичувалися і 

розміру отриманого на них інвестиційного доходу. Ці виплати здійснюються 
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незалежно від отримання виплат за загальнообов’язковим державним 

пенсійним страхуванням [11]. 

Із прийняттям законів України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» у 2004 році 

було розпочато впровадження пенсійної реформи, яка базувалась на переході 

до трирівневої пенсійної системи. Ці нововведення так і залишилися тільки на 

папері. Передбачалося, що накопичувальну систему загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування буде введено в дію у 2012 році. Частина 

обов’язкових пенсійних відрахувань (до 7% від заробітної плати працівника) 

буде спрямовано на персональні рахунки громадян. Ці кошти мали 

інвестуватися в українську економіку, а інвестиційний дохід, у свою чергу, 

збільшувати розмір майбутніх пенсійних виплат. 

На нашу думку, одночасне функціонування цих рівнів забезпечує 

стабільність пенсійної системи, оскільки сприяє вирівнюванню ймовірних 

демографічних та фінансових ризиків. Проте, в Україні трирівнева пенсійна 

система існує лише на папері, тому що другий та третій рівні здійснюються на 

добровільних засадах. Це є основною причиною недосконалості пенсійної 

системи та нестачі коштів для фінансування пенсій. 

Стан пенсійної системи та перспективи її розвитку значною мірою 

визначаються демографічною ситуацією в країні. 

Для України, як і для більшості країн світу, головною демографічною 

тенденцією поточного століття є процес старіння населення, що виявляється у 

зростанні частки осіб похилого віку [3].  

Розглянемо основні показники фінансової забезпеченості населення в 

Україні (табл. 1). Пенсія, як і заробітна плата поступово зростають. Але, 

нажаль, мінімальна пенсія значно нижча, ніж загальний показник прожиткового 

мінімуму, та мінімальна заробітна плата. Так, наприклад, у 2011 році 

мінімальна пенсія складала всього 79,7% від мінімальної заробітної плати, а у 

2015 році цей показник знизився до 77,91%. Розбіжність в розмірі мінімальної 

та максимальної пенсії складає 10 разів. 

Таблиця 1. Основні показники фінансової забезпеченості населення 
Рік Пенсія min Пенсія max Прожитковий 

мінімум 

Мінімальна 

заробітна 

плата 

Максимальна 

заробітна 

плата 

2011 750 7500 894 941 14115 

2012 822 8220 1017 1073 18241 

2013 894 8940 1108 1147 19499 

2014 949 9490 1176 1218 20706 

2015 949 9490 1176 1218 8526 

 

Позитивна динаміка зростання максимальної заробітної плати 

спостерігалась до 2015 року. Ця динаміка сприятлива для наповнюваності 

Пенсійного фонду України. Але, як бачимо, в 2015 році показник знизився, 

тобто внески до Пенсійного фонду значно зменшились і це дуже похитнуло і 

так вкрай нестабільну пенсійну систему України. 
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В останній час причинами, які стали передумовами проведення пенсійної 

реформи, є: збільшення відсотків внутрішнього державного боргу, збільшення 

кількості людей пенсійного віку, економічні проблеми в країні, результатом 

яких є те, що зменшились надходження в державний бюджет та пенсійний 

фонд. Важливою передумовою появи проблем у пенсійній системі, на нашу 

думку, було і є те, що в Україні дуже багато працюючих пенсіонерів. 

Причинами цього є: 

- нестача коштів для існування, оскільки невеликі розміри пенсій не 

можуть повною мірою забезпечити всіх потреб пенсіонерів; 

- щоб забезпечити соціальні потреби, потреби поваги та самовираження, 

пенсіонери залишаються на своїх посадах, тобто немає трудового обміну, як 

результат, молоді спеціалісти або залишаються без роботи, або ж на 

мінімальній ставці, а це призводить до скорочення надходжень в пенсійний 

фонд; 

- пенсіонером бути непрестижно, не має спеціальних державних закладів, 

де б люди похилого віку могли самовиразитись. 

На відміну від України, у зарубіжних країнах пенсія майже повністю 

задовольняє всі потреби пенсіонерів. 

В Україні система пенсійного страхування недосконала, і попри 

попередні спроби, покращення не спостерігається. Тому доцільним вважаємо 

ознайомитись із зарубіжним досвідом у цій сфері.  

Сучасна пенсійна система Великобританії – багаторівнева та вважається 

однією із найдосконаліших у світі. Пенсійна модель – трирівнева та 

підрозділяється на базові державні пенсії, державні пенсії за вислугою років і 

недержавні пенсії. 

Перший рівень – базова пенсія, яка виплачується державою всім 

британцям по досягненні ними пенсійного віку. Розмір її не залежить від стажу 

роботи пенсіонера, його трудових успіхів та отримуваної заробітної плати. 

Другий рівень – державні пенсії за вислугою років. Розмір даної пенсії 

вже залежить від стажу працівника та розміру заробітної плати, з якої 

сплачувалися внески. Працівник, який не хоче брати участь у державній 

пенсійній програмі, може вийти з неї, однак у цьому випадку він зобов’язуэться  

брати участь у будь-якый схемі додаткового пенсійного забезпечення. 

Третій рівень – недержавна пенсійна система. У Великобританії існує 

безліч різних способів накопичення приватних пенсій. Найбільшого поширення 

набули професійні пенсійні системи. Працівники укладають колективний 

договір з роботодавцем, на підставі якого він відраховує внески на пенсійне 

забезпечення та формує пенсійні виплати. 

Важливу роль у системі пенсійного забезпечення Великобританії 

відіграють страхові компанії, котрі надають безліч послуг з додаткового 

пенсійного забезпечення населення. 

Недержавна пенсійна система користується найбільшою популярністю 

серед населення Великобританії, адже саме вона дозволяє отримувати досить 

велику пенсію, розмір якої працівник регулює самостійно, виходячи зі своїх 

внесків. Приватне пенсійне забезпечення поступово витісняє державне. Це 
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пояснюється тим, що майбутні пенсіонери мають можливість самостійно 

регулювати обсяги своєї пенсії та контролювати її надходження.  

Зрозуміло, що така система – це результат не одного дня роботи, але 

трансформувати систему пенсійного забезпечення України можливо, вводячи 

певні елементи. 

Також, необхідно підвищити рівень обізнаності громадян щодо пенсійної 

реформи шляхом проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення, роботодавців, профспілок, юридичних осіб щодо переваг та 

ризиків функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення та 

перспектив впровадження реально діючої трирівневої системи пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Висновки. Таким чином, пенсійна система України є неефективною як у 

суто економічному аспекті, адже лягає непосильним тягарем на державний 

бюджет України, так і з погляду соціальної справедливості (недодержання 

страхових принципів – наявність значних пільг у пенсійному забезпеченні 

окремих категорій працівників при однаковому розмірі відрахувань; низький 

рівень пенсій більшості пенсіонерів).  

Тому, головними напрямками реформування пенсійної системи України 

вважаємо: 

- вдосконалення солідарної системи, оскільки внаслідок демографічних 

тенденцій солідарна пенсійна система нездатна забезпечувати існуючий рівень 

заміщення пенсіями втраченого заробітку та оптимальну диференціацію пенсій; 

- створення економічних умов для реального введення другого рівня 

пенсійного забезпечення;  

- стимулювання підприємств для створення приватних пенсійних 

депозитних фондів у державних банках, як прототипу третього рівня 

пенсійного забезпечення. 
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У статті розкривається економічний зміст та сутність економічної 

категорії державний бюджет. Досліджена модель організаційного механізму 

управління соціально-економічним розвитком держави. 

Ключові слова: фінансові ресурси, бюджет, держава, соціальний розвиток, 

організаційний механізм. 

Останніми роками набула загальнодержавної ваги проблема нестачі 

фінансових ресурсів в органів місцевого самоврядування та нестабільність їхніх 

доходних джерел. За таких умов серйозним чинником стабілізації економічної 

ситуації в країні має стати ефективне формування місцевих фінансів, здатне 

перетворити територіальні громади із дотаційних на суб'єкти, які самостійно, за 

рахунок власних доходів спроможні розв'язувати будь-які соціально-економічні 

проблеми. У розвинених країнах світу територіальні громади, котрі спираються 

на власні фінанси, є стабілізатором соціально-політичного ладу та фінансово-

економічної ситуації у державі. 

Нинішню структуру наповнення місцевих бюджетів не можна вважати 

досконалою, бо частка надходжень від власних джерел, насамперед від 

місцевих податків та зборів, порівняно невелика - у межах 3%. Найбільша 

питома вага в доходах місцевих бюджетів сьогодні належить надходженням від 

загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів та інших 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3188-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=204943
http://www.courier-pfu.com.ua/
http://pon.org.ua/
http://uarp.org/ua/news/1424784278#.VT-OW_D9yz8
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надходжень, які практично не пов'язані з власною діяльністю органів місцевого 

самоврядування [5]. 

Питаннями   формування  і використання фінансових ресурсів місцевих   

бюджетів, займаються   такі   українські   вчені:  Бескид Й., Богиня Д., Бойцун 

Н., Кириленко О., Колодій С, Корчинський В., Косова Т., Музика О., Огонь Ц., 

Опарін В., Петровська І., Полозенко Д., Слухай С., Старостенко Н., 

Суховирська О., Тарантул Л., Толуб'як В., Федосов В. 

Незважаючи на значну кількість робіт з досліджуваної проблеми 

актуальними залишаються питання побудови ефективного механізму 

бюджетної децентралізації, оцінки пріоритетності використання фінансових 

ресурсів, удосконалення механізму міжбюджетних відносин в умовах 

реформування економіки.  

Фінансові ресурси – це грошові фонди, які створюються в процесі 

розподілу, перерозподілу й використання валового внутрішнього продукту, що 

створюється упродовж певного часу в державі [1, 2]. 

Фінансові ресурси держави включають ті з них, що перебувають у 

розпорядженні органів державного управління, всіх видів і форм 

підприємницьких структур і населення У розпорядженні держави перебувають 

ресурси бюджетної системи й різних видів централізованих та 

децентралізованих фондів, а також державних фінансових інститутів 

(національного банку, державних страхових органів, державних кредитних 

установ). Інша частина фінансових ресурсів у державі знаходиться в 

розпорядженні господарських підприємств, установ і організацій різних форм 

власності та видів діяльності. Третя частина – у розпорядженні населення в 

формі вкладів, заощаджень і депозитів у банківській системі та в інших фінан-

сових установах (таблиця 1). 

Таблиця 1. Система державних фінансів 

Рівні 

Ланки 

Бюджетна 

система 

Цільові урядові 

фонди 

Державний 

кредит 
Страхування 

Фінанси 

держпідприємств 

Загальнодержавні 

фінанси 

Державний 

бюджет 

Загальнодержавні 

фонди 

Державні 

позики 

Обов’язкове 

державне 

страхування 

Загальнодержавного 

сектору 

Місцеві фінанси 
Місцеві 

бюджети 
Регіональні фонди 

Місцеві 

позики 

Недержавні 

види 

страхування 

на місцях 

Фінанси 

муніципального 

господарства 

 

З трансформацією вартості валового внутрішнього продукту у відповідні 

фонди фінансових ресурсів фінанси починають впливати на процес 

розширеного відтворення й працювати як складова економічного механізму. 

Усе це зумовлює актуальність розгляду суті й складу фінансових ресурсів, 

їхньої специфіки у відтворювальному процесі. 

Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин, що дає 

змогу виокремити фінанси із сукупності інших економічних категорій, жодна з 

яких не характеризується матеріальним носієм. Ця особливість характерна для 
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фінансів будь-якої економічної системи, проте в кожній із них застосовуються 

різні форми й методи створення та використання фінансових ресурсів [3]. 

Тому введення в науковий обіг поняття "фінансові ресурси" дає змогу 

точніше визначити об’єкт фінансового прогнозування й балансових 

розрахунків, а за його допомогою обґрунтувати форми й методи впливу 

фінансів на увесь відтворювальний процес. Тут можна виявити таку 

взаємозумовлену залежність: фінанси як сукупність економічних відносин 

знаходять своє безпосереднє вираження в фінансових ресурсах, формою руху 

яких є фонди. Отже, процес створення й використання фондів фінансових 

ресурсів є об’єктом фінансового прогнозування та балансових розрахунків і 

наукових досліджень. 

Місце й роль фінансових ресурсів у розширеному відтворенні можна чітко 

визначити лише тоді, коли матимемо їхнє теоретичне обґрунтування як 

економічної категорії. В економічній літературі й досі немає єдиної думки щодо 

визначення фінансових ресурсів, їхнього змісту, методів впливу на ефек-

тивність господарювання [5]. 

На нашу думку, для науково обґрунтованого визначення поняття 

фінансових ресурсів треба чітко визначити ті критерії, яким воно повинно 

відповідати. До них належать джерела створення, форми виявлення, цільове 

призначення.  

Отже, фінансові ресурси – це грошові накопичення і доходи, що 

створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього 

продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення 

безперервності розширеного відтворення і та задоволення інших суспільних 

потреб [6]. 

Економічна природа й роль фінансових ресурсів визначається структурою 

форм утворення й напрямків їх використання. За формою утворення фінансові 

ресурси – це, по-перше, накопичення завдяки господарській діяльності, що 

відображають первинний розподіл новоствореної вартості. До їх числа 

належать прибуток, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні від-

рахування. По-друге, це ресурси вторинного розподілу й перерозподілу 

новоствореної вартості. Це також прямі й непрямі податки, доходи від 

зовнішньоекономічної діяльності, приріст довгострокових вкладів населення 

тощо. 

Співвідношення певних форм, в яких виступають фінансові ресурси, 

відображає наявну систему використання фінансів у регулюванні економічної 

діяльності в державі. Так, розмір прибутку значною мірою залежить від 

переліку затрат і відрахувань, що відносяться на собівартість продукції. Розмір 

прибутку виробника також залежить від наявної системи непрямого 

оподаткування в державі, розміру торгових націнок, які регулюються 

державою. 

Структура фінансових ресурсів в державі залежить від задіяної системи 

відображення величини спожитого у виробництві основного капіталу, тобто від 

наявної системи амортизаційних відрахувань. Якщо відповідно до чинного 

порядку підприємницькі структури обліковують лише зношування основних 
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фондів, а відновлення здійснюють за рахунок використання прибутку, що 

залишається в їхньому розпорядженні після сплати податків, то амортизаційні 

відрахування становитимуть незначну питому вагу в фінансових ресурсах. З їх 

урахуванням збільшиться й розмір прибутку рис. 1. 

 
ВАЛОВИЙ 

ВНУТРІШНІЙ 
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Платежі та відрахування, що 

відносять на собівартість

Податки і платежі населення

Приріст довгострокових вкладів 

населення

Відрахування на соціальне 

забезпечення і соціальне 

страхування

Відрахування до фонду 

зайнятості

Амортизаційні відрахування

Податок на додану вартість

Акцизний збір

ФІНАНСОВІ 

РЕСУРСИ

Витрати господарських 

структур на соціальні 

заходи

Витрати на 

зовнішньоекономічну 

діяльність

Витрати на оборону
Витрати на обслуговування 

державного боргу

Витрати на розвиток 

економіки
Витрати на розвиток науки

Витрати на соціальні 

гарантії населенню

Витрати на соціально-
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Витрати на управління
Державні дотації та 

виплати різниці в цінах

Пенсії та надання допомоги Інші витрати бюджету

Інші витрати господарських 

структур
 

 

Рисунок 1. Взаємозв'язок фінансових ресурсів із вартісною структурою 

внутрішнього валового продукту 

 

На структуру фінансових ресурсів у державі впливає також наявна 

податкова система, тобто той розмір перерозподілу первинної величини 
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фінансових ресурсів, який здійснюється за допомогою податків. Перерозподіл 

за допомогою податків об’єктивно необхідний, але слід зазначити, що розмір 

податкових надходжень завжди визначається обсягом тих функцій у сфері 

економічного й соціального розвитку, які взяла на себе держава й законодавче 

закріпила в конституції та інших нормативних актах. Розмір податків у 

фінансових ресурсах – це похідна від наявної фінансової системи [6]. 

Місцеві фінансові ресурси — це сукупність фондів грошових засобів, які 

створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на 

економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. 

Головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є 

фінансове забезпечення соціальної сфери та місцевого господарства. 

До складу місцевих фінансових ресурсів входять: 

- місцеві бюджети; 

- фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної 

форми власності. 

Формування місцевих фінансових ресурсів відбувається з участю 

централізованих та децентралізованих фондів грошових засобів. Структурно-

логічну схему фінансових ресурсів регіонів наведено на рисунку 2. 
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різних форм 

Прибуток, 
одержаний 

від фінансово-
господарської 

діяльності

Фонди 
соціального 

розвитку
 

Рисунок 2. Структурно-логічна схема фінансових ресурсів регіонів 

 

Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають у 

розмежуванні кола повноважень між центральними та місцевими органами 

влади. Згідно з чинним законодавством сфери діяльності та завдання органів 

місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані повноваження. З 

метою виконання власних завдань органи місцевого самоврядування в межах 
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своєї компетенції самостійно визначають мінімальний обсяг фінансових 

ресурсів [1]. 

Як економічна категорія, доходи місцевих бюджетів відображають 

відносини щодо формування та використання фінансових ресурсів на 

регіональному рівні, призначених для реалізації функцій місцевих органів 

влади [2]. Способи мобілізації грошових коштів до доходної частини місцевих 

бюджетів базуються на загальних методах та джерелах фінансування. До них 

належать:  

- пряме вилучення доходів з комунального сектора; 

- отримання доходів від комунального майна та власних послуг; 

- перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою 

податків; 

- залучення муніципальних позик. 

За джерелами утворення доходи місцевих бюджетів класифікуються за 

такими групами: 

- податкові надходження; 

- неподаткові надходження; 

- доходи від операцій з капіталом; 

- трансферти; 

- надходження до державних цільових фондів. 

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими 

законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові 

платежі. 

Неподатковими надходженнями визнаються: 

- доходи від власності та підприємницької діяльності; 

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 

побічного продажу; 

- надходження від штрафів та фінансових санкцій; 

- інші неподаткові надходження. 

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного 

капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають: 

- надходження від продажу основного капіталу; 

- надходження від реалізації державних запасів товарів; 

- надходження від продажу землі та нематеріальних активів; 

- податки на фінансові операції та операції з капіталом.  

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній 

основі [3]. 

Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, 

отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або 

міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть поступати: 

- від органів державного управління; 

- від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій; 

- з іншої частини бюджету. 
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Державні цільові фонди – це фонди, створені відповідно до законів 

України, які формуються за рахунок визначених законами України податків, 

зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності 

та фізичних осіб. Це, насамперед:  

- збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; 

- пенсійний фонд України; 

- збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального 

страхування України з тимчасової втрати працездатності; 

- збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на 

випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття; 

- платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів; 

- збір за забруднення навколишнього природного середовища. 

У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні 

доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з 

капіталом, то отримаємо сукупні доходи. 

Під фінансовою незалежністю місцевого самоврядування розуміється 

можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового 

забезпечення економічного і соціального розвитку даної території, що входять 

до компетенції відповідного рівня місцевого управління. 

Таким чином, реальність економічної, у тому числі фінансової, 

незалежності органів місцевого самоврядування можлива за дотримання таких 

принципів: 

— місцеві органи влади потребують сильних власних джерел доходів, що 

відповідають їх повноваженням; 

— у зв'язку з тим, що масштаби функцій і фінансові можливості можуть 

постійно мінятися у результаті економічних, соціальних і демографічних змін, 

реформи місцевих органів влади повинні бути націлені на постійну переоцінку і 

досягнення балансу між державними і місцевими функціями і доходами; 

— будь-яке рішення, що приймається органами законодавчої чи 

виконавчої влади, якщо воно передбачає проведення певних витрат, повинно 

обґрунтовуватися розрахунками про обсяги фінансування з одночасним 

визначенням джерел фінансування; 

— забезпечення гнучкості системи фінансування, тобто досягнення та 

кого становища, коли чинне законодавство дає змогу оперативно вирішувати 

уточнення або зміну обсягів і джерел фінансування; 

— широка участь підприємницьких структур, які розміщені на даній 

території, у фінансовому забезпеченні надання послуг, віднесених до 

компетенції місцевих органів влади. 
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І.С. Бенедюк 

здобувач освітнього ступеня  «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН 

У статті подано у вигляді пропозицій основні шляхи узгодження інтересів 

суб’єктів міжбюджетних відносин в умовах переформатування бюджетної 

системи. Використання методів моделювання встановили, що різні види 

міжбюджетних трансфертів викликають зміну інтересів суб’єктів 

міжбюджетних відносин і спричиняють узгодження цих інтересів або 

конфлікти між ними  

Ключові слова: інтерес, конфлікт, базова дотація, реверсна дотація, 

міжбюджетні відносини. 

Узгодження інтересів є необхідною умовою забезпечення ефективності 

механізму регулювання міжбюджетних відносин. Регулювання міжбюджетних 

відносин на основі узгодження інтересів сторін дозволяє на основі  

зацікавленості як регіональної, так і державної влади ефективно 

використовувати наявні ресурси для досягнення спільних цілей розвитку. 

Конфлікти, що виникають в бюджетній сфері між її учасниками, навпаки, 

стримують соціально-економічний розвиток регіонів, знижують якість 

виконання покладених на державні органи влади функцій та завдань та 

ефективну реалізацію бюджетної державної політики. Тому регулювання 

міжбюджетних відносин засновується на ефективній взаємодії органів 

центральної влади та місцевого самоврядування.  

Сутність економічних інтересів і проблема взаємодії економічних 

суб’єктів розглядаються багатьма вченими як передумова розвитку соціально-

економічних систем різного масштабу. Проте проведений аналіз підходів до 

регулювання міжбюджетних відносин засвідчив, що жодний з них не враховує 

інтереси органів державної влади та місцевого самоврядування. В економічній 

літературі розглядаються зокрема проблеми розмежування дохідних джерел, 

видаткових повноважень, удосконалення методики розрахунку обсягу 

міжбюджетних трансфертів, шляхи забезпечення фінансової самостійності 

місцевих бюджетів та вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів [2; 3; 5; 
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6]. Однак при цьому не враховуються власні інтереси органів місцевого 

самоврядування, їх реакція на отримання міжбюджетних трансфертів та 

можливі конфлікти з інтересами центральної влади. Це зумовило необхідність 

розробки підходу до оцінювання ступеня узгодженості цих інтересів, який 

дозволяє органічно поєднати фіскальні інтереси держави з інтересами регіонів і 

територіальних громад, забезпечивши їх рівноправну участь у бюджетному 

процесі. 

Цілю статті є пошук оптимальних шляхів узгодження інтересів суб’єктів 

міжбюджетних відносин в сучасних умовах формування бюджетної системи 

держави. 

Сучасні підходи до регулювання міжбюджетних відносин ґрунтуються на 

фундаментальних положеннях механізму узгодженості інтересів суб’єктів 

міжбюджетних відносин, які розкрито у працях вітчизняних вчених 

В. Андрущенко, Н. Бак, О. Василик, І. Волохова, В. Дем’янишин, В. Дорош, 

А. Єпіфанов,  В. Зайчикова, О. Кириленко,  В. Кравченко,  І. Луніна,  Ц. Огонь, 

В. Опарін, Ю. Остріщенко, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Пилипів, С. Слухай, 

Л. Тарангул, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій. 

Оцінка ступеня погодженості інтересів є складним процесом, що вимагає 

визначення сутності поняття «інтерес» та виявлення найбільш значимих 

інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Поняття «інтерес» походить від 

лат. «interest» (має значення, важливо) та означає предмет зацікавленості, 

бажання й спонукальних мотивів дій економічних суб'єктів [6]. Під інтересом 

суб’єктів міжбюджетних відносин пропонується розуміти їх мотиви в 

соціально-економічній сфері, що реалізуються в рамках здійснення їхньої 

бюджетної політики. Тоді узгодження інтересів представляє собою процес 

аналізу можливостей держави формувати й реалізовувати таку систему 

регулювання міжбюджетних відносин, що дозволяє консолідувати 

«односпрямовані», тобто співпадаючі або взаємодоповнюючі один одного 

інтереси суб’єктів міжбюджетних відносин, а також згладжувати конфлікти 

інтересів, що є «різноспрямованими». Залежно від обраного механізму 

розподілу міжбюджетних трансфертів різних видів може бути або досягнуте 

узгодження інтересів сторін, або, навпаки, загострений конфлікт між ними, що 

виникає при розподілі бюджетних доходів і витрат. В обох випадках 

міжбюджетні трансферти, що надаються із державного бюджету, враховують 

індивідуальні особливості і цілі всіх суб’єктів регулювання міжбюджетних 

відносин, тому саме їх варто розглядати як ефективний інструмент узгодження 

інтересів сторін. 

Розглядаючи інтереси суб’єктів міжбюджетних відносин, необхідно 

зазначити, що можливі ситуації, коли інтереси центральної та регіональної 

влади, що здійснюють бюджетну політику, збігаються та взаємодоповнюють 

один одного, і ситуації, коли виникає невідповідність або конфлікт інтересів. У 

цьому зв’язку можна виділити односпрямовані, різноспрямовані та загальні 

інтереси. Так, загальною метою регулювання міжбюджетних відносин як на 

державному, так регіональному рівні, є забезпечення фінансової стійкості 

місцевих бюджетів. Проте, відображаючи агреговані інтереси населення, що 
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проживає на відповідній території, органи центральної влади та місцевого 

самоврядування мають власні інтереси, обумовлені прагненням ефективно 

реалізовувати покладені на них повноваження. 

Різноспрямованість і досить суперечливий характер інтересів у своєму 

прояві може приводити до конфлікту взаємодіючих сторін. Так, спрямованість 

державної політики на зростання обсягу доходів державного зведеного 

бюджету цілком узгоджується з інтересами органів місцевого самоврядування, 

орієнтованими на забезпечення фінансової самостійності, підвищення обсягу 

податкових та неподаткових доходів. Проте, інтерес центральних органів влади, 

пов’язаний з вирівнюванням бюджетної забезпеченості із використанням 

мінімального обсягу міжбюджетних трансфертів не співпадає з інтересами 

регіональної влади, яка в умовах відсутності бюджетних обмежень намагається 

отримати максимально можливий обсяг фінансової допомоги з бюджету. 

Найпоширенішими проявами конфліктів в Україні є: відсутність 

рівноправних, партнерських відносин між центром і регіонами; намагання 

центру зберегти управлінську вертикаль, поширення практики втручання 

органів державної влади у сферу компетенції місцевого самоврядування, у тому 

числі й методами «ручного управління»; протиріччя між офіційно 

проголошеними державою пріоритетами соціально-економічного розвитку та 

власними інтересами регіонів [4, с. 195–196]. 

На рівні «місцеве самоврядування» – «регіон» найбільшого поширення в 

Україні набули такі конфлікти: нераціональний та нечіткий розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої 

влади; недосконалість міжбюджетних відносин та відсутність гарантованих і 

стабільних джерел формування доходів місцевих бюджетів [4, с. 196]. 

Виходячи з цього запропоновано підхід до оцінки ступеня узгодженості 

інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин щодо перерозподілу фінансових 

ресурсів на основі їх розмежування за рівнями бюджетної системи, аналізу 

впливу різних видів міжбюджетних трансфертів на інтереси суб’єктів 

міжбюджетних відносин і визначення умов їх узгодження. Це дозволяє виявити 

можливі конфлікти інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин, зумовлені 

використанням різних видів міжбюджетних трансфертів, і знайти шляхи їх 

розв’язання. 

В процесі регулювання міжбюджетних відносин врахувати всі види 

інтересів сторін неможливо, тому передбачається виявлення тільки базових 

інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Інтереси державних органів влади 

полягають у стабільному соціально-економічному розвитку країни відповідно 

до державних пріоритетів; зростанні обсягу доходів зведеного бюджету 

держави в поточному періоді та середньостроковій перспективі; ефективній 

реалізації покладених функцій; горизонтальному вирівнюванні бюджетної 

забезпеченості регіонів. Інтереси місцевих органів влади проявляються у 

розвитку територій відповідно до регіональних пріоритетів; зростанні обсягу 

доходів місцевого бюджету; ефективній реалізації покладених функцій. 

Використання методів моделювання дозволило встановити, що різні види 

міжбюджетних трансфертів викликають зміну інтересів суб’єктів 
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міжбюджетних відносин і спричиняють узгодження цих інтересів або 

конфлікти між ними (табл. 1).  

Таблиця 1. Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на інтереси 

суб’єктів міжбюджетних відносин 
Рівні 

суб’єктів 

Інтереси суб’єктів 

міжбюджетних відносин 

Функція інтересів без 

використання 

міжбюджетних 

трансфертів 

Функція інтересів з 

використання 

міжбюджетних 

трансфертів 

Регіон ІR Розвиток відповідно до 

регіональних пріоритетів І1 

І1 (p1, p2, …, px) → max І1 (p1, p2, …, px, Sbviy) → 

max 

Зростання обсягу доходів 

місцевого бюджету І2 

І2 (NR, NNR) → max І2 (NR´, NNR´, Т) → max 

Ефективна реалізація 

покладених функцій І3 

І3 (f1, f2, …, fm) → max І3 (f1, f2, …, fm, Sbvss) → 

max 

Агрегований  інтерес 

регіонального бюджету 

ІR = I1 + I2 + I3 → max 

Держава 

ІS 

Розвиток відповідно до 

державних пріоритетів І1 

І1 (p1´, p2´, …, px´) → 

max 

І1 (p1´, p2´, …, px´) → max 

Зростання обсягу доходів 

зведеного бюджету держави 

І2 

І2 (NS, NNS, NR, NNR) 

→ 

max 

І2 (NS, NNS, NR, NNR) → 

max 

Ефективна реалізація 

покладених функцій І3 

І3 (f1´, f2´, …, ft´) → max І3 (f1´, f2´, …, ft´) → max 

горизонтальне вирівнювання 

бюджетної забезпеченості 

територій І4 

 І4  = (З, Dv) → min 

Агрегований  інтерес 

державного бюджету 

ІS = I1 + I2 + I3 → max ІS  = I1   + I2   + I3 →max 

І= I4 (З, Dv) → min 

Умовні позначення: p1, p2, …, px (p1´, p2´, …, px´) – пріоритети регіонального (державного) 

розвитку; NR  (NS) –  обсяг податкових доходів регіонального (державного) бюджету; NNR, 

(NNS) – обсяг неподаткових доходів регіонального (державного) бюджету; f1, f2, …, fm (f1´, 

f2´, …, ft´) – функції органів регіональної (державної) влади; Sbviy – субвенції інвестиційного 

характеру; NR´, NNR´ – обсяг податкових та неподаткових доходів регіонального бюджету, що 

дозволить уникнути вилучення доходів до державного бюджету; Т – надходження 

міжбюджетних трансфертів; Sbvss – субвенції соціального характеру; З – регіональна 

бюджетна забезпеченість; Dv – дотації вирівнювання. 

 

Найбільший вплив на зміну інтересів органів центральної влади та 

місцевого самоврядування мають дотації вирівнювання (базові дотації). Так, під 

час використання цього інструменту регулювання міжбюджетних відносин 

органи місцевого самоврядування більше не зацікавлені в максимізації 

отриманих на їх території податкових і неподаткових доходів. Виникає 

зацікавленість в отриманні максимально можливого обсягу дотацій на 

безповоротній і безкоштовній основі, які можуть бути використані на власний 
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розсуд без застосування будь-яких обмежень та вимог щодо їх діяльності. В 

цих умовах органи місцевого самоврядування можуть навіть штучно 

занижувати доходи та завищувати видатки, а саме доходи і видатки, що 

враховуються при  визначенні міжбюджетних трансфертів. 

Незацікавленість місцевої влади в збільшенні доходів місцевих бюджетів 

за рахунок податкових і неподаткових надходжень в умовах використання 

дотацій вирівнювання вступає в конфлікт з інтересом центральної влади, 

пов’язаним із максимізацією доходів зведеного бюджету. 

Крім того, центральні органи влади традиційно використовують дотації з 

метою вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів та збалансованості 

бюджетів нижчого рівня. У загальному випадку інтерес центральних органів 

влади, що розподіляють дотації, полягає в тому, щоб досягти поставленої мети, 

використовуючи мінімум бюджетних коштів. Саме тому в процесі регулювання 

міжбюджетних відносин на державному рівні виникає додатковий інтерес, 

пов'язаний із досягненням встановленого мінімального рівня бюджетної 

забезпеченості одержувачів дотацій із використанням мінімального обсягу 

дотацій. Таким чином, розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної 

забезпеченості може розглядатися як процес, що у загальному випадку не 

тільки не забезпечує узгодження інтересів сторін, але й спричиняє конфлікти 

інтересів в бюджетній сфері. 

Для узгодження інтересів та запобігання конфліктів у випадку 

використання дотацій пропонується використовувати їх не тільки для 

вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів, але і з метою стимулювання 

місцевих бюджетів до більш ефективного використання фінансових ресурсів, 

підвищення обсягу податкових і неподаткових доходів, досягнення інших 

якісних або кількісних результатів.  

При цьому інтерес держави спрямований на максимізацію доходів  

зведеного бюджету, важливою складовою яких є податкові NR і неподаткові 

доходи NNR всіх місцевих бюджетів. Таким чином, у цьому випадку окремі  

змінні, що визначають інтереси центрального та регіонального рівнів, 

збігаються, а отже забезпечується процес узгодження інтересів в рамках 

розподілу міжбюджетних трансфертів даного виду 

Регіон = І2 (NR, NNR, T) → max    (1) 

 

Держава = І2 (NS, NNS, NR, NNR, T) → max  (2) 

 

Особливим видом міжбюджетних трансфертів, який використовується на 

підставі Бюджетного кодексу України, є реверсні дотації – кошти, що 

передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, що в зарубіжній 

практиці отримали назву «від'ємних» трансфертів. Вони перераховуються із 

бюджетів найбільш фінансово стабільних і розвинених регіонів до державного 

бюджету з метою подальшого перерозподілу бюджетних коштів між регіонами, 

які характеризуються недостатнім обсягом податкових і неподаткових доходів 

для фінансування своїх повноважень. 

Реверсні дотації є потенційним фактором виникнення бюджетних 
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конфліктів, що закладений у самій системі регулювання міжбюджетних 

відносин. Цей механізм передбачає вилучення перевищення суми бюджетних 

доходів над бюджетними видатками, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, створює ситуацію, коли розумний економічний 

суб'єкт не буде прагнути до перевищення цієї межі. У зв’язку з цим у місцевих 

органів влади виникає зацікавленість у підтримці такого максимально 

можливого рівня бюджетної забезпеченості, при якому до них не буде 

застосований механізм реверсних дотацій. 

Використання реверсних дотацій провокує конфлікт фінансових інтересів 

і може розглядатися як інструмент «де стимулювання» регіонів, у яких, у 

випадку використання такого методу регулювання міжбюджетних відносин, 

формується зацікавленість у тому, щоб показники бюджетної забезпеченості не 

досягали того рівня, коли вони будуть змушені перераховувати частину коштів 

у державний бюджет, що, у свою чергу, провокує неефективні фінансові 

рішення при формуванні доходів місцевих бюджетів. 

Вплив реверсних дотацій проявляється досить сильно: замість 

зацікавленості в збільшенні податкових і неподаткових доходів до 

максимального рівня (NR, NNR) формується зацікавленість в їх зростанні до 

певної межі (NR´, NNR´), тобто до такого обсягу надходжень, що дозволить 

уникнути вилучення доходів у державний бюджет, при цьому забезпечивши 

найбільш можливий обсяг доходів місцевого бюджету. Дестимулюючий вплив 

реверсних дотацій підтверджується тим фактом, що кожним роком 

збільшується кількість  дотаційних місцевих бюджетів та зменшується кількість 

бюджетів, що передають надлишок коштів до державного бюджету. 

У випадку відсутності реверсних дотацій державні та регіональні інтереси 

узгоджуються більш повно, тому, на наш погляд, при наявності такої 

можливості державі слід відмовитися від даного методу регулювання 

міжбюджетних  відносин. Виключення може становити м. Київ, який має 

спеціальний статус та непорівняно великі доходи бюджету. 

Розглядаючи основні види субвенцій – на здійснення державних програм 

соціального захисту (соціальні) та на виконання інвестиційних проектів 

(інвестиційні), необхідно відзначити їх різний вплив на інтереси органів  

місцевого самоврядування. Так, розподіл субвенції на виконання інвестиційних 

проектів здійснюється на підставі формалізованих параметрів, що базуються на 

фактичних та прогнозних показниках економічного та соціального розвитку 

відповідної території (стаття 105 БКУ [1]), тому вони напряму впливають на 

вибір пріоритетів регіонального розвитку. Розподіл субвенцій відповідно до 

пріоритетів регіонального та державного розвитку, визначених у відповідних 

програмах соціально-економічного розвитку територій, сприяє узгодженню 

інтересів сторін (табл. 2). 

Якщо обрані на рівні держави пріоритети підтримані і включені в 

програми соціально-економічного розвитку територій, державні інтереси 

узгоджуються із регіональними, а субвенції в цій ситуації дозволяють більш 

узгоджено фінансувати розвиток регіонів на основі консолідації ресурсів та 

спільного фінансування з бюджетів обох рівнів. 
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Таблиця 2. Конфлікти, обумовлені використанням міжбюджетних 

трансфертів, та шляхи їх розв’язання 
Види 

трансфертів 

Можливі конфлікти інтересів суб’єктів 

міжбюджетних відносин 

Шляхи розв’язання 

конфліктів 

1 2 3 

Базова 

дотація 

спрямованість держави на вирівнювання 

бюджетної забезпеченості регіонів з 

використанням мінімального обсягу дотацій, а 

регіонів – на отримання їх максимально 

можливого розміру; дестимулювання регіонів до 

нарощування максимального обсягу податкових і 

неподаткових доходів 

використання дотацій 

вирівнювання, які містять 

стимулюючу складову за 

принципом справедливості 

Реверсна 

дотація 

штучне завищення видатків і заниження доходів, 

які враховуються при визначенні трансфертів; 

контроль над ними на такому рівні, що 

забезпечить уникнення вилучення коштів до 

державного бюджету 

відмова від використання 

реверсних дотацій, за 

винятком м. Київ 

Соціальна 

субвенція 

недостатність переданих джерел доходів для 

виконання делегованих повноважень; 

заінтересованість в одержанні тільки тих 

субвенцій, які передбачають непряме 

поліпшення ситуації при вирішенні питань 

місцевого значення 

раціональне визначення 

делегованих повноважень, 

їх своєчасне та повне 

фінансування 

Інвестиційна 

субвенція 

невідповідність пріоритетів державного та 

регіонального розвитку 

проведення єдиної 

державної бюджетної 

політики у сфері 

інвестиційної діяльності 

 

Основним аспектом, що забезпечує в цьому випадку узгодження 

інтересів, є співвідношення (збіг, взаємодоповнення, протиріччя) пріоритетів 

держави та регіону. Узгодження інтересів найбільш істотно за умови збігу 

зазначених пріоритетів, тобто коли рх = рх´, тому що загальні цілі дозволяють 

поєднувати ресурси для їхнього досягнення на основі взаємної зацікавленості в 

результатах. У випадку розбіжності пріоритетів необхідно оцінити, 

використовуючи експертні оцінки, ступінь відповідності пріоритету держави, 

що є метою фінансування, пріоритетам конкретного регіону, виявити 

протиріччя, незалежність або взаємодоповнення інтересів і забезпечувати їхнє 

узгодження. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

державних програм соціального захисту не включаються до складу власних 

доходів місцевих бюджетів і є інструментом фінансування делегованих 

повноважень. Зацікавленість регіонів в одержанні субвенцій може бути 

пов'язана  з можливістю непрямого поліпшення ситуації в рішенні питань 

місцевого значення. Проте, за інших рівних умов місцеві бюджети зацікавлені в 

одержанні субвенцій у меншому ступені, ніж дотацій, що є частиною власних 

доходів бюджету та які використовуються на  виконання функцій місцевого 

самоврядування. У той же час тільки субвенції не впливають на регіональну 

бюджетну політику. Вони виділяються на фінансування державних 

повноважень, делегованих на регіональний рівень відповідно до принципу 
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субсидіарності, коли існує можливість їх більш ефективної реалізації саме на 

цьому рівні державної влади. Процес розподілу субвенцій не є конфліктним для 

держави та регіонів, якщо адекватно визначені повноваження і їхня вартість, а 

також вчасно передані відповідні джерела фінансування. Для забезпечення 

даного завдання варто періодично повертатися до оцінки ефективності 

реалізації повноважень на різних рівнях бюджетної системи й забезпечувати 

своєчасний перерозподіл коштів. Конфлікти можуть виникнути за умови 

недостатнього або несвоєчасного виділення коштів. 

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що повний збіг інтересів 

центрального та регіонального рівнів неможливий. Однак підвищення рівня 

погодженості інтересів, що досягається з використанням міжбюджетних 

трансфертів, можливо й доцільно для гармонізації бюджетної політики й 

соціально-економічного розвитку регіонів. 

Пріоритетним аспектом оцінки ефективності механізму регулювання 

міжбюджетних відносин є оцінка ступеня узгодженості інтересів, досягнута на 

даний момент часу. Вона показує, наскільки наявний стан справ відповідає 

очікуванням різних зацікавлених суб'єктів. Причому їхні потреби – різнорідні і 

різноманітні, варіюються від суб'єкта до суб'єкта. Тому критерій ефективності 

механізму регулювання міжбюджетних відносин повинен враховувати різні 

аспекти задоволення інтересів і виражатися інтегральним показником. 
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 здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ 

У статті розкривається специфіка адміністрування податку на прибуток 

підприємств. Надана характеристика основних ефектів адміністрування 

цього податку та означено напрямки покращання управлінської діяльності у 

сфері справляння.  
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Ключові слова: податок на прибуток, адміністрування податків, облік 

платників, облік надходжень, масово-роз’яснювальна робота, прогнозно-

аналітична робота, контрольно-перевірочна робота. 

Постановка проблеми. З точки зору ефективного функціонування будь-

якого податку важливу роль відіграє управління процесом справляння. 

Адміністрування податку здатне посилювати або, навпаки, послаблювати 

ефекти справляння. Через суб’єктивні управлінські рішення можна сприяти 

політичним зусиллям держави щодо досягнення оптимального співвідношення 

між фіскальними інтересами та впливом на економіку, а можна і нівелювати їх. 

Тому важливо здійснити дослідження специфіки адміністрування кожного 

податку, що функціонує в країні. Особливо це стосується податку на прибуток 

підприємств, який постійно є об’єктом суперечок між представниками 

фінансової науки стосовно співвідношення між бюджетоутворюючим та 

регулюючим напрямками його розвитку. Останні можуть суттєво коригуватися 

з боку системи управління процесом справляння.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оподаткування 

прибутку знайшли своє відображення у працях багатьох відомих вчених-

економістів. Серед вітчизняних сучасників даній проблематиці приділяли увагу 

такі дослідники, як В.М. Федосов, А.І. Крисоватий, Ю.Б. Іванов, 

А.М. Соколовська та ін.  

Формування цілей статті. Специфіка адміністрування податку на 

прибуток залишається недостатньо дослідженою. Саме це і є метою даної 

публікації.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Взагалі наукові розробки, 

присвячені питанням адміністрування податків, з’явилися нещодавно. До 

початку двотисячних років у публікаціях вітчизняних авторів часто зустрічався 

відповідний термін, однак кожен вкладав при цьому різне змістовне 

навантаження. Нами під адмініструванням податків розуміється управлінська 

діяльність органів державної виконавчої влади, яка пов’язана з організацією 

процесу оподаткування, засновується на державних законодавчих і 

нормативних актах та використовує соціально зумовлені і сприйняті правила. 

Воно включає такі напрями: облікова робота (облік платників податків та облік 

надходження податків); масово-роз’яснювальна та консультативна робота; 

прогнозно- аналітична робота; контрольно-перевірочна робота.  

Облік платників податків передбачає низку відмінностей в частині тих, 

хто має зобов’язання з оподаткування прибутку. Так, додатково до стандартних 

обліково-реєстраційних процедур органи Фіскальної служби проводять операції 

з окремого обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну 

діяльність без створення юридичної особи; постійних представництв 

нерезидентів; неприбуткових організацій. З однієї сторони, це призводить до 

ускладнення облікової роботи та відносного збільшення витрат держави на 

забезпечення процесу справляння. З іншої – такі заходи зумовлені необхідністю 

протидії ухиленню від оподаткування, впровадження принципу справед- 

ливості на основі забезпечення однакових підходів до податкового 

перерозподілу при- бутків. Отже, вони слугують непорушності конкурентних 
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умов функціонування суб’єктів господарювання, а значить спрямовані на 

регулювання ринкових засад організації еко- номіки. Незважаючи на додаткові 

потреби у фінансуванні, ці процедури мають два позитивних наслідки:  

 превентивна протидія ухиленню від оподаткування та забезпечення на 

цій основі додаткових бюджетних надходжень;  

 регулювання функціонування господарюючих суб’єктів та сприяння 

забезпеченню конкурентних умов їх розвитку, що у перспективі також справляє 

позитивний вплив на обсяги надходжень податку на прибуток.  

Слід визнати, що нажаль зазначені ефекти не можуть бути точно 

виміряними, оскільки у сучасних фіскально-адміністративних умовах їх 

неможливо відокремити. Тому ми надаємо їм лише логіко-інтуїтивну оцінку. 

Поряд з цим, обсяги роботи з обліку платників податку на прибуток 

підприємств за даними Державної Фіскальної служби України постійно 

зростають (за винятком кризового часу) [4]. 

У порівнянні з деякими іншими податками, щодо яких існує навіть 

місячний податковий період, податок на прибуток не виглядає адміністративно 

перевантаженим у цьому аспекті. Але досвід розвинених країн свідчить про 

можливості застосування річ-ного звітного періоду (з частковими авансовими 

переказами коштів на користь бюджету) [2]. Таке спрощення фіскально-

адміністративних процедур відкрило б можливості скорочення витрат і 

держави, і платників на забезпечення процесу справляння.  

Що стосується масово-роз’яснювальної та консультативної роботи, то 

методика її реалізації фіскальними службами у застосуванні до податку на 

прибуток не має відмінностей у порівнянні з іншими податками. Однак, суттєво 

відрізняться обсяги цієї роботи (у порівнянні з більшістю інших податків). 

Методична складність справляння податку на прибуток зумовлює необхідність 

надання великої кількості консультацій з нього. Так, за даними фіскальної 

служби в останні три роки (за які наявні звітні дані) аналізований податок 

перебуває на другому-третьому місці за кількістю звернень платників за 

консультаціями до фіскальних органів. Можна передбачати, що відповідною є і 

частка затрат держави на провадження масово-роз’яснювальної і 

консультативної роботи з податку на прибуток у структурі загальних витрат на 

даний напрям адміністрування податків. Але подібні витрати є цілком 

виправданими – адже масово- роз’яснювальна робота є шляхом досягнення 

законослухняності платників. Правильна її організація дозволяє державі 

зекономити кошти на інших ланках адміністрування податків.  

Прогнозно-аналітична робота з податку на прибуток підприємств має 

специфіку методичних підходів, однак не відрізняється додатковими 

складнощами у порівнянні з іншими податками. Вона передбачає врахування: 

змін законодавчих вимог; кількості платників; сум пільг на плановий період; 

сум реструктуризованої заборгованості з податку (терміни сплати якої 

настануть у відповідності з графіком у плановому періоді); сум податкового 

боргу і переплат; відстрочених сум податку; загальноекономічних тенденцій 

розвитку; змін цін виробників та рентабельності суб’єктів господарювання за 

видами економічної діяльності; стану розрахунків між підприємствами та 
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обсягів простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості; тенденцій 

розвитку інвестиційних процесів, тощо.  

Відповідна аналітична база наявна в державних органах, а тому немає 

потреби у додаткових заходах з її накопичення. Однак, є потреба розширення 

спектру аналітичних зрізів, набору аналізованих показників, тощо з метою 

підвищення точності прогнозування надходжень. У зв’язку з цим 

актуалізуються такі завдання  фіскальної служби: 

  постійний моніторинг та аналіз показників нарахованих і сплачених 

сум пода-тку, а також кількості та обсягів пільг не лише узагальнено та за 

регіонами, а й у розрізі форм власності, видів діяльності, галузей і підгалузей 

народного господарства, народногосподарських комплексів; 

  аналіз впливу податкових пільг на зміну обсягів виробництва, 

асортимент продукції, розширення кількості робочих місць, динаміку 

інвестицій (з урахуванням чинника інфляції); 

  аналіз впливу великих платників на зміну надходжень податку до 

бюджету та обсяги отриманих пільг;  

 аналіз фінансового стану найбільших платників кожного регіону 

(платежі яких сумарно забезпечують до 50% надходжень податку на прибуток в 

регіоні), визначення тенденцій його зміни і чинників, що їх спричинюють та 

підтримують;  

 дослідження впливу податку на прибуток та пільг з нього на фінансовий 

стан платників, рівень рентабельності їх операційної діяльності, 

конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішніх ринках;  

 з’ясування причин скорочення платежів податку окремими платниками 

та узагальнення відповідних матеріалів на центральному рівні з метою 

встановлення масштабів проблеми (регіональна, галузева, 

загальнонаціональна);  

 розрахунок ризиків втрати надходжень податку в результаті прийняття 

рішень, не пов’язаних з оподаткуванням, але здатних вплинути на обсяги 

виробничої діяльності, торгівлі та надання послуг.  

Вплив цього сегменту адміністрування податку на прибуток на процеси 

справляння також неможливо відокремити, але його важливість полягає в тому, 

що «прогнози є інструментом фінансового управління, які можуть передбачити 

майбутній фінансовий вплив поточної політики, економічних тенденцій і 

припущень» [3, С. 70].  

Напрям контрольно-перевірочної роботи в адмініструванні податку на 

прибуток справляє найпотужніший вплив на фіскальні і регулюючі ефекти від 

функціонування цього податку. Треба відзначити, що саме податок на прибуток 

підприємств та ПДВ традиційно були об’єктами найбільш пильної уваги з боку 

контролюючих органів.  

Сучасна методика контрольно-перевірочної роботи податкових органів 

передбачає використання камеральних, документальних та фактичних 

перевірок. При цьому серед документальних розрізняються планові та 

позапланові, виїзні та невиїзні. [4] Всі вони можуть проводитися і щодо 
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податку на прибуток підприємств. Лише стосовно фактичних перевірок надамо 

окремі пояснення. Відповідно до вимог Податкового кодексу України, даний 

вид контрольних дій провадиться з метою перевірки дотримання порядку 

ведення розрахункових операцій, касових операцій, наявності реєстраційної та 

дозвільної документації, укладання трудових угод та законності оплати праці. З 

цього переліку прямо не слідує дослідження правильності розрахунків з 

податку на прибуток. Однак, виявлені порушення із зазначених питань 

справляють вплив на обсяг облікованих доходів та витрат платника, отже 

можуть означати необхідність коригування нарахованих сум податку на 

прибуток.  

При проведенні перевірок правильності нарахування та повноти сплати 

податку на прибуток використовуються прийоми економічного аналізу, 

логічної перевірки, арифметичної перевірки, техніко-економічних розрахунків, 

формального контролю заповнення облікової і звітної документації, перевірки 

правильності кореспонденції рахунків, співставлення, нормативної перевірки, 

інвентаризації, перевірки фактів за заключною операцією, лабораторних 

аналізів, експертної оцінки, контрольних замірів та обмірів, контрольного 

запуску сировини і матеріалів у виробництво, дослідження на місці про- 

ведених операцій. Як правило, застосовується вибірковий спосіб контролю, 

однак у випадку встановлення систематичних і навмисних порушень 

проводиться суцільна перевірка.  

Серед специфічних рис контрольно-перевірочної роботи з податку на 

прибуток підприємств слід виділити наступні: 

 автоматизований попередній контроль податковою службою рівня 

податкового навантаження, за наслідками якого здійснюється класифікація 

платників відповідно до ступеня ризику ухилення від оподаткування та 

плануються документальні перевірки;  

 реалізація додаткових заходів щодо контролю процесу і наслідків застосу- 

вання деяких податкових пільг.  

Зокрема, законодавством передбачено необхідність реалізації 

контрольних процедур щодо цільового використання коштів, вивільнених в 

результаті користування пільгами для підприємств громадських організацій 

інвалідів, виробників продуктів дитячого харчування, Чорнобильської атомної 

електростанції, підприємств, що отримали прибуток за рахунок міжнародної 

технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених в державному 

бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття», а також 

підприємств, що отримують прибуток у зв’язку із впровадженням 

енергоефективних технологій. Такі перевірки, окрім стандартних заходів із 

з’ясування питань формування об’єкта оподаткування, включають дослідження 

порядку розподілу прибутку підприємства та напрямків його використання.  

В Україні не оприлюднюються дані про загальні суми донарахованого 

податку на прибуток (а тільки загальні донарахування усіх податків і зборів). 

Фіскальною службою окремо подаються лише донарахування податку на 

прибуток при виведення підприємств із розряду збиткових. Тим не менш, 
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спостерігається певна залежність між гостротою проблеми наповнення 

бюджету та обсягами донарахованих сум. 

Загалом же слід відзначити суперечливість будь-яких оцінок регулюючих 

ефектів, спричинених контрольно-перевірочною роботою. Адже обґрунтовані 

донарахування у зв’язку з порушеннями податкового законодавства 

здійснюються не всім суб’єктам, які реалізовували незаконні дії, а лише 

перевіреним. Під перевірки підпадає досить невеликий відсоток платників, 

отже говорити про значну роль контрольно-перевірочної роботи у питанні 

налагодження справедливості в оподаткуванні є перебільшенням, хоча 

відповідний ефект справді наявний. 

 Висновок. Таким чином, адміністрування податку на прибуток 

підприємств характеризується наявністю як фіскальних, так і регулюючих 

ефектів. При цьому існують регулюючі ефекти двох типів: позитивні та 

дестимулюючі. В цілому ж адміністрування податку на прибуток орієнтоване 

на забезпечення функціонування його бюджето- та регуляторноорієнтованих 

елементів. 
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В статті проаналізовано сучасні тенденції формування банківської конкуренції 

в умовах фінансової нестабільності та стрімкого розвитку фінансового ринку. 

Досліджено особливості функціонування банківського сектору. Визначено 

основні напрямки вдосконалення конкурентної боротьби на фінансовому ринку. 
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фінансові послуги. 

Трансформація українського банківського ринку з ринку продавця в 

ринок покупця (клієнта), посилення інтенсивності конкуренції на банківському 

ринку, у тому числі з іноземними кредитними організаціями, підвищення 

фінансових потреб клієнтів призводять до необхідності застосування нових 

інструментів управління та важелів підвищення конкурентоспроможності 

банків. Без цього стає неможливим досягнення мети банківського 

підприємництва − максимізація вартості банку при забезпеченні 
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довготривалого і стійкого положення на ринку, тобто його 

конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність комерційних банків стає актуальною метою 

банківського менеджменту в умовах прогнозованого посилення масштабів 

міжбанківської конкуренції. Необхідно відмітити, що вітчизняна та іноземна 

економічна наука досі не виробила єдиної думки відносно природи і 

визначення конкурентоспроможності комерційних банків. 

Метою даної роботи є вивчення основних тенденцій формування 

банківської конкуренції на фінансовому ринку  України. 

Дослідженням питання, яке стосується розвитку банківського сектору в 

сучасних умовах займались українські вчені та аналітики, а саме: Тарасенко 

Н.В., Байденко Д.А., Волковська В.І.,Нурмухаметова Т.Г., Ареф’єва О.М., 

Алексєєнко О.В., Балабанова І.А., Бланк К.Р., Вітлінський В.М., Внукова М.Д., 

Грабовський П.В., Степаненко А.К., Примостка П.Л. та ін. 

На законодавчому рівні банківська конкуренція визначена в Законі 

України «Про захист економічної конкуренції» як змагання між суб’єктами 

господарювання з метою здобуття, завдяки власним досягненням, переваг над 

іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі – суб’єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови 

обороту товарів на ринку [1]. 

Банківська конкуренція являє собою безперервний і динамічний процес 

суперництва банків, небанківських фінансових інститутів і нефінансових 

організацій, в ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне становище на 

ринку банківських та інших фінансових послуг. Її характерними ознаками є: 

1) існування ринків з альтернативними можливостями для покупців 

(продавців) вибору банківських і небанківських фінансових послуг. 

2) наявність більшої чи меншої кількості продавців (покупців) 

традиційних і нетрадиційних банківських послуг, які змагаються між собою і 

використовують різні інструменти ринкової політики. 

3) чергування застосовуваних інструментів ринкової політики одними 

конкурентами і відповідних заходів іншими конкурентами, що можливо через 

відсутність патентів на нововведення на банківські операції. 

В умовах недостатньо розвиненої національної фінансової системи, 

непрозорості діяльності її учасників, домінування спекулятивного капіталу і 

низької капіталізації банківської системи, позиції вітчизняних банків 

залишаються надто слабкими порівняно з міжнародними конкурентами. На 

нашу думку, більш актуальним для сучасних реалій є розгляд 

конкурентоспроможності банку на рівні національної банківської системи, 

оскільки, по-перше, досягти високого рівня конкурентноздатності на 

зовнішньому ринку можливо лише через укріплення власних позицій на 

внутрішньому ринку, а, по-друге, згортання регіональної мережі філій обмежує 

присутність банків, їх клієнтську базу на локальному рівні, а також загострює 

необхідність вирішення внутрішніх проблем [2, с.6]. 
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Посилення конкурентної боротьби між банками обумовлює необхідність 

пошуку нових підходів до розширення числа пропонованих продуктів і послуг, 

що виражається у тенденції до універсалізації банківської діяльності. 

Конкурентоспроможність банку на ринках окремих продуктів і послуг залежить 

від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів. 

З іншого боку не можна забувати, що Україна продовжує залишатися 

країною з ринковою економікою, що перебуває на стадії становлення, і тому 

вплив держави на економічну систему, був, є і ще тривалий час залишатиметься 

набагато істотнішим, ніж в країнах, де ринкова економіка вже остаточно 

склалася. А це означає, що усі інші групи чинників в деякій мірі виступають 

підлеглими по відношенню до першої і самі випробовують її вплив на себе. 

Держава встановлює як прямі обмеження на діяльність банків (мінімальна 

величина статутного капіталу, резервного фонду, ліцензування банківської 

діяльності в цілому і окремих операцій), так і побічно регулює їх діяльність 

(наприклад, через політику оподаткування) [3, с.151]. 

Посилення конкурентної боротьби між банками обумовлює необхідність 

пошуку нових підходів до розширення числа пропонованих послуг, що 

виражається у тенденції до універсалізації банківської діяльності. 

Сьогодні конкурентоспроможність банку на ринках окремих продуктів і 

послуг залежить від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів. 

Головними критеріями якості послуг банку є: економічна вигідність, 

гарантованість здійснення та повнота виконання, багатоваріантність форм, 

доступність, комплексність дотримання банківської таємниці. 

Отже конкурентоспроможність банку відображає успішність його 

функціонування в процесі набуття, утримання та розширення ринкових 

позицій, що передбачає здатність банківської установи забезпечувати 

відповідність власних послуг запитам споживачів та протистояти негативному 

впливу зовнішнього середовища. Будучи об'єктом активного впливу з боку 

банку, фактори внутрішнього середовища банку є найбільш значущими в 

процесі підтримки та підвищення його конкурентоспроможності. 

Посилення конкурентоспроможності банківської установи вимагає нової 

якості банківського менеджменту, який повинен дуже оперативно реагувати на 

виклики динамічного ринку. 
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

За останні декілька років у зв’язку із ускладненням та нестабільністю 

суспільно-політичної ситуації в Україні поглибились негативні тенденції в усіх 

сферах соціально-економічного життя населення. Особливо це стосується 

процесів формування і розподілу доходів населення України та її регіонів, що 

визначають рівень добробуту всього суспільства. Процеси інфляції, зростання 

цін на споживчі товари та послуги, падіння реальної заробітної плати і доходів 

призвели до зниження купівельної спроможності населення, зростання 

масового безробіття, погіршення демографічної ситуації, і, як наслідок, до 

поглиблення соціально-економічної кризи. 

Нерівність за доходами для суспільства з ринковими відносинами є 

природним, закономірним та необхідним явищем, оскільки нерівний майновий 

статус його членів вважається одним з потужних стимулів соціально – 

економічного прогресу за умови створення для кожного громадянина відносно 

однакових можливостей щодо реалізації свого потенціалу. Однак, у зв’язку з 

бідністю значної частини населення України, надмірна диференціація за 

доходами набуває соціальної гостроти [2]. 

Загальний процес розшарування населення за рівнем грошових доходів 

посилюється регіональними відхиленнями в рівні оплати праці. 

Середньомісячна заробітна плата за регіонами у 2013-2015 рр. в розрахунку на 

одного штатного працівника, грн. представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1. Середньомісячна заробітна плата, грн. [5] 

Регіон 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Київська область 3351 3489 3690 

Одеська область 2947 3129 3478 

Харківська область 2975 3143 3298 

Львівська область 2789 2961 3249 

Вінницька область 2651 2810 3033 

Волинська область 2580 2721 2897 

Херсонська область 2464 2617 2731 

Тернопільська область 2359 2527 2647 

 

Наявний дохід населення України у 2014 р. становив 1191,1 млрд грн. 

Середньомісячний наявний дохід на 1 особу становив 2308,4 грн. Порівняно з 

2013 р. середньомісячний наявний дохід збільшився на 3,0%, проте реальний 

дохід, який враховує інфляцію, зменшився на 8,4%. У структурі доходів на 

доходи від заробітної плати припадало 39,9%, на соціальні допомоги та 

трансферти - 37,2% [1]. 

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) громадян України у другому 

кварталі 2015 року впали на 34,0%. Наявний дохід, який може бути 

використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 4,2%, 
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а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, зменшився 

на 23,5% [5]. 

Падіння реальних доходів українців у 2015 році пов'язано з високою 

інфляцією, яка різко прискорилася на початку року, досягнувши 60% у річному 

вимірі. Уряд частково компенсував втрати населення лише у вересні, піднявши 

зарплати і пенсії на 13-18% [4].  

За три місяці цьогорічної деклараційної кампанії, дохід у розмірі понад 1 

мільйон гривень задекларували 664 громадянина на загальну суму 3,5 мільярда 

гривень. За три місяці 213,2 тисяч громадян вже подали свої декларації про 

майновий стан та доходи. Вони задекларували майже 12 млрд гривень 

отриманого у минулому році доходу. 

З цих коштів до бюджету буде сплачено 267,1 млн гривень податку на 

доходи фізичних осіб, що на 30% більше, ніж за відповідний період минулого 

року. Найбільша сума задекларованого доходу 4,3 млрд гривень була отримана 

громадянами від заробітної плати. Доходи від успадкованого або отриманого у 

подарунок майна становили 3,1 млрд гривень, від здавання у найм нерухомості 

- 262,5 млн гривень. Структура доходів населення України продемонстрована 

на таблиці 2.  

Таблиця 2. Структура доходів населення України, % [4] 

Вид доходу 2014 рік 2015 рік 

заробітна плата 41,2 40 

прибуток на змішаний дохід 12,3 13,9 

доходи від власності (одержані) 5,8 5,4 

соціальні допомоги та інші трансферти 40,7 40,7 

 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу за 2015 склав 7120,9 грн, що 

на 352,4 грн більше, ніж у відповідному періоді 2014 року. Реальна заробітна 

плата в Україні в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року скоротилася 

на 8,3%, порівняно із січнем 2016 р - зросла на 5,3% [4].  

Структуру витрат  та заощаджень населення України відображено в таблиці 

3. Витрати населення у 2015 році порівняно з аналогічним періодом 

попереднього 2014 року збільшились на 12,4%. Приріст заощаджень становив 

 2104 млн гривень [2]. 

Таблиця 3.   Структура витрат  та заощаджень населення України, % [5] 

Витрати 2014 рік 2015 рік 

придбання товарів та послуг 84,4% 88,9% 

доходивід власності, поточні податки на доходи, майно 9,6% 10,5% 

нагромадження нефіксованих активів -1,1% -1,6% 

приріст фіксованих активів 7,1% 2,2% 

 

У січні – лютому 2016 року у Вінницікій області субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії призначено 50,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що 

звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016), з них 

http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/29/587218/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/29/587218/
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у міській місцевості – 24,5 тис. домогосподарств, у сільській – 26,2 тис. 

Домогосподарств [2]. 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016 становила 28,4 

тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

березня 2016р. становив 2,9% населення працездатного віку. Рівень 

працевлаштування безробітних громадян у березні 2016 становив 10,7%. У 

лютому 2016 середній розмір заробітної плати штатного працівника області 

становив 3619 грн. Індекс реальної заробітної плати у лютому 2016 порівняно з 

січнем 2016 збільшився на 6,5%, а по відношенню до лютого 2015р. зменшився 

на 5,0% [2]. 

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–березня 

2016 року обліковано 5,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 18,1% 

більше, ніж у січні–березні 2015). Кількість потерпілих від злочинів за січень–

березень 2016р. становила 4154 особи (на 22,5% більше, ніж у січні–березні 

2015) [3]. 

За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих 

цін по Україні у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. становить 

101,0%, до грудня попереднього року – 101,5%. У Вінницькій області величина 

індексу споживчих цін у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. 

становить 100,7%, до грудня попереднього року – 100,8%. 

Ситуація, що склалася у сфері доходів в Україні характеризується 

великим накопиченням соціально – економічної напруги, зниження якої 

можливе за рахунок створення умов для зниження дисбалансу у соціально – 

економічному регіональному розвитку, що стане фундаментом для подолання 

бідності, зростання заробітної плати та доходів громадян, розвитку економічної 

бази регіонів.  
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

Стан системи податкового навантаження є однією із актуальних проблем 

для економіки країни на сучасному етапі інтеграційного процесу. Загальна 

економічна криза і надмірне податкове навантаження сприяють зростанню 

тінізації економіки, зниженню ділової активності суб'єктів господарювання. За 

недостатнього рівня податкового навантаження державний бюджет 

недоотримає кошти. 

Поняття податкового навантаження як і більшості визначень не є єдиним і 

сталим. Опрацювавши інформацію із різних джерел можна зазначити, що 

податкове навантаження – це узагальнена характеристика податкової системи 

країни, яка вказує на вплив податків на окремого платника або народне 

господарство в цілому. 

Податкове навантаження слід розглядати з двох позицій [1]: 

 як форму монопольної ціни сукупних публічних благ, через яку виражено 

міру вартості (цінності) державних послуг щодо джерел сплати податків; 

 у вигляді розрахункового показника вимірювання цінових параметрів 

оцінки послуг держави за прийнятою методикою. 

Якісна характеристика податкового навантаження проявляється в його 

визначенні як показника, що вказує на ефект від впливу податків та 

прирівняних до них платежів на соціально-економічне становище в країні. 

Кількісна сторона податкового навантаження проявляється в тому, що 

завдяки ньому можна визначити рівень розподілу та перерозподілу ВВП в 

країні через податкові важелі. Податкове навантаження може розраховуватися 

різними методами, а саме: через визначення податкових коефіцієнтів, 

номінальних податкових ставок та з використанням середніх ефективних 

податкових ставок [3]. 

Розрізняють фактичне й номінальне податкове навантаження. Номінальне 

податкове навантаження - частка обов'язкових платежів у ВВП, що платники 

податків повинні виплатити у випадку повного виконання ними податкового 

законодавства.  

Під фактичним податковим навантаженням розуміють частку реально 

виплачених обов'язкових платежів на користь держави в ВВП країни. Різниця 

між номінальним і фактичним навантаженням характеризує ступінь відхилення 

від податків. 

Для отримання відповіді на питання про існування обопільно прийнятного 

податкового навантаження необхідний перехід до сфери кількісних оцінок. У 

практиці існує поняття граничного значення податкового навантаження, при 

перевищенні якого обсяг виробництва починає скорочуватися. Схематично це 

проілюстровано на рис. 1. 
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На рис.1, обсяг граничного податкового навантаження позначений як Q1, 

Q2 - критична величина податкового навантаження при якій фіскальні 

надходження до бюджету максимальні і подальше збільшення податків не має 

значення. Реакція бізнесу на підвищення податків виглядає таким чином:  

 поки фактичне податкове навантаження не досягло рівня Q1, бізнес 

розширює свою діяльність; 

 коли фактичне податкове навантаження долає граничний рівень Q2, бізнес 

починає скорочувати свою діяльність, оскільки подальше розширення 

виробництва не компенсує втрат прибутку, і як наслідок - починається процес 

економічної рецесії. 

Подальше збільшення податків до рівня, коли фактичне податкове 

навантаження перевершує другий критичний поріг Q2, призводить до 

скорочення податкових зборів. 

Треба також зазначити, що окрім кількісних характеристик граничних 

податкових навантажень Q1 і Q2, певний інтерес має також кількісні 

характеристики так званої смуги прийняття рішень, що являє собою дистанція 

між точками граничних податкових навантажень Q1 і Q2 (чим ширше ця смуга, 

тим важче узгодити інтереси бізнесу і держави в податковій політиці, тобто 

стає менше шансів для розв’язання цієї проблеми) [4]. 

Крім поточної величини фіскального навантаження Q, велике значення має 

її динаміка V, яка характеризує напрям та інтенсивність змін податкового 

навантаження порівняно з попередніми роками.  

У 2015 році відбулося посилення податкового навантаження. Воно було 

вимушеним кроком бюджетної консолідації з приведенням доходів до 

необхідності забезпечення високого рівня військових витрат. Також відбулося 

зниження податкового навантаження на фонд оплати праці для легалізації 

заробітних плат шляхом поступового зменшення ставки ЄСВ. Згідно даних 

Міністерства соціальної політики України, ринок тіньової зарплати в Україні 

становив 200 млрд грн. [5].  

Рисунок 1. Залежність зростання ВВП від динаміки податкового 

навантаження 
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Зниження ставок ЄСВ має розглядатися паралельно із реалізацією 

пенсійної реформи, зокрема становленням накопичувального рівня пенсійної 

системи. 

На кінці 2015 року мінфін зазначав, якщо провести запропоновану ними 

податкову реформу, податкове навантаження при заробітній платі в 1200 грн 

знижується на 70%, а при 4000 грн на 25%. 

Деякі міжнародні договори сприяють посиленню податкового тиску. 

Напри, Меморандумом України з МВФ16 передбачено поширення дії 

загального режиму оподаткування ПДВ на весь сільськогосподарський сектор 

із січня 2016 р. у відповідності до міжнародної практики. Реалізація означеного 

у Меморандумі заходу призведе до зростання податкового навантаження на 

аграрний сектор, знизить його рентабельність, може суттєво позначитися на 

його інвестиційній привабливості. Відтак прогнозовано знизяться обсяги 

продукції та валютної виручки як основної експортної галузі національної 

економіки. 

За рейтингом Світового банку та аудиторської компанії PwC, Україна в 

2015 році зайняла 107 місце в рейтингу податкового навантаження на бізнес 

(52.2%) серед 189 економік. У середньому в світі рівень податкового 

навантаження становить 40,8%. 

За даними укладачів рейтингу, Росія опинилася на 47 місці (TTR – 47%). 

Білорусь зайняла 63 місце (TTR – 51,8%), Узбекистан – 115 місце (TTR – 

41,1%), Грузія – 40 місце (TTR – 16,4%), Молдова – 78 місце (TTR – 40,2% ), 

Вірменія – 41 місце (TTR – 19,9%), Болгарія – 88 місце (TTR – 27%) [6]. 

Ефективна податкова система значною мірою є визначальним фактором 

економічного зростання. Для поліпшення свого економічного стану Україні 

необхідно поступово знижувати податкове навантаження, використовуючи 

міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої 

країни. За умови ефективного реформування податкової системи у частині 

зниження реального податкового навантаження Україна матиме шанси стати 

серйозним суб’єктом податкової конкуренції на світовому просторі. 
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ФОНДОВИЙ РИНОК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Цінні папери і фондовий ринок України є одними з важливих складових 

української ринкової економіки, які повинні забезпечувати ефективне 

функціонування всього ринкового механізму, зокрема і фінансового ринку. 

Фондовий ринок − явище об’єктивне, його виникнення пов'язане з нагальною 

потребою у додатковій формі мобілiзації коштів для фінансового забезпечення 

розвитку економіки держави. Ринок цінних паперів спроможний надати 

фінансові послуги особливим категоріям (підприємствам, організаціям), за 

допомогою яких можна швидше адаптуватися до негативних змін в 

економічному та політичному середовищі. 

Актуальність цієї проблеми, її теоретична і практична значущість 

обумовили вибір теми, його мету і завдання. Адже розвиток фондового ринку 

сьогодні залишається одним з найактуальніших завдань для відродження 

української економіки, яка переживає не найкращі часи. 

Мета дослідження – з’ясувати функціонування фондового ринку України, 

проблеми та перспективи розвитку. 

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) є однією з найважливіших частин 

економіки будь-якої країни, в тому числі і України, адже він залучає величезну 

кількість суб‘єктів, зокрема інвесторів, емітентів, посередників. Крім того, 

ринок цінних паперів має всі властивості ринкової системи і одним із 

найбільших сегментів монетарного сектора, на якому здійснюється розподіл і 

перерозподіл фінансових ресурсів, які спрямовуються в реальний сектор 

економіки. Ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення в 1991 році з 

прийняттям Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» 

(актуалізований Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок») [2]. 

Тоді Україна на законодавчому рівні отримала інструменти та професійних 

учасників ринку цінних паперів, які брали активну участь у створенні 

вітчизняного фінансового сектора економіки. В Україні перші біржі стали 

з‘являтися на початку 90-х років, вони носили хаотичний характер і служили 

швидше інструментом обміну товарами, ніж реальним фондовим майданчиком, 

вони не виконують властиві їм функції щодо залучення, перерозподілу капіталу 

та його спрямування в реальну економіку.  

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – особлива сфера ринкових 

відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється нагромадження 

фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних та інших потреб суб'єктів в 

економічній діяльності [4]. Фондовий ринок є абстрактним поняттям, що 

служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими 

торгівлю цінними паперами. Його не слід плутати з поняттям «фондова біржа» 

- організацією, яка надає можливість для здійснення торгових операцій і 

зведення разом покупців і продавців цінних паперів. 

Основними функціями фондового ринку є: 
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 залучення капіталу та забезпечення його ефективного використання; 

 забезпечення переливу капіталу між галузями та сферами економіки; 

 розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій (АТ), контроль за їхньою 

діяльністю; 

 забезпечення оперативної інформації про рух індивідуальних капіталів. 

У сучасних умовах фондовий ринок України має невирішені проблеми, 

зокрема:  

 недостатня конкурентоспроможність фондового ринку України; 

  недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; 

 нерозвинене корпоративне управління ринком;  

  мала розбудова інфраструктури фондового ринку; 

 недосконалість законодавства України [3]. 

Недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку випливає із 

того, що недостатньо сприятливою є державна політика щодо оподаткування на 

фондовому ринку. Не завжди здійснюється оприлюднення важливої інформації 

про ринок цінних паперів. Домінуючими цінними паперами на ринку 

залишаються державні, що певною мірою перешкоджає випуску нових з боку 

підприємницьких структур. 

Проблема податкового стимулювання розвитку фондового ринку 

потребує звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств та 

податком на додану вартість некомерційних (неприбуткових) організацій 

фондового ринку; скасування плати (державного мита) за реєстрацію 

інформації про новий випуск цінних паперів у частині, що відповідає сумі 

раніше зареєстрованої емісії, та реєстрацію інформації про випуск цінних 

паперів, розміщення яких здійснюється на організаційно оформленому ринку. 

Також доцільно відмовитися від оподаткування курсових різниць, що 

виникають під час перерахування у національну валюту інвестицій на 

фондовому ринку, які надходять в іноземній валюті. Ці інвестиції збільшують 

капітальне забезпечення ринку, а високе оподаткування курсових різниць 

сприяє зменшенню іноземних інвестицій [1]. 

 Проблема корпоративного управління ринком полягає в недосконалій 

системі розкриття інформації про вартість цінних паперів та об'єкти 

інвестування через інструменти фондового ринку. Учасники фондового ринку 

не завжди проінформовані про вартість цінних паперів, а якщо і є якась 

інформація, то вона може бути поверхневою.  

Мізерною є також інформація про інвесторів, які купують великі і 

контрольні пакети акцій, насамперед тих підприємств, що мають стратегічне 

значення для економіки та безпеки держави, монополістів, банків та страхових 

компаній. Фактично, не відомо кому ми передаємо свої стратегічні об'єкти.  

Мала розбудова інфраструктури фондового ринку потребує організації 

обміну інформацією між організаційно оформленими ринками, оскільки такої 

організації на сьогодні не має. Також виникає необхідність запровадження 

електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними 
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паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного 

цифрового підпису та шифрування даних.  

Варто зауважити, що перехід до електронного документообігу дасть 

повноцінний результат лише у разі підтримання цієї ініціативи іншими 

учасниками фондового ринку – депозитаріями, зберігачами, організаторами 

торгівлі, компаніями з управління активами [3]. 

Для вирішення проблемних питань необхідно: 

 1. Збільшити капіталізацію, ліквідність та прозорість фондового ринку.  

2. Вдосконалити ринкову інфраструктуру і забезпечити її надійне і 

ефективне функціонування.  

3. Вдосконалити технології торгівлі, розвиток інтернет-технологій, 

впровадити нові торгівельні систем та платформи.  

4. Удосконалити механізм державного регулювання, нагляду на 

фондовому ринку та захисту прав інвесторів.  

5. Стимулювати подальший розвиток фондового ринку України.  

Отже, розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуальніших 

завдань для становлення української економіки. Головною метою 

функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати 

залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та 

забезпечення дальшого зростання виробництва.  

Досягнути позитивних змін на фондовому ринку значною мірою вдасться 

завдяки зусиллям відповідних державних органів. Однак не варто забувати, що 

держава може лише коригувати напрями розвитку фондового ринку, а його 

стан та перспективи залежать виключно від дiяльностi суб'єктів 

господарювання. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ 

В статті проаналізовано сучасні тенденції використання державних важелів 

щодо регулювання валютного курсу. Досліджено вектори розвитку валютного 

ринку. Визначено основні напрямки вдосконалення валютної  політики. 

Ключові слова: валюта, валютна політика, валютний курс, банки, валютні 

відносини. 

Останні десятиліття розвитку світової економіки позначились колосальним 

зростанням міжнародного переміщення капталів та посиленням ролі валютно-

фінансових відносин як на макроекономічному рівні окремо взятих країн так і 

на рівні міждержавних стосунків. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин на валютному ринку 

існує низка учасників, діяльність яких є домінуючою і значною мірою завдяки 

яким стає можливим ефективне функціонування цього ринку з позицій його 

організації. До таких суб’єктів належать, у першу чергу, банки, а також окремі 

небанківські фінансово-кредитні інститути та брокерські фірми, і їх, на нашу 

думку, слід класифікувати як інститути валютного ринку. 

Особливу увагу потрібно звернути на такі важливі інститути валютних 

ринків як центральні банки різних країн. Ці установи саме через механізм 

валютних ринків управляють валютними резервами, підтримують курс 

національної валюти, проводять валютні інтервенції, регулюють процентні 

ставки за вкладами у національній валюті, контролюють обсяг грошової маси в 

обігу. Зауважимо, що центральні банки окремих країн спричиняють суттєвий 

вплив на світові валютні ринки. До таких банків можна віднести центральні 

банки США (Федеральна Резервна Система), Великобританії, Європейський 

центральний банк, діяльність яких за переліченими вище напрямками може 

істотно вплинути на кон’юнктуру та динаміку міжнародного валютного ринку. 

Крім цього, необхідно зазначити, що центральні банки активно впливають на 

діяльність комерційних банків на валютному ринку. 

Серед інститутів валютного ринку, які останнім часом стають досить 

активними його учасниками, можна виділити небанківські фінансово-кредитні 

установи. Проте, підкреслимо, що саме інвестиційні фінансові посередники 

проявляють найбільший інтерес до валютних ринків. Найбільш жвавими 

учасниками ринку виступають інвестиційні фонди, що здійснюють 

диверсифіковане управління портфелями активів, розміщуючи валюти у 

високоліквідні та надійні цінні папери урядів і корпорацій різних країн. 

Оцінюючи систему відносин між суб’єктами валютного ринку, потрібно 

звернути увагу й на валютні біржі як поширену організаційну форму цього 

ринку. Відзначимо, що їхньою основною особливістю є наступне. З одного 

боку, валютна біржа – часто некомерційне підприємство, основне завдання 

якого полягає не в отриманні високого прибутку, а в організації торгів валютою 
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і в мобілізації тимчасово вільних валютних ресурсів. Валютні біржі становлять 

так звані “організовані ” валютні ринки. Проте, у світовій практиці 

спостерігається поступове та невпинне скорочення як самої кількості таких 

бірж, так і обсягів операцій на них [1]. 

На наш погляд, таке явище можна пояснити декількома причинами. По-

перше, валютні біржі за свої послуги часто стягують суттєві комісійні, що 

призводить до того, що суб’єкти валютного ринку все рідше звертаються до 

послуг традиційних бірж і вони поступово згортають свою діяльність. По-

друге, і це головне, – за останні десятиліття комерційні банки настільки стрімко 

увійшли на валютні ринки, що у них поступово зникла потреба користуватись 

послугами валютних бірж. 

Гостра необхідність переходу України до інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку вимагає залучення для виконання цього завдання всіх важелів 

економічної політики. У сфері впливу валютної політики знаходяться потужні 

важелі як підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, так і 

стимулювання економічного зростання. Дотепер в Україні валютні важелі були 

спрямовані на забезпечення монетарної стабільності у спосіб підтримання 

стабільного валютного курсу гривні та стимулювання експорту завдяки 

збереженню валютного курсу на заниженому рівні. За необхідності активізації 

інвестиційно-інноваційної складової економічного розвитку цілі та інструменти 

реалізації валютної політики мають відповідним чином змінитися [2].  

Теоретичне дослідження та аналіз практики реалізації валютно-курсової 

політики дозволив систематизувати та виокремити низку важелів валютної 

політики, які здатні прямо та опосередковано вплинути на перебіг 

інвестиційно-інноваційних процесів: 

- управління курсом національної валюти, що надає певні цінові сигнали і 

виступає вагомим важелем впливу на розвиток ефективної конкуренції, 

визначає вартість зовнішніх джерел фінансування інвестицій та імпорту 

обладнання і технологій;  

- реалізація дисконтної політики, що впливає на рівень процентних ставок 

в економіці, а відтак, доступність і ціну внутрішнього фінансування, 

інвестиційних процесів; 

- управління золотовалютними резервами, достатні обсяги яких слугують 

гарантом для іноземних інвесторів, а доходи від ефективного управління якими 

можна спрямувати на реалізацію інвестиційних цілей розвитку,  

- регулювання руху капіталів, приплив яких у формі прямих іноземних 

інвестицій містить вагомий потенціал прискорення процесів модернізації та 

оновлення вітчизняного виробництва, розширює доступ вітчизняних 

товаровиробників до зовнішніх джерел технологічних та організаційних 

інновацій, сприяє інтеграції нашої країни до технологічних ланцюжків; 

- розбудова валютного ринку, від глибини, ліквідності та інституційної 

зрілості якого залежать керованість валютного курсу та можливості страхувати 

валютні ризики, що може вплинути на рішення іноземних інвесторів щодо 

інвестування в Україну [3].  
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Отже, орієнтація валютно-курсової політики на підтримання прив’язки 

гривні до долара США та відповідні методи її реалізації на поточному етапі 

розвитку України не зовсім відповідають завданню активізації інвестиційно-

інноваційних процесів. Для посилення її ролі в стимулюванні інвестиційних 

процесів, на наш погляд, необхідно врахувати наступні пропозиції: 

- Удосконалити дисконтну політику в напрямі підвищення орієнтації 

змін облікової ставки НБУ на коливання в темпах інфляції та краще узгодження 

її з циклами ділової активності в Україні; 

- Посилити роль ЗВР як каталізатора інвестиційно-інноваційних 

процесів, з коштів якого в багатьох країнах світу формуються інвестиційні 

фонди, або фонди розвитку, що дозволяють мінімізувати ризики, пов’язані зі 

здійсненням державних інвестицій за кордон та реалізацією масштабних 

іноземних інвестиційних проектів; 

- Сформувати систему стимулів і механізмів спрямування потоків 

іноземних капіталів у пріоритетні сфери діяльності, реінвестування доходів, 

формування організаційних структур розподілу залучених ресурсів та 

контролю за їх продуктивним використанням з одночасним виявленням 

можливих диспропорцій та загроз валютній та фінансовій безпеці. 

З нашої точки зору, послідовне вдосконалення важелів валютно-курсової 

політики на основі наведених рекомендацій, яке має відбуватися з належною 

наступністю та збалансовано із формуванням відповідних економічних, 

інституційних та нормативно-правових умов, дозволить валютній політиці 

посісти належне місце в системі державної підтримки інноваційної діяльності. 

У свою чергу, становлення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 

створюватиме надійну основу для зміцнення позицій української валюти в 

довгостроковій перспективі та сприятиме формуванню в українській економіці 

позитивних взаємозалежностей, коли національна валюта зміцнюється 

відповідно до темпів підвищення рівня фінансового та економічного розвитку й 

цим стимулює подальше розгортання інноваційно-інвестиційних процесів.  
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Здобувач освітнього ступеня „магістр”, 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто сучасний стан страхового ринку України, здійснено 

основних показників діяльності страхових компаній. Розглянуто основні 

тенденції  розвитку страхового ринку України. Встановлено особливості 

розвитку страхового  бізнесу в сучасних умовах фінансової нестабільності. 

Ключові слова: страховий ринок, страхування, страхові продукти, страховий 

розвиток, економічний розвиток, страхові виплати, страхові премії, страхові 

компанії, ринок страхових послуг. 

Постановка проблеми. Становлення України як незалежної, демократичної 

країни з ринковою економікою з ринковою економікою створило умови для 

виходу країни на міжнародний ринок страхових послуг. Формування нової 

системи господарювання в Україні вносить принципові зміни в організацію 

страхової справи. Варто зазначити, що страхування – чи не єдина галузь 

економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний  

щорічний приріст обсягів наданих послуг. Основною метою розвитку 

страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів 

фізичних та юридичних осіб, зменшення витрат держави на попередження і 

ліквідацію наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, формування 

ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у 

національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування 

ринку страхових послуг. Найважливішою сферою національної економіки 

України виступає фінансовий сектор. Однією з його складових є страховий 

ринок, розвиток якого в умовах інтеграції у світове економічне співтовариство 

та в період посилення процесів глобалізації займає одне із провідних місць у 

національній економіці. Актуальність дослідження даної сфери полягає в тому, 

що вона є вкрай необхідною для забезпечення цивілізованого розвитку 

суспільства. Страховому ринку притаманна низка проблем, які є наслідком 

недосконалого законодавчого регулювання фінансових інститутів та ринків, 

відсутності єдиної стратегічної політики в даній галузі, а також економічної, 

політичної та соціальної нестабільності в країні. На сьогоднішній день 

національна економіка потребує значних фінансових ресурсів, а страхова 

галузь є важливим інструментом, за допомогою якого можна акумулювати 

кошти для подальшого інвестування їх в економіку. Наявний розвиток 

страхування в Україні обумовлює необхідність постійного відстеження 

тенденцій та виявлення особливостей функціонування даної сфери фінансової 

системи держави, що має важливе значення для ефективного функціонування 

не тільки економіки, а і всього суспільства, його соціального добробуту та рівня 

захищеності від реалізації негативних подій. 

     Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функціонування 

страхового ринку 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 
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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. Метою статті є оцінка наявних 

тенденцій розвитку, притаманних страховому ринку в Україні, встановлення 

особливостей, характерних сучасному вітчизняному страховому бізнесу та 

визначення напрямів розвитку страхового ринку України. 

Мета статті  полягає в дослідженні основних показників розвитку 

страхового ринку та розроблені практичних рекомендацій щодо розвитку 

страхових послуг в України на основі існуючого досвіду розвитку країн світу. 

Виклад основного матеріалу. В даний час ринок страхових послуг в 

Україні стрімко і динамічно розвивається. Актуальність питання розвитку 

страхового ринку України обумовлює необхідність розробки державної 

політики ефективного розвитку страхування в поєднанні з 

загальнонаціональними економічними пріоритетами. Аналіз сучасного стану, 

тенденції і проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку свідчать про 

певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих 

страхових компаній, так і всієї системи страхування. Український страховий 

ринок перебуває сьогодні на шляху до інтеграції у світовий фінансовий простір. 

Це найбільш капіталізована галузь серед небанківських фінансових установ, 

про що свідчить відповідна статистична інформація Державної комісії з 

регулювання фінансових послуг щодо активів фінансових установ з 2014–2015 

рр. (табл. 1).  

Таблиця 1. Активи фінансових установ за 2014-2015рр 

Активи 2014р. 

(млн.,грн.) 

2015р. 

(млн.,грн.) 

Загальні активи 44451,6  61668,1 

Страхові активи 32213,0 41930,5 

Кредитні спілки 5261,0 6064,9 

Фінансові компанії 3274,6 6011,8 

Інші кредитні установи 1123,0 3253,5 

Недержавні пенсійні 

фонди 

281,0 612,0 

Ломбарди 367,7 525,3 

За обсягом активів страховий ринок замає перше місце серед сегментів 

ринку небанківських фінансових послуг. Як і в більшості європейських країн, 

домінуючою сферою в Україні є банківська ланка. Щоб подолати даний 

дисбаланс, відбувається злиття певних банків зі страховими компаніями. Це 

призводить до того, що банки надають страхові послуги, а страховики 

відкривають депозитні рахунки. Як свідчить досвід розвинених країн, страхові 

компанії можуть брати участь у банківських формуваннях, а банки – 

створювати дочірні страхові структури. Страховий сектор України до початку 

світової фінансової кризи розвивався досить динамічно: зростала кількість 

страхових компаній (табл. 2), вартість їх активів, попит на їх послуги з боку 

споживачів.           
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Таблиця 2. Кількість страхових компаній станом на кінець 2015 року                                       

 

Загальна кількість страхових компаній за останні роки стрімко 

збільшується, при цьому якість надання послуг залишається на низькому рівні. 

При такому зростанні характерною ознакою даного ринку є висока 

концентрація бізнесу на перші 70 страхових компаній, яка складає приблизно 

75%. Дана ситуація не є негативною, а проблема полягає в тому, що більшість 

страхових компаній зареєстровані у кількох великих містах. Наприклад, у місті 

Києві знаходиться 53 компанії “life” та 27 компаній “non-life”. Необхідно 

відзначити, що характерною рисою розвитку страхового ринку України є те, що 

він на 85% складається зі страхових компаній “non-life”. Рівень розвитку 

страхування життя в цілому в Україні залишається на найнижчому рівні серед 

розвинених країн, а в деяких областях даний вид страхування повністю 

відсутній: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Сумська, 

Херсонська, Черкаська,Чернігівська, Чернівецька. Основним показником, що 

характеризує стан розвитку страхового рику України, є розміри валових та 

чистих страхових премій, валових та чистих страхових виплат (рис. 1). Отже, на 

основі інформації Державної комісії з регулювання фінансових послуг на 

страховому ринку спостерігаються тенденції до постійного зростання 

страхових премій. За проаналізований період збільшення відбулося на 73%. 

Частка валових страхових премій та чистих страхових премій в 2015 році 

відносно ВВП залишилася на тому ж рівні, що і в 2014 році і становить 

відповідно 2,5% та 1,7%. Дане співвідношення свідчить про певну стабільність 

розвитку страхування, але вказаний відсоток є дуже низьким порівняно з 

провідними країнами світу, де дана частка становить близько 12%. Якість 

надання страхових послуг в Україні поступово покращується, оскільки валові 

страхові виплати мають тенденцію до збільшення відносно валових страхових 

платежів. У 2014 році дане співвідношення становить 18,8%, в 2015 році – 

23,4%, в 2015 році – 29,4%, що є, звісно, позитивною тенденцією, але ще 

недостатньою для розвитку національного ринку, оскільки світова практика 

свідчить, що ситуація є задовільною, якщо рівень виплат перевищує 70%. За 

2014–2015 рр. значними темпами відбувається зростання страхових виплат з 

2599,6 млрд грн, або на 171% порівняно зі страховими преміями, які 

збільшилися лише на 73,5%. Водночас необхідно підкреслити, що розглянуті 

вище показники є абсолютними, а тому не дозволяють провести порівняльну 

оцінку стану розвитку вітчизняного страхового ринку з ринками інших країн. 

Показники                                   Рік 

  2013 2014 2015 

Кількість 

страхових 

компаній 

432 466 490 

Вт.ч. СК “non-life” 387 425 420 

В т.ч. СК “life” 60 69 75 
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Якщо ж розглянуті відносні показники, а саме розмір страхових платежів на 

душу населення, то стає зрозумілим, що рівень його розвитку є надто низьким. 

Так, в Україні в середньому в 2014 році на душу населення припадає 520 грн 

страхових платежів, що набагато менше ніж в європейських країнах. Невисокий 

рівень виплат страховими компаніями може характеризуватися наступними 

чинниками: високі страхові тарифи; складна процедура здійснення страхових 

виплат; страховик замається вибірковим страхуванням та ін. 

Низька капіталізація страхових компаній знижує їх 

конкурентоспроможність і не дає їм можливості взяти на себе відповідальність 

за великі страхові ризики. Це призводить до перестрахування їх частини за 

кордоном, що не є позитивним явищем, оскільки відбувається відтік грошових 

коштів з країни. У 2014 році на перестрахування нерезидентам було 

сплачено1037,8 млн грн, що становить 4,3% загальної суми премій. Набільш 

активні перестраховики-нерезиденти були розташовані у Великобританії 

(32,7%), Німеччині (21,1%) та Росії (14,3%). 

На сьогоднішній день підвищився інтерес зарубіжних фінансових груп до 

українського страхового ринку. Збільшується число компаній з іноземним 

капіталом, що, з одного боку, призведе до використання світового досвіду 

якості обслуговування у галузі страхування та перестрахування,а з іншого – до 

витіснення зі страхового ринку вітчизняних компаній. Необхідно також 

зазначити, що кількість укладених договорів, крім договорів з обов’язкового 

особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, зросла на 13% і 

становить 22828731 одиницю, при цьому кількість договорів підписаних з 

фізичними особами зросла на 13,6%, а з юридичними – на 24%. Кількість 

договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті збільшилася на 12,7% і становить 653168827 одиниць. У розвинутих 

країнах в останні роки суттєво посилилася конкуренція між банківським і 

страховим бізнесом. Обсяг надходжень до бюджетів країн ЄС від страхової 

галузі співставний з обсягом відповідних надходжень від банківського сектору 

фінансового ринку. При цьому частка заощаджень на банківських рахунках 

зменшилася з 50 до 13%, а частка коштів, розміщених у страхових компаніях, 

навпаки, зросла із 15 до 40%. В свою чергу, банки стали надавати страхові 

послуги, а страхові компанії беруть активну участь у банківських операціях В 

першу чергу, це стосується страхування життя, яке в останні десятиріччя все 

більше використовується в якості накопичувального фінансового інструменту. 

Його перевагою є те, що, на відміну від депозитних вкладів, договори 

страхування укладаються на значний термін, що у декілька разів перевищує 

термін розміщення строкових депозитів. Завдяки цьому страхові компанії 

мають можливість вкладення коштів у довгострокові цінні папери, що дозволяє 

значно підвищити дохідність фінансових інвестицій. Окрім того, договори 

страхування передбачають ще й надання страхового захисту клієнтам. У 

фінансовому секторі економіки України поки домінують банківські інститути, 

що обумовлено як специфікою розвитку вітчизняного фінансового ринку, так і 

наявністю законодавчих обмежень стосовно розміщення страхових резервів. 

Банківський і страховий бізнес в Україні поки не є конкурентами, оскільки 
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пропоновані ними послуги мають більше відмінних, ніж спільних рис. 

Негативна тенденція у розвитку страхового бізнесу почала долатися лише в 

останні роки, коли були внесені значні зміни у законодавство про страхову 

діяльність. У зв’язку з цим чисельність страхових компаній значно 

збільшилась: якщо наприкінці 2014 р. чисельність страхових компаній складала 

357, то вже наприкінці 2015 р. – 405, 2015 р. – 446 одиниць, а за станом на 

друге півріччя 2015 р. кількість страхових компаній досягла 469 одиниць. 

Таким чином, за останні роки кількість страхових компаній зросла більш, як на 

чверть. Водночас, незважаючи на значну кількість страхових компаній, що 

функціонують на страховому ринку України, понад 52% у валових преміях зі 

страхування життя належить першим трьом компаніям, а частка перших десяти 

страховиків становить 86,4%. Стосовно страхових компаній “non-life”, то 

частка валових премій перших трьох страховиків становить на цьому ринку 

понад 12%, а перших п’ятдесяти – 77,5%. Тобто значний рівень конкуренції 

спостерігається на ринку загального страхування, а ринок страхування життя є 

більш монополізованим. Отже, збільшення кількості страхових компаній, з 

одного боку, є важливим показником розвитку страхового бізнесу, підвищення 

конкуренції і привабливості умов страхування, а, з іншого боку, він не 

відображає дійсного стану на ринку страхових послуг і свідчить про низьку 

капіталізацію цієї частини фінансового ринку. Для посилення конкуренції між 

страховими компаніями та банківськими установами на ринку фінансових 

послуг перші повинні на порядок збільшити обсяги капіталізації і, крім того, 

значно збільшити надходження страхових платежів.Останнє можна досягти як 

за рахунок росту добровільного страхування підприємницьких ризиків,також 

шляхом страхування досягнутого рівня добробуту домогосподарствами. 

Водночас, населення буде зацікавлене у добровільному страхуванні майна, 

життя, інших видів ризиків, характерних для сучасного розвинутого 

суспільства, лише у випадку збільшення власного добробуту, підвищення рівня 

доходів, збільшення прошарку представників середнього класу.Основною 

проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових 

інструментів для проведення ефективної політики інвестування страхових 

резервів. Особливо гострою є проблема забезпечення довгострокових 

зобов’язань за договорами страхування життя. Одним з основних джерел 

інвестування страхових резервів залишаються банківські вклади, які мають 

постійну дохідність та відносну забезпеченість гарантуванням вкладів 

відповідно до чинного законодавства. У даний фінансовий інструмент 

спрямовується більше третини страхових резервів. Інші активи страховиків, що 

вільні від зобов’язань, найчастіше вкладаються в цінні папери (як правило, 

акції). Станом на початок 2015 р. обсяг активів за визначеними законодавством 

напрямами становив майже 20 млрд грн, з них близько 9 млрд грн інвестовано 

на покриття сформованих страхових резервів, у тому числі: резерви зі 

страхування життя – майже 1 млрд грн, технічні резерви – близько 7,5 млрд 

грн. 

 Становлення страхового ринку в Україні, подальший його успішний 

розвиток залежатимуть від розширення переліку страхових послуг, підвищення 
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їхньої конкурентоспроможності, розширення інфраструктури, удосконалення 

порядку оподаткування страхової діяльності, підвищення вимог до порядку 

створення діяльності страхових організацій, подальшої інтеграції України у 

міжнародні структури, а також створення оптимальної структури 

співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення 

страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального 

страхування. Аналіз ситуації на страховому ринку показує, що страхові 

компанії не завжди дотримуються своїх безпосередніх функцій зі страхування. 

Частина страхових компаній ставлять за мету лише максимізацію прибутку, а 

безпосередньо страхування сприймають лише як специфічний засіб досягнення 

цієї мети, внаслідок чого страхові виплати носять мізерний характер. Такий 

підхід превалює на страховому ринку України, що наносить серйозні збитки 

іміджу страхування взагалі. На жаль, мають місце факти створення компаній 

для здійснення окремих операцій, в зв’язку з чим вони працюють впродовж 

лише незначних періодів.  

До складу суттєвих проблем, від вирішення яких залежить подальший 

розвиток страхового ринку України, належать впровадження ефективного 

інструментарію регулювання даного сегменту фінансового ринку та 

забезпечення якісного контролю за діяльністю учасників ринку страхових 

послуг (передусім, за платоспроможністю та ліквідністю страховиків). Серед 

основних недоліків сучасного вітчизняного страхового ринку слід відмітити: 

відсутність системного застосування ІТ-технологій при управлінні бізнес-

процесами у страхових компаніях; недостатність професійних кадрів, 

страхових посередників; відсутність ефективних каналів продажу страхових 

продуктів (роздрібних, мережних продажів); недостатня прозорість страхового 

ринку та доступність для споживачів до окремих страхових продуктів. 

Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку, 

окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового покриття 

залишається на низькому рівні (він складає лише 3–5%, тоді як у країнах 

Західної Європи – понад 95%). У нашій країні розвиваються лише класичні 

види страхування – КАСКО, майнове страхування, тоді як, наприклад, медичне 

страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено, в першу чергу, 

рівнем доходів населення – розвиток страхування в країнах Східної Європи 

показує, що рівень розвиненості страхового ринку має пряму залежність від 

рівня доходів населення. Вищенаведене пояснює значний інтерес іноземних 

страхових компаній до страхового ринку України за останні роки.  

Висновки. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку 

вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та недоліки, 

притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всій системі 

страхування. Даний сегмент фінансового ринку все ще перебуває на стадії 

формування, але вже нині з’являються ознаки того, що саме страхування в 

змозі забезпечити не лише безпеку, стабільність, соціальні гарантії в 

суспільстві через механізм страхового захисту, але й у перспективі може стати 

серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів. Розвиток 

страхового ринку стримує дія таких факторів, як відсутність державної 
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політики розвитку ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і 

страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, 

нестабільність фінансового середовища господарюючих суб’єктів і населення, 

слабкість стимулів у розвитку страхування. Дослідження цих проблем показує, 

що вітчизняний страховий ринок потребує не сумнівної за своєю доречністю і 

перспективами інституціональної підтримки, а використання досвіду 

розвинутих країн із забезпечення високої якості страхових послуг, особливо в 

таких стратегічно і соціально важливих для України сферах, як сільське 

господарство, середній і малий бізнес, медичне і пенсійне страхування, а також 

для створюваного зараз ринку іпотечного кредитування. Розвиток страхового 

ринку України обумовлює необхідність визначення основних напрямів 

формування ефективного механізму надання страхових послуг для 

забезпечення страхового захисту, зокрема: страхування майна, 

відповідальності, фінансових ризиків, а також медичного страхування, 

страхування життя від нещасних випадків. Необхідно передбачити розширення 

переліку страхових послуг, інфраструктури, удосконалення порядку 

оподаткування страхової діяльності, подальшу інтеграцію України в 

міжнародні структури. 

Список використаних джерел: 
1.Страхування / Штефюк П.Л.: [навч. посібник] / П. Л. Штефюк, Т. Ю. 

Штефюк. – Чернівці : Прут, 2001. 

 2.Економіка зарубіжних країн/Голіков А.П., Дейнека О.Г., 

Позднякова Л.О., Черномаз П.О. – К.: ЦУЛ, 2008. – 404 с. 

3.Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базелевич. – [2-е вид., перероб. і 

доп.]. – К. : Знання, КОО, 2002. – 271 с. 

 4.Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного 

зростання/Н.В. Тувакова «Фінансовий простір», 2014. – №3. – С.49-53 

5.Финансовый менеджмент страховика / Л. А. Юрченко. – М. : Юнити-

Дана, 2001. 

 6. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому 

світі. – К.: НІСД, 2014. – 65 с 

7. Страхування : [підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець]. – 2-е 

вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. 

8.Страхові послуги : [навч. посібник] / Яворська Т. В. – К. : Знання, 2008. – 

350 с. 

9.Страхові послуги : [навч. посібник] / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навч. 

літ-ри, 2005. – 400 с. 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 64 

А.А. Голуб 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІСЦЕВЕ ОПОДАТУВАННЯ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто сутність, роль та значення місцевого оподаткування у 

бюджетно-податковій політиці країни, проаналізовано зарубіжний досвід 

місцевого оподаткування, визначено основні напрямки адаптації реформування 

місцевого оподаткування у контексті законодавчих змін бюджетно-

податкової політики. Також, розглянуто останні зміни у сфері місцевого 

оподаткування та визначено позитивні та негативні сторони даної реформи. 

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеве оподаткування, органи 

місцевого самоврядування, бюджетно-податкова політика, місцеві бюджети. 

На сучасному етапі розвиток місцевого самоврядування визначений одним 

із найважливіших напрямків державної політики. Розширення функцій і 

повноважень органів місцевого самоврядування, яке відбулося протягом 

останніх років, не супроводжується адекватним збільшенням обсягів 

фінансових ресурсів, що надходять у їх розпорядження. Незначними 

залишаються власні доходи і, зокрема, місцеві податки і збори. Перешкодою на 

шляху розвитку місцевого оподаткування стали нестабільність законодавства, 

неузгодженість і суперечливість окремих його положень. 

Ефективність структурних перетворень та загальний стан розвитку на 

місцях багато залежать від того, які бюджетні ресурси отримають у своє 

розпорядження місцеві органи влади та через які фінансові  важелі це 

здійснюватиметься. У зв’язку з цим, пошук форм і методів  зміцнення фінансів 

місцевих органів влади в Україні є актуальним завданням. Потребує 

розв’язання проблема створення соціально-економічних умов і правових основ  

для того, щоб  місцеві органи влади мали достатні кошти для виконання своїх 

функцій і повноважень. Основним джерелом таких коштів мають стати місцеві 

податки і збори.  

Саме місцеві податки і збори повинні становити основну доходну статтю 

бюджетів територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об’єднань і направлятися 

на підтримку та розвиток місцевої інфраструктури. Діюча система 

оподаткування не дозволяє розв’язати такі проблеми, що вимагає необхідності 

її реформування.  

Проблематика місцевого оподаткування займає важливе місце в 

дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Але, варто відзначити, 

що не дивлячись на актуальність, тема місцевого оподаткування не знайшла 

достатнього висвітлення в економічній та правовій літературі. Питання 

правового регулювання місцевого оподаткування, як правило, розглядаються 

лише при аналізі податкової системи України в цілому, або в аспекті загальної 

характеристики податків і зборів щодо їх основних елементів.  

Проблемам теорії та практики оподаткування багато уваги приділяли такі 

відомі економісти, як А.Сміт, Ж.Б.Сей, Д.Рікардо, Д.С.Мілль, А.Вагнер, 

Е.Міндаль, А.Пігу, Дж.Кейнс, М.Фрідмен, А.Лафер та ін. Серед російських 
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учених ці проблеми в різних аспектах розробляли І.Горський, В.Пансков, 

С.Пєпєляєв, Д.Черник. Значний внесок у дослідження актуальних питань, 

пов’язаних зі становленням концепцій оподаткування в Україні, зробили 

вітчизняні вчені: О.Василик, Л.Воронова, О.Кириленко [10; с.12], В.Кравченко, 

М.Кучерявенко, І.Луніна, А.Поддєрьогін, А.Соколовська, В.Федосов. В їх 

працях розроблені основні принципи оподаткування, визначені елементи 

функціонування податків, їх значення для держави та для економічного 

зростання.  

На сьогодні досить гостро стоїть питання вирішення суперечностей, які 

склалися у відносинах між центральними органами влади та органами 

місцевого самоврядування. Вони, в основному, полягають в необхідності більш 

чіткого визначення їх завдань та функцій, відокремлення завдань та 

повноважень, а також вирішення питання фінансування діяльності органів 

місцевої влади. Тому існує посилений інтерес до пошуку та розробки такої 

моделі розподілу економічних та фінансових ресурсів між органами державної 

та місцевої влади, яка була б найбільш ефективною та оптимальною.  

Розподіл функцій між усіма ланками бюджетної системи в унітарних 

державах в цілому слабкіший, ніж у федеративній державі, так як в них існує 

досить високий ступінь централізації влади. Залежно від адміністративно-

територіального поділу країни, її розмірів, її політичних, національних, 

історичних та культурних традицій, розподіл функцій між ланками бюджетної 

системи, як і між рівнями державного управління, можуть досить суттєво 

відрізнятися. Наприклад, у Великобританії переважна частина соціально-

економічних послуг, що надаються населенню, надається фінансується із 

місцевих бюджетів. Така ж ситуація склалася в Швеції, Норвегії, Нідерландах, 

Люксембурзі та Португалії. В Італії розподіл функцій між різними рівнями 

державної влади та ланками бюджетної системи практично відсутній і численні 

соціально - економічні послуги населенню фінансуються із усіх наявних рівнів 

бюджетної системи (їх всього 3) [4]. 

Для зарубіжних розвинутих країн характерна, як правило, три – або 

чотирирівнева система бюджетів. Трирівнева система сформована в Норвегії, 

Фінляндії, Швеції. Це бюджет центрального уряду, бюджети губерній (ленів) і 

бюджети комун. Чотирирівнева система бюджетів функціонує у Франції. До її 

складу входять бюджет центрального уряду, бюджети регіонів, бюджети 

департаментів і бюджети комун. Також чотири рівні має бюджетна система 

ФРН: бюджет федерації, бюджет землі, бюджет округу і бюджет общини. В 

США також функціонує чотири основних рівні: центральний, штатний, 

графський та муніципальний, існує також ряд додаткових, що пов'язані із 

функціонуванням цільових адміністративних утворень. 

В більшості економічно розвинутих країн світу історичний розвиток 

оподаткування населення на користь центральних і місцевих органів влади 

відбувався окремо і незалежно один від одного. Наприклад, у Великобританії 

на сьогодні нараховується близько 13 тисяч місцевих бюджетів, при цьому 

бюджети вищестоящих адміністративних утворень не являються зведеними 
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відносно нижчестоящих. В Німеччині ж зведений державний бюджет лише 

публікується як статистичний матеріал, але не затверджується.  

Протягом певного часу в структурі сукупних податкових надходжень 

місцевих бюджетів більшості розвинутих країн спостерігалась тенденція до 

зменшення частки місцевих податків, проте зараз ситуація почала змінюватися, 

адже відбувається зростання складності та обсягу завдань, які вирішуються на 

місцевому рівні. Важливу роль у цьому відіграло підписання Європейської 

хартії місцевого самоврядування: частина фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування повинна надходити саме у вигляді місцевих податків 

і зборів.  

В деяких країнах на сьогоднішній день місцевій владі відкрито доступ до 

більш ефективних та вагомих податкових джерел. Наприклад, в провінціях 

Канади оподаткування доходів компаній на користь органів місцевої влади 

знаходиться в межах від 3 до 17%. В США штатами оподатковується близько 

7% індивідуальних доходів. В Данії місцевий податок на прибуток складає 

близько 2/3, а в Норвегії – 93% загального обсягу місцевих податкових 

надходжень. 

В цілому в загальній сумі доходів місцевих бюджетів більшості високо 

розвинутих країн світу, місцеві податки займають досить вагому частку, це 

забезпечує високоефективну  роботу органів місцевої влади. Наприклад, в  

Австрії близько 70% усіх доходів місцевих бюджетів становлять саме місцеві 

податки, в США їх частка складає 66%, у Франції – 67%, в Німеччині – біля 

46%, в Англії – 37%, в Японії – 35% [5]. 

Майже в кожній країні в питаннях встановлення місцевих податків органи 

самоврядування мають право податкової ініціативи в межах, що встановлені 

національним законодавством. Наявність та перелік власних джерел фінансових 

надходжень місцевих бюджетів закріплено в чинному законодавстві, а в деяких 

країнах – і в Конституціях.  Як правило, передбачено можливість 

запровадження досить значної кількості місцевих податків: наприклад, в Бельгії 

їх близько 100, в Італії – біля 70, в Німеччині – 55, у Франції – більше 40. Проте 

зазвичай види, методи та способи розрахунку, стягнення місцевих податків та 

зборів визначаються національним законодавством, за місцевою владою ж 

залишається тільки право визначення податкових ставок. Але з боку 

центрального уряду існує тенденція до встановлення деяких обмежень на 

вільний вибір ставок місцевих податків,  також визначено перелік податкових 

пільг. 

Взагалі, в світовій практиці адміністрування місцевих податкових доходів 

виділяють три їх групи (рис. 1). 

На сьогоднішній день цілий ряд країн мають місцеві бюджети з дуже 

високим рівнем фінансової самостійності, вони практично не залежать або 

досить слабо залежать від бюджету центральних органів влади держави. До 

таких країн можна віднести США (включаючи штати), Ісландію, Австрію, 

Люксембург, Швецію [83]. В вищезазначених країнах ступінь фінансової 

автономії місцевих бюджетів знаходиться в проміжку від 99,2 до 72,8%. В 

Японії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Данії і Бельгії фінансова самостійність 
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місцевих бюджетів коливається від 68 до 56%, що теж є досить високим 

показником. Основу їх фінансової незалежності складають місцеві податки, а 

також місцеві надбавки до загальнодержавних податків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Групи місцевих податків в світовій практиці 

адміністрування 

 

Досить високий рівень автономії місцевих бюджетів в США, Швейцарії та 

країнах Скандинавії забезпечується, в першу чергу, стягуванням прямих 

місцевих податків, вони становлять відповідно 80, 66 та близько 60%. Пряме 

місцеве оподаткування переважає також в Португалії та Бельгії. 

“Податкова автономія” місцевих бюджетів в Іспанії, Люксембурзі, Канаді, 

Великобританії та Австралії забезпечується за допомогою непрямих місцевих 

податків (різні акцизи, загальний місцевий податок на споживання, податки на 

користування “суспільними благами”. Наприклад, в Іспанії частка непрямих 

податків в загальній сумі поточних доходів місцевих бюджетів складає 43%, в 

Люксембурзі – 54% [1]. 

На сьогоднішній день в структурі доходів місцевих бюджетів економічно 

розвинутих країн світу власні доходи в середньому складають близько 60% усіх 

надходжень, тоді як на трансферти із центрального бюджету –  близько 40%. 

Проте в таких країнах як Італія, Ірландія, Канада, Нідерланди, Португалія 

при формуванні доходів місцевих бюджетів існує велика  залежність від 

трансфертів з центрального бюджету. В вищезазначених країнах трансферти 

складають відповідно від 80 до 62% загальної суми доходів. Отже, можна 

сказати, що частка трансфертів у структурі усіх доходів місцевих бюджетів є 

вагомішою в  країнах унітарного типу (Греція, Нідерланди, Італія), тоді як у 

федеративних вона нижча (США, Німеччина).  

Ефективність функціонування системи міжбюджетних трансфертів в 

окремих країнах безпосередньо пов’язана із ступенем усталеності та 

досконалості нормативної бази, що їх регулюють. В таких країнах як 

Німеччина, Франція, Швеція вже досить добре сформована база, вона 

переглядається дуже рідко. У Франції, наприклад, основні види трансфертів 

визначаються низкою спеціальних законів, усі вони зведені в Кодекс комун, 

Групи місцевих податків 

місцеві прямі та 

непрямі податки 

надбавки до 

загальнодержавних податків 

інші місцеві 

податки 

промислові, 

поземельні податки, податки 

на автомобілі, акцизи на 

бензин алкогольні напої 
тощо 

надбавки до 

сільськогосподарського, 

прибуткового податків 

податки на 

собак, на заняття 

торгівлею, на 

власників 

транспортних засобів, 

за видачу ліцензій 
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Адміністративний кодекс місцевого самоврядування тощо. В Німеччині 

визначення основних видів трансфертів, що передаються землям закріплені в 

так званій Фінансовій Конституції, також чітко законодавчо визначено 

механізм надання бюджетних трансфертів [4]. 

Якщо говорити про Україну, то тут нормативна база надання трансфертів з 

Державного бюджету місцевим знаходиться ще на досить низькому рівні. Це 

має негативний вплив на розвиток місцевого самоврядування.  

В економічно розвинутих країнах досить великою популярністю 

користується “теорія соціального федералізму” чи, як її ще називають, “теорія 

місцевих фінансів або багаторівневого державного господарства”. Почали 

працювати над нею в кінці 50-х і в 60-і роки видатні американські вчені-

економісти К. Белл, В. Баумаль, В. Оутс та інші. Особливо інтенсивно 

дослідження в цьому напрямку проводились в 70-і та 80-і роки. Досить цінний 

вклад в цю теорію також внесли наступні вчені: Д. Фрідмен, З. Лібенстайн, Р. 

Хілл. І. Гоц та інші. За цією теорією, все господарство держави в цілому 

представляє “багаторівневу систему державного господарства“, в якій між 

рівнями влади існує розподіл функцій управління, а також юридичне 

підпорядкування їх по вертикалі. В центрі досліджень стоять наступні питання: 

найбільш оптимальна кількість рівнів державного управління та розподіл 

повноважень між ними, ступінь втручання центральних органів влади в 

управління і фінансування видатків органів місцевої влади (в першу чергу  

місцевих податків), рівень найбільш ефективного фінансування видатків на 

соціальну сферу (обласний або муніципальний), форма та методи контролю за 

витратами на всіх рівнях економіки держави. 

Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонування 

територіальних громад, здатних вирішувати питання саморозвитку. Така 

здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується 

через формування доходів місцевих бюджетів. 

Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів територіальних 

громад активно досліджують такі вчені, як Бартчук Ю. А., Городецька Т. Є., 

Дулік Т. О., Мельник П. В., Огородник М. М. та інші. Як відмічає Кузьменко 

О.А., однією з проблем органів місцевого самоврядування є недостатній обсяг 

дохідної частини місцевих бюджетів та високий рівень дотаційності місцевих 

бюджетів [1, с. 74]. 

Тому актуальним є питання формування доходної частини місцевих 

бюджетів за рахунок джерел, надходження від яких є фінансово значимими, 

стабільними, і витрати по адмініструванню яких є набагато меншими від 

надходжень. Цю актуальність посилює ситуація, яка склалась в нашій країні  на 

сьогоднішній день. Військові дії на Сході України вимагають значних витрат 

бюджету. Економічна ситуація в Україні на початок 2015 не сприяє зростанню 

бізнес активності, проте саме український бізнес є головним джерелом 

надходження коштів до бюджету. 

Виходом у цій ситуації стало внесення Законом України від 28.12.2014 

(закон №71) низки змін до Податкового кодексу України. Зокрема, з 1 січня 

2015 року до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, 
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до місцевих зборів - збір за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичний збір. Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю[3]. 

Податок на нерухоме майно є привабливим на роль засобу, покликаного 

задовольнити потреби місцевих органів влади в наповненні доходів місцевих 

бюджетів, з кількох причин. Як свідчить досвід країн, таких як Велика 

Британія, Франція, Німеччина, Голландія, база податку на нерухоме майно є 

відносно мало мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко, 

навіть за умов різних ставок податку на нерухоме майно у різних місцях.   

Податок на нерухоме майно може також бути ефективним засобом 

оподаткування доходів, одержаних у тіньовій економіці. Також, цей податок є 

відносно стабільним, попри коливання в економічному циклі, і, якщо він буде 

правильно побудований, то адмініструвати його буде неважко, потрібно буде 

лише чітко визначити інституційні вимоги до запровадження цього податку. 

Також Законом № 71  від 28.12.2014 скасовано збір за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності, фіксований сільськогосподарський податок 

трансформовано в єдиний податок (виділено в окрему четверту групу), введено 

третю групу платників єдиного податку - юридичних осіб взамін четвертої та 

шостої груп [3]. 

Відповідно до п. 12.3 ст. 12 Кодексу сільські, селищні і міські ради у 

межах повноважень та з урахуванням граничних розмірів ставок встановлюють 

своїми рішеннями місцеві податки і збори, які є обов'язковими до сплати на 

території відповідних територіальних громад. Оскільки плату за 

землю віднесено до місцевих податків і зборів, місцеві ради на виконання 

вимог чинного законодавства повинні прийняти рішення про встановлення 

податку на майно в частині плати за землю і, зокрема, визначити ставки 

земельного податку та перелік пільг зі сплати податку [2].  

 Також, з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України № 71 від 

28.12.2014 запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних 

товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше 

паливо) у розмірі 5% та одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства  

Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують 

безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого 

некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі 

на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання 

громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, 

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у 

підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, зокрема нафтопродукти, 

насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, 

біодизель, скраплений газ тощо [3]. 

Щодо транспортного податку, то його платниками є фізичні та юридичні 

особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з 

чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 

267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу є об'єктами  оподаткування. 
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Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 

років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Проте з цього 

приводу містяться певні недоліки та суперечності, що потребують 

доопрацювання.   

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 

25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування, а 

базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року[3].  

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію  

з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Сплачується податок 

юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 

декларації 

Розглядаючи нововведення щодо місцевих зборів, зазначимо, що рішення 

про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів і 

туристичного збору, прийняті органами місцевого самоврядування до 2015 

року, є чинними і обов’язкового перегляду не потребують, оскільки норми 

Кодексу, що регламентують порядок справляння цих зборів, не змінювались. 

Слід наголосити, що місцевим радам необхідно невідкладно прийняти 

рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, оскільки відповідно до Закону №71 від 28.12.2014  з 1 січня 2015 

року такий місцевий збір не справляється[3]. 

Отже,  запровадженні нововведення до Податкового кодексу України, 

покликані збільшити податкові доходи до державного бюджети, що сприяло б 

покращенню економічної ситуації в Україні. Провідну роль у реалізації цього 

механізму відіграють місцеві податки до відповідних бюджетів. Підходи щодо 

удосконалення оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, дадуть змогу, по-перше, розширити коло платників податку, 

дотримуючись принципу рівності та справедливості оподаткування, по-друге, 

збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів, по-третє, покращити 

фінансування суспільних потреб територіальних громад, по-четверте, 

попередити ухилення від оподаткування об’єктів нерухомості.  
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОДАТКОВА РОБОТА В СФЕРІ МІСЦЕВОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

У статті розглянуто особливості організації контролю при справлянні 

місцевих податків і зборів в умовах ринкової економіки, визначено напрямки 

оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів в 

Україні, розглянуто зміст та роль податкового контролю та визначено 

проблеми та перспективи  їх вирішення у сфері місцевого оподаткування. 

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеве оподаткування, податковий 

контроль, податкова робота, місцеві бюджети. 

Важливою науковою проблемою на сьогодні і далі залишається 

організація контролю при справлянні місцевих податків і зборів в умовах 

ринкової економіки, а також те, що окремі місцеві податки і збори 

передбачають фіксовану ставку оподаткування, яка є символічною і не 

індексувалася жодного разу. 

Досить часто сьогодні звертається увага і на такі проблемні аспекти, як 

присутність недоліків у фіскальному адмініструванні місцевих податків і зборів 

(наявність значних сум недоїмки, переплат, невиправданих пільг), відсутність 

самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на 

своїй території власних податків та зборів, що частково призводить  до  

незацікавленості  місцевих влад у  додатковому залученні коштів від їх 

справляння. Крім цього, неабияким гальмівним фактором розвитку інституту 

місцевого оподаткування є також нерозвиненість місцевих податків, що 

відображають політику місцевої влади, серед яких екологічні податки, плата за 

певні послуги місцевих органів влади тощо [5, c.19-21] 

Як бачимо, ситуація, що склалась  у вітчизняній системі місцевих 

податків і зборів змушує порушити питання про радикальне перетворення всієї 

системи місцевого оподаткування, що в перспективі стане передумовою до 

удосконалення всієї фінансової системи України. 

Але, в процесі реформування інституту місцевих податків і зборів  

необхідно чітко усвідомлювати, що фундаментальною основою для цього може 

стати лише вироблення кардинально нового мислення, нового підходу до 

місцевого оподаткування, обов'язкове узагальнення світового та історичного 

досвіду місцевого оподаткування з наступним творчим його втіленням в 

Україні на основі врахування багаторічної історії та менталітету українського 

народу. 

У контексті вищесказаного, першочергово виявляється доцільним 

негайне вирішення питання оновлення правового регламентування справляння 

місцевих податків і зборів через прийняття Закону «Про місцеві податки і 

збори», врахувавши при цьому суттєві зміни, що мали місце у відносинах 

власності, реальних доходах населення та соціальній структурі. Разом з тим, 

розв'язати низку проблем системного характеру у сфері податкових відносин 

просто не можливо без прийняття Податкового кодексу України. 
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У перспективі, надходження від цих податків дадуть змогу встановити 

залежність між обсягами місцевих бюджетів і результатами господарювання 

підприємств, кількістю створених робочих місць, рівнем оплати праці 

працівників тощо, що, в свою чергу, змусить органи місцевого самоврядування 

активніше розв'язувати проблеми зайнятості, створювати спрятливі умови для 

розвитку підприємництва, зокрема середнього  і малого бізнесу. 

Піднесення ролі місцевого оподаткування просто неможливе без 

запровадження такого важливого податку, як податок на нерухоме майно, який 

здатен забезпечити низку переваг як для місцевої, так і для загальної податкової 

системи України. По-перше, податок на майно  може забезпечити стабільне 

надходження коштів до місцевих бюджетів. По-друге, оскільки нерухоме майно 

не може бути переміщене, тому можливі регіональні відмінності в його ставках 

не спричинять небажані наслідки. По-третє, використання такого податку буде 

сприяти більш ефективному управлінню органами місцевої влади об'єктами 

нерухомості, враховуючи при цьому інтереси місцевого населення. Разом з тим, 

організувати ефективне майнове оподаткування непросто. При цьому 

виникають проблеми повного охоплення об'єктів оподаткування, точної оцінки 

їх вартості та дієвого механізму стягнення податку. Крім того, потрібно 

враховувати, що, за свідченнями американських вчених, податок на майно не 

користується особливою популярністю, оскільки ним обкладається така форма 

матеріальних цінностей, яку неможливо приховати. Це, напевно, головні 

причини, які стоять на перешкоді встановлення і справляння цього виду 

платежу в нашій країні [4, c.45]. 

Також досить актуальним є вирішення на законодавчому рівні питання 

розмежування сфер діяльності та взаємодії органів державної податкової 

служби й органів місцевого самоврядування, зокрема у забезпеченні 

справляння місцевих податків і зборів. Можливо це зробити шляхом внесення 

відповідних змін і доповнень до законів України «Про державну податкову 

службу в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

законодавчих і нормативних актів, які регулюють відповідні питання. 

Не менш важливою є і активізація роботи з підвищення правової 

культури населення, зокрема роз'яснення податкового законодавства, значення 

своєчасності й повноти сплати податків, а  також   відповідальності за   

ухилення від їх сплати, у  відповідності до чого посилення потребує державний 

контроль за додержанням чинного законодавства щодо оподаткування, 

справляння передбачених законом місцевих податків і зборів. 

Сьогодні також багато розмов ведеться про проблематичність системи 

місцевого оподаткування. При цьому, неодноразово, як з боку наукових кіл, так 

і з боку політичних діячів констатується факт її невідповідності 

загальновизнаним світовою практикою критеріям самодостатності та 

економічної доцільності. 

Крім цього, необхідно, щоб система оподаткування місцевими податками 

і зборами відповідала ще й таким вимогам : по-перше, тягар місцевих податків і 

зборів повинен лежати на місцевих жителях, бо в цьому випадку місцеві органи 

державного управління нестимуть відповідальність перед ними, а отже, 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 73 

ефективніше надаватимуть суспільні блага та послуги;  подібно до будь-яких 

інших податків чи зборів, місцеві податки та збори повинні зводити до 

мінімуму викривлення (деформацію) вибору в галузі споживання і 

виробництва.  по-третє, важливо, щоб видатки на адміністрування та 

забезпечення дотримання платниками правил добровільної сплати місцевих 

податків були невисокими; по-четверте, система місцевих податків і зборів 

повинна створювати рівні можливості для всіх територій щодо мобілізації 

доходів, адже на сьогодні у сприятливіших умовах перебувають лише великі 

громади.[3, с. 47-48] 

Внаслідок забезпечення умов виконання стратегічних цілей кожен 

громадянин або суб'єкт підприємницької діяльності повинен відчути повну 

захищеність від будь-якого упередженого ставлення з боку органів податкового 

контролю та мати можливість працювати без їхнього необґрунтованого 

втручання, дотриму-ючись законодавства. 

Розглядаючи питання податкового контролю, варто пам'ятати, що одна з 

головних вимог його здійснення випливає з відомого ще з давнини принципу 

оподатковування: контроль має давати значно більше коштів, ніж витрачається 

на його проведення (принцип дешевини та ефективності податкової системи). 

На жаль, сучасна практика здійснення податкового контролю ще не повною 

мірою відповідає цим вимогам [2]. 

Дотримання цих вимог є запорукою створення міцної, стабільної 

податкової роботи на рівні місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній 

реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів. 

На сучасному етапі розвиток місцевого самоврядування визначений 

одним із найважливіших напрямків державної політики. Проте, формальне 

розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, яке 

начебто відбувається протягом останніх років, водночас не супроводжується 

адекватним збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що надходять у їх 

розпорядження.  Фактично, і надалі   незначними залишаються власні доходи 

місцевих бюджетів, серед яких, на жаль, і такий перспективний фіскальний 

інструмент, як місцеві податки і збори, що може бути потужним джерелом 

забезпечення поточних потреб місцевої влади. Але діюча система 

оподаткування, не дає можливості використання інституту місцевих податків і 

зборів, як потужного джерела наповнення місцевих бюджетів, що висуває на 

перший план питання її кардинального, але поступового, реформування. У 

контексті вищесказаного, аналіз дослідження проблемних аспектів 

оподаткування місцевими податками і зборами, а також пошук перспективних 

напрямів посилення їх фіскального значення   набуває особливої актуальності в 

міру розвитку сучасних трансформаційних процесів, пов'язаних з 

утвердженням в Україні ринкової моделі господарювання. 

Але, насамперед, чи  не найважливішою проблемою у цій сфері являється 

недосконалість законодавчого забезпечення, що, як наслідок, породжує і безліч 

інших проблематичних аспектів у сучасній системі місцевого оподаткування.  

Так, хоча і за період з 1993 року по даний час податкове законодавство 

динамічно вдосконалювалося, проте, система місцевих податків і зборів 
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практично  постійно залишалася осторонь, , що  і призвело до парадоксальної 

ситуації, коли  місцеві податки і збори справляються до місцевих бюджетів 

фактично за правилами, встановленими більше 15-ти років тому, які абсолютно 

не відповідають вимогам сьогодення та не враховують низки сучасних 

економічних реалій. 

 Сьогодні, впевнено можна стверджувати, що фактично, інститут 

місцевих податків і зборів як структурна частина податкового права ще не 

отримав достатнього науково-теоретичного обґрунтування. Недостатньо  

вирішеними  залишаються  питання  вдосконалення співвідношення центру і 

регіонів щодо регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування, 

забезпечення єдиного державного підходу до вирішення цих питань; наукового 

аналізу природи місцевих податків і зборів та їх відмінностей від 

загальнодержавних тощо. Серйозною проблемою на сьогодні є і те, що 

законодавчо закріплені місцеві податки і збори загалом, та їх ставки зокрема, не 

враховують реальних можливостей платників, а отже, не виконують 

стимулюючої функції. Як наслідок, такі вади негативно позначаються на 

дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності 

бюджетного устрою України в цілому. 

Загалом,  інститут місцевих податків і зборів в Україні порівняно з 

практикою західних країн є фактично  недієздатним, не виконуючи при цьому 

тих функцій, які покладені на нього законодавством. Це головним чином 

зумовлено вкрай мізерною  роллю місцевих податків і зборів у формуванні 

фінансів органів місцевого самоврядування. 

 Крім цього, неабияким недоліком сучасної вітчизняної системи 

місцевого оподаткування та податкової роботи на рівні місцевого 

оподаткування є наявність тих місцевих податків і зборів, які з плином часу 

виявили свою недоцільність, не мають фіскального значення або є економічно 

необгрунтованими;  місцевих податків і зборів, не характерних  як для України 

загалом так і для її регіонів зокрема через відсутність бази оподаткування; 

наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування яких 

перевищують надходження від них (іподромні збори, збір з власників собак, та 

ін.). Все це свідчить про нераціональність вітчизняної структури надходжень 

місцевих податків і зборів, що доповнюється ще й нерівномірністю розміщення 

бази оподаткування  по території України. 
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У статті досліджені особливості модернізації фінансової системи України в 

умовах глобалізаційних процесів. Визначено необхідність модернізації, отже 

оновлення та удосконалення, формування сучасного вигляду тощо, фінансової 

системи України. Показано, що глобалізаційні процеси пов’язані зі 

структуризацією національних економік. 

Ключові слова: глобалізація, фінанси, ТНК, фінансова політика, фінансова 
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Глобалізаційні процеси, що пов’язані зі структуризацією національних 

економік, у частині виділення в їх складі окремих секторів викликають потребу 

в модернізації фінансової системи України. 

Значний внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку 

та структуризації фінансової системи в Україні зробили вітчизняні вчені, 

зокрема, В. Андрущенко, О. Василик, О. Гаврилюк, А. Гальчинський, В. Геєць, 

А. Даниленко, В. Дем’янишин, О. Десятнюк, О. Кириленко, В. Опарін, В. 

Федосов, А. Філіпенко, С. Юрій, П. Юхименко та ін. 

Метою статті є визначення напрямів модернізації фінансової системи 

України в умовах глобалізаційних процесів. 

Необхідність модернізації, отже оновлення (удосконалення, формування 

сучасного вигляду тощо) фінансової системи кожної країни виникає по мірі 

входження її економіки у світове господарство та зростання залежності від 

зовнішніх факторів впливу. Для України з її відкритою економікою 

необхідність модернізації фінансової системи є особливо актуальною. 

Формування сучасної моделі фінансової системи України передбачає виділення 

у її складі однойменних секторів, що значно розширить її зміст, дасть 

можливість уточнити механізми взаємодії між складовими структури, створить 

передумови її адекватної реакції на дію різного роду чинників. Стан фінансової 

системи України, її особливості та проблеми свідчать про відсутність 

системного підходу до використання фінансів у процесі управління економікою 

та соціальною сферою. Її сучасний стан, як у теорії так і на практиці 

характеризується наступним:  

- незважаючи на загальне розуміння системи як певної сукупності 

складових, у дослідженнях переважає фрагментарний підхід. Таким чином, 

фінансова система не відображає реального стану та структури економіки, 

отже, і не контролює належною мірою фінансові потоки, допускає високу 
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тонізацію економіки, є надмірно залежною від зовнішнього світу, що в умовах 

зростаючої глобалізації особливо небезпечно; 

- відсутність розроблених і відповідним чином реалізованих на практиці 

принципів побудови фінансової системи означає відсутність єдиних підходів, 

правил, вимог тощо при формуванні нормативно-правових актів та організації 

фінансової діяльності загалом; 

- економіко-правова нерівність економічних суб’єктів, яка проявляється у 

вибірковому визначенні економічних прав, свобод та відповідальності. 

Фінансова допомога безпосередньо або опосередковано з боку держави у 

багатьох випадках надається одним економічним суб’єктам за рахунок інших, 

що викликає споживацькі очікування, лобізм та корупцію;  

- наявність монопольних переваг та порушення інтересів економічних 

суб’єктів. Це, у свою чергу, викликає масове невиконання існуючих 

нормативно-правових актів, що регулюють фінансово-господарську діяльність 

практично в усіх сферах економіки;  

- відсутність реальної конкуренції у фінансовій сфері, свідченням чого є 

майже однакові, за ціною та якістю умови надання фінансових послуг. При 

значній чисельності фінансових установ споживач фактично не має вибору. Це, 

значною мірою, викликано надмірно вузькою спеціалізацією фінансових 

установ, незважаючи на те, що в сучасних умовах спостерігається процес 

розмивання кордонів між різними видами фінансово-кредитних інститутів. 

Даний процес протікає у двох напрямах. Через розширення переліку послуг 

клієнтам, у тому числі нетрадиційних, а також через проникнення на 

банківський ринок небанківських установ. До останніх можна віднести ощадні, 

страхові, брокерські, трастові компанії, пенсійні фонди, торгово-промислові 

об’єднання тощо; 

- низька здатність до самозабезпечення та саморегулювання, що викликає 

необхідність державного втручання практично в усі сфери діяльності; 

- відсутність належним чином сформованих стимулів для всіх ланок та 

рівнів фінансової системи. Фінансові стимули в їх сучасному виді, не дають 

належних результатів, свідченням чого є висока частка збиткових та 

низькорентабельних підприємств, низький рівень продуктивності праці та 

якості продукції тощо; 

- низька фінансова стійкість та конкурентоспроможність фінансової 

системи, як в цілому так і її окремих складових. Викликана, значною мірою, 

відсутністю економічно обґрунтованих норм та нормативів діяльності, 

регуляторів та стабілізаторів стану економічних суб’єктів;  

- випереджаюче зростання доходів держави та фінансового сектора, що 

суттєво стримує ріст реального сектора економіки; 

- фінансова система є банківсько-орієнтованою, оскільки всі інші 

представники фінансового сектора суттєво відстають у своєму розвитку (мають 

надто низьку капіталізацію), що не дозволяє їм успішно конкурувати на даному 

ринку; 

- зростання ролі міжнародних фінансів, що пов’язано з розширенням 

економічних зв’язків, зростанням впливу міжнародних організацій та 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 77 

фінансових інститутів. Останні надають як фінансову, так і технічну допомогу, 

розробляють та впроваджують міжнародні стандарти поведінки, обліку та 

контролю тощо, у самих різноманітних сферах діяльності. Подібні особливості 

фінансової системи України так чи інакше впливають на її стан та економіку 

загалом. Негативний вплив досить часто переростає у проблеми, які так само, 

як економіка і фінанси, а також їх складові, тісно пов’язані між собою та 

обумовлюють одне одного. Нестача коштів в одному секторі чи галузі 

економіки може викликати ланцюгову реакцію в усіх інших складових, що 

особливо яскраво проявляється в періоди фінансових криз. Тим не менше, 

нестача коштів чи дефіцит фінансових ресурсів, що найбільш поширені на 

практиці та найбільш відомі широкому загалу науковців і практиків, лише 

ззовні виглядають як фінансові проблеми, оскільки мають грошове вираження.  

Слід зазначити, що в державі, в особі наукових установ та органів влади 

постійно ведуться пошуки шляхів оздоровлення економіки, її модернізації та 

подальшого розвитку. Це проявляється у розробці та реалізації різного роду 

проектів, програм, концепцій та стратегій розвитку. Останні, у переважній 

більшості, з економічних, політичних, гносеологічних та багатьох інших 

причин, не дають очікуваних результатів. Їх досягнення, на нашу думку, 

знаходиться у площині реалізації комплексного підходу, отже, збалансованих у 

часі і просторі заходів, направлених на покращення стану економіки і, 

відповідно, соціальної сфери. З точки зору фінансів реалізація такого підходу 

стає можливою за умов гармонізації фінансових відносин на всіх рівнях 

фінансової системи. 

Гармонізація фінансових відносин видається ключовою умовою та 

домінантою розвитку фінансової системи, оскільки її складові тісно пов’язані 

та обумовлюють одне одного. Гармонія, що має грецьке коріння, означає 

скріплення, злагодженість, струнку узгодженість частин єдиного цілого [1, с. 

140]. Таким чином, формування умов фінансової діяльності не повинно носити 

суперечливий характер. На необхідність гармонізації фінансової діяльності 

вказують Ф. Ярошенко та С. Бушуєв, розглядаючи питання багатовекторного 

управління програмами розвитку державних фінансів [2, с. 3]. Висока 

турбулентність фінансової системи України, викликана постійними змінами у 

нормативно-правовому полі економічної діяльності та зростаючою залежністю 

від зовнішніх чинників впливу, значно посилює необхідність її гармонізації. Це 

дозволить запобігати при зміні умов фінансової діяльності виникненню нових 

суперечностей фінансових відносин, їх накопичення та загострення у 

подальшому. Скорочення з відомих причин фінансування державою 

бюджетних установ та організацій  повинно супроводжуватись зростанням їх 

можливостей у самофінансуванні, а зменшення податкового навантаження на 

суб’єктів господарювання – зростанням їх економічної активності та соціальної 

відповідальності. Таким чином, зміни у фінансовій системі, потреба у яких з 

різного роду причин постійно виникає, не повинні погіршувати умови 

економічної діяльності та обмежувати можливості збалансування доходів з 

витратами у жодному із її секторів. Внесення змін у розподільчі та 

перерозподільчі процеси з метою покращення фінансового стану інституційних 
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одиниць та їх об’єднань без прив’язки до покращення результатів фінансово-

господарської діяльності не стає стимулом для економічного зростання та 

напрямом удосконалення фінансової системи. Напрями гармонізації фінансової 

системи знаходяться у площині її інституційної структури, яка відображає 

особливості та ієрархію рівнів фінансових відносин. Останні формуються, в 

залежності від інституційної, галузевої, територіальної приналежності 

інституційних одиниць, існуючої вертикалі управління, дії інших, внутрішнього 

та зовнішнього характеру, чинників впливу. 

Необхідними умовами гармонізації фінансових відносин є виконання 

завдань фінансової системи та дотримання принципів її побудови. До переліку 

завдань фінансової системи нами віднесено фінансове забезпечення діяльності, 

фінансове регулювання економічних та соціальних процесів, фінансове 

стимулювання результатів діяльності. Вони тісно пов’язані та органічно 

доповнюють одне одного. Нестачу коштів можна компенсувати належним 

чином організованим регулюванням та стимулюванням, направленим на 

мобілізацію внутрішніх резервів окремих структурних одиниць та системи в 

цілому. Здійснення запозичень, особливо зовнішніх, при наявності 

невикористаних можливостей домашніх господарств і фінансового сектора є 

результатом неналежного виконання названих вище завдань та недотримання 

принципів або правил організації фінансової діяльності. Без дотримання єдиних 

правил для всіх без виключення суб’єктів системи реальна гармонізація 

фінансових відносин стає неможливою. 

Не менш важливою умовою покращення стану фінансової системи 

України у контексті глобалізаційних процесів є досягнення стійкості 

національної грошової одиниці, що стає можливим при позитивному сальдо 

між доходами та витратами країни на зовнішньому ринку. Стійке перевищення 

імпорту товарів над експортом, що спостерігається в Україні, незважаючи на 

позитивний баланс послуг, викликає нестачу та подорожчання іноземної 

валюти, отже, ріст цін на товари як імпортного так і вітчизняного походження, 

зростання тарифів на послуги тощо, фактично збурює фінансову систему, 

порушуючи усталені зв’язки та пропорції розподілу.  
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 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Перехід до ринкових відносин сприяє підвищенню ролі страхового ринку в 

суспільстві та країні в цілому. Підвищується ступінь ризиків для населення та 

організацій, а також з’являються нові ризики, характерні для ринкової 

економіки. Ринкова інфраструктура передбачає підвищення ролі страхового 

ринку в країні для забезпечення її стабільного розвитку, ефективних 

економічних відносин та підвищення життя населення. Але потреба в 

страхуванні все ще не реалізується, адже проникнення страхових послуг в 

економіку нашої країни та життя громадян є незначним.  

Протягом останніх кількох років, а саме починаючи з 2013 року, розвиток 

страхового ринку України значно сповільнився. Це було викликано тим, що 

проводилась недосконала політика в галузі страхування, не були проведені 

реформи, які б регулювали та підвищили якість надання страхових послуг. Це 

привело до того, що страховий ринок з 2013 р. переживає період стагнації і не 

показує істотного зростання. 

За 2013 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 

становила 2,0%, що на 0,5% більше в порівнянні з 2012 роком; водночас, частка 

чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2013 рік становила 1,5%, та 

залишилась на рівні 2012 року. 

За 2014 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 

становила 1,7%, що на 0,3% менше в порівнянні з 2013 роком; частка чистих 

страхових премій у відношенні до ВВП за 2014 рік становила 1,2%, що на 0,3% 

менше в порівнянні з відповідним показником 2013 року. 

За 2015 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 

становила 1,5%, що на 0,2% менше в порівнянні з 2014 роком; частка чистих 

страхових премій у відношенні до ВВП за 2015 рік становила 1,1%, що на 0,1% 

менше в порівнянні з відповідним показником 2014 року. 

Основними чинниками, що стримують розвиток страхового ринку 

України, є: 

– недосконала політика в галузі державного регулювання і нагляду за 

діяльністю суб’єктів ринку, що сприяє тінізації операцій, збільшенню 

фінансових схем, відпливу капіталу за рубіж;  

– недовіра населення фінансовим установам, в тому числі страховим 

компаніям, і, як наслідок, зниження попиту на страхові послуги; 

– відсутність податкового стимулювання інвестиційної діяльність 

страхових компаній; 

– невелика кількість та невисока якість страхових послуг; 

– відсутність державних програм підготовки страхових посередників; 

– недосконалість механізмів захисту прав страхувальників, непрозорість 

ринку; 
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– слабкий фондовий ринок; як наслідок – відсутність надійних фінансових 

інструментів для інвестування, низька якість активів в покриття страхових 

резервів [1, с. 172-173]. 

Зважаючи на всі викладені проблеми, в країні необхідно вживати заходи, 

що стимулюватимуть розвиток страхового ринку. Саме тому Українська 

федерація убезпечення (УФУ) протягом останніх років розробила та 

представила ряд пропозицій щодо відродження страхового ринку України. Ці 

пропозиції містили окремі проекти законів, концепцій, які б сприяли 

оновленню страхового законодавства та подолали фінансову кризу в цій сфері. 

Всі ці пропозиції та документи повинні допомогти розбудувати в країні 

прозорий, ефективний та конкурентний страховий ринок, який надаватиме 

високоякісні послуги та стане частиною європейського ринку. 

УФУ представило свій власний проект «Стратегія розвитку страхового 

ринку України на 2012-2021 роки», який повинен повернути довіру громадян до 

страхування, тобто надати йому суспільно-корисну функцію з захисту 

майнових інтересів громадян. Крім того дана стратегія має на меті побудову 

відкритого, конкуренто- та платоспроможного ринку з сучасною 

інфраструктурою, широким асортиментом якісних страхових послуг та 

захистом прав страхувальників [2]. 

Основними завданнями реалізації Стратегії є:  

1) боротьба з наслідками кризи та відродження страхового ринку;  

2) розбудова відкритого, ефективного, конкурентного страхового ринку, що 

передбачає державний нагляд за ним;  

3) забезпечення реального захисту прав страхувальників;  

4) удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві;  

5) сприяння поширенню та розвитку страхових послуг;  

6) входження українського страхового ринку до світового фінансового 

ринку. 

Реалізація Стратегії повинна створити умови, що сприятимуть сталому 

розвитку страхового ринку України, його конкурентоспроможності в умовах 

інтеграції у світовий фінансовий простір, та забезпечити:  

– державний нагляд та регулювання ринку страхування; 

– потреби державного та приватного сектору в якісних страхових послугах; 

– досягнення рівня проникнення страхування до 5 відсотків ВВП України; 

– потреби держави в інвестиційних ресурсах на рівні 100 млрд. грн., у тому 

числі в довгострокових інвестиційних ресурсах на рівні 50 млрд. грн.;  

– збільшення щорічних виплат страхових відшкодувань до 30 млрд. грн. у 

2021 році;  

– зменшення вартості залученого капіталу для підприємств, що страхують 

свої ризики;  

– підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому;  

– необхідну кількість страхових компаній, відповідно до попиту на страхові 

послуги, гарантованого рівня платоспроможності, визначеного законодавством, 

стану конкуренції та витрат держави для здійснення нагляду та регулювання; 

– створення додаткових робочих місць на 50 тис. осіб;  
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– збільшення надходжень до бюджету та фондів соціального страхування за 

рахунок сплачених страховиками податків і внесків понад 3 млрд. грн. у 2021 

році [3]. 

Отже, розвиток страхового ринку України є сповільненим, що зумовлено 

економічними кризами, недосконалою нормативно-правовою базою, високим 

рівнем недовіри громадян до страхових компаній. Для підвищення рівня 

розвитку страхового ринку України необхідно дотримуватися стратегії його 

розвитку, яка була розроблена Українською федерацію убезпечення та 

спрямована на побудову в Україні прозорого страхового ринку європейського 

зразка. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено сучасний стан страхового ринку України, виокремлено 

основні проблеми його функціонування та запропоновані шляхи вдосконалення 

страхового ринку в сучасних умовах на основі зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: страхування, страховий бізнес, регулювання страхової 

діяльності, перестрахування, страховий ринок, інтеграція, модернізація 

Постановка проблеми. Страхова справа є ланкою фінансово-кредитної 

системи, яка вважається однією із найбільш інтегрованих форм фінансової 

діяльності. Страховий ринок  України на сьогодні лише частково виконує свої 

соціально-економічні функції в державі. Навіть незважаючи на процеси 

поглинання і капіталізацію страхових компаній, лібералізації торгівлі 

страховими послугами, підвищення темпів зростання та якості надання окремих 

видів страхування, впровадження нових страхових продуктів, довіра населення 

до діяльності страхових компаній і досі залишається вкрай низькою. Однією із 

причин такої ситуації є низький рівень ефективності державного регулювання 

та нагляду за страховою діяльністю в Україні.  

Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено 

необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення 

страхової діяльності в Україні. 
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Метою статті є визначення напрямів удосконалення функціонування 

ринку страхових послуг України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Страхування охоплює широкий 

понятійний апарат та складну інституційно-функціональну структуру. 

Практичні аспекти функціонування страхового ринку та формування попиту та 

пропозиції на страхові послуги у своїх працях висвітлює Базилевич В. Д.  

Осадець С. С. та Шірінян Л. В. досліджують  процеси організації та управління 

страховою діяльністю Козоріз Г. Г.  звертає увагу на сутність та інструментарій 

модернізації вітчизняного страхового ринку. У своїх працях Вовчак О. Д. 

висвітлює досвід страхової діяльності, акцентуючи увагу на проблемах 

законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. 

Роль страхування в економічному житті суспільства, основні показники 

фінансової надійності страховика та оподаткування вітчизняного страхового 

підприємництва досліджує Говорушко Т. А.  Не дивлячись на велику кількість 

наукових робіт по даній тематиці, питання підвищення ефективності діяльності 

страхової діяльності в Україні залишається недостатньо дослідженим. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Страховий ринок потенційно 

може стати важливою частиною фінансово-інвестиційного механізму 

економіки країни, тому що є одним із найдинамічних її сегментів., Як важливий 

елемент сучасного життя, страхування сьогодні ще не стало фактором 

забезпечення стійкості бізнесу та впевненості суспільства у завтрашньому дні. 

Обсяг страхових операцій залишається мізерним. Реальне довгострокове 

страхування життя, пенсійне страхування, страхування підприємницьких 

ризиків складає незначну частку у галузевому страхуванні [5, с. 56]. 

Рівень розвитку страхування в країні є одним із основних показників 

ефективності функціонування бізнес-середовища. Існує ряд перешкод для 

успішного функціонування страхового ринку України. Серед них варто 

відмітити такі як політична нестабільність в країні, слабкі зовнішньоекономічні 

зв'язки України у сфері страхування, нерозвиненість національної страхової 

інфраструктури, низькі показники конкурентоспроможності українських 

страхових компаній.  

Хоча страховий ринок України і пройшов стадію формування, але досі 

знаходиться на етапі свого розвитку. За оцінками експертів, покриття 

страхового поля в Україні становить 3–5%, тоді як у країнах Західної Європи – 

понад 90%. Це свідчить про наявність в Україні великих невикористаних 

резервів розвитку страхового ринку, реалізація яких значною мірою залежить 

від ефективності функціонування національної економіки [7, с. 31].  

На сучасному етапі страховому ринку України притаманний ряд 

характерних особливостей (рис. 1). 

Одним із важливих завдань та можливих напрямів входження 

страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство є 

впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні. Це можливо при 

врахуванні внутрішніх можливостей держави, пов'язаних із її економічним та 

політичним становищем, фінансовою стабільністю та законодавчою базою у 

галузі страхування. 
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Практично всі підходи до страхування у зарубіжних країнах 

зводяться саме до його ролі у різних сферах виробництва та фінансово-

кредитної системи. 

 
Рисунок 1. Основні атрибути, що характеризують розвиток страхового 

ринку на сучасному етапі 

 

Для прикладу візьмемо той факт, що структура польського страхового 

ринку відрізняється від структури українського кількістю компаній, наявністю 

товариств взаємного страхування, співвідношенням компаній   загального 

страхування та страхування життя, рівнем монополізації страхового ринку, 

часткою іноземного капіталу в статутних фондах страховиків та наявністю на 

ринку не лише компаній з іноземним капіталом, а й головних філій іноземних 

страховиків. 

Із кількості учасників інфраструктури, які діють лише на страховому ринку 

Польщі, насамперед необхідно відзначити Речника застрахованих, Страховий 

гарантійний фонд і Фундацію (Фонд) страхової освіти. Перші два існують як 

обов’язкові інститути на підставі страхового законодавства. Речник 

застрахованих діє на підставі закону «Про страховий нагляд та про Речника 

застрахованих». Основним його обов’язком є розгляд скарг та заяв 

застрахованих осіб стосовно дій страхових компаній і недержавних пенсійних 

фондів, а також експертиза проектів правових документів, пов’язаних з 

діяльністю страхового ринку. Речник застрахованих та його апарат 

фінансується за рахунок внесків страхових компаній та відкритих недержавних 

пенсійних фондів. Для страхових компаній розмір внеску складає 0,01% від 

суми зібраних платежів-брутто, для недержавних пенсійних фондів – 0,01% від 

суми сплачених внесків [2, с. 171]. 

Освітня роль Речника застрахованих значною мірою реалізується за 

допомогою Фундації страхової освіти. Це добровільна структура, заснована 

Речником застрахованих для поширення серед населення знань про 

страхування і підвищення його страхової культури. Фундація існує із 1998 року 

і має кілька постійних проектів. До них, насамперед, належить щорічний 

Атрибути 

встановлення тісних взаємозв’язків між національними ринками на 

базі створення єдиного культурного, інформаційного та економічного 

простору 
впровадження міжнародних стандартів страхування 

уніфікація процесів страхування 

використання передових технологій страхування та впровадження їх 

на національних ринках менш розвинених країн світу 

формування та розповсюдження міжнародних інформаційно-

комунікаційних систем як техніко-технологічної бази для розширення меж 

страхового бізнесу 

створення нових інтегрованих інститутів страхування міжнародного 

рівня 
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конкурс дисертацій, магістерських та бакалаврських робіт зі страхової тематики 

з друкуванням на сторінках «Страхової газети» робіт переможців [2, с. 173]. 

В інфраструктурі вітчизняного страхового ринку інституції подібної до 

Речника застрахованих та Фундації страхової освіти немає. А їх наявність для 

українського страхового ринку, на нашу думку, була б дуже доречною. 

Ще одним важливим інфраструктурним елементом страхового ринку 

Польщі є Страховий гарантійний фонд. Його існування передбачене законом 

«Про обов’язкове страхування, Страховий гарантійний фонд та Польське бюро 

транспортних страховиків». Цей фонд виконує два основних і низку додаткових 

завдань. Першим основним завданням фонду є виплата відшкодувань згідно з 

договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності та 

обов’язкового страхування відповідальності фермерів за випадки, що трапилися 

на території Польщі. Другим основним завданням фонду є виплата збитків у 

разі банкрутства страхових компаній. Додатковою функцією Страхового 

гарантійного фонду є надання поворотної фінансової допомоги страховим 

компаніям, які в результаті трансформацій прийняли страхові портфелі з 

договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів та обов’язкового страхування відповідальності фермерів 

від інших компаній, і яким тимчасово не вистачає коштів для здійснення 

страхових виплат. Крім того, цей фонд веде реєстр договорів обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

Учасниками фонду автоматично стають усі страхові компанії, які укладають 

договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів і обов’язкового страхування відповідальності фермерів. 

Компанії зі страхування життя стають учасниками цього фонду лише при 

оголошенні банкрутства та при умові сплати певного внеску [2,  с. 174]. 

Щодо США, то там не існує єдиної для держави системи страхування. 

Кожний штат самостійно розробляє страхове законодавство. В таких умовах 

страхові організації мають широкі повноваження у розробці власної страхової 

політики, визначенні розмірів платежів та практики їх відрахування, 

відшкодування збитків. Це є специфічною особливістю американського 

страхового ринку. 

Діяльність всіх страховиків у США досить ретельно аналізується трьома 

основними консалтинговими організаціями A.m.best, Moody S, Stan-dart&poors, 

які щоквартально видають каталоги. У них публікуються офіційні рейтинги 

страхових організацій за надійністю для клієнта та дані за станом їх 

платоспроможності. Основними показниками, які аналізуються, є: фінансове 

положення, виплата за позовами та рівень сервісу, безпека та запобігання 

втратам, гнучкість в роботі організації, вартість послуг. Рівень втрат, доходи та 

коефіцієнт прибутку по інвестиціях, рівень дебіторської заборгованості 

вважаються основними критеріями ефективності роботи страховика. 

Розглянемо характерні особливості діяльності ринку страхових послуг у 

Великобританії. До цього часу англійський страховий ринок за деякими 

показниками не має рівних у світі. Британські страхові товариства 
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функціонують у 43 країнах. Майже 1/10 всіх страхових премій в світі 

акумулюэться на рахунках британських страхових товариств. 

Якщо розглядати інституційну структуру страхового ринку 

Великобританії, то вона представлена акціонерними суспільствами, 

суспільствами взаємного страхування, відділеннями та представництвами 

іноземних страхових організацій. Відповідно до директив ЄС страхові 

організації не мають права займатися будь-яким іншим видом бізнесу окрім 

страхування. 

Важливою особливістю структури англійського страхового ринку є 

система захисту страхувальників та страховий фонд, що формується за рахунок 

страхових організацій. Рівень відрахувань, які спрямовуються до 

компенсаційного фонду, заснований на величині страхової нетто-премії, яка 

акумулюється за договорами страхування. Засоби даного фонду будуть 

використані для компенсації повністю або частково втрат за договорами 

обов'язкового страхування у разі банкрутства страхової організації. 

Страховий ринок Німеччини має ряд особливостей. По-перше, має місце 

тісний взаємозв'язок страхового бізнесу з крупним промисловим капіталом, 

широко поширена взаємна участь в капіталі і в управлінні. По-друге, страховий 

ринок знаходиться під суворим контролем держави. Третя, і важлива 

особливість німецького ринку – банкострахування (банкоссюренс), коли 

страхова організація в своїх торгівельних пунктах займається не лише 

страхуванням, але і наданням банківських послуг. Німеччина – справжній 

світовий центр перестрахування, послугами якої користуються страхові 

компанії багатьох розвинених країн світу [10, с. 24]. 

Щодо перспектив розвитку процесу перестрахування в Україні, то вона  

пов’язана із розвитком страхових посередників, створенням їх центральних та 

регіональних об’єднань. Аналізуючи ситуацію, яка склалася на страховому 

ринку, Варто відзначити, що на страховому ринку відсутня інфраструктура 

страхового посередницького ринку. Серед проблем у напрямку становлення 

інститутів даного сегменту варто виділити такі проблеми:  

- відсутність державної концепції та програми створення інституту 

страхових посередників, 

- ігнорування ролі страхового посередника в підвищенні якості страхових 

послуг,  

- відсутність страхової культури у населення, негативне ставлення 

суспільства до посередництва в цілому і до страхування безпосередньо.  

Враховуючи досвід Німеччини, доцільним вважаємо: 

- введення у страховий бізнес України такого явища, як банкострахування 

(банкоссюренс); 

- розробка державної концепціїї та програми створення інституту 

страхових посередників; 

- виховання страхової культури у населення шляхом проведення 

різноманітних тренінгів, семінарів, вебінарів; 

- надання можливості пересічним громадянам побачити роботу страхових 

компаній чи страхових посередників «изнутри», що дасть можливість зламати 
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стереотип населення, що «страхування – це не спосіб мінімізації ризиків 

населення, а в першу чергу, спосіб отримання прибутку страховою компанією 

шляхом фальсифікації»; 

- створення центральних та регіональних об’єднань страхових 

посередників. 

 Для швейцарського страхового ринку характерне тісне переплетення 

національного і іноземного капіталів. Страхові організації часто є 

транснаціональними корпораціями з широко представленими зарубіжними 

інтересами. Для страхових організацій Швейцарії характерна активна 

інвестиційна діяльність на ринку капіталів. Більше 50% всіх активів страхових 

організацій розміщено у формі позик і інвестицій в облігації [11, с. 925]. 

У багатьох країнах світу створені інститути, які обслуговують 

та контролюють страховий бізнес. Нині це актуально і для України, тому що 

уже давно назріла необхідність організації таких експертних 

служб: сюрвейєрів, кваліфікованих менеджерів, консультантів з питань 

ризиків, інспекторів за позовами. Відчувається нестача спеціалістів з актуарних 

розрахунків, статистики та юристів, компетентних саме у галузі страхування.  

Важливим елементом системи підготовки страховиків повинна стати вища 

школа, що для України є питанням перспективи. На Заході цей вид освіти 

досить поширений і існує сітка навчальних закладів. У США – це Нью-

Йоркський страховий коледж, який займає важливе місце в системі світової 

вищої страхової освіти. В Англії – The Chartedinsurance institute (London), у 

Франції – Ecole de assurance (Париж). У Нью-Йоркському коледжі 4-5-річне 

навчання: ступені бакалаврів і магістрів в галузі фінансів і управління бізнесом 

із спеціалізацією зі страхування або бакалавра в галузі актуарних наук. B Італії 

римський університет «La Sapienza» за чотири роки готує бакалаврів із 

статистичних і актуарних наук та бакалаврів із страхового права. У Швейцарії 

тільки спеціалістів-актуаріїв готують у чотирьох німецькомовних і двох 

франкомовних ВНЗ [6, с. 35]. 

Системи вищої страхової освіти потребують об'єднаних зусиль вищих 

навчальних закладів,  державних органів та страховиків. Варто відмітити, що 

страхові компанії мають потребу в страхових кадрах різної спеціалізації: 

менеджерах, правниках, актуаріях, фінансистах тощо. Враховуючи цю 

особливість, підготовка настільки широкого спектру спеціалістів у межах 

одного вузу просто неможлива. Таким чином, доцільним вважаємо введення 

відповідної спеціалізації в різних ВНЗ. 

Щоб прискорити реформування страхової справи до рівня європейських 

стандартів, зробити страхування надійним захистом від ризиків, зумовлених 

непередбачуваними обставинами, необхідно  покращити інформаційне, наукове 

і кадрове забезпечення галузі. В країні немає належної інформаційної бази, де б 

зосереджувались дані про ризики, їх покриття, тенденції і нанесену шкоду. 

Крім того, слід створити належні умови для користування наявною 

інформацією [8, с. 130]. Головними задачами розвитку страхування є 

підвищення конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості 

страхових компаній, розвиток сучасної інфраструктури страхового ринку, 
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створення єдиних баз даних страхових компаній. Пріоритетним є розвиток 

класичних видів довгострокового і накопичувального особистого страхування, 

вдосконалення правових і організаційних основ обов’язкового страхування [9, 

с. 102]. 

У Стратегії розвитку страхового ринку України в 2012–2020 роках, 

розробленій  українською федерацією убезпечення, сформовано мету – 

відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту 

майнових інтересів членів суспільства та держави на основі розбудови 

конкурентоспроможного, платоспроможного страхового ринку, з привабливим 

та широким асортиментом якісних страхових послуг та сучасними методами 

регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання. В межах 

визначеної мети, сформовано ряд перспективних завдань (рис. 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2. Основні завдання Стратегії розвитку страхового ринку України 

в 2012–2020 роках 

 

Узагальнюючи вищевикладене, можна визначити комплекс заходів,  

спрямованих на подолання проблем страхового ринку України (рис. 3).  

Важливого значення набуває кооперування між українськими й 

іноземними спеціалізованими ВНЗ, визнання українських дипломів за 

кордоном на основі уніфікації навчальних програм та навчальних матеріалів. 

Висновки. Дослідження стану ринку страхових послуг України 

підтверджує наявність серйозних перешкод, які стримують його розвиток, та 

обумовлює необхідність вдосконалення державної політики ефективного 

регулювання страхового бізнесу із урахуванням загальнонаціональних 

економічних пріоритетів.  
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Рисунок 3. Комплекс заходів,  спрямованих на подолання проблем 

страхового ринку України 
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У статті досліджується економічна безпека як важлива категорія для  

теоретичної концепції національної безпеки. В даному дослідженні розглянуто 

основні сучасні підходи до визначення економічної безпеки, виокремлено основні  

її структурні складові.  

Ключові слова: безпека, національна безпека, економічна безпека, державна 

економічна політика, інститути забезпечення економічної безпеки. 

Трансформаційні зміни в економічних системах розвинутих та перехідних 

економічних системах, глобалізаційні процеси на початку нового тисячоліття 

спричинили значне підвищення наукового інтересу до вивчення проблем 

безпеки та переосмислення місця безпеки в ієрархії потреб людини. 

Необхідність забезпечення безпеки є вихідною соціальною потребою 

суспільства в цілому і людини зокрема, будь-які природні чи соціальні явища 

людина розглядає через призму можливої загрози і можливості забезпечення 

власної безпеки. Безпека – це основа цивілізації й державності, головна 

передумова існування людського суспільства чи держави. Втрата безпеки як 

атрибуту, тобто невід’ємної властивості соціально-економічної системи, 

призводить до загибелі системи. фундаментальних завдань будь-якої 

економічної системи є забезпечення безпеки і в першу чергу економічної 

безпеки.  

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/80707/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39018/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39018/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2035/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/12646/source:default
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Питання дослідження економічної безпеки ті її забезпечення перебувають 

в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема В.Н. 

Амитана, І.А. Белоусової, В.М. Гейця, Т.М. Гордієнка, Б.В. Гунського, К.Х. 

Іпполітова, О.А. Кириченка, В.А. Предборського, В.К. Сенчагова, А.В. 

Степаненко, В.О. Ткача, В.Б. Тропіної, В.Т. Шлемко та інших.  

Головна економічна небезпека для суспільства формується національному 

рівні, зовнішня небезпека є тільки віддзеркаленням небезпеки внутрішньої, як 

наслідок неорганізованості економічного ладу суспільства. Історія і життя на 

кожному кроці демонструють нам, що здебільшого небезпека із зовні 

надходить до слабкого, не здатного постояти за себе. Це сьогодні дуже наочно 

проявляється стосовно України. Тому, щоб протистояти небезпеці від будь-кого 

і будь-чого, конче необхідно сформувати здорову, дієздатну і ефективну 

економіку, варто добре орієнтуватися у джерелах внутрішньої і зовнішньої 

небезпеки на усіх рівнях економічної діяльності. Але, головне завдання 

економіки є непросто відбивати небезпеку, а формувати здатність досягати 

власних макроекономічних цілей розвитку у контексті світових тенденцій 

прогресу. 

В цілому економічна безпека держави характеризується станом і здатністю 

кожного з усіх її складових на усіх інституційних рівнях функціонування 

підтримувати власну структурну сутність, протистояти негативному впливу 

зовнішніх і внутрішніх чинників та забезпечувати умови досягнення цілей 

розвитку системи. Як відомо, цілями макроекономічного розвитку держави є 

економічне зростання, збільшення зайнятості населення та елімінація (от лат. – 

виключення, видалення, викорінення) безробіття, забезпечення стабільності 

грошової системи, підвищення рівня добробуту людей. Тому сутність 

економічної безпеки України на національному рівні полягає у здатності її 

економічної системи протистояти негативному впливу об'єктивних і 

суб’єктивних чинників досягненню макроекономічних цілей розвитку на рівні 

постіндустріальних держав. 

В сучасних умовах поступальний розвиток держави, її могутність, рівень 

життя, а отже – національна безпека, визначається, насамперед станом розвитку 

національної економіки. Національна безпека є здатністю своєчасно розпізнати 

й оцінити всі класи загроз і вжити необхідних заходів до оптимального їх 

зниження або віддзеркалення з урахуванням поточних  можливостей країни і 

довготривалих інтересів її розвитку, а також співпраці в цих цілях з іншими 

країнами і народами [1].  

Економічна безпека створює можливість і готовність економіки 

забезпечити достатні умови життя і розвитку особи, соціально-економічну і 

військово-політичну стабільність суспільства і держави, протистояти впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Лише надійна й ефективна система забезпечення 

економічної безпеки є необхідною умовою для стабільного та стійкого 

соціально-економічного розвитку держави й захисту її незалежності.  

Вивчаючи ті чи інші сторони національної безпеки, неможливо не взяти до 

уваги її економічні аспекти. Саме на такий важливий аспект економічної 

безпеки по відношенню до національної безпеки як у вітчизняній, так і у 
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зарубіжній економічній літературі звертається увага. Зокрема, звертається 

увага, що економічна безпека є одним із базисних напрямів державної політики 

гарантування національної безпеки [2], її стратегічною складовою [1], одним із 

визначальних складових елементів системи національної безпеки [3], 

матеріальною основою як національної безпеки в цілому, так і всіх її складових 

(продовольчої, енергетичної, науково-технічної, демографічної, екологічної та 

ін.) [2]. 

У Законі України “Про основи національної безпеки України” безпека в 

економічній сфері розглядається як складова національної безпеки, до якої 

віднесено такі напрями державної політики національної безпеки як 

недопущення незаконного використання бюджетних коштів державних 

ресурсів і перетікання їх у тіньову економіку; контроль за експортно-

імпортною діяльністю, що спрямована на підтримку важливих для України 

пріоритетів і захист вітчизняного виробника; боротьбу з протиправною 

економічною діяльністю, протидію неконтрольованому відпливу національних 

матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів [6].  

Економічна безпека на національному рівні формується і реалізується усім 

механізмом державного устрою. Держава є організатором економічної безпеки 

усього суспільства. Головні аспекти економічної безпеки на національному 

рівні сформульовані в прийнятій Верховною Радою Концепції (основах 

державної політики) національної безпеки України. Вона визначає принципи 

формування і проведення державної політики національної, в тому числі і 

економічної безпеки, а також поєднання підходів до формування нормативі ш, 

доктрин, стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах 

національної безпеки. Концепцією національної безпеки, здійснення її в одній 

сфері, наприклад економічній, передбачає, як умову, відповідний рівень 

розвитку безпеки в інших сферах, наприклад, правовий, політичній, техніко-

технологічній, екологічній тощо. 

Зміст економічної безпеки України на державному рівні визначається її 

національними інтересами, економічний контекст яких полягає в наступному: 

– забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордоні 

країни; 

– створення самодостатньої, соціально орієнтованої ринкової економіки; 

– забезпечення екологічних та технологічних умов життєдіяльності 

суспільства; 

– забезпечення та підвищення науково-технічного потенціалу; 

– зміцнення генофонду українського народу, його фізичного і морального 

здоров'я та інтелектуального потенціалу[8]. 

Враховуючи сучасну економіко-політичну ситуацію в Україні і світі, до них 

треба додати забезпечення добробуту громадян; забезпечення розвитку 

економіки в режимі розширеного відтворення; зміцнення позицій і підвищення 

конкурентної спроможності національної економіки; забезпечення 

рівноправного партнерства із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

здобуття країною належного економічного місця в процесі глобалізації шляхом 

розвитку науки, високих технологій, відмінного виробництва товарів і послуг, 
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розширення їх експорту; використання віртуальної економіки та Інтернет-

технологій в інтересах розвитку національного господарчого комплексу, 

зміцнення його позицій в світовій економіці; досягнення належного рівня 

монетаризації економіки і стабілізації грошової одиниці шляхом створення 

ефективної грошово-кредитної політики І реалізації державних 

антиінфляційних програм. 

Якщо йдеться про інститути забезпечення економічної безпеки на 

національному рівні, то ними є, в першу чергу, Президент України, законодавча 

і виконавча влада України, тобто Верховна Рада і Кабінет міністрів, Рада 

Національної безпеки і оборони при Президентові України, Координаційний 

комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові 

України, окремі міністерства, державна адміністрація, інституції, яки 

регулюють ринкову інфраструктуру України (Національний банк, Міністерство 

економіки, Міністерство фінансів, Українська фондова біржа тощо). Особливе 

місце посідає Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Митна 

служба, Державна податкова адміністрація, контрольно-ревізійна служба. 

Предметом державної діяльності у сфері економічної безпеки на 

національному рівні є: 

– визначення і моніторинг економічних загроз і небезпеки, які руйнують 

стабільність економічної системи України та обмежують її розвиток в короткої 

і довгостроковому термінах; 

– визначення індикаторів економічної небезпеки і безпеки та їх порогові 

значення; 

– формування економічної, політичної, правової бази та інших нормативів, 

за допомогою яких забезпечується економічна безпека держави; 

– формування державних і суспільних інститутів, які реалізують механізм 

нейтралізації економічних загроз національної економіки на усіх рівнях 

суспільства; 

– формування моделей і політики економічної безпеки; 

– здійснення економічної безпеки [7]. 

Зміст політики забезпечення економічної безпеки держави полягає в 

недопущенні незаконного використання бюджетних коштів і державних 

ресурсів, їх пере тікання в тіньову економіку; контролі за валютно-фінансовою 

діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та 

захист вітчизняного виробника; боротьбі з протиправною економічною 

діяльністю, протидії неконтрольованому відтоку національних матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів. Ця політика 

економічної безпеки реалізується в щільному зв'язку з соціальною політикою 

створення ефективної системи соціального захисту населення, прав споживача 

[9]. 

Отже, економічна безпека є фундаментальною основою національної 

безпеки. Як складна багатофакторна категорія економічна безпека визначається 

станом економічного механізму, який повинен сприяти і забезпечувати 

економічне зростання і розвиток соціальної сфери при достатньому захисті 

економічних інтересів країни. В результаті формується здатність протистояти і 
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протидіяти системі загроз зовнішнього і внутрішнього походження, 

конкурентноздатність національної економіки, високий економічний і 

оборонний потенціал держави. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД 

ОЦІНКИ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ 

БАНКІВ 

У статті досліджено основні підходи до трактування стратегії банку, а 

також основні теоретичні засади обґрунтування оцінки стратей управління 

активами та пасивами банків України в сучасних умовах.  

Ключові слова. банк, стратегія, прибутковість, функціональна стратегія, 

активи, пасиви. 

Особливостями сучасного динамічного розвитку банків є циклічність й 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0060665-07
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багатовимірний прояв глобальних фінансово-економічних дисбалансів, 

підвищення ризикованості й суттєвого впливу процесів фінансової інтеграції й 

глобалізації, політична й соціально-економічна нестабільність, що 

обумовлюють необхідність удосконалення інструментів та засобів фінансового 

менеджменту банку. 

Особливе місце серед складових банківського менеджменту займають 

процеси управління активами та пасивами. Такі складові управління активами 

та пасивами як формування оптимальної структури активів та пасивів, 

управління фінансовими потоками, забезпечення необхідного рівня 

рентабельності та ризиків потребують суттєвих змін в умовах негативного 

впливу зовнішнього середовища. Цілі довгострокового зростання потребують 

формування таких стратегій управління активами та пасивами, які б дозволяли 

протистояти руйнівним наслідкам впливу сучасної системної кризи на 

банківську систему України. 

Фундаментальним дослідженням основних проблем стратегічного 

управління банківськими установами та організаціями присвячено наукові 

праці відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як О. Ковтун, О. 

Кириченко, В. Нємцов, Ф.І. Шпиг, роботи яких спираються на науково-

теоретичні доробки та концепції класиків з теорії стратегічного управління й 

управління в цілому, а саме: І. Ансоффа, Дж. Джонса,  Б.  Карлофа,  Ж. Ж. 

Ламбена, Г. Мінцберга та ін. 

Незважаючи на ґрунтовні результати теоретичних досліджень у сфері 

стратегічного менеджменту, у науковій літературі існує багато підходів до 

трактування поняття «стратегія банку», тому доречно розглянути найбільш 

важливу класифікацію підходів до визначення економічного змісту даного 

поняття, яка представлена в табл. 1. 

Оскільки, вибір стратегії банку та її ефективна реалізація, безпосередньо 

залежать від правильності розуміння сутності та призначення цього 

інструменту управління. 

Отже, на основі систематизації та узагальнення представлених вище 

теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців щодо трактування 

поняття «стратегія банку», вважаємо доречним наступне визначення: стратегія 

банку – загальний, не деталізований план діяльності, який охоплює певний 

проміжок часу і являється способом досягнення поставлених пріоритетних 

завдань  з метою забезпечення надійності й співвідношення прибутковості та 

ризикованості на висококонкурентному, динамічному ринку фінансових послуг 

в сучасних трансформаційних умовах. 

Водночас стратегію банківської установи, слід розглядати як 

довгостроковий бізнес-план, який шляхом послідовного аналізу й 

конструктивного моніторингу процесу реалізації, підкріплений ідеологією 

стійкості до волатильності навколишнього середовища з метою досягнення 

успіху в кінцевому результаті. Стратегія має здатність переходити від 

абстракції до конкретики у вигляді конкретизованих планів для 

функціональних підрозділів [1]. 
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Таблиця 1. Основні підходи до трактування поняття «стратегія банку» 
Сутність Автор, джерело 

«…концептуальна основа банківської діяльності, яка визначає 

пріоритетні цілі, завдання та шляхи їх досягнення й вирізняє банк від 

конкурентів » 

О. Кириченко  

«…система управлінських та організаційних рішень, розробка 

перспективних заходів, скерованих на реалізацію завдань банку, вибір 

найбільш адекватних шляхів їхнього досягнення для забезпечення 

стабільного економічного розвитку у конкурентному ринковому 

середовищі» 

 
Л. Кузнєцова  

«…програма дій, спрямованих на формування та утримання 

довготривалих конкурентних позицій на цільових ринках, яка відображає 

кількісні цілі розвитку банку й внутрішні зміни, які мають бути здійснені 

для підвищення його конкурентоспроможності» 

 
І. Ніконова  

«…довгострокова програма дій, яка направлена на формування й 

утримання довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках» 

Л. Жердецька  

«…обґрунтування довгострокової стратегічної мети й похідних від неї 

цілей та завдань банківської діяльності, а також мобілізація і розподіл 

необхідних для її досягнення ресурсів» 

С. Мочерний  

«…вибір оптимальних напрямків розвитку банку й бізнес-план 

управління банком, спрямований на закріплення його позицій, 

задоволення потреб клієнтів з урахуванням інтересів самого банку, 

досягнення поставлених стратегічних цілей» 

 
О. Штейн  

«…сукупність дій, спрямованих на отримання стійкої конкурентної 

переваги банку» 

В. Скляренко  

 
Різноманітність підходів до питань стратегічного фінансового управління 

банком, свідчить про актуальність цього виду діяльності в усіх напрямках. 

Власне стратегічне фінансове управління в банку науковцями розглядається як 

діяльність з розробки місії, впровадження найважливіших цілей й способів їх 

досягнення, безперервний процес реалізації стратегій об’єкта на основі 

прогнозу зовнішнього середовища, виявлення проблем та прийняття гнучких 

рішень, скорегованих на створення й підтримання конкурентної переваги на 

фінансовому ринку [2, с. 5]. 

Як показує міжнародна банківська практика успішну стратегію не 

скопіювати й не існує універсальної стратегії для всіх банків. Тому, для 

забезпечення ефективного управління активами та пасивами банків неодмінною 

вимогою до банківських менеджерів виступає стратегічного мислення й уміння 

впроваджувати й реалізувати стратегію. 

Отже, у сучасних умовах глобальних фінансово-економічних дисбалансів, 

забезпечення стабільності й достатнього рівня прибутковості, можливе через 

установлення динамічної взаємодії банківського балансу з мікро- та 

макросередовищем, його моніторинг й прогнозування, яке дає змогу 

вирішувати проблеми щодо управління фінансовими потоками банку з метою 

забезпечення нових гнучких конкурентних позицій за допомогою 

впровадження стратегічного управління активами та пасивами банку. 

Варто відзначити, що специфіка банківської діяльності, пов’язана із 

підвищеним рівнем ринкових ризиків, що зумовлює відсутність чітких меж між 
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стратегіями управління в залежності від функціональних аспектів діяльності 

банку. 

З представленого вище варто зауважити, що функціональні стратегії – 

фінансова, маркетингова, збутова, комунікаційна, управління активами та 

пасивами, кредитна, ресурсна, управління персоналом, інформаційно-

аналітична визначають основні та пріоритетні напрямки діяльності банківської 

установи залежно від її окремих аспектів. Фінансова стратегія спрямована на 

максимізацію прибутковості при прийнятному рівні ринкових ризиків. 

Функціональні стратегії – це стратегії, що визначають стратегічну мету та 

орієнтацію напрямків – підсистем управління (маркетингу, фінансів, науково- 

дослідного сектору, управління персоналом, соціально-економічних та 

екологічних сфер) і забезпечують досягнення їх цілей при чому керованість 

процесом реалізації корпоративної та конкурентної стратегій, приймаючи при 

цьому відчутну участь у розробці й коригуванні останніх [3]. 

Стратегічне управління, як правило, називають ринковим стратегічним 

управлінням (strategic market management). Включення слова «ринок» в термін 

«стратегічне управління» означає, що формування стратегії має враховувати 

особливості ринкового й макроекономічного середовища. При цьому процес 

стратегічного управління має бути довгостроковим та випереджальним й 

враховувати вплив макроекономічних чинників, проводити їх моніторинг та 

корегувати в інтересах діяльності банку [4]. 

Варто зауважити, що підставою для формування системи стратегічного 

управління активами та пасивами банківських установ мають виступати 

функціональні стратегії елементів внутрішнього стратегічного потенціалу, які 

розробляє банк для реалізації стратегій забезпечення елементів зовнішнього 

стратегічного потенціалу. Дотримання та забезпечення балансу між залученими 

і розміщеними коштами являється однією із пріоритетних та необхідних умов 

забезпечення достатнього рівня ліквідності банку, як гарантування перед 

клієнтами своєчасного виконання зобов’язань й розширення сфери фінансової 

діяльності. Значну роль у забезпечені раціональної роботи банку відіграє 

обґрунтування та реалізація його фінансової стратегії. 

Фінансова стратегія – один з найважливіших видів функціональних 

стратегій банку, яка реалізує всі пріоритетні напрями розвитку й трансформації 

фінансової діяльності банку шляхом формування довгострокових стратегічних 

завдань, обґрунтування шляхів їх досягнення й дієвої мінливості напрямів 

формування й використання ресурсів. 

Необхідно зауважити, що стратегія управління активами та пасивами є 

складовою фінансової, саме тому розв’язання завдань дослідження потребує 

визначення поняття «фінансова стратегія банку». Сучасні підходи різних 

авторів до визначення категорії «фінансова стратегія банку» представлена в 

табл.2. 

Узагальнюючи науково-теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних 

науковців в галузі управління банківськими установами вважаємо, доречним 

наступне визначення поняття «фінансова стратегія банку», яке відповідатиме 

сучасним трансформаційним умовам фінансового ринку. У процесі реалізації 
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фінансової стратегії банку проводиться аналіз й прогнозування основних 

макроекономічних й внутрішньобанківських показників розвитку банку, 

зокрема напрямки оптимізації активів та пасивів, а також намічаються 

принципи їх використання й організації, вирішуються питання доцільності 

концентрації на тих напрямках розвитку, які розроблені та прийняті політикою 

банку. У більшості випадків на практиці проблему однозначного відокремлення 

конкретних цілей діяльності, що належить лише до стратегічних завдань, чи 

лише до оперативних чи тактичних, вирішити занадто складно. Виходячи з 

цього, фінансова стратегія банку розроблена на строк понад одного року, і 

завдання якої в цілому полягає у генерування позитивних грошових потоків з 

метою забезпечення необхідного зростання власного капіталу. 

Таблиця 2 Класифікація існуючих підходів з позиції різних авторів до 

визначення категорії «фінансова стратегія банку» 
№ 

п/п 

Визначення категорії «фінансова стратегія банку» Автор, джерело 

1. «…внутрішні методи, розроблені для використання ринкових 

неефективностей або задоволення певних цілей». 

Дж.Ф. Маршалл, 

Випул К.Бансал 

2. «…перелік правил, які необхідні для прийняття управлінських 

рішень, якими банк користується в своїй діяльності». 

І. Ансофф 

3. «…стратегія, що спрямована на управління його ресурсами». Л. Дикань  

4. «…визначення пріоритетних довгострокових фінансових цілей і 

завдань підприємства й утримання курсу дій, перерозподілу 

ресурсів, які необхідних для досягнення цих цілей». 

А. Чандлер 

5. «…стратегія, яка враховує методи та практику планування й 

формування фінансових ресурсів для забезпечення фінансової 

стійкості організації за ринкових умов господарювання». 

А. Поддерьогін 

6. «…комбінація відповідних дій і швидких рішень з адаптації до 

нових досягнень в системі управління та нової диспозиції на полі 

конкурентної боротьби». 

А.  Томпсон, А. 

Стрікленд  

7. «…функція управління фінансовими потоками з цілю 

максимізації його вартості за умови збереження фінансової 

рівноваги, шляхом оптимального співвідношенням між 

довгостроковою та поточною ліквідністю й рентабельністю». 

 

О. Станіславчик  

8. «…багатоплановий, управлінський процес, за допомогою якого 

формуються й виконуються ключові завдання, які сприяють 

балансуванню відносин між організацією та зовнішнім 

середовищем». 

 

З. Шершньова  

9. «…управління, що базується на людському потенціалі як основа 

організації, гнучко реагує та приводить вчасні зміни в організації, 

що відповідають збуренням макроекономічного середовища і 

дозволяють досягти конкурентних позицій, що забезпечують 

виживання в довгостроковій перспективі з реалізацією при цьому 

своїх цілей». 

 
О. Віханський 

10. «…комплексна система принципів та методів реалізації 

управлінських рішень що направлені на формування й 

перерозподіл й використання фінансових ресурсів, організації та 

оптимізації грошових потоків». 

А. Завгородній  
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Відповідно до наведеного визначення фінансової стратегії можна зробити 

висновок щодо провідної ролі стратегії управління активами та пасивами у її 

формуванні. Так, саме фінансова стратегія управління активами та пасивами 

повинна сприяти досягненню й підтриманню оптимального співвідношення 

структури активів та пасивів банку з точки зору забезпечення необхідного для 

зростання власного капіталу рівня чистої процентної маржі та прийнятних 

ризиків в умовах впливу чинників зовнішнього середовища. 

Однак, варто зауважити щодо більш широкого розуміння фінансової 

стратегії. Фінансова стратегія на відміну від стратегії управління активами та 

пасивами, повинна вирішувати питання впливу процентних доходів та 

непроцентних витрат на цільові показники. Сфера стратегії управління 

активами та пасивами, як правило, обмежується ринковими та кредитними 

ризиками, у той час як фінансова стратегія включає в себе також процеси 

управління операційним та іншими видами ризиків. Досліджуючи еволюційний 

розвиток стратегій й підходів до управління активами та пасивами, слід 

відзначити, що розуміння взаємопов`язаності активів та пасивів не завжди було 

характерне для банківського сектору. Розрізняють основні стратегії: управління 

активами; управління пасивами; інтегроване управління активами та пасивами, 

стратегія імунізації балансу, управління гепом та дюрацією, трансформаційна 

які наведені в табл.3. 

Таблиця 3 Порівняльна характеристика стратегій управління 

активами та пасивами банківських установ 
СТРАТЕГІЯ СУТНІСТЬ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

1. Управління 

банком через 

активи 

Менеджмент банку 

пов’язується не із 

залученням коштів, а 

із розміщенням 

активів. 

Прийняття управлінських 

рішення стосується лише 

щодо одного аспекту 

банківської діяльності - 

розміщення активів. 

Дана стратегія не 

дозволяє максимізувати 

прибуток. 

2. Управління 

банком через 

пасиви 

Скорочення витрат за 

залученими коштами 

- зростання прибутку 

і капіталу.. 

Потенційна можливість 

зростання прибутків 

шляхом моніторингу й 

контролю операційних 

витрат й визначення обсягів 

ліквідних коштів. 

Залучення коштів 

відбувається без 

урахування 

раціональних напрямків 

їх розміщення. 

3. Інтегроване 

управління 

активи та 

пасивами 

Узгодженість й 

координація 

управління всією 

структурою балансу 

банку як нерозривним 

цілим. 

Дотримання балансу 

прибутковості та 

ризикованості 

Неефективний 

менеджмент породжує 

високу ймовірність 

зменшення прибутків 

банку та зростання 

ринкових ризиків 

4. Трансформац 

ійна  

стратегія 

управління 

Трансформація 

обсягів, строків, видів 

активних та пасивних 

операцій банку для 

забезпечення 

досягнення основних 

цілей. 

Дозволяє забезпечити 

оптимальну структуру 

активів та пасивів банку за 

допомогою аналізу й 

моніторингу зміни 

економічної кон’юнктури 

фінансового ринку. 

Ефективність даної 

стратегії забезпечується 

лише в стабільних 

умовах. 
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Продовження табл.3 
5. Управління 

гепом 

Управління розривом 

або дисбалансом 

активів і пасивів 

банку зі зміною і 

фіксованою ставкою 

Можливість оцінити ризик 

зміни процентних  ставок за 

строками та термінами до 

погашення 

Складність у визначені 

ступеня чутливості до 

відсоткової ставки для 

деяких фінансових 

інструментів 

5.1 Спекулятивн

а стратегія 

управління 

Забезпечує зростання 

реальної вартості 

власного капіталу 

Диверсифікований 

портфель активів та пасивів 

забезпечує високу 

ліквідність активів 

Високий рівень ризиків, 

що виникають в процесі 

управління й 

трансформуються за 

рахунок прибутку 

5.2 Управління 

імунізацією 

балансу 

Дозволяє 

мінімізувати 

чутливість активів та 

пасивів до зміни 

відсоткових ставок 

Підбір та включення до 

портфелю активів та 

пасивів таких фінансових 

інструментів, які 

захищають банківський 

капітал від впливу 

відсоткового ризику. 

Складність у фіксуванні 

відсоткових ставок на 

ринку. 

6. Управління 

дюрацією 

Формування 

структури портфеля 

фінансових 

інструментів з метою 

зменшення 

чутливості до 

коливань 

процентних ставок. 

Дозволяє провести оцінку 

та виявити вплив 

процентного ризику на 

формування структури 

портфеля активів та пасивів 

банку. 

Виявлення впливу 

процентного ризику на 

ефективність 

формування структури 

портфеля активів та 

пасивів банку  в 

абсолютних величинах. 

 

Відповідно до стратегії управління активними операціями потреби 

банківських установ в ліквідності задовольнялися шляхом управління 

кредитами. Кредити видавались на строки, що відповідали сезонним потребам 

клієнтів, тобто були короткостроковими. Вагома частка кредитів, які прагнули 

видавати банківські установи, були такими, що самоліквідуються, оскільки 

платежі за ними здійснювались протягом усього циклу життєдіяльності – від 

виробництва до кінцевої реалізації продукції. 

Головною метою стратегії виступало встановлення контролю й 

моніторинг за джерелами залучених коштів банку та його активів. Виникнення 

даного  підходу дало можливість банкам поступово реструктуризувати свої 

баланси в напрямі мінімізації витрат й максимізації фінансового результату. 

Значний рівень відсоткових ставок на фінансовому ринку не дозволяє 

позичальникам активно використовувати такий інструментарій активних 

операцій як кредитування. Тому маючи у своєму розпорядженні значні обсяги 

ресурсів частіше стикалися з проблемою їх ефективного розміщення [5, с. 160-

161]. 

Пошук нових шляхів й підходів до управління активними та пасивними 

операціями призвів до виникнення нового підходу до управління – 

інтегрованого, який представляв собою єдність і нерозривність процесу 

управління активами та пасивами банків. 

Стратегія управління «гепом», дисбалансом представляє собою –  

управління розривом або дисбалансами активів і пасивів банку зі змінною та 

фіксованою ставкою в певний часовий проміжок. Представлений підхід до 

управління активами та пасивами банку являється рекомендаційним й дозволяє 
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здійснювати певні зміни в структурі банківських операцій за ступенем їх 

чутливості до зміни відсоткових ставок. 

Спекулятивна стратегія управління направлена на зростання вартості 

власного капіталу банку. Основною метою даної стратегії є максимізація 

прибутоку за рахунок диверсифікації активів та пасивів з метою забезпечення 

високого рівня прибутковості та ліквідності. Високий рівень ризиків, що 

виникають в процесі управлінні трансформуються за рахунок отриманого 

прибутку. 

Трансформаційна стратегія управління активами та пасивами дозволяє 

забезпечити оптимальну структуру активів та пасивів банку шляхом постійного 

аналізу, моніторингу й прогнозуванні змін економічної кон`юктури 

фінансового ринку. Використання даної стратегії управління активами та 

пасивами в умовах фінансової нестабільності являється досить складним й 

багатогранним та  потребує використання широкого спектру інструментів 

управління за допомогою які забезпечують досягнення основних цілей банку. 

Стратегія імунізації балансу банку представляє собою підбір та 

включення до портфеля активів та пасивів таких фінансових інструментів, які 

мінімізують його чутливість до зміни відсоткових ставок на ринку. Переоцінка 

активів та пасивів, які змінюють свою вартість за зміни відсоткових ставок, 

відбувається у встановленому порядку. Проте відповідно підібрана структура 

балансу дозволяє досягти того, щоб результати переоцінки однаково 

відобразилися на вартості обох сторін балансу і не мали негативного впливу на 

капітал банку. Таким чином, у процесі переоцінки кінцевий результат балансу 

може збільшитись або зменшитись, але за умови створення імунізації вартість 

капіталу банку  залишиться стабільною. 

Стратегія управління дюрацією виступає одним із основних інструментів 

оцінки впливу процентного ризику на ефективність формування структури 

портфеля активів та пасивів банку за допомогою прогнозування ринкової 

вартості активів та пасивів з метою максимізації прибутку та мінімізації ризику. 

Дослідження взаємопов’язаності між стратегіями управління фінансовими 

потоками банківських установ показують, що всі із представлених вище є 

логічним продовженням попередньої. 

Отже, складність в управлінні сучасним банком ставить нові вимоги до 

управління, а існуючі стратегії до управління активами та пасивами (УАП) 

банків не відповідають сучасним динамічним умовам розвитку фінансового 

ринку й не забезпечують ефективність прийняття управлінських рішень й 

досягнення стратегічних цілей банку, які направлені на максимізацію прибутку 

при мінімальному рівні ринкових ризиків. 
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

На сьогоднішній день питання фінансової системи є вкрай актуальним, 

оскільки вона не повністю виконує покладені на неї завдання щодо належного 

фінансового забезпечення потреб економіки.Саме фінансова система сприяє 

побудові ефективної фінансової політики, націленої на економічне зростання й 

покращення добробуту населення.Створення досконалої фінансової системи 

держави – одна з основних умов функціонування економіки. Побудова 

раціональної та ефективної фінансової системи є досить складним завданням, 

реалізація якого потребує тривалого часу. 

Метою роботи є дослідити фінансову систему України з точки зору аналізу 

головних складових,існуючих проблем, та перспектив розвитку. 

Значний вклад у розвиток фундаментальних теоретичних та 

методологічних основ сучасної фінансової науки, внесли такі вчені як 

В.Л.Андрущенко, І. В. Бураковський, Д. В. Полозенко, О. Д. Василик,              

А. І. Даниленко, О. П. Кириленко,  А. В. Череп,  В. М. Федосов, О. П. Луніна та 

В. М. Опаріна. Разом із тим проблематика фінансово-кредитної системи у 

вітчизняній економічній науці досліджена ще недостатньо. До сьогодні немає 

чіткого її трактування, не визначено її структуру. 

Фінансова система – один із основних елементів держави, який є 

показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики [2, 

с. 19].Сучасний фінансовий ринок в Україні ще недостатньо розвинутий, 

узагальнений аналіз фінансової системи України свідчить про її 

незбалансований характер. Разом з тим, він уже досяг того рівня розвитку, коли 

використання його можливостей може в значній мірі сприяти вирішенню 

ключових економічних проблем.  
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На сучасному етапі становлення українська фінансова система має ряд 

проблем, що перешкоджають та гальмують її розвиток.[3, с. 19]. По-перше, це 

відсутність системного підходу до реструктуризації, ефективності 

функціонування фінансової системи, по-друге, надто повільний темп реформ, 

нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ, по-третє,недостатній 

рівень капіталізації банків України, та також 

У зв’язку з кризовими явищами, у фінансовій сфері знову пожвавилися 

дискусії з приводу переважного характеру валютного курсу, коливання якого 

негативно впливають на іноземних інвесторів. Щоб запобігти краху 

національної валюти, держави вимушені підвищувати ставку відсотка, що, як 

правило, призводить до потрясінь на фондовому ринку, оскільки курси акцій і 

облігацій різко падають. Зміна ставки відсотка у бік підвищення негативно 

впливає на обсяги інвестицій [5, с. 29]. 

Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. 

Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати 

розвитком і забезпечувати стабільність всієї системи. Нині ситуація 

ускладнюється різким зростанням цін на товари і послуги, видачею 

заборгованості населенню, що стало причиною чергової інфляції.На розвиток 

фінансової системи впливає також чимало факторів, які потрібно вирішувати, 

щоб не допустити застою і кризових явищ.Стратегія і тактика реформування 

фінансів має полягати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме 

подальшу трансформацію [1, с. 8]. 

Тому пропонують низку найбільш актуальних шляхів вирішення 

вищезазначених проблем. Зокрема, це: розробка стратегії розвитку фінансової 

системи України; розробка механізму регулювання рівня іноземного капіталу у 

вітчизняній фінансовій системі; удосконалення чинної законодавчої бази у 

сфері регулювання роботи ланок фінансової системи;зміцнення фінансів 

суб’єктів господарювання з метою посилення мотивації до ефективної роботи, 

інвестиційної діяльності; налагодження фінансового механізму діяльності 

бюджетних установ, пошук нових джерел фінансових ресурсів в умовах 

дефіциту бюджетних коштів; економне витрачання бюджетних коштів, 

посилення контролю за їх цільовим використанням; реформа системи 

оподаткування в напрямку послаблення податкового тиску;зменшення кількості 

і розмірів відрахувань у державні цільові фонди, відокремлення їх від 

бюджету;раціональне використання коштів, залучених з допомогою 

державного кредиту, зміцнення довіри до державних цінних 

паперів;цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів фінансової 

системи [3, с. 18-19]. 

Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи в Україні 

є:створити групу потужних банків; зменшити податковий тиск; упорядкувати 

фінансові потоки; розпочати структурно-інституційні перетворення банківської 

системи, ефективну реорганізацію підприємств.[5, с. 28]. 

На це повинні бути спрямовані всі зусилля органів законодавчої та 

виконавчої влади.Успішна реалізація цих заходів буде сприяти зміцненню 
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банківської системи і створенню нею сприятливих умов для подальшого 

розвитку нашої економіки й зростання ефективності її функціонування.  

Вирішення цих та інших проблем і поступове піднесення економіки 

вселяють надії на подальше вдосконалення всієї кредитної системи, подолання 

існуючих перешкод і побудову суспільства, в якому кожна людина буде мати 

гідні умови існування. 

Отже, на сьогодні в Україні сучасному етапі становлення фінансово-

кредитна система не повністю відповідає потребам розвитку економіки нашої 

держави, оскільки має ряд проблем, які перешкоджають та гальмують її 

розвиток, а саме: високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх 

запозичень та значну частку іноземного капіталу в структурі фінансово-

кредитної системи України; наявність на ринку установ з незначним рівнем 

капіталізації, що не забезпечує належним чином їхньої фінансової стабільності; 

відсутність у фінансово-кредитних установ ефективних механізмів та 

інструментів управління активами і пасивами; низька рентабельність 

фінансово-кредитних установ через загальну низьку якість активів, високу 

питому вагу неприбуткових активів у загальних активах банків та невиправдано 

високу вартість ведення бізнесу; низький рівень менеджменту і корпоративного 

управління [4, с. 528]. Ці проблеми потребують суттєвих змін у фінансовій 

політиці держави. Але, якщо до недавнього часу головним завданням було 

пом’якшення наслідків глобальної економічної кризи та вихід з неї, то віднині 

принципом фінансової стратегії повинно стати надійне забезпечення реалізації 

політики економічного зростання. 
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ПІЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАНОЇ ПОЛІТИКИ У 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

У статті досліджуються питання підвищення ефективності пільгового 

кредитування сільського населення та державної цільової підтримки в 

аграрному секторі економіки; проводиться оцінка діючих механізмів пільгового 

державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі;  

Ключові слова: державне регулювання, цільові програми, пільгове 

кредитування, фінансування, ефективність державної підтримки. 

Значне падіння виробництва в сільському господарстві та пов'язані з цим 

кризові явища соціально-економічного характеру в сільській місцевості, що 

відбуваються зі становленням України як незалежної держави, поставили перед 

країною завдання застосування ефективних заходів для відродження 

українського села. Однією з можливостей держави ефективно субсидувати 

агропромисловий комплекс у рамках бюджетних програм є державна підтримка 

сільського населення через механізм пільгового кредитування [5]. 

Україна є однією із найпотужніших аграрних країн. Створення належних 

соціально-побутових умов для сільського населення є одним із 

найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.  

Значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового 

призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість 

архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності 

(енергозабезпечення, телефонізації, забезпечення питною водою, наявності 

якісних доріг та благоустрою). Це створює неприйнятні умови проживання 

молоді у сільській місцевості. Багато сільської молоді виїздить у пошуках 

роботи та нормальних умов проживання до міст і за кордон, що загострює 

проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими 

робочими кадрами.  

Основні проблеми, що потребують вирішення – це: 

1. Забезпечення житлом спеціалістів аграрного комплексу, обслуговуючих 

галузей та органів місцевого самоврядування; 

2. Забезпечення житлом сільських вчителів та працівників освітянської 

сфери; 

3. Забезпечення житлом фахівців медичного обслуговування; 

4. Забезпечення житлом молодих сімей; 

5. Енергозабезпечення помешкань (газифікація, електрифікація); 

6. Забезпечення якісною питною водою; 

7. Впровадження енергозберігаючих технологій; 

8. Розвиток сільського подвір’я, підприємницької діяльності для потреб 

власного виробництва; 

9. Розвиток «зеленого туризму» 
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Як один із головних напрямів відродження сіл України, поліпшення 

демографічної ситуації у державі чинне законодавство визначає створення 

комфортного життєвого середовища, належних умов праці й відпочинку 

сільського населення. Щоб досягти цього передбачається: 

1) у сфері житлового будівництва: сприяння розвитку індивідуального 

житлового будівництва з використанням гарантій і пільг, встановлених 

законодавством для сільських забудовників; нарощування обсягів будівництва 

житла для молоді в межах реалізації програм індивідуального житлового 

будівництва на селі ("Власний дім"), молодіжного житлового будівництва; 

інвестування з урахуванням фінансових можливостей державного та місцевих 

бюджетів спорудження житла у трудонедостатніх (занепадаючих) селах; 

спрощення порядку оформлення дозвільних документів на житлове 

будівництво; формування фонду комунального житла для надання його на 

умовах оренди громадянам; забезпечення надання пільгових довгострокових 

кредитів на будівництво (реконструкцію) житла багатодітним сім'ям; вжиття 

заходів щодо виробництва відповідних конструкцій та інженерного обладнання 

для індивідуального житла; 

2) у сфері інженерного облаштування сільських населених пунктів: 

розроблення й реалізація державних і регіональних програм водо-, газо-, 

енергопостачання та розвитку мережі-сільських доріг; першочергове 

постачання питної води сільським населеним пунктам, жителі яких 

користуються привізною водою; посилення контролю за якістю питної води з 

місцевих джерел; розвиток мереж газопостачання в регіонах, де немає інших 

джерел забезпечення енергоносіями; будівництво твердого покриття на 

сільських дорогах, реконструкція місцевих доріг відповідно до сучасних вимог; 

організація обслуговування інженерних споруд спеціалізованими 

комунальними підприємствами та організаціями під контролем органів 

місцевого самоврядування; створення об'єднань власників житла для спільного 

вирішення питань комунального обслуговування. 

Регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі будівництва 

житла в сільській місцевості, здійснюється нині Законом України "Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві", нормами земельного, цивільного та містобудівного 

законодавства.[3] 

Чинне законодавство України передбачає, що селу має надаватися 

перевага над містом (із розрахунку на душу населення) у спорудженні житла та 

інших об'єктів соціально-культурного й побутового забезпечення. Ці переваги 

мають полягати в матеріально-технічному й ресурсному забезпеченні, 

оподаткуванні, кредитуванні індивідуальних забудовників тощо. 

З метою розширення можливостей інвестування індивідуального 

житлового будівництва на селі був прийнятий Указ Президента України від 

27.03.1998 №222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі", який окреслив подальші дії держави у сприянні 

будівництву житлового фонду та комунікаційних мереж у сільській місцевості. 

Вищенаведений указ передбачив: 
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— розроблення регіональних програм підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі; 

— створення установ, відповідальних за реалізацію регіональних програм 

(фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі); 

— спосіб реалізації програм у вигляді пільгового кредитування сільських 

забудовників; 

— розроблення правил надання довгострокових кредитів; 

— джерела фінансування програми. 

Вищенаведені заходи направлені на поліпшення умов життя сільського 

населення, адже сприяють доступності житла, створенню розвинутих 

комунікаційних мереж (газопроводів, водопроводів тощо) в сільській 

місцевості, скорочення розриву в умовах життя сільського та міського 

населення, можливого закріплення молоді в сільській місцевості, розвитку 

нових економічних відносин на селі. У подальшому на виконання указу 

Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова від 03.08.1998 № 1211 

"Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів 

фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", яка 

визначила порядок створення фондів підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, напрями діяльності, механізм формування, використання 

коштів фонду та їх ліквідацію. 

Для врегулювання питань надання пільгових кредитів відповідно до указу 

Президента Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова від 05.10.1998 № 

1597 "Про затвердження правил надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі", яка визначила загальні 

положення, умови надання кредиту індивідуальним забудовникам, порядок 

оформлення і видачі кредитів, умови погашення кредиту та внесення інших 

платежів, які мають передбачатися в кредитних угодах, контроль за цільовим 

використання коштів кредиту[2]. 

Аналіз стану населених пунктів і житлового фонду області свідчить про 

те, що село гостро потребує інвестицій для побудови житлових будинків нового 

типу, придбання житла і особливо подальшого розвитку інженерних мереж і 

підсобного господарства. 

Нині для переважної більшості селян оброблення землі та ведення  

господарства є основними або додатковими засобами існування, і тому  

можливість благоустрою садиби із забезпеченням всіма необхідними 

комунікаціями, створення належних умов для діяльності, розвитку особистого 

селянського господарства - один з основних факторів підвищення рівня життя 

на селі та стримування міграції населення за межі сільської місцевості. 

 Для вирішення питань, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла 

на вторинному ринку в сільській місцевості, необхідно, насамперед, підвищити 

привабливість сільських населених пунктів області, забезпечивши їх 

інженерним облаштуванням (газифікацією, водопостачанням, каналізацією, 

газо- чи електроопаленням). Тому потребує продовження діяльність за 

пріоритетним напрямом Програми – спорудження інженерних мереж та 
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підключення їх до існуючих комунікацій (газифікація, водопостачання, 

каналізація, опалення) шляхом пільгового кредитування.[2]  

 Разом з тим, низький рівень платоспроможності населення, високі 

відсоткові ставки банків за користування кредитами та зростання вартості 

будівельних матеріалів, транспортних послуг, енергоносіїв не дозволяють 

селянам самостійно розв’язувати власні житлові проблеми (будівництво нового 

житла, придбання житла на вторинному ринку та його інженерного 

облаштування). 

Певною мірою на розв’язання цих проблем спрямована Програма 

«Власний дім». Адже забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами є 

головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, 

розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості 

населення та поліпшення інфраструктури села. 

Програма діє з метою фінансової підтримки індивідуальних забудовників 

шляхом надання їм довгострокових — до 20 років, а молодим сім’ям 

(подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або 

неповним сім’ям (мати/батько до 35 років) до 30 років — кредитів для 

спорудження індивідуальних житлових будинків та надвірних підсобних 

приміщень, для газифікації житлових будинків, будівництва інженерних мереж 

та підключення їх до наявних комунікацій; на інші витрати, спрямовані на 

підтримку будівництва індивідуального житла в сільській місцевості. 

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути 

громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в 

сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших 

господарських формуваннях, що функціонують в сільській місцевості, 

соціальній сфері, а також на підприємствах переробних і обслуговуючих 

галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури 

та охорони здоров’я, розташованих у межах району.[3] 

Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України  про 

державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районних та  місцевих 

рад, розпоряджень голів обласної та районних державних адміністрацій та 

згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. 

Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету, 

місцевих бюджетів, нетрадиційні джерела фінансування та кошти населення. 

Надходження коштів з державного бюджету на фінансування Програми 

залежить від обсягів коштів місцевих бюджетів, виділених на кредитування 

індивідуальних забудовників. 

Розподіл коштів державного бюджету між областями здійснюється 

щороку відповідно до фактичних обсягів фінансування програми за рахунок 

місцевих бюджетів.  

 Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі та поліпшення житлових умов сільського населення  «Власний дім» на 
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2012 - 2020 роки розроблена на підставі прогнозних обсягів кредитування за 

рахунок державного, обласного, районних та місцевих бюджетів.[4] 

Таблиця 1. Розрахунок необхідних прогнозних обсягів фінансування 

заходів Програми з різних джерел 
Джерело 

фінансування 

 

По рокам тис. грн Всього 

на 

викона

ння 

Програ

ми 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Державний бюжет 2500 3000 3 500 4 000 4500 5 000 5500 6 000 6500 40500 

Обласний бюджет 1 000 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 13400 

Райнні бюджети 520 600 660 720 770 850 900 995 1110 7125 

Білогірськи 10 10 15 15 15 20 20 25 30 160 

Віньковецький  10 10 15 15 15 20 20 25 30 160 

Волочиський 20 30 35 40 45 50 55 60 70 405 

Городоцький  10 10 10 10 15 20 20 25 30 150 

Дунаєвецький 20 30 30 30 35 35 40 45 50 315 

Деражнянський  10 10 10 15 15 15 15 20 25 135 

Ізяславський  10 10 10 15 15 20 20 25 30 155 

Камёянець-

Подільский 

100 120 130 135 140 145 150 155 160 1235 

Красилівський 50 50 55 55 55 60 65 70 75 535 

Летичівськи  10 10 10 15 20 25 30 35 40 195 

Новоушицький  10 15 15 20 20 20 20 25 30 175 

Полонський 10 10 10 10 10 15 15 20 25 125 

Славутьський 10 20 25 30 35 40 45 50 60 315 

Старокостянтинівськ

ий 

50 55 60 65 70 70 70 75 80 595 

Старосинявський 10 10 10 10 10 10 15 15 20 110 

Теофіпольский 10 10 15 15 15 20 20 20 25 150 

Хмельницький 60 70 80 90 100 110 120 130 140 900 

Чемеровецький 50 55 60 65 70 75 80 85 90 630 

Шепетівський 50 50 50 50 50 55 55 60 65 485 

Ярмолинецький 10 15 15 20 20 25 25 30 35 195 

Всього 4020 4800 5460 6120 6770 7450 8100 8795 9 510 61025 

 

 Програма спрямована на створення комфортних умов життя та 

підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих     і 

багатодітних сімей.  

 У результаті реалізації Програми передбачається поступове,              

щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території охоплення 

пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу до 

кредитних ресурсів громадян, які постійно проживають або переселяються на 

постійне місце проживання у сільську місцевість. 

За прогнозними обсягами фінансування, упродовж 2012 - 2020 років 

передбачається залучити на виконання Програми 61025 тис.грн (з державного 
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бюджету – 40500,0 тис.грн, з обласного бюджету – 13 400,0 тис.грн, з районних 

бюджетів – 7125,0 тис.грн), що дасть можливість: 

- поліпшити житлово-побутові умови понад 1 тисячі сільським сім’ям  або 

більше ніж 3 тисячам селян; 

- інженерно облаштувати (газифікація, опалення, водопостачання тощо) 

понад 500 сільських садиб, що значно підвищить соціальний рівень життя на 

селі; 

 - забезпечити кредитною підтримкою подальший розвиток індивідуального 

житлового будівництва на селі, добудову об’єктів житла, що знаходяться у 

стадії незавершеного будівництва, реконструкцію існуючого житлового фонду 

та його інженерне облаштування - збудувати, добудувати і придбати у сільській 

місцевості більше 700 житлових будинків з надвірними підсобними 

приміщеннями; 

 - підвищити привабливість сільських населених пунктів області, що  

сприятиме зменшенню відтоку населення за межі сільської місцевості, 

заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню 

закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції 

сільського населення в міста та за межі області; 

- покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на 

селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи 

(платоспроможність) сільського населення. 

Системний та комплексний підхід до реалізації Програми дозволить 

ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого 

результату, із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів 

населення, що дасть можливість газифікувати цілі населені пункти, залучаючи 

при цьому спеціалізовані підприємства та організації будівельної індустрії до 

виконання робіт зі спорудження інженерних мереж, газифікації, будівництва 

житла, що у свою чергу активізуватиме їх виробничу діяльність. Це забезпечить 

збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам 

задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів до 

бюджету за рахунок їх оподаткування[3]. 

 Також вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо 

наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну 

реєстрацію об’єктів нерухомого майна (житлових будинків) у сільській 

місцевості у відповідності з чинним законодавством. 

У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму 

виконання Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального 

житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і соціально-побутових 

умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування 

села.  
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здобувач освітнього ступеня  «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ 

У статті розкрито основні шляхи підвищення платоспроможності страхових 

компаній України; доведено, що повноцінна реалізація в Україні принципу 

контролю якісних параметрів діяльності страхової компанії та принципу 

ринкової прозорості дала б можливість заздалегідь вирішити багато 

системних проблем страхового ринку, зокрема запобігти появі 

неплатоспроможних страховиків. 

Ключові слова: страхова компанія, платоспроможність, стандарт, Solvency, 

фінансова звітність. 

Сучасний стан вітчизняного страхового ринку вимагає від керівників та 

менеджерів страхових організацій прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності, коли діяльність страхових організацій перебуває під впливом 

ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Фінансові проблеми, які виникають у страховиків, досить часто зумовлені 

відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, недосконалістю 

поточних і перспективних фінансових планів, несвоєчасним реагуванням на 

негативні фактори. Як наслідок, у страхових організацій виникають труднощі з 

визначенням прогнозної фінансової стійкості, основних чинників зовнішнього 

та внутрішнього впливу на неї, а також із здійсненням моделювання можливих 

сценаріїв їх розвитку, особливо в умовах економічної нестабільності. 

У звʼязку з цим особливе значення має проблема підтримання 

страховиками платоспроможності, яка є запорукою виконання взятих ними 

страхових зобовʼязань. Важливу роль у розвʼязанні цієї надзвичайно важливої 

науково-практичної проблеми відіграє фінансовий контроль, який виступає 

невідʼємною складовою фінансового менеджменту в страхових організаціях та 

одночасно – дієвим інструментом державного нагляду за страховою діяльністю. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ZP060065.html
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Ціллю статті є дослідження, в умовах зазначених вище азів актуальності, 

оптимальних шляхів підвищення платоспроможності страховика. 

Основні аспекти визначення сутності фінансового контролю та 

підвищення платоспроможності страховика досліджені в працях вітчизняних і 

зарубіжних учених – І. Ансоффа, С.Данілочкіна, П.Друкера, О.Карминського, 

Т.Коупленда, Р.Манна, В.Мельника, М.Мескона, А.Томпсона, О.Терещенка, 

Е.Уткіна, В.Федосова, А.Ханна та ін. Проблемам забезпечення та 

удосконалення фінансового контролю страхових організацій присвячені праці 

А.Архіпова, А.Баранова, О.Баранової, Д.Бланда, В.Базилевича, 

О.Барановського, А.Василенко, О.Гаманкової, Т.Гарматій, О.Залєтова, В.Леня, 

О.Мурашко, С.Навроцького, Н.Нагайчук, Н.Ткаченко, С.Приходька, 

А.Супруна, А.Шолойко та  ін. 

Для методологічного вирішення деяких проблем контролю  страхових 

компаній в Україні розглянемо європейський досвід. 

У країнах, що входять до Європейського Союзу, вироблено єдині норми, у 

тому числі фінансово-правові, що регулюють відносини у сфері страхування, і 

функції державного регулювання страхової діяльності. 

Сьогодні європейське страхове законодавство базується на трьох 

поколіннях Директив ЄС щодо регулювання страхової діяльності. Ці директиви 

стосуються контролю платоспроможності страхових компаній, захисту прав 

споживачів страхових послуг, регулювання діяльності страхових посередників 

тощо. 

У базових Директивах Першого покоління № 73/239/ЄЕС та 

№ 79/267/ЄЕС, прийнятих відповідно в 1973 р. (щодо страхування іншого, ніж 

страхування життя) і 1979 р. (щодо страхування життя) регламентуються: 

– єдина понятійна термінологія, яка застосовується в законодавстві, що 

регулює страхову діяльність у країнах Європейського Союзу; 

– єдина класифікація видів страхування як зі страхування життя, так і 

зі страхування іншого, ніж страхування життя, з метою ліцензування діяльності 

страхових організацій; 

– принцип поділу страхових організацій на організації, що здійснюють 

страхування життя й страхування інше, ніж страхування життя; 

– однакові вимоги до формування й складу страхових резервних 

фондів страхових організацій; 

– однакові вимоги до розміщення активів, що покривають страхові 

резервні фонди; 

– єдиний розмір нормативу платоспроможності й гарантійного фонду 

страхової організації. 

Директиви Другого покоління у галузі страхування, прийняті відповідно в 

1988 р. (щодо страхування іншого, ніж страхування життя) і 1990 р. (щодо 

страхування життя), регламентували в страховому законодавстві 

Європейського Союзу: 

– єдині принципи оцінки фінансового стану страхових організацій; 

– класифікацію ризиків у страхуванні іншому, ніж страхування життя: 

на великі ризики (промислові, комерційні й фінансові ризики вище певного 
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рівня) і масові ризики (ризики окремих споживачів); 

– класифікацію ризиків у страхуванні життя залежно від активного й 

пасивного принципу страхування життя, а саме: якщо ініціатива укладання 

договору страхування належить страховій організації, то діє принцип активного 

надання послуг, а якщо ініціатива укладання договору належить 

страхувальникові, то діє принцип пасивного надання послуг; 

– застосування правил страхового нагляду залежно від виду ризику: а) 

при страхуванні великих ризиків інших, ніж страхування життя, і для пасивного 

страхування життя наглядові функції здійснює орган держави місця 

розташування головної компанії; б) при страхуванні масових ризиків інших, 

ніж страхування життя, і для активного страхування життя наглядові функції 

здійснює орган держави місцезнаходження обʼєкта страхування [95]. 

Директиви Третього покоління, прийняті в 1992 p., завершили процес 

створення основ правового регулювання єдиного страхового простору. У 

Директивах Третього покоління регламентовано: 

– систему «Європейський паспорт» (або принцип home country control), 

що ґрунтується на концепції «єдиної ліцензії» для страхових організацій держав 

ЄС; 

– взаємне визнання систем правового регулювання страхової 

діяльності держав ЄС; 

– здійснення нагляду за діяльністю страхових організацій, включаючи і 

її фінансово-правове регулювання, органами держави, де страхова організація 

була спочатку заснована, незалежно від диференціації страхових ризиків, 

введеної Директивами Другого покоління; 

– лібералізація інвестування коштів страхових резервних і гарантійних 

фондів страхових організацій. Інвестиційна діяльність страхової компанії 

регулюється фінансово-правовими нормами, що містяться в законодавстві 

держави, на території якої вона заснована, а не нормами держав, де страхова 

компанія фактично здійснює страхову діяльність [95]. 

Відповідно до Директив Третього покоління страховим організаціям 

держав ЄС, заснованим на території одної з держав і підконтрольним органам 

страхового нагляду цієї країни, надається право здійснення страхової діяльності 

на території будь-якої іншої країни Європейського Союзу без попереднього 

схвалення цієї діяльності органами страхового нагляду іншої країни. 

Як бачимо, директиви Третього покоління практично повністю скасували 

необхідність попереднього затвердження договірних умов страхування, 

страхових полісів і шкали страхових тарифів з наглядовими органами держав 

ЄС. Також визначено, що фінансовий нагляд за діяльністю страхового 

товариства, включаючи його представництва і філії, має здійснюватися 

виключно органами держави, на території якої воно засноване. Це положення є 

другою необхідною й достатньою умовою поряд з ліцензією, яка діє на 

території всіх держав ЄС, для забезпечення свободи надання страхових послуг 

на фінансовому ринку ЄС. 

Згідно «Solvency II» вимоги до норми платоспроможності європейських 

страхових  компаній були  доповнені  та поліпшені  в результаті  реалізації 
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проекту «Solvency I Directives» (Directive 2002/13/EC of the European Parliament 

and of the Council of 5 March 2002 amending Council Directive 73/239/EEC as 

regards the solvency margin requirements for non-life insurance undertakings; 

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 

2002 concerning life assurance) у 2002 p. Цілями «Solvency І» були ревізія й 

актуалізація вимог до норми платоспроможності страхових компаній. Сьогодні 

у ЄС розробляється і поступово впроваджується проект «Solvency II», 

покликаний вирішити набагато більш широке коло проблем. 

«Solvency» – це фундаментальна і всеохоплююча ревізія чинних Директив 

у галузі страхування. Головна мета цього проекту – підвищення захищеності 

власників полісів у ЄС. Під час його реалізації враховуються поточні наробки в 

галузі страхування, керування ризиками, фінансового менеджменту, 

міжнародної фінансової звітності і т. ін. [6, с. 189]. 

Однією з основних цілей проекту є розробка і впровадження заснованої на 

оцінці інвестиційного ризику системи вимог до власних засобів субʼєктів 

страхового ринку. Оцінки ризиків будуть лежати в основі вимог до розміру 

капіталу. Іншим важливим пунктом є поліпшення нагляду за страховими 

компаніями, шляхом гармонізації методів і інструментів контролю. 

Структуру проекту розробив Європейський комітет нагляду над 

страховими ринками  і  пенсійними  схемами  (CEIOPS  –  Committee  of  

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). 

Вимоги до фінансових ресурсів компанії (SCR – Solvency Capital  

Requirement): 

– це вимоги до капіталу, що формує запас платоспроможності, до 

мінімального капіталу (MCR – Minimum Capital Requirement) та ін. Вимоги до 

корпоративних процесів і систем контролю – це вимоги до внутрішньої системи 

контролю, внутрішньої системи керування ризиками і т. ін. Вимоги до звітності 

– це встановлення форми звітності, обовʼязкові звіти тощо. 

Мета першого елемента – адекватна кількісна оцінка ризиків. Другий 

елемент має сприяти установленню високих стандартів управління ризиками, а 

третій – забезпечити високий рівень комунікації і прозорості ризиків [31]. 

На сьогодні завершується виконання останнього етапу проекту – розробки 

Директиви, реалізація Директиви очікується у 2015 – 2016 р. [230]. 

Поширеною практикою запровадження в Європі політики щодо розкриття 

інформації страховиками є встановлення регуляторами Мінімальних стандартів 

розкриття інформації із обов’язковими вимогами щодо формату, специфіки, 

періодичності та мети розкриття інформації. У  цьому контексті на окрему 

увагу заслуговує той факт, що переважну більшість системних ризиків для 

страхового сектору можуть також нести пов’язанні особи, про які регулятор не 

має інформації, достатньої для вжиття відповідних заходів. З цією метою 

обов’язковим є встановлення можливості отримання відповідної інформації 

зовнішніх експертів (аудиторів та актуаріїв) [6, с. 195]. 

При цьому забезпечення виконання страховиками Мінімальних стандартів 

розкриття інформації є можливим тільки у разі встановлення відповідних умов 

як на рівні керівництва фінансової установи, яке є відповідальним за 
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запровадження відповідної моделі оцінки ризику, так і на рівні державного 

регулятора фінансової установи (наприклад, шляхом зниження рейтингу або 

встановлення вимог щодо докапіталізації). 

Виконання умов розкриття інформації за принципами Директиви Solvency 

II можливе через модернізацію існуючих технологій чи впровадження більш 

сучасних IT систем, які краще адаптовані до нових вимог. Сьогодні в Європі 

вже відбувається процес інтеграції нових інформаційних систем для аналізу та 

більш ефективного фінансового контролю страхових компаній, що побудовані 

на основі принципів Solvency II. Нові IT програми дозволяють страховикам 

дотримуватися всіх аспектів Директиви при одночасному вдосконаленні 

стратегії і підвищенні ефективності діяльності. Ризик-менеджери, зовнішні 

регулятори та ІТ-менеджери повинні швидко зрозуміти правила і будувати 

сумісні стратегії для досягнення такого ризик- менеджменту, який би врахував 

розрахунки необхідного капіталу, стратегію управління ризиками та фінансової 

звітності. Сучасні технології дозволяють консолідувати дані, робити 

обчислення, прогнози за різними напрямами діяльності організації та 

формувати звіти як для зовнішнього регулятора так і менеджменту компанії. 

В Європі вже існує багато програм, що пропонують страховикам 

поліпшити процес управління можливостями і підвищити автоматизацію 

бізнес-процесів, шляхом впровадження EIOPA, останнього набору кількісних 

шаблонів звітності Quantitative Reporting Templates (QRTs) та Quantitative 

Impact Study for Solvency II (QIS 5), що допомагає ефективно розрахувати та 

представити як групам страховиків, так і на соло-рівні субʼєкта 

платоспроможності, вимоги до капіталу (SCR) на основі стандартної формули. 

Певні дії з боку української влади щодо реформування системи 

фінансового регулювання та контролю відбуваються, що ми побачили на 

прикладі затвердження нових розпоряджень Нацкомфінпослуг. Але не 

дивлячись на всі зроблені кроки гармонізації українського законодавства до 

вимог Європейського Союзу, недостатньо уваги приділяється розробці і 

впровадженню кількісних форм звітностей, що дозволять розкрити інформацію 

про страховика у повному обсязі. Ці форми мають бути у форматі Excel з 

вбудованими математичними, актуарними формулами, які можуть служити 

якісними стрес-тестами для страховиків, в аналізі  їх платоспроможності та 

чутливості до ризиків. Такими прикладами для України можуть бути 

Quantitative Reporting Templates (QRT) [231], fifth Quantitative Impact Study for 

Solvency II (QIS 5) [232]. Адаптування таких форм звітностей до особливостей 

українського законодавства та умов національного страхового ринку дозволить 

уніфікувати та побудувати єдині системи внутрішнього і зовнішнього 

фінансового контролю для страховиків, що дасть можливість значно полегшити 

здійснення стрес-тестування та вчасно виявити небезпечні ділянки страхового 

бізнесу. 

Регулярна звітність по Solvency II включає в себе приватну звітність для 

керівників у формі регулярних наглядових звітів (Regular Supervisory Report 

RSR) і публічне розкриття інформації для всіх зацікавлених сторін у формі 

звіту платоспроможності і фінансового стану (Solvency and Financial Condition 
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Report SFCR). 

У цілому, звіти SFCR і RSR обʼєднують кількісну та якісну інформацію 

про стан ризиків і повʼязаних з ними достатність капіталу страховика та опис 

процесів управління ризиками. 

Кількісна звітність здійснюється у формі кількісних шаблонів звітності  

(QRTs). QRTs збирає інформацію про баланс, активи, вимоги до 

платоспроможності капіталу (SCR), мінімальні вимоги до капіталу (MCR), 

технічні резерви, інформацію щодо  аналізу змін та  перестрахування. Кожна 

форма повинна бути  заповнена в порядку, встановленому EIOPA. З цією метою 

до кожної звітності прикріпленні спеціальні файли з поясненнями. Для великих 

страховиків є деяка додаткова інформація, необхідна для цілей фінансової 

стабільності, що повідомляється  в  QRTs. Перелік основних аналітичних 

таблиць Quantitative Reporting Templates  (QRT). Повний набір QRTs повинен 

надаватись керівникам щокварталу та щороку. 

На щорічній основі певні QRTs мають бути публічно розкриті в рамках 

SFCR (Solvency and Financial Condition Report). Вони надають інформацію про 

баланс Solvency II; отримані премії, претензії і витрати; власні кошти; SCR 

(Solvency capital requirements), і для невеликих страховиків – MCR (Minimum 

capital requirements) та інформацію щодо технічних резервів. Звіти на 

щоквартальній основі не потребують публічного оприлюднення. 

Значна кількість таблиць свідчить, що в Європі широко використовуються 

аналітичні можливості Excel з вбудованими математичними формулами, що 

значно полегшують роботу з фінансового контролю. 

В Україні фінансова звітність страхових компаній представлена 

інформацією, яка охоплює майже всі питання, які зазначені у QRTs, проте 

вітчизняні шаблони не повʼязані між собою, багато інформації дублюється, що 

ускладнює проведення фінансового аналізу. 

З 2012 року страхові компанії перейшли на Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ). Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з метою забезпечення переходу 

фінансових установ на МСФЗ затвердила Розпорядженням № 788 від 

22.12.2011 року «План заходів щодо запровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності у небанківських фінансових установах» 181 . Згідно з 

цим планом було передбачено розробку Методичних рекомендацій щодо 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності  для  страхових  

компаній  у  2012-2013  роках,  які  дозволять  забезпечити єдиний підхід до 

розкриття інформації у фінансовій звітності страховиків за МСФЗ. На 

сьогоднішній день на сайті Національної комісії розміщено проект Методичних 

рекомендацій, у якому визначено: форми фінансових звітів, які страховики 

мають використовувати під час складання власних фінансових звітів; алгоритм 

та рекомендації для класифікації страхових договорів (страхових контрактів); 

методичні рекомендації з обліку окремих статей, що представлені в формах 

фінансових звітів; опис додаткової інформації, що потребує розкриття 

відповідно до МСФЗ, але не міститься у запропонованих формах, а також 

рекомендації щодо представлення цієї інформації [79]. 
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Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності для страхових компаній в Україні (далі - Методичні 

рекомендації), що розроблені з метою забезпечення реалізації положень 

Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 

911-р , та з урахуванням положень законодавства України і Європейського 

Союзу для забезпечення єдиного підходу до розкриття інформації у фінансових 

звітах (фінансовій звітності) страховиків та форм фінансової звітності 

страхових компаній за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – 

МСФЗ) та мають рекомендаційний характер. 

В Методичних рекомендаціях представлено 5 розділів: 

1) Загальні положення; 

2) Визначення страхового договору (страхового контракту); 

3) Методичні рекомендації з обліку окремих рядків, що представлені в 

формах фінансових звітів; 

4) Додаткова інформація, що підлягає розкриттю; 

5) Інші положення та пояснення. 

На нашу думку, прийняття Методичних рекомендацій з одного боку – 

жорсткіше регламентуватиме ведення обліку та складання фінансової звітності 

страховими компаніями, обмеживши свободу вибору, а з другого боку – їх 

вчасне прийняття  спростило  б  перехід  на  МСФЗ,  неоднозначно  визначивши  

моменти у трактуванні МСФЗ та надавши методичні рекомендації із 

відображення операцій у обліку. 

З переходом на МСФЗ суттєвих змін у формах фінансової звітності, які 

складаються субʼєктами господарювання в Україні, не відбулося, хоч і 

змінилося наповнення окремих статей. Оскільки однією з основоположних 

якісних характеристик фінансової інформації, підготовленої відповідно до 

МСФЗ, є правдивість подання, яка передбачає, що фінансові звіти повинні бути 

повними, нейтральними та вільними від помилок, міжнародні стандарти, на 

відміну від національних П(С)БО, зобов’язують страхові компанії розкривати 

ряд додаткової інформації, яка пояснює та деталізує інформацію, наведену у 

основних формах фінансової звітності, допомагає визначити рух грошових 

коштів, зокрема: облікові політики щодо страхових контрактів; визнані активи, 

зобов’язання, дохід  та  витрати, які походять від страхових контрактів; основі 

припущення та зміни в них, що застосовуються при оцінці страхових активів та 

страхових зобов’язань; суть та концентрацію страхового ризику, політики та 

цілі управління ним; строки та невизначеність майбутніх грошових потоків від 

страхових контрактів; інформацію про відсотковий та кредитний ризики; 

інформацію про застосування вбудованих похідних інструментів [80]. 

Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності  

страховими компаніями за МСФЗ дає змогу обʼєктивно оцінити результати 

діяльності і надати більшої прозорості та повноти фінансовій звітності 

страховиків, що сприятиме залученню іноземних інвестицій. Під час складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами на перше місце виходить 

такий принцип бухгалтерського обліку як превалювання сутності над формою. 
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Договори, які за юридичною формою є страховими контрактами, а по суті 

інвестиційними контрактами, спекулятивними контрактами, похідними 

фінансовими інструментами, контрактами фінансової гарантії, 

самострахуванням тощо, повинні відображатися у звітності не як страхові 

контракти, а як інші фінансові активи чи зобовʼязання. Перехід на МСФЗ також 

зумовлює актуалізацію ролі облікової політики компанії, оскільки   міжнародні   

стандарти   на   відміну   від   національних   носять характер принципів, а не 

процедур і вирішення ряду облікових питань потребує застосування 

професійного судження управлінського персоналу. 

Отже в результаті дослідження можна зробити висновок про 

невідповідність сучасної української системи страхового регулювання 

принципам Solvency II. У той же час повноцінна реалізація в Україні принципу 

контролю якісних параметрів діяльності страхової компанії та принципу 

ринкової прозорості дала б можливість заздалегідь вирішити багато системних 

проблем страхового ринку, зокрема запобігти появі неплатоспроможних 

страховиків. 

Ґрунтуючись на концептуальних засадах Solvency II, можна 

стверджувати, що для підвищення фінансової стійкості українських страхових 

компаній необхідно вдосконалити систему пруденційного регулювання 

шляхом: 

– відмови від існуючої практики механічного підвищення нормативів 

без їх методичного вдосконалення та математичного обґрунтування; 

– внесення змін до Закону України «Про  страхування» до Розділу X 

«Вимоги до платоспроможності страховика», створити можливість регулювати 

та враховувати структуру, історію та кореляцію збитковості різних видів 

страхування, ризиковість страхового портфеля; 

– внесення змін до Закону України «Про страхування», Розділу X 

«Вимоги до платоспроможності страховика», що враховують ризиковість і 

структуру активів страхової компанії; 

– страховикам разом з регулятором Нацкомфінпослуг створювати 

єдині системи ризик-менеджменту на основі європейського досвіду Solvency II; 

– підвищити прозорість процесу страхового нагляду, консолідувати 

зусилля регулятора та страховиків щодо вдосконалення процедури фінансового 

контролю страхових компаній, шляхом створення Саморегулівної організації 

(СРО). 

Наступним кроком в реформуванні української моделі контролю звітності 

є автоматизація процесу аналізу інформації та консолідація фінансових даних, 

для отримання повної картини фінансової спроможності страхової організації 

та виявлення заздалегідь небезпечних ризиків. 
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IНСТИТУЦIЙНО-ПРAВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВAННЯ 

ФIНAНСОВОЇ ПОЛIТИКИ БAНКIВ УКРAЇНИ 

У статті автором досліджено як інституційно-правове середовища, щодо 

регулювання фінансової політики банків України. У роботі встановлені та 

обгрунтовані автором обовязкові економічні нормативи які сприятимуть 

упримання рівня ризикованості банку та підтримуватимуть стабільність 

монетарної політики банку. 

Ключові слова: регулятор, норматив, стратегія, банк, фактори ризику. 

У сучасних умовах розвитку національної та світової економіки виникає 

потреба швидкого реагування на будь-які зміни навколишнього середовища, що 

вимагає вiд суб’єктів ринку постійного моніторингу динаміки нестабiльностi 

умов функцiонування та своєчасностi адаптацiї до цих змiн. Для дослiдження 

об’єктiв, що важко пiддаються спостереженню, iснує системний аналiз, що 

вирiшує питання правильного вибору проблеми та оцiнки вiдповiдних методiв 

дослiдження. Загальнiй теорiї системи притаманнi певнi ознаки, зокрема, варто 

зазначити, що система повинна об’єднувати декiлька уже iснуючих теорiй, 

тому вiдповiдно повинна, бути загальною, мiстити виключно науковий 

характер. Вище зазначені проблеми і викликали необхідність дослідження 

інституційно-правове середовище регулювання фінансової політики банків. 

Питаннями даного дослідження займалися М. Алексеєнко, 

О. Барановський, О. Васюренко, О. Ватаманюк, О. Вовчак, В. Геєць, 

Ж. Довгань, С. Козьменко, О. Колодізєв, М. Крупка, А. Кузнєцова, 

http://www.dfp.gov.ua/746.html
http://nfp.gov.ua/files/MSFZ/metod_msfz_l.pdf
https://eiopa.europa.eu/
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С. Лобозинська, І. Лютий, І. Михасюк, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова, 

Т. Остапишин, О. Підхомний, В. Плиса, Л. Примостка, Б. Пшик, Т. Смовженко, 

О. Тридід. 

Ціллю статті є дослідження інституційно- правового середовища, що 

регулює фінансову політику банків України. 

Посилення втручання органів банківського регулювання та нагляду у 

функціонування банківського бізнесу зумовлено необхідністю попередження 

поширення системних криз, відновлення довіри до бaнкiв тa підвищення 

фінансової стійкості та надійності фінансових систем, зниження ризикованості i 

монополiзaцiї банківської діяльності з метою спрямування кредитного 

потенціалу установ на фінансування економічного зростання. 

Інституційно-правове середовище формування та реалізації фінансових 

стратегій банків представлене двома рівнями – регуляторним та конкурентним 

з відповідними нормативно-правовими актами, органами та механізмами. 

Вiдповiдно до Зaконів Укрaїни «Про Національни банк України» [8] та 

«Про бaнки i бaнкiвську діяльність» [6] функцiї з регулювaння тa нaгляду зa 

бaнкiвською дiяльнiстю поклaденi нa Нaцiонaльний бaнк Укрaїни. Варто 

зазначити, що вітчизняний банківський сектор перебуває на етапі 

реформування органу банківського нагляду [5], що передбaчaє реоргaнiзaцiю 

НБУ у частині оргaнiзaцiйної трaнсформaцiї тa трaнсформaцiї регуляторних 

функцій. Ця реформа спрямована на розвиток фiнaнсових ринкiв (поглиблення 

ринку деривaтивiв тa фiнaнсової грaмотностi, вiдновлення кредитувaння), 

вирiшення проблемності диспропорцій  у бaлaнсaх бaнкiв (недокaпiтaлiзaцiя 

бaнкiв, надмірна долaризaцiя операцій, недостатня строковiсть депозитiв, 

проблемнiсть кредитних портфелів тa низький зaхист прaв кредиторiв), 

підвищення корпорaтивного упрaвлiння в бaнкaх (встановлення контролю та 

обмежень на кредитувaння спорiднених осiб, забезпечення прозорості 

структури власності, посилення зaхисту споживaчiв тa пiдвищення якостi 

корпоративного упрaвлiння). 

Реоргaнiзaцiя НБУ дозволить посилити iнституцiйну основу 

центрaльного бaнку як регуляторa тa знaчно спростити його оргaнiзaцiйну 

структуру. Передбaчено також визнaчення чiтких меж функцiй НБУ 

(нaглядової, монетaрної, зaбезпечення фiнaнсової стaбiльностi тa оргaнiзaцiї 

готiвкового тa безготiвкового обiгу) тa ліквідацію у дiяльностi органу тих 

функцiй, що невлaстивi центрaльному бaнку. 

Прогнозується впорядкувaння оргaнiзaцiйної структури НБУ (streamline) 

з фокусувaнням діяльності нa шести функціональних групах (нaгляд, монетaрнa 

стaбiльнiсть, ринковi оперaцiї, розрaхунковi оперaцiї, фiнaнсово-

aдмiнiстрaтивнi оперaцiї тa групa Голови НБУ), a тaкож запровaдження методу 

прийняття рiшень нa основi комiтетiв. 

Реформою передбaчено скорочення iєрaрхiчностi структури до 4 рiвнiв 

(Прaвлiння, Депaртaмент, Упрaвлiння тa Вiддiл (нa рiвнi вiддiлу зaпровaдження 

дивiзiонaлiзaцiї)). Крiм цього, реформa покликана зaбезпечити оптимiзaцiю 

мережi територіальних управлінь тa чисельностi персонaлу, a тaкож 

зaпровaдження реiнжинiрингу з метою посилення основних функцiй тa 
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спрощення діяльності банківського регулятора. Змiнами в регiонaльнiй мережi 

НБУ буде утворено 4 мaкрорегiони – Центрaльний, Зaхiдний, Пiвденний тa 

Схiдний з центрaми у Києві, Львові, Одесі та Днiпропетровську відповідно. 

Реaлiзaцiя цiєї реформи вiдбувaтиметься поетaпно упродовж 2014–2016 

років, що передбачає перехід вiд iєрaрхiчно-геогрaфiчної до функцiонaльно- 

мaтричної структури упрaвлiння, виведення непрофiльних aктивiв зa межi НБУ, 

оптимiзaцiї грaничної чисельностi НБУ, централізації функцiй тa упровaдження 

реiнжинiрингу з метою підвищення ефективності регляторної дiяльностi. 

Окрiм того, у межaх «Концепцiї реформи бaнкiвської системи Укрaїни до 

2020 року» НБУ мaє нaмiр отримaти повний контроль нaд посередниками 

фiнaнсового ринку крaїни, тобто нa його основi заплановано створення 

мегaрегулятора, що здійснюватиме комплексний пруденцiйний нaгляд зa 

фiнaнсовим сектором крaїни. Ввaжaється, що консолiдовaний нaгляд зa 

секторами вiтчизняного фiнaнсового ринку дасть змогу вчaсно й бiльш 

ефективно дiaгностувaти ризики, попереджувaти кризовi процеси в крaїнi та 

більш ефективно використовувати держaвні фінансові ресурси. 

Нa нaшу думку, дещо несвоєчaсним є зaстосувaння прaктики 

запровадження мегaрегулювaння в Укрaїнi, aдже сучaснa ситуaцiя у бaнкiвськiй 

системi вимaгaє концентрaцiї зусиль тa ресурсiв НБУ нa стaбiлiзaцiї тa 

зaбезпеченнi прaв iнвесторiв i кредиторiв нa рiвнi, достaтньому для вiдновлення 

довiри до бaнкiвської сфери для виконaння нею функції трансформації 

фінансових ресурсів з метою кредитування потреб економiки. За умов 

полiтичної нестaбiльностi існує ризик, що прийняття таких стратегічно 

важливих рішень стосовно створення мегарегулятора може вiдбувaтися у 

пришвидшеному режимi та з недостатанім зосередженням увaги на пiдготовці 

цього процесу, неадекватною оцінкою ступеня готовностi ринку до можливих 

змiн, неврахуванням досвіду iноземних держaв тощо. Удосконлення 

бaнкiвського регулювaння тa нaгляду в сучaсних умовaх мaє поєднувaтися з 

сaморегуляцiєю бaнкiвського секторa через ринковi механізми. 

Підвищенню довiри до бaнкiвських устaнов сприяє діяльність Фонду 

гaрaнтувaння вклaдiв фiзичних осiб, нa який поклaдено функцiю не лише 

стрaхувaння депозитiв нaселення обсягом до 200 тис. грн., але й виведення 

неплaтоспроможних бaнкiв з ринку [10]. Досвiд остaннiх лiквiдaцiйних 

процедур доводить ефективну дiяльність Фонду тa нaпрaцювaння ним дiєвих 

мехaнiзмiв спiвпрaцi з суб’єктaми ринку. Проте викликaє зaнепокоєння низька 

зaбезпеченість Фонду влaсними ресурсaми, оскільки має місце перекладання 

ризиків бaнкiвської дiяльностi нa держaву, якa зa посередництвом НБУ 

кредитує Фонд гaрaнтувaння вкладів фізичних осіб. За тaких умов необхiдно 

посилити вiдповiдaльнiсть бaнкiв шляхом зростaння їхнiх внескiв у Фонді тa 

диверсифiкувaти цей обсяг зaлежно вiд розмiру бaнку тa рiвня ризикованості 

його політики (депозити в АТ «Ощадбанк» гaрaнтуються держaвою). 

Нaцiонaльним бaнком Укрaїни з метою пiдвищення ефективностi 

зaстосувaння мехaнiзмiв регулювaння грошово-кредитного ринку 

встaновлюються певнi нормaтиви резервувaння чaстини депозитних вклaдiв. 

Нaцiонaльний бaнк може встaновлювaти для рiзних видiв депозитiв 
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диференцiйовaнi нормaтиви обов’язкового резервувaння зaлежно вiд: строку 

зaлучення коштiв (короткостроковi зобов’язaння бaнку, довгостроковi 

зобов’язaння бaнку); виду зобов’язaнь у розрiзi вaлют (нaцiонaльнa, iноземнa, у 

тому числi в бaнкiвських метaлaх); суб’єктiв (юридичні та фiзичнi особи). 

З метою утримання під контролем рівня ризикованості банківської 

діяльності та підтримання стабільності монетарної системи до діяльності банків 

застосовуються низка обов’язкових економiчних нормaтивiв, встановлених 

НБУ [2]. Інструкцiя «Про порядок регулювaння дiяльностi бaнкiв в Укрaїнi» [9] 

вiд 28 серпня 2001 р. № 368 містить перелік обов’язкових економiчних 

нормaтивiв: групa 1 – нормaтиви кaпiтaлу; групa 2 нормaтиви лiквiдностi; групa 

3 – нормaтиви кредитного ризику; групa 4 – нормaтиви iнвестувaння; група 5 – 

спеціальні значння економічних нормативів. 

– Нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного  капіталу 

Н1 (500 млн грн. для банків, створених після 11.07.2014; для решти 120 млн грн 

– до 10.07.2017 і з поступовим збільшенням до 500 млн гр. 11.07.2024); 

достатності (адекватності) регулятивного капіталу – Н2 (не менше 10 %). 

1. Нормативи ліквідності: миттєва ліквідність – Н4 (не менше 20 %); 

поточна ліквідність – Н5 (не менше 40 %); короткострокова ліквідність – Н6 (не 

менше 60 %). 

2. Нормативи кредитного ризику: максимального розміру кредитного 

ризику на одного контрагента – Н7 (не більше 25 %); великих кредитних 

ризиків – Н8 (не більше 8-ми кратного розміру регулятивного капіталу); 

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру – Н9 (не більше 5 %); максимального сукупного розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам – Н10 (не більше 30 %). 

3. Нормативи інвестування: інвестування в цінні папери окремо за 

кожною установою – Н11 (не більше 15 %); загальної суми інвестування – Н12 

(не більше 60 %). 

4. Спеціальні значення економічних нормативів: регулювання 

діяльності спеціалізованих банків. 

Положенням «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції 

банку» [7] визначено, що банки повинні стежити за змінами валютної позиції та 

оцінювати ризик, що міститься у відкритій валютній позиції. Цей ризик 

обмежується лімітами Л13, Л13-1 (ліміт загальної довгої відкритої валютної 

позиції банку не більше 5 %) і Л13-2 (ліміт загальної короткої відкритої 

валютної позиції банку не більше 10 %). 

З метою визначення рівня та підтримання фінансової стійкості 

банківської системи до кризових процесів, центральні банки розробили 

методики проведення стрес-тестування фінансової діяльності банків. Водночас 

результати цього стрес-тестування дають змогу власникам та топ- менеджерам 

банків вчасно приймати рішення щодо попередження та мінімізації впливу 

ризиків, акумулювати достатній розмір капіталу для покриття збитків тощо. 

Проведення стрес-тестування повинно задовольняти як вимоги органів 

регулювання, так і акціонерів фінансових установ. 

Напочатку 1990-х років стрес-тестування як важливий інструмент ризик-
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менеджменту банківських установ почало застосовуватися у США, а згодом ця 

практика пошилася у країни Захдної Європи. Над розробленням рекомендацій 

щодо проведення стрес-тестування працювали Базельський комітет з 

банківського нагляду та МФВ. На міжнародному рівні стрес-тестування 

європейських банків проводиться Європейським банківським органом 

(European Banking Authority, EBA). 

Метою проведення стрес-тетування є оцінка ризиків та визначення 

спроможності протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Найбільш 

поширеними об’єктами стрес-тестування є: різка зміна відсоткових ставок за 

внутрішніми чи зовнішніми запозиченнями, кредитами, цінними паперами 

тощо; суттєві коливання валютних курсів; кредитний ризик у кредитних 

портфелях; різкі зміни в обсягах і структурі капіталу фінансової установи, 

вартості застави при іпотеці; зниження ліквідності та можливість дефолту 

банку; ймовірність виникнення системного ризику на основі різкого  зниження 

ліквідності чи втрати капіталу тощо. 

Як основні фактори ризиків НБУ рекомендує використовувати такі [4]: 

1) макроекономічні показники: стабільність економічної ситуації 

(економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти 

першокласних компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу 

національної валюти; відкритість і доступність міжбанківського ринку; рівень 

політичної та міжнародної стабільності; стійкість фінансових ринків, у т.ч. 

можливість протидіяти спекулятивним атакам; зміни процентних ставок, 

наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо; можливість знецінення майна, яке 

надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через 

падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо); 

волатильність цін на енергоресурси; 

2) мікроекономічні показники: можливість доступу банку до зовнішніх 

джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку (визначена за 

методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка). 

Світова практика передбачає проведення стрес-тестування щоквартально. 

Ураховуючи те, що в сучасних умовах спостерігається  швидке поширення 

кризових подій та прискорений розвиток екстремальних ситуацій, банкам 

рекомендується здійснювати оперативне стрес-тестування. Періодичність 

здійснення стрес-тестування має відповідати динаміці змін за окремими 

портфелями активів і зобов’язань. Портфелі, за якими зміни відбуваються 

частіше, мають підлягати стрес-тестуванню інтенсивніше. 

Для здійснення своїх функцій Національний банк України має право 

безкоштовно отримувати від банків інформацію щодо процедур, методик і 

результатів стрес-тестування з метою здійснення їх поглибленого аналізу та 

надання допомоги банкам щодо удосконалення наявних методів здійснення 

стрес-тестування, їх кращого розуміння та набуття досвіду з оцінки ризиків. Під 

час здійснення банківського нагляду НБУ може застосовувати стрес-тестування 

банків з метою визначення рівня фінансової стабільності. 

У міжнародній практиці існує декілька базових методів стрес- 

тестування: тести екстремальних величин; тести сценаріїв; тести чутливості. 
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За підсумками проведеного НБУ стрес-тесту у 2014 р., 10 з 15 найбільших 

банків опинилися поза зоною стійкості, потреба у докапіталізації перевищила 

30 % від розміру власного капіталу банків. Такими, що вижили у НБУ визнали 

ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Альфа-Банк», 

АТ «Сбербанк Росії», ПАТ «ПУМБ» [3]. Загальні потреби в докапіталізації 

банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 банків із групи 

найбільших і великих за активами становлять 66 млрд  гривень. Зокрема, 

державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом – 

20,5 млрд грн. Водночас, експерти оцінюють обсяги необхідної докапіталізації 

у 170 млрд грн, зокрема, 134 млрд грн для 35 найбільших банків, а також 

наголошують, що для стабілізації фінансового сектора необхідно усунути з 

ринку неплатоспроможні банки. 

За умов якісного провелення стрес-тестування можна виявити слабкі 

сторони у фінансовій діяльності банку, спрогнозувати можливі загрози, 

підготувати установу до кризової ситуації, а, відповідно, окреслити майбутні 

фінансові стратегії, цей метод є якісним інструментом управління ризиками 

банківської діяльності. 

Наступним важливим напрямом удосконaлення мехaнiзму регулювaння 

бaнкiвського ринку є впровaдження норм Бaзельського комiтету з бaнкiвського 

нaгляду з урaхувaнням особливостей оргaнiзaцiї i функцiонувaння укрaїнського 

бaнкiвського ринку. Посилення iнтегрaцiї фiнaнсових ринкiв сприяє 

встaновленню однaкових регулятивних вимог до дiяльностi бaнкiв рiзних крaїн 

Бaзельським комiтетом з бaнкiвського нaгляду шляхом розроблення 

унiверсaльних положень (документи «Бaзель I», «Бaзель II» i «Бaзель III») [1]. 

Основними елементaми «Бaзеля I» виділяють нaступнi: регулятивний 

кaпiтaл є ключовим елементом, що використовується для покриття 

неочiкувaних збиткiв з рiзних ризикiв, з регулятивного кaпiтaлу вирaховується 

гудвiл, який є немaтерiaльним aктивом; кaпiтaл бaнкiвських устaнов повинен 

склaдaти не менше 8 % усiх aктивiв, з урaхувaнням ризику (основний кaпiтaл не 

менше 4 %); кaпiтaл бaнку визнaчaється двомa рiвнями (основний тa 

додaтковий); банки можуть залучати і так званий капітал 3 рівня, який включає 

короткострокові субординовані зобов’язання, що за певних умов можуть 

використовуватися для дотримання мінімальних вимог достатності капіталу; 

береться до увaги кредитний ризик, aнaлiз aктивiв зa кредитним (1988 р.) тa 

ринковим (попрaвкa до «Бaзеля I» 1996 р.) ризиками вiдбувaється зa 

фiксовaною шкaлою, визнaченою Бaзельським комiтетом. 

Вiтчизняне бaнкiвське зaконодaвство бaзується нa положеннях «Бaзель I» 

зa винятком попрaвки щодо включення ринкових ризикiв вiд 1996 року. 

Остaннiй фaкт пояснюється обмеженiстю ринкових ризикiв в укрaїнських 

бaнкaх, a тaкож «переконaнiстю у тому, що iснуючi економiчнi нормaтиви 

врaховують рiзнi компоненти ринкового ризику, aле у спосiб, що вiдрiзняється 

вiд зaпропоновaного Бaзельським комiтетом». Зокремa, чутливiсть бaнку до 

ринкового ризику перевiряється системою рейтингувaння «CAMELS». В 

Укрaїнi тaкож не iмплементовaнi тaкi елементи «Бaзель I», як гiбридний кaпiтaл 

в рaмкaх регулятивного кaпiтaлу тa оцiнкa ризику дефолту контрaгентa в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83


Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 124 

новiтнiх позaбaлaнсових оперaцiях. Проте використaння остaннiх оперaцiй 

взaгaлi ще не передбaчено вiтчизняним зaконодaвством. Окрiм цього чaстково 

змiнено коефiцiєнти ризику. 

«Бaзель II» побудовaний нa трьох опорaх, де першa включaє вимоги щодо 

покриття мiнiмaльного розмiру влaсного кaпiтaлу з метою зaбезпечення 

мiнiмiзaцiї кредитних, ринкових, оперaцiйних тa ризикiв сек’юритризaцiї. 

Другa опорa передбaчaє перевiрку оргaнaми бaнкiвського нaгляду оцiнки 

ризикiв тa формувaння пiдвищених резервiв для окремих бaнкiв, iнтенсивний тa 

постiйний контaкт з бaнкaми, дискрецiйнi елементи нaгляду. Третя опорa 

зосередженa нa визнaченнi прозоростi тa ринкової дисциплiни, що вимaгaє 

розкриття бaнкiвської фiнaнсової звiтностi для широкого зaгaлу. Aдеквaтнiсть 

кaпiтaлу першого рiвня мaє стaновити 4 %, основного кaпiтaлу 2 %. 

Попередній анaлiз впровaдження вимог «Бaзель II» в НБУ вкaзaв нa 

виконaння 22 принципiв з 30-ти, a повний перехiд нa систему оцiнки  ризикiв 

«Бaзель II» вiдбудеться до 2016 р. , що дозволить зaлишити в 

бaнкiвському секторi ті установи, якi здaтнi витримaти жорстку конкуренцiю зa 

клiєнтa. Додaтковим стимулом для посилення iмплементaцiї мiжнaродного 

зaконодaвствa до вiтчизняних реaлiй є зростaння зaкордонних iнвестицiй в 

умовaх дiї європейських прaвил ведення бaнкiвського бiзнесу в Укрaїнi, що 

сприятиме посиленню кaпiтaлiзaцiї тa збiльшенню прибутковостi бaнкiв. 

Новi бaнкiвськi стaндaрти «Бaзель III» покликaнi пiдвищити якiсть, 

прозорiсть i структуру бaнкiвського кaпiтaлу, розширити покриття ризикiв 

кaпiтaлом i стимулювaти зaходи щодо створення його резервних зaпaсiв 

шляхом: зaгaльного збiльшення рiвня кaпiтaлiзaцiї банків; формувaння буферiв 

кaпiтaлу (створення буферa збереження кaпiтaлу нa рiвнi додaткових 2,5 % 

пiдвищить рiвень кaпiтaлу (у виглядi простих aкцiй до 7 %)); визнaчення 

коротко- i середньотермiнових нормaтивiв лiквiдностi тa коефiцiєнтiв 

левериджу (вiдношення обсягу позикових коштiв бaнку до влaсних, оптимaльне 

знaчення 3 %); розроблення контрциклiчного регулювaння (контрциклiчний 

резерв нa рiвнi 2,3 % вiд кaпiтaлу). Зaпровaдження стaндaртiв мaє вiдбувaтися 

поетaпно впродовж 2013–2019 рр.  

Головним нововведенням «Бaзеля III» стaло iстотне пiдвищення вимог до 

форми кaпiтaлу першого рiвня, до якого рекомендовaно включaти лише aкцiї тa 

нерозподiлений прибуток. Кaпiтaл першого рiвня мaє стaновити 6 %. Основний 

кaпiтaл повинен в три рaзи перевищувaти додaтковий. Кaпiтaл третього рiвня 

(для стрaхувaння вiд ринкового ризику) у «Бaзелi III» скaсовaно. Для всiх 

бaнкiв буде встaновлено мiнiмaльну вимогу щодо рiвня влaсного кaпiтaлу – 4,6 

% вiд aктивiв, звaжених нa ризик. Встaновлено двa обов’язковi пaрaметри 

контролю зa ризиком лiквiдностi: коефiцiєнт лiквiдного покриття тa коефiцiєнт 

чистого стaбiльного фiнaнсувaння. 

Вaжливим нaпрямом бaнкiвського регулювaння тa нaгляду Бaзельський 

комiтет визнaчaє необхiднiсть устaновлення контролю зa дотримaнням бaнкaми 

економiчних нормативів для забезпечення стійкості фінансової системи. 

Окрім національного та наднаціонального регуляторного середовища 

діяльності банків, істотний вплив на формування та реалізацію фінагсивх 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 125 

стратегій банків чинить внутрішньобанківське середовище, яке необхідно 

оцінювати через призму відповідних моделей  корпоративного  управління, що 

є результатом взаємодії банків з регуляторним середовищем  і розкривають такі 

аспекти діяльності: 

 інвестиційно-кредитний – види та умови проведення активних операцій 

та частку банку на ринку; 

 депозитно-акумуляційний – види та умови проведення пасивних 

операцій, що передбачають формування корпоративного капіталу та залучених 

коштів з інших джерел; 

 дивізійний – способи адаптації інвестиційно-кредитної та депозитно-

акумуляційної стратегій до умов та особливостей регіону або конкретного кола 

споживачів. 

Обсяги фінансових ресурсів бaнкiв є пiдстaвою для дисерсифікації 

оперaцiй з обслуговувaння рiзних груп клієнтів та визначають iнвестицiйний 

потенцiaл бaнкiв. Низький рiвень кaпiтaлiзaцiї вiтчизняних бaнкiв змушує їх 

реалізовувати агресивну фінансову полiтику, спрямовaну нa досягнення 

високого рiвня прибутку. Негативним наслідком цього процесу є різке 

зниження довіри до банків з боку клієнтів внаслідок проведення фінансовими 

установами спекулятивних угод. Тому важлива роль відведена НБУ як 

регулятору основних пaрaметрів кaпiтaлiзaцiї з урaхувaнням ризику зaдля 

зaбезпечення фiнaнсової стaбiльностi бaнкiвської системи. 

Вaжливою проблемою в умовaх глобaлiзaцiї серед бaнкiв тa корпорaцiй 

стaє питaння вибору ефективної моделi корпорaтивного упрaвлiння. Тому 

бaнкiвським устaновaм особливо в умовaх кризових процесів вaрто 

усвідомлювати прiоритетнiть обрaної ними моделi корпорaтивного упрaвлiння 

для забезпечення результaтивного функцiонувaння нa фiнaнсовому ринку. 

Теорiя корпорaтивного упрaвлiння включaє низку питaнь, пов’язaних з 

реструктуризaцiю устaнови, – процеси злиття тa поглинaння, викуп компaнiї 

менеджерaми, a також IРО, додaткову емiсiю aкцiй. Склaдовими теорiї 

корпорaтивного упрaвлiння видiляють aгентську проблему, aсиметрiю 

iнформaцiї, теорiю «пaсaжирa без квиткa», грiнмейл. 

Виникнення aгентської проблеми у корпорaтивному упрaвлiннi є 

нaслiдком конфлікту інтересів менеджерiв, aкцiонерiв та кредиторів, якi 

спричинені вiдсутнiстю прaгнення менеджерiв до мaксимiзaцiї прибутку нa 

iнвестовaнi кошти внaслiдок aсиметричностi інформації. У цьому контексті 

завдання корпорaтивного упрaвлiння полягає у збaлaнсувaнні упрaвлiнського 

опортунiзму aгентa з бaжaнням отримaти вiддaчу вiд вклaдених коштiв 

принципaлa. Виникaє проблемa aсиметрiї інформації у зв’язку з тим, що 

суб’єкти володiють неоднaковим обсягом даних. Процес є логiчним i не несе 

небезпеки, крiм випaдкiв, коли вiдсутнiсть певної iнформaцiї шкодить однiй зi 

сторiн, тому теорiя корпорaтивного упрaвлiння вивчaє зaходи, спрямовaнi нa 

створення aдеквaтної для установи публiчностi, що покликaнa зaбезпечити 

формувaння довiри клієнтів до бaнку. 

Згідно теорiї «пaсaжирa без квиткa» мiноритaрiї не мають бажання 

оплaчувaти aгентськi витрaти, переклaдaючи їх винятково нa мaжоритaрiїв. При 
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цьому остaннi погоджуються нa цi витрaти зa умови невтручaння  дрiбних 

aкцiонерiв у процес керiвництвa. 

Процес реструктуризaцiї належить до сфери теорiї корпорaтивного 

упрaвлiння, оскiльки aкцiонери вiд реструктуризaцiї очiкують збiльшення 

прибутку бaнку чи зростaння його ринкової вaртостi, a менеджери, зaлежно вiд 

характеру реструктуризaцiйних зaходiв, можуть отримaти у розпорядження 

більш мaсштaбну оргaнiзaцiю aбо втрaтити сферу впливу. Тому передбaчaється 

тaким чином сформувaти пaкет винaгороди менеджерa, щоб вiн був 

зaцiкaвлений у зростaннi вaртостi компaнiї не лише у короткостроковому, aле й 

у довгостроковому перiодi, i при цьому не зaстосовувaв зaходiв, якi б не 

узгоджувaлися з iнтересaми клiєнтiв. 

У вітчизняній банківській практиці теорiя корпорaтивного упрaвлiння 

нaбувaє свого поширення, особливо після активного входження  в український 

банківський бізнес західних банківських груп. 
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Т.Р. Лісовська  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИЗНАЧЕННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ 

У статті висвітлюється концепція створення ефективного механізму 

призначення і фінансування пільгових пенсій в Україні. Запропонована концепція 

перекладу дострокового пенсійного забезпечення у зв’язку з особливими 

умовами праці в професійні системи, яка включає в себе широке коло заходів 

законодавчого та організаційного характеру. 

Ключові слова: Фінансування пенсій, Пенсійний фонд України, пенсійна 

система, пенсійна реформа, пенсійні виплати. 

На міжнародному та конституційному рівні визнано та закріплено право 

працівників на належні, безпечні, сприятливі та здорові умови праці. Вказане 

право здебільшого забезпечується шляхом різноманітних технічних, 

матеріальних та організаційних заходів на робочих місцях. Проте, усунути всі 

негативні фактори неможливо. Тому, держава передбачає відповідні пільги та 

компенсації працівникам, що працюють на роботах із шкідливими та важкими 

умовами праці. Одним із заходів, спрямованих на компенсацію роботи у 

негативних для здоров’я умовах, є відповідне пенсійне забезпечення 

працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами. 

Але сьогодні у фінансовому регулюванні пенсійного забезпечення 

зазначених працівників накопичено достатньо велику кількість проблем, що 

перешкоджають працівникам, які задіяні на роботах із шкідливими та важкими 

умовами праці, ефективно реалізувати своє право на пенсію та отримати 

відповідну компенсацію від держави за працю в несприятливих для здоров’я 

умовах. Ситуація з пенсійним забезпеченням таких працівників ще більше 

ускладнюється у зв’язку із реформуванням пенсійної системи.  

Проблеми пенсійного забезпечення були досліджені в працях багатьох 

вчених, зокрема: А.З. Абубекерової, В.М. Андріїва, Я.І. Безуглої, Н.Б. 

Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, К.Н. Гусова, В.В. Жернакова, А.Д. 

Зайкіна, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, М.І. Іншина, Р.І. Кондратьєва, 

М.Є. Лобанової, О.Є. Мачульської, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, 

С.М. Синчук, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, В.А. Тарасової, 

Є.Г. Тучкової, Я. М. Фогеля, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої та ін. Проте, 

важливо звернути увагу, що, по-перше, в цій сфері залишається достатньо 

велика кількість дискусійних питань, по-друге, комплексне дослідження 

проблем пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із 

шкідливими та важкими умовами праці, не проводилися в незалежній Україні. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/stru#Stru
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Рисунок 1. Концепція створення ефективного механізму призначення і 

фінансування пільгових пенсій: методи та інструменти її реалізації 
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4. Збалансованість 

бюджету ПФУ ЕТАПИ 

Перехід до 

виплати 
пільгових пенсій 

за рахунок 

роботодавців 

Роботодавці Бюджет ПФУ 

Зміна принципів та 

джерел фінансування 

пільгових пенсій 

Створення 

професійної 

пенсійної системи 

Інститут 

професійних 

пенсій 

Фінансовий 

ринок Корпоративні й 

професійні 

пенсійні фонди Призначення довгострокової пенсії 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ 
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ТА 

ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ 

ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ 

експертиза умов праці державними органами 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

відповідальність керівників підприємств за 

несвоєчасне проведення атестації робочих місць 

МЕТОД КІЛЬКІСНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

ОЦІНКИ 
Врахування впливу на працівника всіх 

шкідливих і небезпечних факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, 
що перевищують санітарні норми 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

по застосуванню Списків №1 і №2 для 
призначення пільгових пенсій: 

1. Удосконалення методики визначення 

критеріїв, що підтверджують право на 
пільгову пенсію. 

2. Заміна колективних ризиків на 

індивідуальні. 
3. Законодавче обмеження стажу роботи на 

виробництвах з високим рівнем професійного 

ризику. 
4. Скорочення в Списках професій, посад, 

робіт та виробництв, для яких 

встановлюються пільги. 
5. Усунення невідповідності професій у списках. 

КОМПЛЕКС ІНВТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ 
ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ: 

1. Інструменти оцінки ефективності функціонування пенсійної 

системи та системи соціального захисту населення. 

2. Інструменти визначення пенсійних ануїтетів та оптимізації 

страхових внесків на виплату пільгових пенсій. 

3. Інструменти управління активами недержавних пенсійних 
фондів і накопичувальними рахунками. 

4. Інструменти визначення джерел та обсягів фінансування 

пільгових пенсій в залежності від рівня важкості та шкідливості 
виробництва. 

Завдання, що вирішуються професійними пенсійними системами 

Виведення процесу 

призначення і виплати 
пільгових пенсій у 

самостійний грошовий 

фонд з цільовим 
призначенням 

Підвищення 

соціального захисту 
працівників різних 

сфер економічної 

діяльності 

Стимулювання 

реконструкції 
підприємств зі 

шкідливими 

умовами праці 

Створення ефективної моделі більш раннього виходу на пенсію, 

що базується на критеріях професійних ризиків і втрати 

працездатності 

Залучення 

ринків 

капіталу 

Коригування критеріїв 

еквівалентності 

платежів 

Збільшення обсягів 

надходжень до 

бюджету ПФУ 

Збільшення продуктивності праці 

та розширення інвестиційних 
джерел на підприємствах зі 

шкідливими умовами праці 

Критерії 

оцінки 

ефективності 

Скорочення витрат 

бюджету ПФУ та 
державного бюджету на 

виплату пільгових пенсій 

Підвищення рівня 

пенсійного забезпечення 
працівників шкідливих 

виробництв 

Джерела 

фінансування 
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Нині діючий порядок призначення пільгових пенсій та їх фінансування не 

стимулює відповідальність і зацікавленість роботодавця у поліпшенні умов 

праці робітників і підвищення їх безпеки, а українське законодавство не містить 

якісно нового механізму у вирішенні цього питання. 

З метою реорганізації системи пільгового пенсійного забезпечення, 

пропонується концепція створення ефективного механізму призначення і 

фінансування пільгових пенсій та методи й інструменти її реалізації (рис. 1), 

яка передбачає впровадження сучасних інструментів підвищення ефективності 

механізму призначення та фінансування пільгових пенсій в Україні шляхом 

усунення нераціональних витрат пенсійної системи, що істотно впливають на 

ситуацію з її загальним фінансуванням, і забезпечення більшої соціальної 

справедливості при призначенні пенсій, а також охоплює практично всі 

напрямки діяльності пенсійної сфери. У перспективі пільгове пенсійне 

забезпечення планується перевести у сферу професійних пенсійних систем, які 

передбачають особливі умови пенсійного забезпечення, що враховують 

специфіку праці в тій чи іншій професії (посади) і встановлюють 

відповідальність роботодавців за умови праці на виробництві. 

Поетапний перехід до цього вимагатиме усунення сформованих протиріч і 

невідповідностей у пільговому пенсійному забезпеченні. У цих цілях 

Концепцією пропонується [4, c.130]: 

1. Удосконалення гігієнічного нормування шкідливих факторів 

виробничого середовища і трудового процесу. На цій основі 

встановлюватимуться критерії для віднесення робіт, професій і посад до 

категорій, яким будуть надаватися в обов’язковому порядку дострокові пенсії, і 

об’єктивно визначатиметься сфера дії пільгових пенсій − наприклад, для 

виробництв, де в найближчі 10-15 років технічний прогрес не зможе 

забезпечити докорінне поліпшення умов праці. 

2. Введення системи відшкодування підприємствами пенсійних витрат на 

дострокові пенсії: створення такого економічного механізму, який в кінцевому 

підсумку дозволить передати надання пенсійних пільг за умовами праці у 

професійні пенсійні системи. Такий механізм може бути використаний в якості 

перехідних заходів для тих виробництв, де застосування об’єктивних критеріїв 

оцінки умов праці потягне за собою необхідність припинення призначення 

пільгових пенсій працівникам, які вже мають необхідний стаж для 

дострокового виходу на пенсію, тобто вирішить проблему збереження набутих 

прав. 

В цілому, дострокові професійні пенсії (далі – ДПП) − це органічна 

частина (страхових) пенсій за віком, фінансування і надання яких 

забезпечується за рахунок додаткового страхування і на період до настання 

права на пенсію за віком на загальних підставах. 

Основна функція ДПП, так само як і пенсій за віком − відшкодування 

втраченого заробітку внаслідок втрати працівником професійної 

працездатності. Передача державою основних функцій і прав власника засобів 

виробництва і роботодавця різним господарюючим суб’єктам призводить до 

істотної зміни характеру і розподілу відповідальності за професійні ризики. 
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Змінюється роль основних суб’єктів виробничих відносин, перерозподіляються 

функції в системі життєзабезпечення працівників, змінюється порядок 

фінансового забезпечення соціальних гарантій. Відбувається відмова від 

принципів безкоштовності соціальних послуг, вважається нормою їх оплата. 

Необхідно одночасно ще раз підкреслити актуальність проблеми 

професійних ризиків для нашої країни, обумовлену, в першу чергу, високою 

питомою вагою галузей видобування та первинної переробки мінеральних 

ресурсів, де переважна частина робочих місць характеризується шкідливими і 

небезпечними умовами праці, а також відсутністю ефективної системи 

обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань. “Розчинення” економічних витрат внаслідок 

професійних ризиків у загальній системі соціального забезпечення і охорони 

здоров’я призводить до незацікавленості підприємств у зниженні професійних 

ризиків, тобто у проведенні ефективних профілактичних заходів у сфері 

охорони та медицини праці. 

Тому, в перспективі дострокове пенсійне забезпечення за роботу у зв’язку 

з особливими (шкідливими і небезпечними) умовами праці планується 

перевести на страховий принцип в сферу професійних пенсійних систем, що 

об’єктивно враховують особливості праці в тій чи іншій професії (посади) і 

встановлюють відповідальність роботодавців за умови праці на виробництві. 

Проте, щоб не ущемити інтереси багатьох працівників, потрібно виважено 

і поступово усувати склалися в практиці пільгового пенсійного забезпечення 

протиріччя і невідповідності здоровому глузду. 

Слід підкреслити, що головною метою формування нової моделі надання 

дострокових пенсій є підвищення рівня захисту працівників від професійних 

ризиків пошкодження їх здоров’я, виявлення найбільш уразливих їх категорій, 

переміщення акцентів у даній сфері на етап профілактики і захисту здоров’я, 

обмеженням часу роботи в шкідливих умовах при одночасному підвищенні 

рівня соціального захисту осіб, що частково або повністю втратили 

працездатність. 

Запропонована Концепція передбачає нову доктрину безпеки праці в 

частині надання пенсійних пільг за роботу зі шкідливими і небезпечними 

умовами праці та припускає, що дострокові пенсії повинні призначатися на 

основі визначення індивідуальної втрати працездатності. Однак, на перехідний 

період до цієї системи (наприклад, протягом 10 років) може бути допущена 

професійно-групова оцінка стану здоров’я та працездатності працівників, а для 

виробництв і професій з високими (екстремальними) рівнями професійних 

ризиків (наприклад, водолазів, шахтарів тощо) пільгові пенсії могли б 

призначатися без медико-біологічного визначення втрати працездатності 

зайнятих у них працівників. В останньому випадку централізований порядок 

встановлення права на пільгову пенсію повинен бути підкріплений даними 

стану виробничого середовища і трудового процесу, що мають непереборно 

об’єктивний характер, а також даними про рівні виробничого травматизму та 

профзахворюваності (коефіцієнти ризику і тяжкості профзахворювання, темпи 

зростання хронічної патології, середній рівень тривалості життя). 
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За своїм характером дострокові професійні пенсії можуть бути 

обов’язковими і добровільними. Обов’язкове страхування ДПП проводиться на 

підставі закону і може здійснюватися через державну систему страхування 

та/або галузеві (професійні) страхові системи. 

Добровільне надання дострокових професійних пенсій здійснюється на 

базі довгострокових галузевих і регіональних тарифних угод, колективних 

договорів і індивідуальних контрактів, що укладаються між найманими 

працівниками та роботодавцями. Рішення про створення додаткових 

добровільних пенсій мають носити довгостроковий характер, в даних системах 

необхідно в обов’язковому порядку фіксувати персональний склад осіб, що 

страхуються, період страхових виплат, їх розміри, строки дострокового надання 

[7]. 

Перекладання діючої системи пільгового пенсійного забезпечення на 

новий механізм функціонування передбачає створення багаторівневої системи 

дострокових професійних пенсій, що дозволить: підвищити ступінь соціального 

захисту працюючих від професійних ризиків; створити правовий та 

економічний механізми професійних пенсійних систем, адекватних ринковим 

відносинам; розробити та встановити нормативну базу, систему критеріїв та 

показників, що забезпечують правове регулювання надання пенсій. 

Отже, інститутом захисту працівників від професійних ризиків на 

державному рівні повинна з’явитися система дострокових професійних пенсій 

за роботу у виробництвах з високими рівнями професійних ризиків, де вони 

обумовлені тільки виключно об'єктивними причинами. Наприклад, для 

виробництв, де в найближчі 10-15 років технічний прогрес не зможе 

забезпечити докорінне поліпшення умов праці: підземний видобуток корисних 

копалин, металургія тощо. Для зайнятих в них працівників законодавством має 

бути закріплене право на отримання інформації про рівень професійного 

ризику, обов’язковий медичний огляд при прийомі на роботу, профвідбір і 

профпідготовку; на обов’язкове соціальне страхування від професійних 

ризиків, що забезпечує не тільки грошову компенсацію втрати працездатності, 

а й увесь комплекс профілактичних, медичних та реабілітаційних заходів. 

Створення нових механізмів надання ДПП можливо при цьому 

забезпечити тільки за умови вирішення ряду великих завдань [5, c.89]: 

1. Стратегічною установкою при переведенні системи дострокових пенсій 

має стати встановлення на переведення системи з принципу спискового 

(масового) визначення права на даний вид компенсацій (без оцінки фактичного 

стану працездатності) на індивідуально-груповий спосіб визначення 

працездатності і лише на цій основі здійснювати надання права на дострокові 

пенсії. Тільки для вкрай обмеженого числа виробництв і професій з об’єктивно 

неусувними високими рівнями професійних ризиків можливе збереження 

“спискового” підходу. 

2. Переклад системи дострокових пенсій на принципи соціального 

страхування вимагає розробки відповідної методології та нормативних 

документів: рекомендацій щодо визначення розмірів та диференціації 

страхових внесків, що забезпечують фінансове покриття ДПП, визначення 
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переліку професій та робіт, де з об’єктивних причин потрібно страхова 

солідарність всіх страхувальників. 

3. Вважаємо, що при розрахунку величини додаткових витрат на виплату 

дострокових пенсій мають бути врахований показник тарифу страхових внесків 

на виплату пільгових пенсій: 

%,100





стфсз

стпдп
ст

ФЧС

МЧС
В

                                       (1) 

де, Вст − величина страхового тарифу, у % від фонду оплати праці; 

Сдп − величина середнього розміру дострокової пенсії, яку працівники 

будуть отримувати до досягнення ними загальновстановленого віку, в грн.; 

Ссз − величина середнього заробітку, з якого обчислюється пільгова пенсія 

за умови наявності спеціального трудового стажу, рівного встановленому 

законом для отримання пенсійних пільг, грн.; 

Чп − кількість працівників, які мають право на пільгову пенсію, чол.; 

Чф − загальна кількість працівників на підприємстві, чол.; 

Мст − мінімально необхідний страховий стаж, років; 

Фст − середній фактичний стаж, років. 

На нашу думку, додатковий тариф сплати цих страхових внесків навіть 

при збереженні на перехідний період у повному обсязі пенсійних пільг за 

Списками №1 і №2 (що може бути цілком реальним на перехідний період) в 

середньому не перевищить 5% фонду оплати праці. 

4. Використання методології професійних ризиків зажадає розробки 

нормативно-методичних матеріалів щодо визначення ступеня, видів і груп 

професійних ризиків втрати здоров’я і працездатності як медико-біологічної 

основи для класифікації виробництв і професій з ступеня професійного ризику і 

віднесення їх до різних видів страхування ДПП − обов’язковому і 

добровільному, державному, галузевому, регіональному і рівню підприємств. 

5. Формування інформаційного забезпечення для нової системи ДПП для 

цілей страхування. Для цього буде потрібно розробити і запровадити систему 

обліку професійної захворюваності, нещасних випадків і втрати працездатності 

як єдиного цілого, включаючи облік по організаціях, галузях економіки, 

персонально по постраждалим, а також вартісну оцінку страхових послуг. 

6. Фінансове забезпечення дострокових професійних пенсій має бути 

поставлено в тісну залежність від числа працівників, що користуються цим 

правом, їх страхового стажу. При цьому повинно бути забезпечено фінансове 

покриття пенсійних зобов’язань в формі накопичених активів і майбутніх 

надходжень (актуарний баланс). 

Розподіл внесків між конкретними роботодавцями-страхувальниками і 

всіма страхувальниками (страхова солідарність) необхідно будувати на 

критеріях професійного ризику ушкодження здоров’я через об’єктивні і 

незмінні фактори (шахтарі, металурги), за якими частину навантаження (до 

50%) слід нести всім страхувальникам, і суб’єктивні чинники (застарілі 

технології та шкідливі умови праці), за якими фінансове навантаження в 

повному обсязі повинні нести конкретні роботодавці-страхувальники. 
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Таке розмежування фінансової відповідальності за професійні ризики 

обумовлено тим, що їх рівень залежить не тільки від технічних, організаційних 

та економічних можливостей підприємств, але і обумовлюється суспільною 

потребою у виробництві певної продукції (вугільна, гірська, нафто- і 

газовидобувна промисловість, чорна та кольорова металургія, хімічна та 

нафтопереробна промисловість) і природно-кліматичними умовами праці [8, с. 

38]. 

Пропонована групою фахівців концепція перекладу дострокового 

пенсійного забезпечення у зв’язку з особливими умовами праці в професійні 

системи включає в себе широке коло заходів законодавчого та організаційного 

характеру. 

На першому етапі: 

1. Передбачається підготовка й апробація методичних матеріалів, 

необхідних для відпрацювання механізмів реалізації цієї Концепції, розробка та 

обговорення проектів законодавчих актів. 

2. Планується проведення досліджень медико-біологічного, економічного, 

страхового характеру і побудова на цій основі моделі соціального страхування 

працівників від професійних ризиків, що включає в себе: страхування стійкої 

втрати працездатності від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, а також обов'язкове страхування дострокових професійних 

пенсій. 

3. Передбачається на 30-50 великих підприємствах базових галузей 

економіки провести оцінку рівнів професійного ризику ушкодження здоров’я і 

втрати працездатності, виконати рас подружжя всіх витрат, які несуть 

підприємства, регіональні і федеральні медичні організації, позабюджетні 

фонди соціального страхування та органи соціального забезпечення. 

Результатом цієї роботи повинні стати рекомендації щодо впорядкування всієї 

сфери соціального захисту від професійних ризиків, переведення існуючих 

механізмів на принципи страхування. 

На другому етапі передбачається прийняття законодавчих і нормативних 

актів, що забезпечують правові умови переведення дострокового пенсійного 

забезпечення у зв’язку з особливими умовами праці в професійні системи та 

створення необхідних організаційних умов. 

У ході здійснення заходів другого етапу має бути забезпечено: 

1. Законодавче введення системи обов’язкового соціального страхування 

стійкої втрати працездатності від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

2. Розробка і здійснення державної програми заходів щодо створення 

федеральних, регіональних, галузевих центрів медичної, соціальної та 

професійної реабілітації осіб, які втратили працездатність на виробництві. 

3. Створення в системі Пенсійного фонду України регіональних центрів з 

оцінки професійних ризиків, актуарних розрахунків, служб щодо віднесення 

страхувальників до видів і рівнів страхування, а також інформаційних центрів. 

4. Масові обстеження виробництв і віднесення існуючих виробництв і 

професій до груп професійного ризику, визначення на цій основі розмірів 
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страхових тарифів по страхуванню стійкої втрати працездатності через 

нещасних випадків на виробництві та страхування дострокових пенсій. 

5. Організація персоніфікованого обліку застрахованих працівників у 

системі державного та обов’язкового галузевого страхування ДПП. 

На третьому етапі передбачається трансформація системи дострокових 

пільгових пенсій у систему дострокових професійних пенсій. Використовуючи 

персоніфікований облік застрахованих осіб, які мають право на ДПП, 

регіональні органи Пенсійного фонду України будуть визначати 

диференційовані страхові тарифи для підприємств і проводити призначення 

ДПП. Протягом перехідного етапу особлива увага повинна бути приділена 

гарантіям захисту працівників, які надійдуть на роботу реалізації даної 

концепції − усім їм необхідно забезпечити право на отримання пенсій за нині 

чинними нормами. 

Таким чином, в якості основних підходів до налагодження і вдосконалення 

нині діючого механізму призначення та фінансування пільгових пенсій слід 

назвати: трансформація інституту дострокових пенсій за роботу в особливих 

умовах праці в інститут професійних пенсій; оптимізація механізму 

фінансування пільгових пенсій, що дозволить узгодити інтереси працівників і 

працедавців, зблизити позиції сторін соціального партнерства, залучених до 

процесу формування законодавства про професійне пенсійне страхування, 

забезпечити вирішення тривалої соціальної проблеми пільгових пенсій; перехід 

до інтегральної оцінки умов праці за результатами атестації робочих місць, 

спрямованої на адекватне і адресне надання пільг на єдиній методичній основі. 

Запропоновані концептуальні підходи певною мірою дозволять 

оптимізувати нині діючу пенсійну систему, знизити тиск пільгових пенсій на 

бюджет Пенсійного фонду України, що призведе до скорочення його дефіциту, 

та в цілому дозволить створити більш справедливу в соціальному відношенні 

пенсійну систему в Україні. 
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С.О. Ломага  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 

Розкрито сутність та призначення видатків бюджету. Систематизовано 

наукові розробки вчених до розкриття сутності «видатки 

бюджету» і уточнено дану дефініцію. 

Ключові слова: видатки, місцеві бюджети, бюджет області, фінансування, 

видатки на управління. 

Видатки бюджету відіграють важливу роль у формуванні соціально-

економічної політики держави. В показниках видатків бюджету 

відображаються функції і завдання держави, рівень і напрям суспільного 

розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами країни, відносини 

даної країни з іншими країнами. Саме склад і структура видатків бюджету 

окремих держав дозволяють зробити висновки та узагальнення з приводу 

економічного, соціального і політичного стану. 

Специфічні особливості побудови бюджетної системи і специфіку 

структури та функціонування місцевих бюджетів розглядали у своїх працях 

такі вчені як: М. Артус, В. Булавинець, О. Бойко-Слобожан, О. Василик,            

Л. Воронова, М. Гапонюк, Д. Гризоглазов, А. Загородній, С. Запрльский, О. 

Кириленко, І. Легкоступ, Л. Кондусова, Ю. Пасічник, С. Юрій та інші.  

Мета статті – це визначення сутності та призначення видатків бюджету.  

Видатки бюджету беруть участь в розподільчих відносинах, які виникають 

між державою та юридичними і фізичними особами при перерозподілі 

фінансових ресурсів між галузями, регіонами, соціальними верствами 

населення. Саме через видатки бюджету відбувається виконання державою 

управлінської, оборонної, економічної та соціальної функцій, а також 

залагодження протиріч та врегулювання інтересів всіх членів суспільства. 

Дослідженню характеристик видатків, специфіці їх функціонування в 

різних умовах та залежність від різноманітних факторів науковці приділяли 

значну увагу в різні часи. Зауважимо, що термін "видатки" використовується в 

декількох сферах, зокрема "видатки бюджету" мають характерні властивості, 

притаманні тільки даному фінансовому поняттю. Нині майже кожна країна 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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%9623990
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розробила власний При розробленні нових підходів щодо управління 

видатковою частиною неодмінною умовою є поглиблене розуміння самої суті 

видатків.  

Так, в процесі дослідження необхідно проаналізувати підходи до 

визначення сутності даного поняття в зарубіжній і в вітчизняній науковій 

літературі та нормативних актах, визначити головні методи і принципи, 

розкрити форми фінансування видатків бюджету та надати характеристику 

підходів щодо їх класифікації. Дослідження сутності видатків бюджету буде 

неповноцінним без детального аналізу їх історичної трансформації. Однак, 

потрібно зауважити, що в історичній хронології спочатку виникла категорія 

"державні видатки", а вже згодом – фінансове поняття "видатки бюджету". За 

змістом категорія "державні видатки" є набагато ширшою, вона являє собою всі 

витрати, пов’язані з діяльністю держави. 

Перші згадки про державні видатки зустрічаються в літописах ХІ – ХІІІ ст., 

а поняття "видатки бюджету" почали використовувати вже після 1781 року як 

наслідок виникнення і самого поняття бюджету. Тому вважаємо доцільним 

почати аналіз саме з державних видатків, які є прообразом видатків бюджету. 

Варто зазначити, що еволюцію правового регулювання державних видатків 

дуже ґрунтовно у своїх роботах дослідила доктор юридичних наук Нечай А.А. 

Науковцем вперше було проведено комплексний аналіз еволюції видатків у 

державі, визначено три етапи становлення системи публічних видатків та їх 

правового регулювання: 

 1) період існування переважно "суспільних" потреб прадержав як першого 

аналогу суспільних публічних потреб, та відсутності механізмів правового 

регулювання публічних видатків; 

 2) період існування переважно приватних потреб та, відповідно, 

приватних видатків у державах і появи перших актів нормативно правового 

характеру, які регулювали їх здійснення;  

3) період існування як приватних, так і публічних потреб та приватних і 

публічних видатків у державі. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що вітчизняні науковці 

мають деякі розбіжності щодо визначення поняття "видатки бюджету". Так, 

можна виділити як спільні риси, так і наявність різних характерних сутнісних 

ознак. 

Зокрема, більшість авторів висловлюють думку, що видатки бюджету – це 

економічні відносини, які виникають з певного приводу та між визначеними 

суб’єктами. Ряд науковців, таких як Галушка Є.О., Клець Л.Є., Романенко О.Р. 

концентрують увагу на тому, що ці відносини стосуються розподілу та 

використання фондів держави. При чому кожний автор по своєму визначає 

назву цього фонду – централізований фонд грошових коштів, просто 

централізований фонд, або кошти бюджетного фонду держави. Але тільки у 

визначенні  Клець Л.Є. конкретизується спрямування цих коштів – на 

виконання функцій держави [1]. Ніколенко Ю.В. узагальнює всі подані вище 

визначення, зазначаючи і централізовані, і децентралізовані фонди для 

фінансування витрат суспільства [2, с. 229]. 
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У визначенні Артуса М.М. виділяється цільова сторона процесу розподілу 

видатків, зокрема їх використання за галузевим, територіальним та цільовим 

призначенням [3, с. 135]. Досить схоже визначення у Мазуренко О.К., яка 

вважає, що суть видатків бюджету полягає у фінансуванні витрат із 

зазначенням цільового призначення (виконання державою функцій) [4, с. 89]. 

При побудові обґрунтованої та ефективної бюджетної політики видатки 

значно впливають на розвиток пріоритетних галузей та на темпи зростання 

економіки в цілому. Важливість видатків бюджету підкреслюється не тільки у 

теоретичних розробках, а й при їх практичному застосуванні.  

Таким чином, аналіз поняття "видатки бюджету" у вітчизняній фаховій 

літературі надає можливість стверджувати, що дані визначення багато в чому 

схожі між собою, але автори концентрують свою увагу на різних суттєвих 

ознаках. Тому існують визначення більш узагальнюючі та більш конкретні, але 

спільним для більшості науковців є виокремлення наступних характеристик 

видатків бюджету: економічні відносини між певними суб’єктами, 

використання фондів держави для досягнення визначених цілей, а також 

виконання державою своїх функцій. Проаналізувавши різні підходи щодо 

визначення сутності видатків бюджету, ми вважаємо, що їх необхідно 

розглядати з декількох сторін: 

 − по-перше, як кошти, які спрямовуються на програми та заходи, 

передбачені відповідним бюджетом; 

− по-друге, як економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом 

фондів грошових коштів держави та його використанням за галузевим, 

територіальним чи цільовим призначенням; 

− по-третє, як інструмент вирівнювання доходів окремих верств населення 

та досягнення критерію справедливості і корисності для кожного громадянина. 

Вважаємо за доцільне відмітити, що за допомогою видатків бюджету також 

відбувається державне регулювання економіки країни, розвиток науки, техніки 

та виробництва, організація міжнародної діяльності, здійснюється фінансове 

забезпечення соціального захисту населення. Тому, з точки зору управлінської 

діяльності, пропонуємо визначати видатки бюджету як важіль державної 

фінансової політики, раціональне використання якого на всіх стадіях 

бюджетного процесу сприяє ефективному виконанню державою 

конституційних зобов’язань та забезпечує добробут і соціально-економічний 

розвиток. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що затверджені визначення 

поняття "видатки бюджету" відображають зовнішню їх ознаку, а саме форму 

прояву (видатки бюджету є складовою бюджету як фінансового плану). Крім 

того, до видатків бюджету згідно законодавчих актів деяких країн не 

відносяться кошти, що є джерелами фінансування дефіциту бюджету (в Росії) 

та кошти, що спрямовуються на погашення суми основного боргу (в Латвії). 

Зауважимо, що в Бюджетному кодексі України кількість уточнень щодо 

складових, які не відносяться до видатків є найчисельнішою. В усіх інших 

аналізованих країнах такого розмежування не відбувається. Зазначимо, що 

разом із визначенням видатків бюджету в Бюджетному кодексі України 
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наводиться також визначення поняття витрат бюджету, які характеризуються як 

"видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та 

розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів". Ми 

вважаємо, що при використанні в законодавстві даних двох понять змінюється 

сама сутність видатків та виникають деякі непорозуміння – втрачається чіткість 

правового регулювання процесів використання грошових коштів держави, 

перерахування коштів для здійснення господарської діяльності, використання 

та передачі трансфертів, а також використання не фінансових ресурсів. Нерідко 

трапляються випадки використання невідповідного терміна у документації, що 

стосується всіх статей бюджету та особливо при погашенні основної суми 

боргу.  

Якщо розглянути економічну сутність витрат, стає очевидним, що вони 

відносяться до мікроекономічного рівня господарювання. Так, науковці  А.Г. 

Загородній та Г.Л. Вознюк у "Фінансово-економічному словнику" дають 

визначення терміну "витрати" у трьох аспектах, які стосуються тільки 

підприємницької діяльності: як зменшення економічної вигоди у звітному 

періоді у формі збільшення зобов'язань, що веде до зменшення власного 

капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками); як грошове вираження суми 

ресурсів, використаних з певною метою; як економічний показник роботи 

підприємства, що характеризує суму витрат, здійснених у процесі 

господарської діяльності. 

Отже, проведений аналіз сутності видатків бюджету дозволяє зробити 

висновок, що вони є складною, багатофункціональною економічною 

категорією. 

Види видатків бюджету та форми їх фінансування визначають їх 

глибинний зміст. Зважаючи на значимість даної категорії, є очевидним, що вона 

потребує досконалого і ефективного управління.  
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САМОДОСТАТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Досліджено поняття місцевих бюджетів як фінансової бази органів місцевого 

самоврядування в Україні та їх фінансову стійкість. Було проаналізовано 

питому вагу доходів місцевих бюджетів у структурі доходів зведеного 

бюджету України, а також  видатки зведеного, державного та місцевих 

бюджетів за 2012-2015 рр. 

Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова стійкість місцевих бюджетів, 

децентралізація, органи місцевого самоврядування, міжбюджетні відносини, 

фінансове забезпечення 

Сучасний розвиток демократизації та децентралізації в Україні, 

прагнення вступити до Європейського співтовариства потребують підвищення 

ефективності механізмів державного управління, зокрема пошуку нових 

підходів щодо успішного функціонування бюджетної системи.  

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять 

на перший план, оскільки фінансова децентралізація – одна із важливих та 

фундаментальних умов існування незалежних органів місцевої влади: 

децентралізація процесів, що стосуються ухвалення рішень сприяє підвищенню 

можливості участі влади на місцях в розвитку території, яка їй підконтрольна; 

фіскальна децентралізація, в свою чергу, сприяє більш ефективному 

забезпеченню суспільними послугами завдяки ретельнішому узгодженню 

видатків органів влади із місцевими потребами. 

Підвищення значущості місцевих бюджетів у реалізації економічного й 

соціального регулювання є визначальним чинником подальшого розвитку 

країни. Актуальність проблеми формування доходів місцевих бюджетів і 

використання їхніх коштів щороку зростає, оскільки забезпечення місцевого 

самоврядування достатніми та стабільними фінансовими ресурсами – запорука 

становлення ефективної та дієздатної місцевої влади. Причому без бюджетної 

самостійності місцевих бюджетів з її численними складовими і врахування 

податкового потенціалу кожного регіону, побудова та подальший розвиток 

ефективної бюджетної системи України неможливі. 

Дохідні надходження до місцевих бюджетів є основною фінансовою 

базою місцевих органів влади. Вони становлять їхню економічну самостійність, 

активізують господарську діяльність, дозволяють розширяти економічний 

потенціал регіону, дають змогу місцевим органам влади розвивати 

інфраструктуру на підвідомчій території,  

Тенденція, яка склалася в Україні, суперечить необхідності зростання 

ролі місцевих бюджетів в соціальному та економічному розвитку країни і не 

відповідає потребам зміцнення місцевого самоврядування. Наразі бюджетна 

автономія регіональної влади ігнорується та існує значна залежність від центру 

дохідної частини регіональних і місцевих бюджетів. 
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Питання підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів 

досліджували вітчизняні вчені та практики. Зокрема, цим проблемам 

присвячено наукові праці, О. Д. Василика, В. В. Зайчикової, О. П. Кириленко 

І. О. Луніної, С. В. Слухая, І. Я. Чугунова. Проте слід зауважити, що існували та 

існують об’єктивні причини, що перешкоджають перетворенню місцевої влади 

на важливий інструмент соціально-економічного розвитку територій. 

Метою написання статті є дослідження та аналіз самостійності місцевих 

бюджетів у фінансовій сфері держави. 

Місцеві бюджети – категорія дуже динамічна, а тому дослідження 

ефективного формування їхньої дохідної бази необхідно здійснювати з 

урахуванням багатьох факторів, що впливають на економіку держави. Саме 

цьому сприяє розвиток демократичних засад в управлінні державою, зміни в 

структурі економіки, рівень соціальних гарантій населення, зміни його 

професійної та вікової структури, рівень економічного розвитку окремих 

регіонів. До вагомих передумов, що сприяють ефективному формуванню 

бюджетної політики на місцевому рівні варто віднести: прозорість та 

відкритість бюджетного процесу, інформованість громадськості про результати 

реалізації такої політики. Відкритість та інформованість дозволить врахувати 

потреби громади та особливості регіону і унеможливить зловживання 

фінансовими ресурсами. Адресність спрямування бюджетних ресурсів буде 

слугувати гарантією результативного та ефективного витрачання обмежених 

бюджетних ресурсів. 

Бюджет є досить складною економічною категорією, оскільки це система 

економічних відносин, які складаються в суспільстві в процесі формування, 

розподілу і використання централізованого грошового фонду країни, 

призначеного для задоволення суспільних потреб [7, с. 263]. 

Місцеві бюджети являються фінансовою базою органів місцевого 

самоврядування, а також вирішальним фактором розвитку регіонів. Наявність 

місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів 

самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», активізує господарську діяльність, 

дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати 

економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви 

фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості 

місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. 

Ключовим питанням для подальшого розвитку самоврядних бюджетів є 

їх фінансова автономія та відносна незалежність від державного та інших 

бюджетів самоврядування. Самостійність бюджетів можлива лише за наявності 

достатніх власних дохідних джерел. 

Одним з основних факторів посилення ролі місцевого самоврядування є 

децентралізація державної влади, яка зводиться до реформування бюджетної 

системи у напрямку формування усіх її ланок як автономних і фінансово 

спроможних виконувати прийняті бюджетні повноваження. 

Децентралізація – це спосіб територіальної організації влади, при якому 

держава передає право на прийняття рішень з певних питань або у визначеній 
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сфері структурам локального або регіонального рівня, які не входять у систему 

виконавчої влади і є відносно незалежними від неї. 

Рівень фінансової стійкості місцевих бюджетів пов’язаний з їхньою 

фінансовою самостійністю, і, в свою чергу, залежить від коштів вищого рівня 

влади. Ця проблема пов’язана із оцінкою фінансового потенціалу органів 

місцевого самоврядування та формуванням механізму фінансової допомоги.  

Фінансова стійкість місцевого бюджету – це комплексне поняття, яке 

відображає такий стан сукупності грошових фондів, при якому місцевий орган 

влади має стабільно розвиватися, забезпечуючи, таким чином, свою фінансову 

безпеку в умовах додаткового рівня ризику. Умовами фінансової стійкості 

місцевого бюджету можна вважати такі: збалансованість доходів та видатків 

для розвитку; бюджетна самостійність і платоспроможність, які 

характеризуються спроможністю органу місцевого самоврядування 

мобілізувати фінансові ресурси в бюджет без запозичення фінансової 

допомоги, а також повно і своєчасно виконувати свої повноваження. 

У становленні самостійності місцевих бюджетів важливу роль відіграють 

їх доходи, що є одним із важливих інструментів бюджетного регулювання на 

рівні місцевих органів влади та вирішальним фактором регіонального розвитку.  

Органи місцевої влади та місцевого самоврядування формально наділені 

необхідною ресурсною базою, володіють низкою повноважень в частині 

розпорядження наявними коштами, земельними ділянками, іншими об’єктами 

комунальної власності. Водночас фінансові можливості територіальних громад 

є істотно обмеженими, не відповідають встановленим нормам забезпечення 

соціальних гарантій, зумовлюють значні касові розриви при виконанні 

місцевих бюджетів. При цьому найвагомішим джерелом фінансових ресурсів 

місцевого самоврядування й надалі залишаються доходи місцевих бюджетів. 

Реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-

територіального утворення на економічну самостійність неможлива без 

наявності в кожного органу влади власного бюджету і права його складання, 

затвердження і виконання без втручання ззовні [4, c. 27]. А це означає, що 

кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 

достатніми для організації управління соціальною сферою та економікою на 

своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною 

самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що 

надходять до відповідного бюджету. 

Тому саме місцевим бюджетам як фінансовій базі органів місцевого 

самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. 

Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і в соціально-економічному 

розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування 

закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової 

інформації; також фінансуються різні молодіжні програми, видатки по 

упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються 

видатки на соціальне забезпечення населення. 

Важливим є запровадження дієвого механізму управління фінансами в 

межах адміністративно-територіальної одиниці, яка являє собою цілісну 
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систему фінансових, економічних, соціальних відносин, що сприятиме 

покращанню бюджетного фінансування закладів соціально-культурного 

призначення. Міжбюджетні відносини потребують подальшого вдосконалення 

з метою розширення власної ресурсної бази органів місцевого самоврядування 

та запровадження децентралізованого принципу бюджетного регулювання. 

Зазначеного можна досягти за умови чіткого розподілу повноважень місцевих 

рівнів влади з посиленням їх відповідальності за здійснення бюджетних 

видатків, а також за умови створення і запровадження дієвих механізмів 

стимулювання органів місцевого самоврядування до пошуку нових джерел 

доходів бюджету. 

Однією із необхідних умов децентралізації фінансових ресурсів та 

подальшого розвитку бюджетів місцевого самоврядування є здійснення чіткої 

та виваженої політики фінансового вирівнювання, яка сприятиме досягненню 

економічної стійкості та стабільності і проведенню політики збалансованого 

розвитку територій, забезпеченню надання громадянам суспільних послуг на 

належному рівні. 

Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування можливе лише за 

умови вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів через 

запровадження відповідних державних соціальних стандартів та фінансових 

нормативів по видатках бюджету, які делегуються місцевому самоврядуванню. 

Підвищити фінансове забезпечення територіальних громад можливо за умови 

забезпечення відповідності між завданнями органів місцевого самоврядування і 

ресурсами, які необхідні для їх виконання, збільшенням частки власних 

бюджетних надходжень в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів. 

Підходи, що стосуються удосконалення структури місцевих фінансів повинні 

розроблятися із урахуванням важливих та пріоритетних напрямів податкової, 

бюджетної політики на середньострокову перспективу. 

При впроваджені перспективного планування бюджету на місцевому 

рівні варто враховувати пріоритетність відповідних соціально-економічних 

завдань місцевого самоврядування та фінансових можливостей територіальних 

громад. Важливим є формування фінансово дієздатних територіальних громад, 

спроможних здійснити надання громадянам якісних соціальних та суспільних 

послуг, забезпечити ефективне використання бюджетних коштів [4, c. 24]. 

Як свідчать статистичні дані Державної казначейської служби України, 

доходи місцевих бюджетів щороку зростають, однак лише обсяг доходів не 

може відображати фінансову самостійність місцевих органів влади (табл. 1). 

Наведені дані дозволяють зробити висновок, що питома вага доходів 

місцевих бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету зростає з 21,7% у 

2011 р. до 23,8% у 2013 р., а надалі скорочується до 18,5% у 2015 р. Це свідчить 

про децентралізацію фінансових ресурсів у державному бюджеті, що зокрема 

призводить до появи самостійності, незалежності місцевих органів влади.  

Потреба у збільшенні доходів зумовлена необхідністю покриття постійно 

зростаючих видатків, спричинених підвищенням вартості життя населення 

країни, подорожчанням послуг, особливо соціального характеру. 
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Таблиця 1. Питома вага доходів місцевих бюджетів у структурі доходів 

зведеного бюджету України за 2011–2015 роки 

Показник 
2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2015 /2014 рр. 

Абсолютний 

приріст, 

млрд. грн 

Темп 

приросту

% 

Доходи зведеного 

бюджету, млрд. грн 

398,3 445,5 442,8 455,9 652,0 196,1 43,0 

Доходи державного 

бюджету (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), млрд. грн 

311,8 344,7 337,6 354,8 531,5 176,7 49,8 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), млрд. грн 

86,5 100,8 105,2 101,1 120,5 19,4 19,2 

Питома вага доходів 

місцевих бюджетів у 

доходах зведеного 

бюджетуУкраїни, % 

21,7 22,6 23,8 22,2 18,5 х х 

 

Крім того, доходи місцевих бюджетів є одним із важелів перерозподілу 

валового внутрішнього продукту, насамперед, серед окремих соціальних груп 

населення та територій. Отже від того, наскільки раціонально побудована 

система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування всієї 

бюджетної системи, фінансової політики взагалі. 

Аналіз місцевих бюджетів за видатками у перерозподілі ВВП, а також у 

зведеному бюджеті, свідчить про участь місцевого самоврядування у 

розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та 

регіонів (табл. 2). 

Таблиця 2. Видатки зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2012-

2015 рр. 

Видатки 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

 

 

2015 рік 

Темп 

приросту 

2015/ 

2014 рр., 

% 

Зведений бюджет, млн. грн 492454,7 505843,8 523004,8 679793,5 29,98 

Державний бюджет (без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів), млн. грн 

271221,9 287607,7 299508,1 

 

402868,3 34,51 

Місцеві бюджети (без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів), млн. грн 

221232,8 243539,0 223496,7 

 

276925,2 23,91 

Питома вага видатків місцевих 

бюджетів у видатках зведеного 

бюджету України, % 

44,9 48,1 42,7 

 

40,74 х 
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Таким чином, видатки місцевого бюджету в 2015 році були виконані у 

сумі 276925,2 млн. грн., що на 23,91% більше, ніж у 2014 р. Проте, зазначений 

показник відображає рівень фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування, дає можливість оцінити ступінь і перспективи розвитку 

місцевих бюджетів, а також рівень забезпечення соціальних гарантій. 

Отже, місцеві бюджети є фундаментом всієї бюджетної системи, 

зміцнення якого має відбитися на розвитку бюджетної політики та фінансової 

безпеки держави. Зміцнення місцевих бюджетів є основою життєзабезпечення 

населення, що виходить за місцеві рамки і набуває загальнодержавного 

значення, тому пріоритетним завданням держави повинно стати забезпечення 

збалансованості місцевих бюджетів та розвиток їхньої дохідної бази. Оскільки, 

саме за рахунок підвищення ефективності та результативності використання 

бюджетних коштів, урахування зовнішніх й внутрішніх факторів, посилення 

дохідної бази сприяють підвищенню фінансової стійкості та фінансової безпеки 

місцевого бюджету. 

В свою чергу, фінансову стійкість і безпеку слід розглядати із позиції 

поточної та довгострокової стійкості, що дозволить ставити та вирішувати 

стратегічні завдання соціального та економічного розвитку. 

Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує 

незалежність держави в цілому, рівень демократичних прав і свобод громадян, 

потенційні можливості економічного розвитку країни. Держава не може 

успішно розвиватись та процвітати економічно, не даючи гарантій фінансової 

незалежності місцевим органам влади. Це об’єктивна необхідність формування 

нових економічних відносин. 

Фінансову незалежність місцевого самоврядування слід розглядати 

насамперед як економічний простір для його діяльності у межах певної 

території на принципах економічної доцільності та економічної ефективності. 

Пріоритетною умовою в даному випадку має бути сукупність територіальних 

інтересів, які відображають особливості економічних і соціальних умов регіону.  

Отже, під самодостатністю місцевого самоврядування розуміється 

можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового 

забезпечення соціального і економічного розвитку певної території, що входять 

до компетенції відповідного рівня місцевого управління. 

Передумовою самодостатності місцевого самоврядування є розумна, з 

точки зору економічної доцільності, децентралізація влади і адекватний 

розподіл повноважень, відповідальності, а отже, і фінансово-економічної бази 

між центром і регіонами, місцевими органами управління.  

Межі самодостатності місцевого самоврядування мають визначатись в 

законодавчому порядку, тобто, саме закон має чітко окреслювати функції 

місцевого самоврядування та відповідно до них і джерела ресурсів, що 

становитимуть фінансове забезпечення цих функцій. 

Ступінь децентралізації у визначенні податків та прийнятті рішень 

залежить від політичних, економічних та інституційних особливостей країни, а 

також від тієї ролі, яка в ній відводиться органам місцевої влади. 
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І.П. Мельник 

здобувач освітнього ступеня  «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

В Україні на даний час бюджетна модель системи охорони здоров’я, тому у 

статті здійснено аналіз видатків на дану галузь з Державного та місцевих 

бюджетів. У дослідженні обґрунтовано необхідність реформування системи 

охорони здоров’я в Україні. Запропоновано використання та адаптація досвіду 

зарубіжних країн в перетвореннях охорони здоров’я.  

Ключові слова: фінансування, медична галузь, видатки на охорону здоров’я, 

Державний бюджет, джерела фінансування. 

Сучасні умови соціально-економічного розвитку України обумовлюють 

актуальність належного аналізу фінансових відносин, фінансового механізму та 

фінансового забезпечення охорони здоров'я для здійснення ефективної 

політики держави у цій галузі за допомогою оптимізації розподілу та 

перерозподілу фінансових ресурсів. Це пояснюється тим, що галузь охорони 

здоров’я – дуже соціально та економічно важлива й значуща, складна за своєю 

структурою і взаємозв'язками, багатогранна та багаторівнева система, 

діяльність якої базується на створенні й розвитку розгалуженої мережі 

медичних закладів. Охорона здоров'я завжди потребує ресурсних вкладень, 

адже якість медичного обслуговування і стан здоров’я населення залежать від 
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забезпеченості медичної галузі матеріально-технічними, трудовими, 

фінансовими ресурсами та від їх ефективного використання. Тому об'єктивною 

необхідністю є вироблення фінансових засад реформування охорони здоров'я, 

які разом з комплексом соціально-економічних чинників справлять значний 

вплив на здоров'я людей. Це означає, що проблеми ресурсного забезпечення 

галузі охорони здоров’я завжди актуальні для держави, для всього суспільства 

та кожного громадянина.  

Проблематика необхідності фінансування охорони здоров’я та її значення 

для економічного зростання знайшла своє відображення і ґрунтовне вирішення 

у наукових працях А.Сміта, Д. Рікарда, В. Петті. Серед українських вчених 

О.М. Мельник здійснювала детальну розробку даного питання через призму 

внеску охорони здоров’я в людський капітал. Методичне і теоретичне підґрунтя 

формування і реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я заклали 

такі знані українські науковці, як Л. Жаліло, М. Білінська, Я. Радиш. Праці 

Я.Ф. Радиша стосуються і питання історії розвитку охорони здоров’я та її 

організаційних основ. Заслуга таких українських вчених, як Г.О. Слабкий, 

М.В. Шевченко, В.М. Лехан полягає в розробці рекомендацій щодо подальшого 

ефективного розвитку галузі. 

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану фінансування медичної 

галузі в Україні.  

Фінансування медичної галузі здійснюється з конкретною метою: 

поліпшення стану здоров’я населення, якості життя, продовження тривалості 

життя. І саме з огляду на ці показники можна сказати, чи є достатнім фінансове 

забезпечення галузі і наскільки дієвою є сучасний механізм фінансування. 

Резюмувати медико-демографічну ситуацію в Україні можна наступним чином. 

Смертність в Україні становить 15,2 випадки / 1000 населення, тоді як в 

Європейському Союзі – 6,7. В Україні кожного року помирає близько 700000 

людей, причому третина яких – це люди працездатного і репродуктивного віку. 

В Україні одна з найвищих у світі смертність від серцево-судинних 

захворювань (64% у структурі смертності) та від онкологічних захворювань 

(13%). На жаль Україна має «лідерство» в Європі по захворюванню на 

туберкульоз [1, c. 7].  

Треба зазначити, що сьогодні Україна за таким показником, як рівень 

витрат на охорону здоров’я на одну людину, займає 89 місце у світі (серед 184 

країн), а за показником тривалості життя – 108 місце. Така ситуація в охороні 

здоров’я дійсно загрожує національній безпеці [2, c. 219]. 

На даний час в Україні бюджетна модель системи охорони здоров’я, тому 

більшість видатків на цю галузь спрямовується саме з Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів. Розглянемо, яке місце займають видатки на 

охорону здоров’я серед сумарних видатків Державного бюджету України  

(табл. 1) [3, 7-10]. 

Враховуючи отримані нами показники з упевненістю можна сказати про 

залишковий принцип фінансування охорони здоров’я в Україні. За всі 

розглянуті роки частка видатків на охорону здоров’я є мінімальною, лише 

впродовж 2011-2013 років дещо збільшується. Такий стан справ є 
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неприпустимим. Українським науковцем Мальованим М.І доведено існування 

залежності між витратами на охорону здоров’я і тривалістю життя населення. В 

дослідженнях Мальованого М.І. встановлено, що зростання загальних витрат на 

фінансування охорони здоров’я на 1000 дол. США призводить до збільшення 

тривалості життя в країні, в середньому, на 3,96 роки [4, c. 117].  

Таблиця 1. Видатки на охорону здоров’я в розрізі видатків Державного 

бюджету України на 2010-2014 рр. 
Роки Видатки на охорону 

здоров’я, грн. 

Видатки Державного 

бюджету всього, грн. 

Питома вага, % 

2010 8759021422,91 225822540711,88 3,88 

2011 10223863091,16 238584435728,95 4,29 

2012 11358497275,21 271221901959,08 4,19 

2013 12879344794,17 287607749204,75 4,48 

2014 10580807157,78 299616848146,23 3,53 

 

На нашу думку, враховуючи всю складність ситуації, нашій країні 

терміново потрібно шукати додаткові джерела для фінансування охорони 

здоров’я, окрім бюджетних ресурсів. Необхідне кардинальне і якісне 

реформування системи охорони здоров’я. 

Крім цього, експертами ВООЗ встановлено, що на 50% стан здоров’я і 

тривалість життя людини залежить від рівня її економічного добробуту. Тому 

стає очевидним, що можливе реформування системи охорони здоров’я, в першу 

чергу, має бути комплексним і відбуватись на фоні загальних економічних 

реформ, метою яких має бути підвищення життєвого рівня кожної людини до 

гідного та європейського рівня [5, c. 119].  

Не менш важливо розглянути показники динаміки видатків на охорону 

здоров’я в Україні протягом аналізованого періоду (табл. 2). 

Таблиця 2 Динаміка видатків на охорону здоров’я за 2010-2014 рр. 
Роки Абсолютне відхилення Темп приросту Темп росту 

Базисне Ланцюгове Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

2010 / 

2011 

1464841668 1464841668 116,72 116,72 16,72 16,72 

2011 / 

2012 

2599475852 1134634184 129,68 111,10 29,68 11,10 

2012 / 

2013 

4120323371 1520847519 147,04 113,39 47,04 13,39 

2013 / 

2014 

1821785735 -2298537636 120,80 82,15 20,80 -17,85 

 

Як ми бачимо, в період 2010-2014 роки видатки на охорону здоров’я з 

Державного бюджету України зросли на 1821785735 грн., або на 20,80 %. На 

протязі останніх років видатки на охорону здоров’я зростали щорічно на 11-

16%, в 2014 році, порівняно з 2013 роком, видатки зменшили на 2298537636, 

або на 17,85 %. Таке суттєве зменшення видатків на охорону здоров’я у 2014 

році пояснюється загальною вкрай важкою економічною ситуацією в країні. 
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Через великий дефіцит Державного бюджету 2014 року (12,5% ВВП), в березні 

2014 року було прийняте рішення про секвестр Державного бюджету, що, 

відповідно, передбачає максимальне скорочення всіх видатків. Таке скорочення 

неабияк позначилось на стані фінансування охорони здоров’я: перестали 

фінансуватись програми медичної реформи, зокрема, доплати лікарям за якість, 

компенсація купівлі ліків для хворих на гіпертонію, будівництво нових закладів 

охорони здоров’я, купівля медичних закладів для бригад швидкої медичної 

допомоги [6, c. 23]. 

Варто вказати на те, що зростання видатків з Державного бюджету 

України, в основному пояснюється обов’язковими підвищеннями заробітної 

плати працівникам галузі охорони здоров’я. В той же час об’єктивного 

покращення фінансування галузі не спостерігається. Більша частина 

бюджетного фінансового забезпечення витрачається на оплату праці персоналу 

закладів охорони здоров’я та оплату комунальних послуг. Такий стан справ ще 

раз підтверджує необхідність якнайскорішого пошуку нових джерел 

фінансування охорони здоров’я та раціоналізації дійсних видатків. 

Надалі розглянемо структуру видатків на охорону здоров’я і ступінь 

виконання планових завдань по вказаній структурі видатків, це є надзвичайно 

важливим для розуміння самої суті розвитку галузі охорони здоров’я в Україні, 

визначення її потреб і можливостей (табл. 3-5) [3].  

Склад видатків на охорону здоров’я з Державного бюджету України – це 

видатки на 6 категорій за функціональною класифікацією Державного 

бюджету: медична продукція і обладнання; поліклініки й амбулаторії, швидка 

та невідкладна допомога; лікарні й санаторно-курортні заклади; санітарно-

профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади; дослідження і розробки у 

сфері охорони здоров’я; інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 

У 2011 році були виявлені саме у сфері охорони здоров’я неефективне та 

нецільове використання коштів. Рахунковою палатою України встановлено, що 

Міністерством охорони здоров’я України не забезпечило ефективне 

використання бюджетних коштів, що виділялись на надання медичної 

допомоги хворим. Міністерство охорони здоров’я не мало інформацію щодо 

дійсної потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, не розробило 

критерії закупівлі таких засобів. Крім того виник ще такий неоднозначний 

казус: із-за недосконалих договорів з постачальниками, деякі категорії 

лікарських засобів були поставлені аж в 2012 році після отримання 

стовідсоткової передплати. В результаті заклади охорони здоров’я взагалі не 

забезпечувались окремими препаратами або забезпечувались на дуже низькому 

рівні. Загалом кошти Державного бюджету України у такій пріоритетній 

потребі галузі охорони здоров’я, як закупівля послуг і лікарських засобів були 

неефективно використані, не було забезпечено виконання запланованого 

результату. У 2011 році виявлені значні порушення під час будівництва 

Всеукраїнського центру кардіохірургії у складі лікарні «Феофанія».: 

Міністерством охорони здоров’я нормативно не врегульовано будівництво, 

експлуатацію медичних установ. На будівництво даного центру було 
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використано понад 600 млн. бюджетних коштів, хоча передбачена діагностика 

й лікування за інноваційними технологіями у ньому так і не здійснюється.  

Крім того, виявлені наступні суттєві порушення у сфері охорони здоров’я: 

Міністерством охорони здоров’я на протязі багатьох років не розробляється 

Державна програма розвитку санаторно-курортної галузі; не затверджені 

нормативи лікувального харчування; не створений реєстр природних 

лікувальних ресурсів; реєстр акредитованих закладів охорони здоров’я. І тут на 

перший план виходить необхідність ефективного, цільового використання 

бюджетних коштів, необхідність відповідної системної роботи нормативно-

правового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Таблиця 3 Структура і ступінь виконання плану видатків на охорону 

здоров’я з Державного бюджету України у 2012 році 

Видатки 
Сума видатків, грн. Ступінь 

виконання 

плану, % 

Питома 

вага, % План Факт 

Медична продукція та 

обладнання 
0 0 - - 

Поліклініки і амбулаторії, 

швидка та невідкладна 

допомога 

681174529 662984857,42 97,33 5,84 

Лікарні та санаторно-

курортні заклади 
6933933684,84 6038102875,75 87,08 53,16 

Санітарно-профілактичні та 

протиепідемічні заходи і 

заклади 

1973626784,12 1907046080,10 96,63 16,79 

Дослідження і розробки у 

сфері охорони здоров'я 
338295089,01 326761834,03 96,59 2,87 

Інша діяльність у сфері 

охорони здоров'я 
2593541716,20 2423601627,91 93,45 21,34 

ВСЬОГО 12520571803,17 11358497275,21 90,72 100 

 

Структура видатків на охорону здоров’я і в 2012 році залишається 

практично незмінною. Вже традиційно найбільшу частку видатків складають 

видатки на лікарні та санаторно-курортні заклади, в той же час саме по цій 

статті видатків найнижчий показник виконання плану – всього 87,08 % [7].  

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

тобто будинки дитини й станції переливання крові, виконання планових 

завдань на фінансування яких становить 93,45%. Найменша питома вага 

видатків на дослідження й розробки в сфері охорони здоров’я. Принаймні 

позитивним є те, що більшість видатків на це завдання виконані – 96, 59%. В 

достатній мірі фінансуються й санітарно-профілактичні та протиепідемічні 

заходи і заклади, питома вага яких у загальному обсязі видатків становить  

16,79%, а ступінь виконання найбільший серед усіх видатків на охорону 

здоров’я 2012 року – 96,63%. Загалом же показник виконання видатків на 

охорону здоров’я не досить високий – 90,72 %. Така ситуація була спричинена 

багатьма факторами, але більшість із них мають суб’єктивний характер і, 
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відверто кажучи, їх можна було б не допустити. Зокрема, у сфері охорони 

здоров’я виявлені значні недоліки у плануванні видатків. Показники паспортів 

бюджетних програм по закупівлі вакцин абсолютно не відповідають реальним 

потребам, що були вирахувані по регіонам. Були списані препарати медичного 

призначення, що були зіпсовані або в них закінчився термін придатності на 

загальну суму 2,6 млн. грн. Не виконано Міністерством охорони здоров’я і 

рекомендацій щодо повернення боргу – авансового платежу на нездійснений 

захід – створення вітчизняного виробництва вакцин. Сума марно витрачених 

коштів склала 29,4 млн. євро.  Найбільш цікавим є те, що дана сума 

заборгованості зникла із звітностей Міністерства охорони здоров’я, і була 

виявлена лише під час ґрунтовної перевірки. 

Загалом по 2012 року в сфері охорони здоров’я виявлено видатки, 

здійснених із порушенням законодавства, - на суму 122 млн. грн. і неефективно 

здійснених видатків – на суму 148 млн. грн. Структура видатків на охорону 

здоров’я залишається відповідною попереднім періодам, найбільшу частку 

видатків займають видатки на лікарні та санаторно-курортні заклади, а 

найменшу – дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я. 

Планові завдання з видатків на охорону здоров’я виконані не у повному 

обсязі – на 91,65 %. При чому найменший ступінь виконання мають видатки на 

статтю фінансування, що має найбільшу питому вагу – на лікарні й санаторно-

курортні заклади (88,88 %). Це негативне явище спровоковане, як і в минулі 

періоди рядом причин суб’єктивного характеру [8]. 

За результатами аудиторської перевірки, у сфері охорони здоров’я 

виявлено використання бюджетних коштів з порушенням законодавства на 

суму 366,1 млн. грн. та неефективно використані кошти на суму 670,1 млн. грн., 

що у декілька разів перевищує такі показники попередніх років. 

Таблиця 4. Структура і ступінь виконання плану видатків на охорону 

здоров’я з Державного бюджету України у 2013 році 

Видатки 
Сума видатків, грн. Ступінь 

виконання 

плану, % 

Питома 

вага, % План Факт 

Медична продукція та 

обладнання 
0 0 - - 

Поліклініки і амбулаторії, 

швидка та невідкладна 

допомога 

1673113819,02 1639394387,63 97,98 12,73 

Лікарні та санаторно-

курортні заклади 
7450382106,61 6621697883,06 88,88 51,41 

Санітарно-профілактичні 

та протиепідемічні заходи і 

заклади 

1170946164,85 1069316385,11 91,32 8,30 

Дослідження і розробки у 

сфері охорони здоров'я 
346359477,89 331198472,30 95,62 2,57 

Інша діяльність у сфері 

охорони здоров'я 
3411778723,37 3217737666,07 94,31 24,99 

ВСЬОГО 14052580291,74 12879344794,17 91,65 100 
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У 2013 році не була виконана на достатньому рівні Загальнодержавна 

програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Міністерством охорони 

здоров’я не було розроблено єдину методику розрахунків потреби в 

медикаментах. В результаті спеціалізовані лікарні були забезпечені 

необхідними їм лікарськими засобами на рівні 5-70%, а за такого забезпечення 

не має можливості надавати медичну допомогу. Рахункова палата відмітила і 

недбале виконання своїх завдань Міністерством охорони здоров’я, яке як 

замовник відповідної програми не співпрацювало з місцевими органами влади 

та Національним інститутом раку (співвиконавцями програми) [9].  

У 2014 році структура видатків на охорону здоров’я залишається 

традиційною: половина всіх видатків йде на фінансування лікарень та 

санаторно-курортних закладів, а найменша питома вага – дослідження і 

розробки у сфері охорони здоров’я [10]. 

Саме у 2014 році найбільше за весь аналізований період питома вага 

видатків на іншу діяльність в охороні здоров’я (будинки дитини, станції 

переливання крові), і такі видатки щороку збільшувались В той же час дещо 

зменшилась питома вага видатків на поліклініки й амбулаторії, санітарно-

епідеміологічні засоби і заходи [10].  

У 2014 році вищий, порівняно з попереднім роком, ступінь виконання 

планових завдань по видаткам на охорону здоров’я – 94,04 %, при чому 

збільшився і досить низький у попередніх періодах ступінь виконання планових 

завдань по видатках на лікарні й курортно-санітарні заклади до 93,53%.  

Таблиця 5 Структура і ступінь виконання плану видатків на охорону 

здоров’я з Державного бюджету в 2014 році 

Видатки 

Сума видатків, грн. 

 
Ступінь 

виконання 

плану, % 

Питома 

вага, % 
План Факт 

Медична продукція та 

обладнання 
4300000 4290966,68 99,79 0,04 

Поліклініки і амбулаторії, 

швидка та невідкладна 

допомога 

669161362,60 623504274,20 93,18 5,89 

Лікарні та санаторно-курортні 

заклади 
5859426833,36 5492290159,05 93,73 51,91 

Санітарно-профілактичні та 

протиепідемічні заходи і 

заклади 

1089371847,69 1018884858,22 93,53 9,63 

Дослідження і розробки у 

сфері охорони здоров'я 
375423536,11 348893338,11 92,93 3,30 

Інша діяльність у сфері 

охорони здоров'я 
3253418660,61 3092943561,32 95,07 29,23 

ВСЬОГО 11251102240,37 10580807187,78 94,04 100 

 

Дуже низький рівень видатків на охорону здоров’я, що супроводжується 

ще й низьким рівнем виконання планових завдань – вкрай негативне явище.. 

Гостро необхідні нові медичні технології у лікуванні та діагностиці, що 

спростять чи здешевлять ці процедури, зроблять можливим лікування цих 
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захворювань. Охорона здоров’я – це галузь, що потребує наукових досліджень 

та відкриттів для свого успішного розвитку, що матиме наслідком поліпшення 

стану здоров’я населення, збільшення тривалості життя. А для цього необхідне 

достатнє фінансування досліджень у цій сфері. 

Негативним у ситуації, що склалась є те, що порушення у сфері охорони 

здоров’я повторяються із року в рік. Вони, безумовно, не дають розвиватись 

галузі. Великою проблемою є те, що бюджетне фінансування фактично 

спрямовується на утримання інфраструктури галузі охорони здоров’я і не 

залежить від обсягу й якості наданих послуг.  

Отже, фінансове забезпечення охорони здоров’я на державному рівні є 

вкрай незадовільним та не відповідає дійсним потребам населення. По-перше, 

видатки на охорону з Державного бюджету України є недостатніми, їх питома 

вага становить лише 3-4% всіх видатків державного бюджету. Науковцями 

доведено, чим нижчі видатки на охорону здоров’я, тим нижча тривалість життя 

і стан здоров’я. По-друге, навіть ці несуттєві видатки здійснюються 

неефективно та із значними порушеннями. Протягом усього аналізованого 

періоду систематично виявлялось нецільове використання бюджетних коштів, 

незаконне, були знайдені і непрозорі схеми у сфері охорони здоров’я. У зв’язку 

із за зазначеними причинами, і відсоток виконання завдань на фінансування 

охорони здоров’я на загальнодержавному рівні була невисокою.  

На нашу думку, в Україні, доцільним буде використання досвіду 

зарубіжних країн, в перетвореннях охорони здоров’я. Відповідно мова йде про 

пристосування й адаптацію реформ на теренах України, а не сліпе копіювання, 

яке ніколи не приносило позитивного ефекту. Вважаємо, що для України 

найбільш актуальним є комплексність й невідкладність реформ. Нашій країні 

необхідна трансформація фінансового механізму охорони здоров’я на основі 

індивідуального фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я на фоні 

загального оновлення й очищення фінансової системи України. 
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Л.А. Петренко  

здобувач  освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»   
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ 

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

У статті зосереджено увагу на необхідності подальшого реформування 

системи пенсійного забезпечення. Проаналізовано фінансово-економічний стан 

Пенсійного фонду України та Вінницької області зокрема, а також виявлено 

наслідки впровадження пенсійної реформи в Україні. 

Ключові слова: трирівнева пенсійна система, солідарна система, пенсійна 

реформа, недержавна система пенсійного забезпечення,соціальна безпека. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні система пенсійного 

забезпечення знаходиться в стадії трансформації. Діюча пенсійна система в 

період переходу до ринкової економіки виявила неспроможність забезпечити 

достатні виплати пенсіонерам, використовуючи однорівневу модель 

державного пенсійного страхування. Побудова пенсійної системи, яка 

відповідає вимогам ринкової економіки є одним з найбільш важливих завдань, 

яке необхідно вирішити в соціальній сфері країни. 

На функціонування пенсійної системи впливає ряд факторів, за допомогою 

яких формується не лише напрямки соціальної політики, а й економічна 

стабільність країни. Сьогодні постає питання удосконалення чинної системи 

соціального захисту та розвиток не тільки загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, з метою створення стійкої фінансової бази для 

забезпечення людини у старості, а й формування міцної пенсійної системи в 

цілому. За  сучасних  умов  розвитку  ринкових  відносин, Євроінтеграційні  

орієнтири  України  вимагають,  щоб  соціально-економічна політика  держави  

була  направлена  на  досягнення  європейських  стандартів якості життя. Це 

передбачає  належне пенсійне  забезпечення та соціальний  захист населення.   

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=364385&cat_id=77440
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=212666
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=414127&cat_id=413628
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Дана тема є досить актуальною, оскільки реформування пенсійної системи 

на сучасному етапі соціально-економічних перетворень у нашій державі має  

важливе  значення  для  забезпечення сталого  розвитку  України,  подолання  

наслідків  фінансової-економічної  кризи,  підвищення рівня соціального 

забезпечення пенсіонерів. Незважаючи на те, що до сьогодні було здійснено 

низку  важливих  для  подальшого  розвитку  пенсійної  системи  перетворень,  

започаткована пенсійна реформа ще незавершена.  

Метою статті є аналіз рівня розвитку пенсійної системи України та 

визначення її вплив на соціально-економічний стан населення в умовах 

Євроінтеграції.  

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Напрями реформування 

системи пенсійного забезпечення у контексті гарантування соціальної безпеки 

держави знаходять відображення в наукових працях О.В. Матвієнко, М.Н. 

Цивіна, Т. М. Завори, Ю. І. Деньги, С.В. Кузьмінова, В.Д. Кашуби та ін. Проте 

це питання потребує подальшого вивчення з огляду  на  стрімкий  розвиток  

економічних  процесів,  їх ускладнення і багатоваріантність прояву. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійне забезпечення - це 

базова складова соціальної політики держави та невід’ємний компонент 

системи соціального захисту і соціальної безпеки. Від ефективності цієї 

системи залежить добробут населення та рівень стабільності в державі. 

Пенсійне забезпечення є домінуючою складовою соціального захисту 

населення і виступає як базова та важлива гарантія стабільного розвитку 

суспільства, оскільки охоплює одночасно інтереси як працездатного, так і 

непрацездатного населення.  

Кожна держава здійснює політику, яка спрямовується на створення 

системи соціального захисту, недопущення соціальних конфліктів і потрясінь у 

суспільстві, підтримку незабезпечених громадян. У зв’язку із цим важливими 

завданнями пенсійного забезпечення залишаються зниження рівня бідності та 

вирівнювання доходів населення, нейтралізація економічних, демографічних і 

політичних ризиків [8, с.150]. 

Цілями досконалої системи пенсійного забезпечення є: 

- захист від бідності після настання пенсійного віку;  

- надання гарантованого доходу після завершення трудової діяльності, 

розмір якого звичайно становить певну суму, пропорційну сумі заробітку; 

- захист цього доходу від подальшого зниження рівня життя внаслідок 

інфляції.  

До основних інститутів захисту осіб після досягнення пенсійного віку, 

належить пенсійне страхування, як одна з найважливіших гарантій соціального 

захисту, метою якого є підтримка матеріального добробуту громадян та їх 

сімей у разі виходу на пенсію за віком, інвалідністю чи в разі втрати 

годувальника. Разом із цим, пенсійне страхування – це сукупність 

перерозподільчих відносин між його учасниками з питань формування за 

рахунок грошових внесків цільового пенсійного фонду для надання грошової 

допомоги громадянам, які вийшли на пенсію [2]. Одночасно, пенсійне 

страхування є важливим механізмом, на якому базується державна система 
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соціального захисту, яка забезпечує ефективне акумулювання і 

цілеспрямований розподіл фінансових ресурсів, належний матеріальний стан 

людей похилого віку. 

В Україні пенсійне забезпечення є державною системою, яка є основною 

складовою системи соціального захисту населення. Відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» система 

пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів  [4]. 

Однак, незважаючи на те, що відповідно до Закону № 1058-ІV в Україні 

функціонує трирівнева система пенсійного забезпечення, активно розвивається 

лише перший рівень  – солідарна система пенсійного забезпечення. Другий 

рівень пенсійної системи й досі не запроваджено. Третій рівень  – система 

недержавного пенсійного страхування – це складова частина системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 

добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками 

недержавного пенсійного страхування пенсійних виплат. Цей рівень 

регулюється Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [6]. 

Недержавна пенсійна система відіграє надзвичайно важливу роль у 

пенсійному забезпеченні населення. Вона є безпечним, а у більшості випадків і 

пільговим, засобом забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію. 

Інша, не менш важлива функція недержавної пенсійної системи, полягає у 

тому, що являє собою джерело довготермінових інвестицій, необхідних для 

економічного розвитку країни. На даному етапі третій рівень повільно 

розвивається, і обсяг пенсійних виплат, що здійснює НПФ, є ще невеликим.  

Крім того, сучасна пенсійна система має дві основні проблеми: низький 

рівень пенсій, що унеможливлює забезпечення гідного життєвого рівня для 

громадян, які втратили працездатність, та незадовільний фінансовий стан 

Пенсійного фонду України. Аналіз динаміки середніх розмірів пенсій та їх 

диференціації дозволяє дійти висновку, що в Україні за період 2011 – 2015 рр. 

відбувається поступове збільшення пенсійних виплат, а також існує явно 

виражена тенденція до перевищення пенсій більшості пенсіонерів 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати (рис. 1). 

Згідно з даними Державної служби статистики, за 2015 рік кількість 

працівників, які отримували мінімальну зарплату в 1318 грн., зменшилася 

вдвічі до 700 тис осіб. Тенденція до зменшення кількості осіб, які отримували 

мінімальну зарплату у 2015 році, в першу чергу відбулася за рахунок 

підвищення мінімальних зарплат за період з 1218  грн у січні до 1378  грн у 

грудні. Аналіз середнього розміру заробітних плат населення України за 2013 – 

2015 років, який збільшився з 3619 грн у 2013 р. до 5230 грн у 2015 р., тобто на 

44,5%, унеможливлює участь середнього класу у внесенні коштів до 

недержавних пенсійних фондів та отримання достатнього пенсійного 

забезпечення у разі виходу на пенсію [1, с.69]. 
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Рис. 1. Динаміка  пенсійних виплат за видами в Україні за період  

2011-2015 рр., грн. 

 

Отже, на сучасному етапі розвитку ефективно функціонує перший рівень 

пенсійної системи  – солідарна система, яка включає такі види виплат за 

рахунок коштів Пенсійного фонду:  

- пенсії за віком;  

- пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання   (в тому числі 

каліцтва, інвалідності з дитинства);  

- пенсії у зв’язку з утратою годувальника [4]. 

Однією з проблем залишається складна демографічна ситуація. Показники 

народжуваності у 2015 році, порівняно з минулим роком зменшилися на 5,8% – 

до 166,102 тисячі осіб, це пов’язано зі складною політичною ситуацією в країні, 

економічними, екологічними та іншими проблемами.  

У контексті пенсійного забезпечення це означає, що кількість 

працездатного населення, яке створює суспільний продукт, зменшуватиметься, 

а відтак знижуватиметься рівень споживання майбутніх пенсіонерів.  

Наступною загрозою пенсійної системи є тіньові доходи населення. За 

різними джерелами інформації «тіньові» доходи в Україні становлять до 50 – 60 

млрд грн щороку. 

Тобто, розв’язання проблеми легалізації сплати заробітної плати є одним із 

шляхів виходу з пенсійної кризи, що склалася в нашій країні. Починаючи з 1 

січня 2016 р, з метою виводу тіньових заробітних плат реформовано податкове 

законодавство, зокрема зменшено нарахування єдиного соціального внеску на 

заробітну плату працюючого населення в розмірі 22% [1, с.70]. 

Вагомий вплив на соціальну безпеку як складову економічної безпеки 

держави має фінансовий стан Пенсійного фонду України (ПФУ). Можна 

стверджувати, що бюджет ПФУ за своїми масштабами є зіставним із 

Державним бюджетом, який нині є єдиним джерелом покриття дефіциту 
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бюджету ПФУ. Тому збільшення цього дефіциту автоматично призводить до 

зростання державного боргу. Покриття дефіциту бюджету ПФУ за рахунок 

коштів державного бюджету спричинює зменшення витрат на інші життєво 

важливі статті, як от медичне забезпечення, освіта, оборона тощо. 

У структурі доходів найбільш вагому частку займають надходження 

власних коштів  – 120,8 млрд. грн, що на 0,4 млдр. грн менше порівняно з 

аналогічним періодом 2014 року. Із Державного бюджету України на 

фінансування пенсійних програм протягом 2015 року було виділено 58,6 млрд. 

грн, з яких 40,8 млрд. грн – дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень 

до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, 12,3 млрд. грн – 

кошти на покриття дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій. У 

2015 році Пенсійний фонд України був забезпечений у повному обсязі 

фінансовими ресурсами на виплату пенсій та грошової допомоги 12,3 млн. 

пенсіонерів. Сума видатків на пенсійні виплати сягала 146,7 млрд. грн, що на 

3,4 млрд. грн більше порівняно з 2014 роком. З  урахуванням вищезазначеного 

сума реального дефіциту коштів Фонду у 2015 році сягнула 33,9 млн.  грн., 

покриття якого покрито за рахунок коштів Державного бюджету. Виявлено, що 

головною проблемою є дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету як 

наслідок системного порушення принципу економічної залежності видатків 

споживання від отриманих доходів. [10]. 

Доцільно також розглянути та проаналізувати структуру доходів 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області.  За 2015 рік до бюджету 

Пенсійного фонду області з усіх джерел надійшло 9320020,0 тис. грн., що 

становить 118,9% від обсягів, передбачених бюджетом. У зв’язку з введенням в 

дію Закону України від 04.07.2013 року № 406 – VII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи» адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування з 1 жовтня 2013 року передано Міністерству доходів і 

зборів. Так, за 2015 рік 5252879,1 тис. грн.. єдиного внеску перераховано до 

органів доходів і зборів, з яких частина на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування складає 4678986,2 тис. грн., або 89,07% від повного 

обсягу єдиного внеску, 573892,9 тис. грн. – це кошти, які розподіляються на 

інші соціальні фонди. Протягом 2015 року загальні надходження до бюджету 

області порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшились на 7,8%.  

Питома вага власних надходжень в загальній сумі доходів за 2015 рік 

склала 51,2%. За цей період до бюджету області вдалося залучити власних 

коштів у сумі 4731490,6 тис. грн., що на 586581,1 тис. грн. більше за 

відповідний період минулого року. Планові показники виконано на 108,3%.  

В структурі власних надходжень надходження від єдиного внеску, що 

розподіляється на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

складають 98,9% (4 678 986,2 тис. грн.). 

За рахунок власних надходжень протягом звітного року профінансовано 

53,8 % від потреби, яка необхідна для виплати в повному обсязі пенсій та 

грошової допомоги, за 2014 рік цей показник складав 48,8%.  



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 158 

 Загальний обсяг видатків за 2015 рік по області склав 9320365,6 тис. грн.(в 

тому числі 421 763,5 тис. грн. – авансування пенсій січня місяця 2016 року), що 

на 3,8%(без врахування авансування січня 2016 року) більше, ніж у 

відповідному періоді минулого року.  

Темпи зростання видатків, проведених Пенсійним фондом області за 2015 

рік (без врахування авансування 1 періоду січня 2016 року) на 10,4% менші за 

темпи зростання надходжень власних коштів. Видатки до минулого року зросли 

на 3,8%, в той час, як доходи зросли на 14,2%. 

Середній розмір пенсійної виплати на одного пенсіонера у 2015 році склав 

1473 грн. 89 коп., що на 4,7% більше від відповідного періоду попереднього 

року (1407 грн. 98 коп.).  

 У зв’язку із набранням чинності з 01.07.2014 змін до Податкового кодексу 

та відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового 

кодексу України з 01.07.2014 запроваджено податок на доходи фізичних осіб із 

суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання. 

Станом на 01 січня 2016 року сума утриманого ПДФО та ВЗ становить 18 597,4 

тис. грн. [9]. 

Згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на 

рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили 

працездатність. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб 

становить  з 1 травня 2016 року – 1130 грн., тобто підвищується на 5,2 %.[3]. 

Таким чином, проаналізувавши фінансовий стан пенсійної системи 

України, варто зазначити, що реформування дає незначні позитивні зрушення, 

проте для поліпшення стану пенсійного забезпечення насамперед потрібне 

ефективне комплексне впровадження змішаної трирівневої системи.  Саме 

реформування пенсійної системи дасть змогу встановити пряму залежність 

розміру майбутніх пенсійних виплат безпосередньо від кожної працюючої 

людини, а не лише від держави. Тобто, це можливість для кожної працюючої 

людини забезпечити собі достатній рівень доходу після виходу на державну 

пенсію.  

Висновки. Таким чином, забезпечення соціальної безпеки має бути 

основним пріоритетом державної політики та підтримуватися відповідними 

соціальними інститутами на підставі законодавчих нормативів. 

Функціонування системи пенсійного забезпечення має спрямовуватися на 

формування фінансово стійкої, соціально справедливої й передбачуваної 

системи, яка гарантуватиме громадянам належні умови життя після виходу на 

пенсію, забезпечуватиме надійний захист непрацездатних людей від бідності та 

сприятиме стабільному економічному розвитку. 

Головними пріоритетами політики соціальної безпеки щодо поліпшення 

стану пенсійного забезпечення України мають бути: підвищення частки 

заробітної плати у ВВП; створення нових робочих місць, що супроводжується 

відновленням внутрішнього виробництва; детінізація заробітної плати шляхом 

проведення податкових реформ; перегляд витрат, які здійснюються з 
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Пенсійного фонду, та запровадження загальнообов’язкової накопичувальної 

пенсійної системи, а також розвиток недержавних пенсійних фондів, що 

дозволить забезпечити стабільний розвиток держави, активізувати розвиток 

фінансового ринку, ринку праці та інституту заробітної плати. 

Побудова  сучасної  системи  пенсійного  забезпечення  має  враховувати  

недоліки  і  позитивні  зрушення що  відбуваються  в  процесі  розпочатого  в 

Україні реформування і спиратися на світовий досвід реформ пенсійних систем. 

Саме реформування пенсійної системи дасть змогу встановити пряму 

залежність розміру майбутніх пенсійних виплат безпосередньо від кожної 

працюючої людини, а не лише від держави. Тобто, це можливість для кожної 

працюючої людини забезпечити собі достатній рівень доходу після виходу на 

державну пенсію.  
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Фінансова система є одним із дієвих інструментів впливу на динаміку та 

якісний рівень економічного розвитку країни. Важливим є визначення дієвих 

фінансових механізмів у системі інституційного середовища суспільства, 

підвищення результативності бюджетно-податкової складової фінансової 

системи, механізму впливу грошово-кредитної політики на економічне 

зростання для реалізації системних заходів фінансової політики у системі 

державного регулювання економіки.  

При цьому слід зауважити, що досягнення ефективних показників 

результату взаємодії складових фінансової системи можливе при 

використанні інструментів та важелів виваженої фінансової політики країни із 

врахуванням впливу сукупності економічних, інституційних та соціальних 

факторів. Саме інструментарій фінансової політики держави, що здійснює 

регулювання економічних процесів, створює умови для розвитку 

пріоритетних напрямів економіки та стимулює інвестиційно-інноваційну й 

підприємницьку активність. 

Бюджет виступає одним із основних інструментів державного 

регулювання економіки, становлення ефективної бюджетної системи є 

необхідною умовою для досягнення економічного розвитку будь-якої країни. 

Бюджетна політика, яка реалізується через систему бюджетних механізмів, 

повинна забезпечувати бюджетну рівновагу та ефективний вплив на 

соціально-економічні процеси. Механізм формування обсягу та структури 

доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання 

для забезпечення всебічного розвитку суспільства. Особливо важливо 

вирішити це завдання для транзитивних економік, які відзначаються 

неоднорідністю та динамізмом суспільного середовища, тому необхідні 

підвищення ролі бюджетної політики у системі державного регулювання та 

розробка концептуальних засад побудови її ефективної моделі. Бюджетна і 

монетарна політики є дієвими інструментами впливу на рівень розвитку 

економічної системи, вони повинні підтримувати фінансові стимули активної 

економічної діяльності. 

Регулювання фінансової системи відбувається шляхом встановлення 

пріоритетів економічного розвитку, в тому числі, шляхом використання таких 

інструментів фінансового регулювання як бюджетний дефіцит, державний 

борг, обсяг державних видатків, податкових ставок і податкових пільг, 

облікової ставки, грошової маси, валютного курсу, рівня зайнятості, 

інвестицій, таргетування інфляції.  

В процесі розробки та реалізації бюджетно-податкового регулювання 

необхідно враховувати умови функціонування фінансової системи як у 

внутрішньому середовищі країни так і посилення зовнішнього впливу 
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світового фінансового господарства. Так, в 2014-2015 роках в Україні можна 

спостерігати зростання частки видатків на обслуговування державного боргу 

та збільшення видатків бюджету на оборону.  

Вагомою складовою грошово-кредитного регулювання є валютне 

регулювання, що відповідно передбачає вплив держави на резерви банківської 

системи, загальний попит та пропозицію грошей в країні. Виважене 

регулювання валютного курсу разом із використанням інших інструментів 

державного фінансового регулювання дозволяє впливати на зміну таких 

показників, як обсяг та темпи зростання валового внутрішнього продукту, 

рівень зайнятості, показник сукупного попиту, індекс споживчих цін. Крім 

того, регулювання валютного курсу є важливим з позиції встановлення 

цільових орієнтирів для ряду інших монетарних показників та визначення 

можливостей реалізації певних завдань фінансово-економічної політики країни. 

Визначення та встановлення певного валютного курсу є необхідним для 

здійснення експортно-імпортних операцій, міжнародного руху фінансових 

активів, належної реалізації зовнішньоекономічних зв’язків державою. 

Ефективне інституційне забезпечення фінансової системи, а саме: 

формування актуальних сучасних фінансових інститутів, фахове кадрове 

забезпечення та уніфікація нормативно-правового забезпечення відповідно до 

міжнародних вимог, сприятиме посиленню впливу інституційної складової 

фінансової системи на економічний розвиток країни. 

Таким чином ефективне управління фінансовою системою є дієвим 

інструментом економічного розвитку, що реалізується через бюджетно-

податкову, грошово-кредитну, інституційну, інвестиційну та інші вагомі 

складові макроекономічної політики країни. При цьому пріоритетним 

напрямом реалізації фінансово-економічної політики країни є подальше 

покращення інвестиційного клімату, а саме удосконалення структури 

іноземних інвестицій як важливого джерела формування фінансових ресурсів, 

що спрямовано на зростання частки довгострокових портфельних та прямих 

інвестицій. 
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Здобувач освітнього ступеня «спеціаліст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

В УКРАЇНІ 

У статті виділено основні проблеми функціонування комерційних банків 

України на сучасному етапі, зокрема кредитування інсайдерів, непрозорі схеми 

виведення установ з ринку, низька ефективність регулювання, гостра потреба 
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у додатковому фінансуванні на тлі надзвичайних збитків, які стали 

результатом катастрофічного зниження якості банківських активів. 

Ключові слова: комерційний банк, НБУ, капітал, кредити, портфель 

банківських активів, неплатоспроможні банки. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років відбувається порушення 

функціональності вітчизняної банківської системи, яка на макроекономічному 

рівні проявляється через незадовільне виконання фінансовими установами 

посередницької функції в переміщенні фінансових ресурсів для забезпечення 

функціонування національної економіки, що негативно позначається і на стані 

банківського ринку, і на економічному розвитку всієї держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування 

комерційних банків присвячено праці таких відомих вітчизняних науковців як 

О. Барановського, А. Герасимовича, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, А. Мороза, Б. 

Луціва, Л. Примостки, М. Савлука та багатьох інших. Але в умовах мінливості 

ринкового середовища, макроекономічних дисбалансів перед банківської 

системою постають нові або загострюються старі проблеми, які потребують 

окремого вивчення для пошуку шляхів їх локалізації. 

Метою статті є конкретизація основних проблем банківської діяльності в 

Україні на сучасному етапі функціонування банківської системи України 

Виклад основного матеріалу. Сучасний кризовий стан галузі є 

результатом загальних макроекономічних дисбалансів останніх двох років, які 

порушили нестійку рівновагу посткризового періоду (2008-2009 рр.), 

актуалізували накопичені «хронічні» хвороби системи. Незважаючи на 

взаємозв’язок між «хронічними» проблемами банківської системи й 

дисбалансами 2014-2015 рр., їх необхідно досліджувати окремо, і тільки після 

розуміння глибинної суті цих процесів доцільно переходити до вивчення їх 

взаємозв’язку. 

Без розв’язання нагальних проблем функціонування банківської системи, 

вона не буде спроможна ефективно виконувати посередницьку функцію, 

забезпечувати грошовий обіг, сприяти активізації інвестиційної діяльності, 

стимулюючи розвиток вітчизняної економіки. Більш того, поточні проблеми 

системи дозволяють поставити під сумнів ефективність виконання більшістю 

банків основної своєї функції до 2014 р., останні події тільки загострили старі 

проблеми й стимулювали розвиток поточної кризи банківського сектору. 

Однією з «хронічних» проблем вітчизняної банківської системи, яка чітко 

проявилася протягом останніх років, є кредитування інсайдерів – кредитування 

банками формально юридично незалежних, проте де-факто пов’язаних через 

кінцевого власника, підприємств. Тобто за рішенням кінцевого власника 

фінансова установа кредитує приналежні йому інші підприємства, що 

призводить до підпорядкування цілей фінансової установи цілям фінансово-

промислової групи. До 2014 року чиновники від НБУ не мали достеменної 

інформації про кінцевих власників вітчизняних банків, що створювало 

проблеми відносно контролю за дотриманням економічних нормативів 

установами, ускладнювало процес управління банківською системою, захисту 

інтересів вкладників, особливо під час розвитку ринкових дисбалансів. Окремо 
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відзначимо важливість знання кінцевих бенефіціарів при прийнятті рішень 

відносно формування капіталу установи, її рефінансування, проведення 

операцій злиття та поглинання, санації, і т.д. Яскравими прикладами установ, 

які проводили завуальоване інсайдерське кредитування на пільгових умовах, 

були банки «Фінанси і кредит» (кінцевий власник – К. Жеваго), «VAB банк» і 

«Фінансова ініціатива» (О. Бахматюк). Так, за даними НБУ частка 

інсайдерських кредитів банку «Фінанси і кредит» фактично склала 76% 

кредитного портфеля, «VAB банк» – 96%, «Фінансова ініціатива» – 64%. 

Вище зазначені та подібні їм установи фактично імітували повноцінну 

банківську діяльність з набором псевдо активів і капіталу, формальним 

дотриманням вимог ризик-менеджменту, кредитних процедур, і т.д. Відсутність 

можливості ідентифікації таких псевдо банків призводила до їх підтримки з 

боку НБУ через процедури рефінансування. Наприклад, на початку поточного 

десятиріччя тільки банк «Фінанси і кредит» отримав рефінансування на 6,4 

млрд. грн. Значна частина коштів рефінансування, виділеного в кінцевому 

підсумку банкам, визнаним неплатоспроможними, не була повернена. 

Відповідно чиновники від НБУ були змушені звернутися до судових інстанцій з 

позовами до власників «проблемних» банків, які виступали поручителями. 

Зокрема, сума до відшкодування за позовом до К. Жеваго становила 1,45 млрд. 

грн., О. Бахматюка – 4,55 млрд. грн., Л. Клімова («Імексбанк») – 0,69 млрд. 

грн., М. Лагуна («Дельта банк») – 0,77 млрд. грн. [1]. Загальна сума за позовами 

до власників істотних часток проблемних банків станом на середину березня 

2016 року становила 11,5 млрд. грн. 

Наступною гострою проблемо сучасної банківської системи країни, теж 

безпосередньо пов’язаної із власниками, є потреба у докапіталізації 

(збільшення статутних капіталів) установ. Докапіталізація дозволяє підвищити 

стійкість банків до будь-яких негативних впливів та ризиків, підвищити довіру 

вкладників, а отже – сприяє виконанню установами посередницької функції у 

розподілі ресурсів. Проте, останні роки назрів гострий конфлікт між НБУ, який 

представляє інтереси держави і українського суспільства, та власників банків, 

оскільки останні вже зазнали значних втрат у 2009-2015 рр. з примарними 

перспективами повернення вкладених коштів у середньостроковій перспективі. 

Нестабільність економічної ситуації в країні, невизначеність перспектив 

розвитку національної економіки вже ставали причиною зміни термінів 

нарощення капіталів банків, регламентованих НБУ. Зокрема, остання така подія 

відбулася 7 квітня 2016 р. – Правління НБУ затвердили Постанову №242, згідно 

якої пом’якшено графік поступового підвищення розміру статутного капіталу 

фінансових установ шляхом відтермінування досягнення мінімального розміру 

такого капіталу рівня у 300, 400 та 450 млн. грн. на півтора роки [2]. За 

переглянутими строками збільшення капіталу в Україні під закриття у 2016 

році потрапляли близько півтора десятка банків, без врахування збитків 

поточного року. Саме збитки установ у 2015 році призвели до двократного 

збільшення потреби у докапіталізації в порівнянні із планами на початок року. 

У 2015 році банки продовжували формувати резерви під активні операції, 

що де-факто є визнанням «безповоротності» значної частини кредитних 
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портфелів. Причому, якщо раніше високою «токсичністю» характеризувалися 

здебільшого роздрібні портфелі, то останнім часом у банків складно 

складаються відносини з юридичними особами, що знижує якість 

корпоративних портфелів. Підтверджується ця ситуація показником 

прострочених кредитів (далі NPL або «Non-performing loan» — «непрацююча 

позика»), який на кінець 2015 року збільшився до 22,1%[3]. Хоча ряд аналітиків 

та експертів стверджують про фактичних стан показника на рівні 50-60%, 

зокрема за оцінками Moody's NPL по банківській системі країни сягає позначки 

у 60% [4]. Банки змушені постійно нарощувати резерви та відповідно нести 

збитки, які тільки протягом 2015 року зросли на 20,5% в порівнянні з 

попереднім роком, і досягли критичного рівня у 66,6 млрд. грн. Отже, подальше 

погіршення портфелю активів (а це відбуватиметься при визнанні фактичного 

стану системи) не просто збільшить тиск на банківські установи, поставить їх 

на межу існування, оскільки вже у лютому 2016 року показник достатності 

капіталу впав до 10,02% (при мінімально допустимих – 10%).  

Отже, перед власниками багатьох банків стоїть дилема: поповнювати 

власний капітал приналежних їм установ або банкрутувати їх. Хоча раніше 

існував ще один варіант дій – продати фінансову установу. Так, вищезгаданий 

М.Лагун наприкінці 2012 р. придбав Кредитпромбанк та «Сведбанк», а у 2013 

р. – Астра Банк. Власники цих установ продавали їх аби уникнути додаткових 

збитків, а їх поглинання «Дельта банком» виводило установу у групу 

найбільших банків країни. Розрахунок М.Лагуна полягав у нарощенні активів 

«Дельта банком» з набуттям установою статусу системного, що раніше надало 

певних додаткових гарантій стабільності з боку держави, проте реалії не 

підтвердили правильність таких розрахунків – «Дельта банк» збанкрутував. 

Сьогодні попит на ринку контрольних пакетів акцій банківських установ 

практично відсутній при високому рівні пропозиції., тому варіант дій фактично 

і обмежується поповненням капіталу або банкрутством установ. Причому, 

виходячи з бажання збереження власних статків, все більше власників віддають 

перевагу банкрутству, попередньо «очистивши» баланси установ та ігноруючи 

інтереси вкладників установ.  

Показовою в даному випадку є ситуація з банком «Хрещатик», 

співвласниками якого є А. Іванов (37,44 % статутного капіталу), Київська 

міська державна адміністрація (25%), М. Солдатенко (24,24%). 18.03.2016 р. 

відбулися загальні збори акціонерів установи, на яких затвердили план 

реформування банку, що передбачав комплекс заходів із підвищення рівня 

капіталізації і виконання вимог щодо адекватності регулятивного капіталу, 

реструктуризації банківських зобов’язань, покращення якості активів, 

удосконалення системи управління установою, удосконалення фінансової 

політики та переведення банку на нову бізнес-модель функціонування. 

Акціонерами було ухвалено рішення збільшити капітал на 600 млн. грн. 

Звичайно ключову роль у реалізації заходів, особливо в частині докапіталізації, 

мали відіграти акціонери, тому було прийнято рішення про подання ними до 1 

квітня власних пропозицій щодо конкретних дат збільшення капіталу, проте 

замість пропозицій підприємства, близькі до акціонерів, перевели свої рахунки 
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у інші банки, що призвело до втрати платоспроможності банку і введення 

тимчасової адміністрації.  

Показово те, що власники «Хрещатику» протягом 2013-2015 років 

намагалися продати свою участь. У грудні 2013 р. М. Лагун запропонував А. 

Іванову 0,7 від вартості капіталу банку, у 2014 році М. Солдатенко і В. 

Дворецький не змогли продати банк пулу швейцарських фондів, і в першому, і 

в другому випадку сторони не дійшли згоди за ціною. У 2015 році, за 

інформацією ЗМІ, велися переговори з трьома інвесторами із ПАР, але угода 

була заблокована. При цьому фінансовий стан банку тільки погіршувався: якщо 

за результатами трьох кварталів 2015 року збиток установи становив 159,1 млн. 

грн., то за підсумками року він сягнув рівня у 1,12 млрд. грн.; частка 

заборгованості IV та V категорій якості перевищила 35,7% (13,3% - IV 

категорія та 22,4% - V категорія); частка кредитів в іноземній валюті 

перевищила 64% вартості кредитного портфелю, тощо. Також відзначимо, що 

«Хрещатик» належав до групи великих банків із значною часткою в 

обслуговуванні соціальної та комунальної сфер, активній участі у виплатах 

компенсацій клієнтам банків-банкрутів (як агент ФГВФО). 

Таким чином, приватні акціонери банку «Хрещатик», відчуваючи загрозу 

своїм капіталам, почали виводити кошти з установи, що і призвело до її 

неплатоспроможності. Ситуація з банком «Хрещатик», як і з іншими 

«проблемними» установами, демонструє всю складність та глибину проблем, 

що постали перед вітчизняною банківською системою на сучасному етапі її 

функціонування. Тобто для власників багатьох установ банківський бізнес 

виявився нецікавим, адже банки не тільки не забезпечують необхідну 

доходність, а й постійно потребують додаткових вкладень при відсутності 

змоги продати участь у капіталі. 

Отже й надалі варто очікувати скорочення кількості банківських установ 

через визнання їх неплатоспроможними та введення тимчасових адміністрацій. 

Відповідно зростатиме навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб, діяльність якого потребує окремого розгляду. За твердженнями експертів, 

при ліквідації збанкрутілих банків (тобто під контролем НБУ) проводилося 

виведення ліквідних активів (майно звільнялося від заставного обтяження, 

кредити продавалися із значними дисконтами пов’язаним із власниками й 

позичальниками компаніям, і т.д.). Ю. Самаєва, досліджуючи процеси ліквідації 

банківських установ, стверджує: «затіяний із таким пафосом НБУ процес 

очищення банківської системи в результаті перетворився на банальний переділ 

її капіталів, тобто ми й тут маємо чергову профанацію. А ФГВФО, до роботи 

якого й раніше було чимало претензій, — на канал для виведення грошей та 

активів. При цьому борг фонду перед державою зростає, і він невблаганно 

перетворюється на … хронічно дефіцитну структуру, яку неможливо 

реформувати та яка ну ніяк не розпочне виконувати покладені на неї 

функції»[5, с.6]. Експерт обґрунтовує втрати банківської системи від продажу 

за заниженими цінами активів установ, які виводилися з ринку, на рівні 25 

млрд. грн., через схеми переведення коштів на кореспондентські рахунки 

іноземних банків під час ліквідації було виведено понад 780 млн. дол. США, 
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також значні суми були виведені через масове дроблення депозитів, отже 

загальні втрати системи оцінені у 50 млрд. грн. Ускладнюється ситуація 

непогашеним боргом ліквідованих банків по рефінансуванню перед НБУ в 

розмірі 45 млрд. грн., а також значним касовим розривом у фінансуванні 

ФГВФО. У 2015 році Фонд витратив 4,4 млрд. грн. на забезпечення власної 

діяльності, одержавши від банків внески на 2,2 млрд. грн., тобто внески банків 

не покривають навіть витратну частину кошторису ФГВФО, не кажучи про 

виплати вкладникам, які в значній частині давно перенесені на державний 

бюджет. Значний розрив між надходженнями коштів від продажу активів в 

процесі ліквідації банків та виплатами вкладникам, ставить під сумнів 

проведення виплат на користь державних установ та клієнтів – юридичних осіб. 

Станом на квітень 2016 року в управлінні Фонду перебуває понад п’ять 

десятків банків із загальною сумою активів понад 206 млрд. грн., проте 

ліквідаційна вартість цих активів за оцінками експертів не перевищує 38 млрд. 

грн., при цьому на кінець березня фізичними особами було подано 2,5 млн. заяв 

на відшкодування коштів на рахунках у збанкрутілих банках загальною сумою 

претензій у 180 млрд. грн. 

Неефективна робота Фонду з реалізації банківського майна негативно 

позначається на формуванні фінансових ресурсів суб’єктами господарювання, 

довірі громадян до банківської системи, а також, враховуючи використання 

грошової емісії для компенсації вкладів населення, і загальній макроекономічні 

стабільності. Отже, певною мірою відтік депозитів населення та частка інфляції 

в країні пов’язані з діяльністю Фонду. 

Усі вище розглянуті проблеми стали підставами для нарікань на діяльність 

національного регулятора – НБУ. А. Гальчинський (Голова НБУ у 2000–2005 

рр.), відповідаючи на запитання про ставлення до політики «зачищення» 

(виведення з ринку проблемних установ – авт.), сказав наступне: «Хотів би 

помилятися, але, як мені це бачиться, йдеться про домінанти приватного 

інтересу, про перерозподіл банківського капіталу як однієї зі структурних ланок 

реолігархізації економіки»[6, с.7]. Також науковець та колишній чиновник 

стверджує про відсутність конструктивної взаємодії двох центрів економічної 

політики – НБУ й уряду: «системна розбалансованість, яка є одним із джерел 

перманентної кризи нашої економіки, у багатьох аспектах починається із 

цього»[6, с.7]. Критично до діяльності НБУ ставиться і президент УАЦ 

О.Охрименко, який негативно висловлюється відносно закриття банків: «будь-

яке закриття банку, це трагедія для його клієнтів і економіки. Закриття банків 

призвело до того, що багато юридичних і частково фізичні особи втратили 

гроші, в результаті різко зросла кількість проблемних кредитів» [7]. Дійсно, за 

чотири місяці 2016 року вартість проблемних кредитів перевищила 266 млрд. 

грн. (27% виданих кредитів), що аналітик називає «суперрекордом» і 

«суперпроблемою», які замовчуються керівництвом НБУ. О.Охрименко 

впевнений у створенні чиновниками видимості «реформ», хоча при цьому вони 

не помічають реальних проблем банківської системи і економіки країни. 

Висновки. Банківський сектор є невід’ємною складовою національної 

економічної системи, а відповідно його стан залежить від макроекономічної 
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ситуації. Відновленню банківського сектора, розвитку кредитування і 

активізації інвестиційної діяльності перешкоджають економічна й політична 

нестабільність, правовий хаос, корупція, відсутність чіткої, стратегічно 

орієнтованої монетарної політики, проблемна фіскальна політика. При стрімкій 

девальваційній динаміці уникнути зниження довіри населення та бізнесу до 

національної валюти було неможливо, а високий рівень доларизації банківської 

системи (в середньому 50%) значно пригнічує функціональність гривні, 

посилює негативні поведінкові цикли в суспільстві. Негативним фоном 

сучасного стану фінансової системи країни є скорочення промислового 

виробництва (на 35% у порівнянні із 2007 р), високій рівень дотаційності 

Пенсійного фонду (загальний обсяг дотацій Фонду у 2016 р. може скласти 150-

160 млрд. грн. або 6,4%-6,7% ВВП), несприятлива кон’юнктура зовнішніх 

ринків (з обмеженням доступу або повним закриттям певних ринків), 

радикальне зниження реальних доходів населення та інші події. Проте, більша 

частина проблем визначених у статті можуть бути вирішені у адміністративний 

спосіб, що дозволить стабілізувати ситуацію, створити умови для підвищення 

керованості та прогнозованості банківської системи. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

Розглянуто питання фінансування вищої освіти в Україні, яка в умовах 

формування економіки знань, стає ключовим фактором сталого розвитку 

держави. Проведено порівняльний аналіз джерел фінансування вищої освіти в 

Україні та за кордоном.   

Ключові слова: вища освіта, фінансове забезпечення, державне забезпечення, 

гранти, зарубіжний досвід, джерела фінансування. 

Постановка проблеми. Сьогодні освіта, зокрема і вища освіта, здійснює 

значний вплив на соціальний, політичний, духовний, культурний розвиток 

суспільства та є одним з провідних інструментів, що сприяють економічному 

зростанню. Важливим елементом вищої освіти є навчальні заклади, які 

відіграють суттєву роль у формуванні людського капіталу, що забезпечує 

економічний розвиток країни. Саме тому вищу освіту вважають «двигуном 

розвитку» в сучасній економічній системі. Актуальність проблеми 

фінансування освіти визначається інтеграційними процесами в освітній системі, 

пошуком Україною шляхів удосконалення фінансового механізму в цій сфері. 

Мета дослідження полягає у дослідженні питання фінансового 

забезпечення розвитку вищих навчальних закладів та аналізі структури джерел 

фінансування системи вищої освіти на сучасному етапі в Україні та за 

кордоном. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам вивчення 

фінансового забезпечення вищої освіти приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні 

вчені: В.Андрущенко, Т.Боголіб, Є.Бойко, В.Буковинський, Н.Верхоглядова, 

Н.Волкова, А.Дем’янчук, С.Зарицька, В.Зуєв, І.Каленюк, В.Куценко, 

Т.Решетілова, А.Чернобай, А.Чухно, М.Шаваринка, Л.Гохберг, М.Лукашенко, 

В.Марцинкевич, Я.Нейматова, Г.Хог та інші. Аналізуючи сучасну ситуацію, 

науковці висловлюють думки про об’єктивну необхідність подальшого 

поглиблення теоретичних досліджень і проблемних питань форм фінансового 

забезпечення закладів вищої освіти з урахуванням різних джерел формування 

фінансових ресурсів.  

Виклад основного матеріалу. Фінансове забезпечення освітньої діяльності 

вищого навчального закладу є однією з найгостріших проблем економіки 

України, що пов’язано з обмеженими обсягами ресурсів для фінансування 

вищої освіти з бюджетів усіх рівнів; високою вартістю, а часом можливістю 

залучення кредитних ресурсів; нерегулярністю та недостатніми обсягами 

бюджетного цільового фінансування державних ВНЗ; низькою 

платоспроможністю населення, що спричиняє підвищений попит на освітні 

послуги, надані за рахунок державного фінансування, та недостатньому рівню 

оплати даних послуг у випадку навчання на комерційних засадах; недостатнім 

використанням вищими навчальними закладами можливостей надання 
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додаткових послуг як джерела формування їх фінансових ресурсів. 

Необхідність вирішення цих проблем, пов’язаних із фінансовим забезпеченням 

діяльності навчальних закладів, вимагає впровадження нових методів і видів 

фінансування за рахунок державних коштів та розширення позабюджетних 

джерел формування фінансових ресурсів навчальних закладів.  

За оцінками експертів, річні світові видатки на вищу освіту досягають 300 

млрд дол., що, у свою чергу, складає 1% світового ВВП. Приблизно третина 

цих видатків припадає на розвинуті країни, де переважають державні 

університети,  фінансування яких здебільшого здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету. Так, наприклад, витрати державного бюджету на освіту 

високорозвинутих країн приблизно складають: в Ісландії – 8,1% від ВВП, 

Норвегії – 7,7%, Швеції – 7,4%, Швейцарії – 6,0%, Франції – 5,9%, Нідерландах 

– 5,4%, Канаді – 5,2%, Ірландії – 4,8%, Австралії – 4,7% та Японії – 3,6%. У 

деяких країнах Європейського Союзу, витрати ще не такі значні, приміром, у 

Словаччині загальні витрати на освіту становлять лише 4,3%, Чехії – 4,4%, на 

Мальті – 4,5%, у Литві – 5,2%, Естонії та Латвії – по 5,3%, у Польщі – 5,4%, в 

Угорщині – 5,5%, у Словенії – 6,0%, на Кіпрі – 6,3%. В Україні державні 

видатки на освіту – 6,4%. Структура витрат на освіту у високорозвинених 

країнах характеризується значною часткою приватних інвестицій. 

Форми фінансування освіти в межах державних та недержавних джерел 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Джерела фінансування закладів вищої освіти 

Державне фінансування вищої освіти Недержавне фінансування вищої освіти 

- прямого фінансування (з одного або 

декількох рівнів державного управління) на 

основі кошторисів або нормативів; 

- додаткових асигнувань за окремими 

категоріальними програмами, заходами тощо 

(наприклад програма підтримки кращих 

студентів); 

- дотацій або субвенцій для вирівнювання 

диспропорцій між регіонами; 

- фінансування специфічних програм 

(кредитування навчання, ваучерна освіта, 

харчування малозабезпечених дітей); 

- виділення матеріальних ресурсів, надання 

пільг; 

- за формулою, яка враховує певні кількісні 

та якісні показники діяльності навчального 

закладу; 

- за конкурсом; 

- гранти; 

- на рівні минулого року.  

- кошти одержані на навчання, підготовку 

підвищення кваліфікації та  перепідготовку 

кадрів відповідно до укладених договорів; 

- плата за надання додаткових освітніх послуг; 

- кошти одержані за науково - дослідні роботи 

та інші роботи, виконані закладом освіти на 

замовлення підприємств, установ, організацій 

та громадян; 

- доходи від реалізації продукції навчально-

виробничих майстерень, підприємств, 

дільниць і господарств від надання в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

- дотації з місцевих бюджетів; 

- кредити і позички банків, дивіденди від ЦП 

та доходи від розміщення  на депозитних 

вкладах тимчасово вільних позабюджетних 

коштів; 

- добровільні грошові внески, матеріальні 

цінності одержані від підприємств, установ, 

організацій, громадян. 

 

Співвідношення джерел державного й приватного фінансування вищої 

освіти в деяких країнах різна. В одних країнах історично переважало державне 

фінансування (зокрема, країни ЄС), в інших, таких як США, Південна Корея, 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 170 

більшою мірою було представлене фінансування за рахунок коштів приватних 

осіб і підприємств. Водночас тенденція диверсифікації джерел фінансування 

освіти набула поширення в усіх країнах. Так, у Німеччині частка державного 

фінансування у витратах на вищу освіту становить 95%; Австрії, Італії, 

Голландії та Франції – майже 90%, Португалії й Фінляндії – приблизно 80%, у 

Канаді – 70–85%, у Данії, Швеції, Ірландії – близько 2/3.  

У Великобританії на початку ХХІ століття склалася така структура 

фінансування вузів: 67% їхніх доходів формується за рахунок державного 

фінансування й 33% рахунок приватних джерел (кошти окремих громадян, 

окремих фірм, доходи від платних послуг). Бюджетне фінансування вищої 

освіти в США покривало 42,5% загальних витрат ВНЗ, у тому числі 12,4% – за 

рахунок федерального бюджету, 27,5% – за рахунок бюджетів штатів, 2,6% – за 

рахунок місцевих бюджетів. Державні навчальні заклади отримують від 

адміністрації штату до 50% усіх фінансових надходжень, а приватні вузи майже 

не мають ніякої підтримки.  

Фінансування вищої освіти у Франції здійснюється майже на 90% з коштів 

центрального бюджету. Їхнім розподілом займається Головне управління 

фінансів й адміністрації Міністерства національної освіти. Усі штатні 

співробітники вищої школи Франції є державними службовцями й у цій якості 

наймаються на роботу не окремими вузами, а міністерством. Їхня заробітна 

плата становить близько 70% усіх державних витрат на вищу освіту; приблизно 

10% витрачається на соціальну допомогу студентам (стипендії, медичне 

страхування, різні пільги); 2–3% щорічно виділяється на будівництво й інші 

капітальні роботи. У безпосереднє розпорядження вузів надходить тільки 

залишок (17–20% державних засобів), що проводиться по статті “субсидії 

вузам”. Позабюджетні джерела становлять близько 12% загального 

фінансування французьких вузів. У цьому обсязі частки основних джерел у 

середньому становлять: близько 25% – внески за різні платні курси й інші 

форми підготовки; 20% – надходження за контракти по НДР; 15% – доходи від 

різних сервісних служб; 14% – вступні внески студентів й аспірантів. 

Приблизно 2% обсягу позабюджетних засобів надходять від місцевої влади і як 

прибутки від фінансової діяльності.  

Більшість вузів Німеччини – державні й навчання в них для студентів 

безкоштовне. За структурою джерела фінансування можна поділити на: 

державний бюджет (60%), місцеві й галузеві бюджети (2%) і кошти фізичних та 

юридичних осіб (38%). При цьому більше 30% студентів отримують 

матеріальну допомогу або з федерального бюджету (33% усіх коштів), або з 

бюджетів земель (44,6%), або від громадян (22,4%). У Німеччині всього 383 

ВНЗ, з них 103 університети й 176 ВНЗ прикладних наук. Значна кількість ВНЗ 

– державні, які субсидуються урядом. Приватних ВНЗ порівняно небагато – 69. 

Порівняльний аналіз структури джерел фінансування вищої освіти у 

Великобританії, США, Франції, Німеччині й Україні наведено в табл. 2. 

Головні джерела фінансування сучасної системи вищої освіти України – це 

кошти державного бюджету, плата за навчання фізичними та юридичними 
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особами, гранти приватних, національних, регіональних фондів 

підприємницьких структур у галузі інноваційних розробок. 

Таблиця 2. Структура джерел фінансування вищої освіти  у країнах 

світу 
 Фінансування Кількість вузів, 

з них: 

Наявність стипендій  

державне приватне державні приватні 

Великобрита-

нія  

67% 33% 166 80 стипендії для обдарованих 

студентів та учасників 

магістерських програм 

США  42,5% 57,5% 1594 2086 -федеральні гранти Пелла та 

додаткових освітніх 

можливостей; 

-федеральна програма 

«праця-навчання»; 

-федеральні Перкінівські 

позики; 

-державні стимулюючі 

студентські гранти; 

-федеральні прямі позики 

Вільяма Форда. 

Франція 88% 12% 90 30 -федеральні позики на 

сімейну освіту державні 

стипендії одержує незначна 

кількість студентів з родин з 

обмеженими матеріальними 

можливостями. А також 

стипендії для студентів 3-го 

циклу й дослідницькі 

субсидії для аспірантів 1,2 

або 3 років навчання 

Німеччина 62% 38% 314 69 безліч стипендій, наприклад, 

для особливо обдарованих 

студентів і фінансова 

підтримка для аспірантів  

Україна 36% 64% 661 185 стипендії для особливо 

обдарованих студентів, 

студентів, які дуже добре 

вчаться, й аспірантів 

 

Видатки на освіту в нашій країні завжди фінансувались в основному за 

рахунок бюджетних коштів. В умовах переходу до ринкових відносин 

зберігається провідна роль такого фінансування, оскільки основу системи 

освіти складають державні навчальні заклади. Однак на сьогоднішній день 

практично немає такої освітньої організації, яка б не займалась платною 

освітньою діяльністю. Доказом цього є сучасна бюджетна політика, згідно з 

якою освіта фінансується за залишковим принципом.  
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Рис.1. Джерела фінансування освітніх послуг 

 

Згідно зі статистичними даними основним джерелом фінансування вищої 

освіти в Україні є кошти фізичних осіб. Як видно з діаграми на рис. 1, вони 

становлять приблизно 60 % від загального фінансування і майже у два рази 

перевищують державні надходження в цю галузь. Кошти юридичних осіб та 

місцевого бюджету становлять тільки по 1 % і 3% відповідно від загальної суми 

фінансування. Основою фінансового планування діяльності ВНЗ є розрахунок 

потреби в коштах. ВНЗ державної форми власності готують та подають 

головному розпорядникові бюджетні запити, в яких сформована потреба у 

бюджетному фінансуванні. За результатами аналізу бюджетних запитів та 

затверджених кошторисів досліджуваних ВНЗ встановлено, що їхнє 

фінансування здійснюється з урахуванням можливостей бюджету та забезпечує 

лише 40–80 % від розрахункової потреби. До того ж проблема поглиблюється 

через використання при плануванні видатків, норм і нормативів, затверджених 

ще у радянські часи. Ці нормативи не враховують сучасних реалій та 

призводять до викривлення реальних потреб ВНЗ у бюджетних коштах. 

Слід зазначити, що правильне планування видатків є запорукою 

ефективного та цільового використання коштів та унеможливлює використання 

їх на цілі, що не відповідають кошторису вищого навчального закладу.  

Витрачання бюджетних коштів повинно здійснюватися освітніми закладами 

самостійно, виключаючи потреби освітнього процесу, відповідно до статей 

бюджетної класифікації. При цьому можливий варіант, коли кошториси 

освітнім закладам встановлюються одним показником загального обсягу 

фінансових ресурсів (з розподілом фінансування щоквартально) без визначення 

витратних статей.  

Досить цікавим є механізм виділення державних ресурсів, що ґрунтується 

на результатах діяльності та пов’язує фінансування з поточною і плановою 

результативністю діяльності навчальних закладів, показниками випуску. Такий 

підхід до фінансування освіти здобуває все більше поширення в багатьох 

країнах.  

На практиці застосовують різні схеми:  



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 173 

1. Державні гранти пов’язують із залученням більшої кількості студентів, 

проте не заохочують навчальні заклади розвивати і пропонувати складніші 

навчальні програми. Такий підхід націлює всіх студентів, які бажають вчитися, 

а не тих, які найбільше здатні до навчання.  

2. Державні гранти на кожного студента варіюють залежно від складності 

навчальних програм. За складними програмами призначається вища норма 

фінансування на одного студента. Завдяки встановленню вищої норми 

фінансування за конкретними програмами підготовки може бути збільшено 

підготовку фахівців певних спеціальностей. Така система забезпечує навчання 

для конкретних цільових груп.  

3. Додаткові гранти навчальним закладам можуть бути пов’язані з 

відсотком учнів або студентів, які закінчили навчання із найвищим рівнем 

успішності.  

4. Гранти можуть бути також пов’язані з відсотком випускників, які 

працевлаштовуються і працюють певний період часу (6–12 місяців). Однак 

наявність робочих місць є часто поза контролем навчальних закладів, тому такі 

схеми застосовуються з обережністю. Найімовірніше вони можуть бути 

використані для фінансування навчання на ринку праці (напр., курси 

перепідготовки безробітних), яке має бути прямо пов’язане із зайнятістю 

випускників.  

5. Державне фінансування освіти на основі результатів діяльності не 

гарантовано, якщо навчальні заклади не досягнуть певного рівня успішності 

своєї роботи та випуску. Ті, які фінансуються, можуть мати повну або майже 

повну свободу у використанні отриманих фінансових ресурсів. Таким чином, 

навчальні заклади в ринкових умовах вимушені конкурувати за чисельність і 

продукувати кращі досягнення студентів для того, щоб отримувати 

фінансування. Впровадження таких форм державного фінансування навчальних 

закладів зробить їх дії більш орієнтованими на підвищення якості та 

ефективності освіти. 

Для підвищення ефективності системи вищої освіти й забезпечення її 

доступності для всіх верст населення вже запроваджено укладання угод між 

навчальними закладами й державою про фінансування різних спеціальних 

програм, що забезпечує збереження доступності вищої освіти для пільгових 

категорій населення та уведено практику фінансування підприємницькими 

структурами навчальних закладів, що пропонують програми підвищення 

кваліфікації їхніх працівників.  

Для розв’язання проблем, які наявні у фінансовому забезпеченні доцільно 

використовувати досвід провідних університетів світу, який свідчить, що для 

покращення якісних характеристик освітньої діяльності ВНЗ необхідно 

вирішити цілий комплекс задач на макро- й мікрорівнях, найбільш важливими з 

яких є такі:  

– створення системи управління ВНЗ на корпоративних засадах, що є 

одним з вирішальних факторів підвищення ефективності діяльності ВНЗ й, 

відповідно, соціально-економічного розвитку країни;  
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– створення нормативно-правової бази, яка буде стимулювати приплив 

інвестицій до вищої школи, що дозволить компенсувати нестачу бюджетних 

коштів на поточні витрати ВНЗ і формувати на їх основі фонди підтримки 

інноваційної діяльності;  

– створення адекватної інфраструктури фінансового забезпечення 

інноваційної освіти для всієї системи вищої школи України; при цьому 

важливим є не лише диверсифікація джерел фінансування, а й максимальне 

залучення приватних інвестицій;  

– створення системи управління ресурсним забезпеченням на основі 

принципу «управління за результатами», який полягає в розробленні переліку 

індикаторів результативності кожної з програм розвитку інноваційної освітньої 

діяльності й дозволяє забезпечити взаємозв’язок фінансових і нефінансових 

показників результативності освітньої діяльності, орієнтованих на оптимізацію 

співвідношення інвестиції/якість/доступність освітніх програм, а отже, 

забезпечить гарантії інвесторів з мінімізації їхніх ризиків й ефективне 

використання вкладених коштів.  

Перераховані вище підходи можуть застосовуватись будь-яким ВНЗ з 

урахуванням специфіки його освітньої діяльності для підвищення якості 

управління, інноваційного розвитку й забезпечення навчальної діяльності. Але 

при цьому слід зважати на можливе виникнення проблем, пов’язаних з 

відсутністю команди кваліфікованих спеціалістів, які могли б повністю 

розробити ідеологію такої системи з урахуванням розвитку інноваційного 

потенціалу ВНЗ; обмеженістю системи бюджетування розробками розрізнених 

блоків або фрагментів підсистем автоматизації управління без орієнтації їх на 

генерування й реалізацію нововведень; відсутністю взаємозв’язків між 

витратами й розподілом фінансових коштів при побудові загальної системи 

бюджетування ВНЗ; недостатнім опрацюванням регламентуючих документів; 

відсутністю взаємозв’язків між різними видами обліку (управлінським, 

бухгалтерським); відсутністю ефективної системи мотивації впровадження 

корпоративних засад управління ВНЗ. 

Висновки. Отже, одним із основних джерел позабюджетного фінансування 

є кошти, отримані за рахунок платних послуг. Цей вид діяльності є 

найпривабливішим для вищої школи, оскільки платні освітні послуги є 

високоприбутковими, адже надаються на тій самій матеріально-технічній базі, 

що і безкоштовні послуги і не потребують спеціальної підготовки викладачів.  

Входження країни в європейський освітній простір, а також зумовлені цим 

процесом зміни у вітчизняній системі освіти актуалізували вдосконалення 

фінансового забезпечення розвитку вищої освіти. Достатній обсяг фінансування 

вищої освіти можна забезпечити через розширення переліку традиційних і 

використання нових джерел фінансових ресурсів. 

Список використаних джерел: 

1. Григанська С.В. Фінансове забезпечення розвитку вищих навчальних 

закладів на державному рівні/ С.В. Григанська // Державне будівництво. – 2013. 

– С.25-28. 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 175 

2. Петрашенко Д. Аналіз державної політики фінансування вищої освіти 

України / Д.Петрашенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної 

Ради України. - 2013. - № 5. - С. 172-179.  

3. Красільнік О.В. Особливості фінансуванн вищої освіти в Україні / 

О.В. Красільник // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2014. - 

№2. - С.58-64. 

4. Основні показники ВНЗ України на початок 2014/15 навч. року. // 

Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України. – К., 2015. – 

176 с. 

5. Білінець М.Ю. Фінансування вищої освіти в Україні: сучасні 

тенденції, проблеми та перспективи / М.Ю. Білінець // глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2015.-№4. – С.787-790. 

6. Касич А. О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та 

інших країнах світу/ А.О. Касич, В.А. Циган // Ефективна економіка.-2013.-

№12– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587 

7. Довгань Л.П. Проблемні питання фінансування вищої освіти в Україні 

/ Л.П. Довгань, Т.Г. Марусяк // Збірник наукових праць Національного 

університету державної податкової служби України. – 2012. - № 1- С.111-117. 

 

Я.О. Подвисоцький  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті розглянуто основні механізми регулювання банківських ризиків в 

Україні, визначено мету та цілі управління ризиками банківської діяльності, 

визначено етапи процесу управління ризиками, також розглянуто підходи до 

управління ризиками на рівні банку, також автором охарактеризовано 

підсистеми і елементи консолідованої системи управління банківськими 

ризиками. 

Ключові слова: ризик, банківський ризик, ризик-менеджмент, оцінка ризиками, 

управління ризиками,консолідована система управління банківськими ризиками. 

В світлі ускладнення загальноекономічної ситуації, загострення кризових 

явищ у фінансовій сфері, ускладнення банківських продуктів, появи все нових 

видів ризиків і загроз, надзвичайної важливості набуває проблема створення в 

банках якісно структурованої та незалежної системи управління ризиками. 

Згідно з нормативними документами Національного банку України, 

управління ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє 

(ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і 

контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними 

категоріями (видами) ризиків [1] 

В Україні система управління ризиками банківської діяльності побудована 

з урахуванням вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду та 

регламентується Методичними вказівками з інспектування банків «Система 

оцінки ризиків», затвердженими постановою Правління НБУ[1], та 

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%96100550
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%96100550
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587
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Методичними рекомендаціями щодо організації та функціонування систем 

ризик-менеджменту в банках України, схваленими також постановою 

Правління НБУ[2]. Вказані методичні рекомендації розроблено у відповідності 

до оновлених у лютому 2006 р. вимог документа Базельського комітету з 

питань банківського нагляду «Удосконалення корпоративного управління в 

банківських установах» 

Дослідження літературних джерел, а також нормативних документів щодо 

ризик-менеджменту в банках України, дозволило виокремити два рівні 

застосування механізмів регулювання банківських ризиків: зовнішні механізми 

і внутрішні механізми, кожний з яких представлений власним набором важелів 

та інструментів (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Основні механізми регулювання банківських ризиків в 

Україні 

 

В цих умовах зростає роль банківського нагляду в забезпеченні 

регулювання банківських ризиків. Нагляд на основі оцінки ризиків – це 

внутрішній процес Національного банку України (НБУ), який має за мету 

визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках і 

банківській системі в цілому, а також забезпечення усунення виявлених 

проблем. Схематично мета та основні цілі управління ризиками банківської 

діяльності представлені на рис. 2. 

Основні механізми регулювання банківських 

ризиків 

На рівні банківської системи 

(зовнішні механізми) 

На рівні банків (внутрішні 

механізми) 

- мінімальний розмір капіталу для 

новостворених банків; 

- вимоги до складу й нормативи достатності 

капіталу; 

- нормативи кредитних та інвестиційних 

ризиків; 

- нормативи ліквідності; 

- стандарти організації та діяльності служб 

внутрішнього контролю і управління ризиками; 

- вимоги до розкриття інформації про 

фінансовий стан і загальний ризик банку; 

- нормативні вимоги до методик кількісної 

оцінки ризику 

Внутрішні моделі 

оцінки та методи 

управління ризиками: 

-лімітування;  

-хеджування; 

- внутрішній 

контроль  
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Рисунок 2. Мета та цілі управління ризиками банківської діяльності 

 

Оскільки ринкові умови і структури банків є різними, не існує єдиної 

системи управління ризиками,  прийнятної для  всіх  банків. Принциповий 

підхід до формування систем управління ризиками банківської діяльності 

сформульовано у Методичних вказівках з інспектування банків «Система 

оцінки ризиків», де зазначено, що  кожна  установа  має  розробити  свою  

власну  програму та системи  управління  ризиками,  відповідно  до  своїх  

потреб  і  обставин.  Наприклад,  банк,  більший за розміром, із складнішими 

операціями, що має підрозділи в різних  географічних  регіонах,  повинен  мати  

більш  досконалу  та розвинену систему управління ризиками [1].   

В загальному вигляді управління банківськими ризиками складається з 

низки послідовних етапів, а саме: 

1) якісного аналізу: на цьому етапі визначають сутність кожного з 

банківських ризиків, їхню структуру та виявляють чинники впливу; 

2) кількісного аналізу: на цьому етапі обирають систему кількісних 

показників кожного з банківських ризиків та визначають методи їхньої оцінки; 

3) способів зниження ризиків: на цьому етапі обирають той чи інший 

спосіб зниження банківських ризиків або їхню суперпозицію, що дасть змогу 

привести рівень ризику до прийнятного (допустимого); 

Управління ризиками банківської діяльності 

Цілі 

- ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватись банком та його 

керівництвом; 

- ризики мають бути в межах рівнів толерантності, установлених 

спостережною радою; 

- рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічними завданням 

діяльності банку; 

- рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими; 

- очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик; 

- розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається 

банк; 

- стимули для досягнення високих результатів діяльності мають 

узгоджуватись з рівнем толерантності до ризику 

 

 

 

Мета 

Сприяти підвищенню вартості власного капіталу банку, одночасно 

забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін 
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4) прийняття рішень: це заключний етап управління банківськими 

ризиками, який передбачає прийняття відповідних фінансових рішень з 

урахуванням ризику (рис.3.). 

 

 

Рисунок 3. Етапи процесу управління ризиками 

 

Згідно Методичних вказівок з інспектування банків «Система оцінки 

ризиків», незалежно від своєї структури,  кожна система управління ризиками 

має включати такі елементи: 

-  виявлення ризику.  Належне  виявлення  ризику  - це,  в першу чергу,  

визнання та розуміння наявних ризиків  або ризиків,  що можуть   виникнути  у  

зв'язку  з  новими  діловими  ініціативами. Виявлення ризику має бути 

постійним процесом, що має здійснюватися як на рівні окремої операції, так і 

на рівні портфелів; 

-   вимірювання ризику.  Точне і  своєчасне вимірювання ризиків є 

надзвичайно  важливим компонентом ефективного управління ризиками. Банк,  

який не  має  системи  вимірювання  ризиків,  має  обмежену здатність 

контролювати ризики або здійснювати їх моніторинг.  Крім того,   розвиненість   

інструментів   управління   ризиками,   які використовує банк, має бути 

адекватною складності і рівню ризиків, які  він узяв на себе.  Банк має 

періодично перевіряти  надійність інструментів вимірювання,  які  він 

використовує.  Належні системи вимірювання ризиків передбачають 

оцінювання як  окремих  операцій, так і портфелів; 

-  контроль ризику.  Банк має встановити обмеження і  довести їх до  

виконавців за допомогою положень, стандартів та/або процедур, які визначають 

обов'язки і повноваження працівників. Ці контрольні обмеження мають бути 

дійовими інструментами управління,  які можна уточнювати в разі  зміни умов 

Етапи управління ризиками банківської діяльності 

Визначення ризиків та причин їх виникнення 

Оцінка величини ризику 

Мінімізація або обмеження ризиків шляхом 

застосування відповідних методів управління 

Здійснення постійного контролю за рівнем ризиків 

з використанням механізму зворотного зв’язку 
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або рівня толерантності  до  ризику. Банк  має  визначити  послідовність  

процесу  надання  дозволів на виключення або зміни обмежень ризику, якщо 

вони є обґрунтованими; 

- моніторинг ризику. Банки мають здійснювати моніторинг ризиків для 

забезпечення своєчасного відстеження рівнів ризиків і винятків із тих чи  інших  

правил. Звіти про моніторинг мають бути регулярними,  своєчасними,  точними 

та інформативними і надаватися відповідним посадовим особам для вжиття 

необхідних заходів [1]. 

Як було показано, система управління ризиками банківської діяльності 

складається із зовнішньої і внутрішньої підсистем. Ефективна діяльності 

банківського нагляду, тобто вірно структурованої централізованої системи 

управління ризиками, дозволить кожному окремому банку бути надійним 

партнером для всіх учасників ринку банківських послуг. Проте досягнення 

успіху в обмеженні ризиків не можливе лише за рахунок банківського нагляду. 

Банки самі повинні створювати та розвивати консолідовані системи управління 

ризиками, за допомогою яких керівництво банку можна буде виявляти, 

оцінювати, мінімізувати та контролювати той чи інший ризик. 

При цьому на рівні окремого банку управління ризиками включає наступні 

інструменти (рис.4) 

 

 

 

Рисунок 4. Підходи до управління ризиками на рівні банку 

 

Слід мати на увазі, що згідно концепції нагляду на основі оцінки  ризиків  

відповідальність  за  контроль ризиків покладається на керівництво банку  і  

спостережну  раду  банку. Таким чином банківський нагляд НБУ обов’язково 

повинен бути доповнений розробкою системи управління ризиками на рівні 

кожного окремого банку. 

Консолідована система управління ризиками повинна складатися з 

наступних елементів і підсистем (рис.5): 
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функціональними ознаками) 
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Рисунок 5. Підсистеми і елементи консолідованої системи управління 

банківськими ризиками 

 

Консолідована система управління банківськими ризиками включає: 

управління активами та пасивами; реалізація кредитної політики; встановлення 

внутрішньобанківських нормативів і лімітів; ціноутворення банківських 

продуктів і послуг; управлінський облік і фінансовий аналіз; система вимог до 

звітності та документообороту; діяльність інформаційно-аналітичної служби; 

система розподілу повноважень у процесі прийняття рішень; 

внутрішньобанківський моніторинг; внутрішній та зовнішній аудит, а також 

діяльність служби безпеки [5]. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що в Україні сьогодні 

відбувається задекларований Базельським комітетом з питань банківського 

нагляду перехід на ризик-орієнтований нагляд. Це виводить на порядок денний 

необхідність грамотно побудованих систем управління ризиками, які дозволили 
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та процедури, орієнтовані на оптимізацію втрат від ризиків. 
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ризиків банку: 

1. Кількість ризику, тобто рівень або обсяг ризику, на який наражається 

банк. 

2. Якість управління ризиком, тобто наскільки добре здійснюється 

виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг ризиків. 

3. Сукупний ризик, тобто узагальнений висновок, який відображає рівень 

занепокоєння органів нагляду, зважаючи на кількість ризику та якість 

управління ним. 

4. Напрям ризику, тобто ймовірна зміна сукупного рівня ризику протягом 

наступних 12 місяців. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У статті обгрунтовані положення, які визначають сутність та структуру 

фінансового потенціалу місцевих бюджетів; розглянуто концептуальні 

положення формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів в умоваж 

децентралізації 

Ключові слова: бюджет, фінансовий потенціал, децентралізація; ресурси, 

міжбюджетні відносини 

Досягнення збалансованості соціально-економічного та гуманітарного 

розвитку територіальних одиниць в Україні, забезпечення належного рівня 

функціонування закладів освіти, медичного забезпечення, житлово-

комунального та транспортного господарства потребує вирішення низки 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 182 

проблем, серед яких чільне місце посідає проблема формування і виконання 

місцевих бюджетів. Особливої значущості дане питання набуває в контексті 

проголошеної адміністративно-територіальної реформи, зокрема 

децентралізації владних повноважень, оскільки реалізація останніх потребує 

збільшення обсягів фінансових ресурсів, які акумулюються на рівні АР Крим, 

областей, районів та міст, селищ, сіл, територіальних громад та їх об’єднань. З 

іншого боку, різниця у рівнях соціально-економічного розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць за існуючої бюджетної системи 

обумовлює нерівномірність доходної бази місцевих бюджетів та необхідність 

додаткового перерозподілу коштів зведеного бюджету з метою її подолання, що 

викликає додаткові трансакційні витрати, пов’язані з недоліками планування 

надходження коштів, здійсненням міжбюджетних платежів, затримками 

переказів коштів тощо. Очевидно, що такий стан справ свідчить про 

неефективність реалізації бюджетної політики в Україні і потребує вироблення 

нових підходів до формування місцевих бюджетів, зокрема як у питаннях 

оптимізації відносин в бюджетній системі і мобілізації ресурсів до складу 

фондів місцевих бюджетів. 

Питанням ролі бюджетної системи в забезпеченні регіонального розвитку, 

функціонування місцевих бюджетів, фіскальної децентралізації присвячено 

дослідження таких закордонних та вітчизняних фахівців, як: Андрущенко О., 

Барановський О., Василик О., Дейві К., Дзьобек К., Кириленко О., Луніна І., 

Лютий І. та ін. Увагу на формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів та 

визначенні їх потенціалу сконцентрували Балацький Є., Зенченко С., Козоріз 

М., Кузькін Є., Лучка А., Панасюк Л., Пасічник Ю., Пушак Я., Фролов С. та ін. 

Попри достатньо велику кількість наукових досліджень з проблем 

формування місцевих бюджетів питання сутність потенціалу місцевих 

бюджетів, співвідношення понять «бюджетний потенціал» та «потенціал 

бюджету», різновиди і складові потенціалу місцевих бюджетів. залишається 

дискусійним і потребує додаткового теоретичного обґрунтування.  

У Законі України «Про місцеве самоврядування» визначена основа 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, яка гарантується: правом 

розпорядження комунальним майном; правом самостійно розробляти, 

затверджувати і виконувати місцеві бюджети; власними і закріпленими за ними 

на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 

визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів; правом 

утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного 

місцевого бюджету; правом встановлювати місцеві податки і збори та величини 

їх ставок у межах, визначених законодавством та запроваджувати місцеві 

податки і збори на засадах добровільного самооподаткування; правом 

випускати місцеві позики, лотереї, цінні папери та отримувати позички з інших 

бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця 

бюджетного року, а також отримувати кредити у банківських установах; 

правом створювати комунальні кредити та інші фінансово-кредитні установи, 

виступати гарантами кредитів  підприємств установ та організацій, що 

належать до комунальної власності, розміщувати належні їм кошти у банках, 
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отримувати відсотки від їх доходів із зарахуванням до доходів місцевих 

бюджетів [5]. 

Як можна побачити з наведеного переліку, не всі елементи, які 

забезпечують фінансову самостійність місцевих бюджетів, мають форму 

грошових фондів. Це означає, що створення фондів грошових коштів має певне 

ресурсне забезпечення та існує певний механізм перетворення цього 

забезпечення на грошові фонди. Зазначена обставина обумовлює доцільність 

уваги до співвідношення понять, які стосуються формування місцевих 

бюджетів. 

Термін «ресурси» трактується в літературі як субстанцію, що є в наявності, 

яка може бути використаною , або як кошти, запаси, можливості, джерела 

чогось. Шапошніков К. виділяє наступні характерні для цього поняття 

особливості: ресурси прямо чи опосередковано беруть участь у процесі 

виробництва, виконання робіт чи надання послуг; ресурси обмежені у 

кількісному та якісному вираженні, що зумовлює необхідність їх раціонального 

використання; ресурси мають властивість відтворюватись, тобто можуть 

відновлюватись замість вже використаних ресурсів; ресурси призначені для 

досягнення визначеної мети. 

З огляду на сказане ресурси можна визначити як сукупність уречевлених 

або не уречевлених цінностей (фінансові (гроші та їх сурогати), матеріальні 

(природні, штучні), людські (фізична сила, здібності), інформація (знання, 

дані), статуси), що є придатними для використання з метою досягнення цілей як 

об’єкт або важіль діяльності [3]. 

Тлумачення поняття «фінансові ресурси» в різних контекстах ( ресурси 

бюджету або підприємства) представлені в табл. 1.  

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» 
Автор Зміст підходу 

Василик О.  грошові накопичення та доходи, що створюються в процесі розподілу 

та перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у 

відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного 

відтворення та задоволення інших суспільних потреб 

Мочерний С.  грошові фонди, створені в процесі розподілу, перерозподілу та 

використання валового внутрішнього продукту країни 

Юрій С.  це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу та 

використання ВВП за певний період часу (макрорівень) 

Лахтіонова Л.  грошові кошти у формі грошових фондів та у нефондовій формі 

Ребець О.  сума грошових доходів і надходжень, які перебувають у 

розпорядженні суб’єктів й призначені для виконання фінансових 

зобов'язань, здійснення витрат із розширеного відтворення та 

економічного стимулювання 

Ламський Д. [ фонди грошових коштів адміністративних одиниць, що формуються на 

основі надходжень у різних її формах та на базі процесу перерозподілу 

ВВП, що забезпечує виконання власних і делегованих повноважень 

 

Спільною рисою всіх наведених визначень виступає визначення грошей в 

якості основи фінансових ресурсів. Слід відзначити, що форми фінансових 
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ресурсів, виражені в грошовому еквіваленті, відрізняються у різних авторів. 

Так, в якості цих форм розглядаються грошові кошти у фондовій та не 

фондовій (гроші в путі) формах, доходи і надходження (як відображення 

результатів власної діяльності та трансфертів з боку інших осіб, не пов’язаних з 

діяльністю), нагромадження. 

Факторами формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів 

виступають: 

• адміністративно-територіальний устрій та розмежування повноважень 

між органами державної та місцевої влади; 

• основні напрями бюджетної політики та якість управління місцевими 

бюджетами; 

• розподіл доходів між державним і місцевими бюджетами та інші 

визначені законодавством засади міжбюджетних відносин; 

• стан економічного становища адміністративно-територіальних одиниць 

та їх інвестиційної привабливості; 

• діюча система оподаткування та порядок справляння основних 

бюджетотворчих податків і зборів; 

• рівень тінізації економіки; 

• рівень ефективності використання бюджетних коштів, зокрема коштів 

бюджетів розвитку [6]. 

Доходи або трансферти можна розглядати як механізми формування цих 

грошових фондів, які потребують особливої уваги. 

Доходи бюджету відображають сукупність економічних відносин з 

приводу розподілу та перерозподілу ВВП (або ж валового регіонального 

продукту, коли йдеться лише про місцевий рівень) з метою формування 

основного централізованого фонду грошових коштів. За своєю сутністю доходи 

бюджету є і результатом розподільних процесів, і об’єктом подальшого 

розподілу на окремі цільові фонди та окремі статті, що призначаються для 

фінансування передбачених програм відповідно до функцій місцевого 

самоврядування чи держави. 

З метою збалансування бюджетів та забезпечення принципу їх 

самостійності доходи розмежовуються між рівнями бюджетів з урахуванням 

таких принципів: 

• територіальний, сутність якого полягає у тому, що на якій 

адміністративній території знаходиться платник, до доходів того бюджету 

будуть належати сплачені ним платежі; 

• відомчий – зарахування у відповідний бюджет надходжень від 

суб’єктів відносин за рівнем підпорядкованості; 

• значимості – зарахування доходів здійснюється у той бюджет, якого 

значення цей платіж і хто його встановив [8]. 

У Бюджетному кодексі не наведено чіткого визначення поняття 

закріплених і власних доходів, проте доходи розмежовано на ті, що 

закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик №1), і на ті, що не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (кошик №2). 
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Потенціал можна розглядати з декількох позицій як ресурсний, факторний, 

цільови. Представники ресурсного підходу розглядають  потенціал  як 

сукупність або систему ресурсів, якими володіє суб’єкт господарювання. 

Факторний підхід визначає потенціал як сукупність елементів або факторів, які 

обумовлюють функціонування об’єкту. Цільовий підхід розглядає потенціал як 

здатність досягнення певної мети, виконання поставлених завдань чи 

розв’язання поточних задач. 

В руслі цих підходів сформовано наукові уявлення про ресурсний 

потенціал, представлені в табл. 2. 

Таблиця 2. Наукові погляди на поняття «ресурсний потенціал» 
Автори Зміст поглядів 

Антонова Г.  можливе забезпечення досягнення якісних та кількісних 

характеристик розвитку об’єкта дослідження шляхом раціонального 

використання ресурсів 

Миско К.  сукупності як реалізованих, так і нереалізованих можливостей 

використання ресурсів у процесі задоволення суспільних потреб, що 

виражається у ресурсній формі 

Окорокова Л.  сукупність всіх ресурсів об’єкта дослідження, котрі забезпечують 

можливість одержання максимального економічного ефекту у 

конкретний наперед заданий момент часу 

Шапошніков К.  система визначених видів ресурсів зі своїми взаємозв’язками та 

взаємодіями між собою, раціональне використання яких сприяє 

збільшенню можливостей ресурсного потенціалу та стабільному 

функціонуванню підприємств (галузей, національної економіки) у 

довгостроковому періоді; категорія що характеризує величини 

потенціалу та ступінь його використання. 

Радянський 

енциклопедичний 

словник  

сукупність можливостей – наявність чинників, що визначають силу, 

джерела, кошти, запаси та інші резерви, які можуть бути 

використаними в економічній діяльності 

Панасенко Г.  максимально можливий обсяг результату за найбільш ефективного 

використання за часом і продуктивністю ресурсів, що є в наявності 

 

Їх аналіз показує, що далеко не у всіх визначеннях відображено сутнісну 

рису потенціалу – можливість використання, яка виражається рівнем 

доступністю ресурсів. З огляду на це доцільно запропонувати  наступне 

тлумачення поняття «ресурсний потенціал» – його варто розглядати як доступні 

для використання ресурси за умови, що їх використання надасть бажаний 

(максимально можливий) результат. 

З огляду на класифікацію ресурсів можна стверджувати про виправданість 

використання терміну «фінансовий потенціал» саме з огляду на зміст 

потенціалу фінансових ресурсів. Разом з тим, в науковій літературі думки на 

предмет змісту фінансового потенціалу є достатньо різнорідними (табл. 3). 

Аналіз наведених тлумачень фінансового потенціалу свідчить, що 

збільшення кількості категорій, покладених в основу даного поняття, значно 

урізноманітнює відтінки його змістового наповнення за рахунок сполучення 

трактувань ресурсів, відображення складових фінансових ресурсів та  підходів 
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до визначення потенціалу. 

Таблиця 3. Систематизація наукових підходів до визначення поняття 

«фінансовий потенціал» 
Автори Зміст підходів 

Бикова В. це рушійна сила, необхідна для переведення сконцентрованих на 

підприємстві ресурсів із статичного стану в динамічний, що забезпечує 

максимально  ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку 

підприємства 

Федонін О. це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів 

підприємства, що ними воно може розпоряджатися для здійснення 

поточних і перспективних витрат 

Свірський В. це сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть 

бути мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов 

для забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений 

період часу, а саме сукупність потенціалу державних фінансів, 

потенціалу фінансового сектора, фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання і домогосподарств 

Онишко С. фінансовий потенціал відображає не лише наявні фінансові ресурси, а 

й їхні резерви, котрі можуть бути використані за певних умов 

Назаренко А. фінансові можливості підприємства, які формуються за наявності 

різного роду ресурсів під впливом оточення та внутрішньої структури 

підприємства та можуть бути реалізовані за допомогою діяльності 

персоналу та системи управління з метою досягнення максимально 

бажаного фінансового результату 

Белінська О. як сукупність наявних та потенційних ресурсів і можливостей, що 

можуть бути мобілізовані для досягнення стратегічних та тактичних 

організаційних ціле 

Толпежніков Р. сукупність власних та залучених ресурсів та можливості системи по їх 

ефективному управлінню для забезпечення діяльності та досягнення 

загальносистемних цілей в  умовах нестабільності факторів 

зовнішнього середовища 

Возняк Г. сукупність джерел фінансових коштів, якими володіють регіональні 

органи влади, підприємства реального сектора економіки, фінансові 

структури, домогосподарства території та зовнішні джерела таких 

коштів 

Волковський Є., 

Котіна Г., Степура 

М. 

Фінансовий потенціал території як сукупність усіх фінансових 

ресурсів, що знаходяться на певній території; до його складу входять 

прибуток підприємств, фонди амортизаційних відрахувань, заробітна 

плата, ресурси банківської системи території та інші ресурси 
 

Ключовими моментами виступають: обсяги фінансових ресурсів, які 

можна мобілізувати для досягнення цілей; всеохоплюючий характер мобілізації 

фінансових ресурсів; важелі перетворення ресурсів на результат. 

З огляду на логіку зв’язку у ланцюгу  «ресурси»  –  «фінансові  ресурси» + 

«потенціал» слід надати наступне визначення фінансовому потенціалу – це 

сукупність грошових коштів та їх сурогатів, доступ до якої  до може створити 

необхідні передумови діяльності і досягнення її максимального результату. 

Оскільки фінансові ресурси складають матеріальну основу бюджету у 

вигляді фондів грошових коштів, які акумулюються і перерозподіляються через 
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нього, то логічним завершенням згаданого вище ланцюга виступає поняття 

«фінансовий потенціал місцевого бюджету». 

З урахуванням сказаного можна запропонувати визначення  фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів сукупність грошових коштів та їх сурогатів у 

вигляді податкових, неподаткових, капітальних надходжень, міжбюджетних 

трансфертів, які за певних умов можуть бути мобілізовані державою або 

місцевими органами влади безпосередньо і в результаті створять фонди для 

здійснення витрат місцевих бюджетів. 

Крім того, існують й інші поняття, які стосуються фінансового потенціалу 

бюджету. 

Рой Р., Хойті А., Летуз Е. використовують поняття «фіскальний простір», 

яке є близьким до наведених визначень бюджетного потенціалу, і визначають 

його як обсяг фінансування, який є доступним внаслідок конкретних дій з 

мобілізації ресурсів та реформ, що є необхідними для ефективного 

фінансування вивільнених коштів та досягнення визначених цілей розвитку. 

В економічній літературі термін «фіскальний простір» часто підміняється 

«податковим потенціалом». Однак поняття податкового потенціалу та 

фінансового простору розрізняються, зокрема, з точки зору впливу кожного з 

них на формування доходу місцевих бюджетів. Податковий потенціал є 

основою для формування бази податкових доходів бюджету, в той час як 

фінансовий простір включає як податкову базу, так і базу формування 

неподаткових доходів, а також можливості здійснення запозичення на 

фінансових ринках . 

Зазначені положення містять у собі певну суперечність – бюджетний 

потенціал території як складова фінансового потенціалу є сукупністю 

фінансових ресурсів, що підлягають бюджетному розподілу з певної території, 

тобто є сукупністю бюджетних надходжень з території, тоді як фіскальний 

простір включає в себе: бюджетний потенціал території; бюджетні 

надходження з інших джерел (можливо, маються на увазі надходження з 

фондів, які сформовані за рахунок інших територій, зокрема, трансферти, однак 

ці трансферти можуть бути сформовані з фондів, які утворилися власними 

надходженнями з даної території, але у бюджет більш високого рівня; крім 

того, якщо розглядати прив’язку до території, то трансферти, сформовані за 

рахунок надходжень з інших джерел не можуть розглядатися як складова 

фіскального простору, а це означає, що бюджетний потенціал  території  

недорахується  певних  надходжень),  в т. ч. невласних коштів (позичок) і, 

знову ж таки власних коштів, які вивільнені в результаті ефективного 

використання наявного бюджетного потенціалу. 

Це означає наявність циклічного зв’язку між фінансовим потенціалом: 

фіскальний простір у вигляді бюджетного потенціалу містить ту частину 

фінансового потенціалу, яка підлягає розподілу через бюджет, і й іншу частину 

фінансового потенціалу у вигляді трансфертів, чистих позичок яка між тим, в 

силу перерозподілу через бюджет є частиною бюджетного потенціалу. 

Надалі згадані автори наводять поняття потенціалу бюджету території, 

який визначено як частину бюджетного потенціалу території і фіскального 
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простору , яка залишається на рівні цієї території, враховуючи існуючи засади 

та інструменти фіскального регулювання. 

Це поняття більш вдало віддзеркалює бюджетний потенціал, оскільки воно 

більш точно відображає зміст бюджетного потенціалу території в 

розпорядженні місцевих бюджетів і являє собою ту частину фінансового 

потенціалу території, яка у формі бюджетних надходжень безпосередньо з 

даної території і власних фінансових ресурсів місцевих бюджетів формує 

місцеві бюджети. І якщо відкинути складову ВК, яка за визначенням є 

частиною бюджетного потенціалу території, і припустити, що чисті трансферти 

можуть бути сформовані з фінансових ресурсів інших територій, а фінансовий 

потенціал території являє собою сукупність реальних або номінальних 

грошових фондів, то дане поняття цілком відповідає запропонованому в даній 

дисертаційній роботі. 

Попри наявність певних неточностей в роботі, в ній міститься надзвичайно 

важливе положення, яке має пряме відношення до формування фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів. Його можна сформулювати з урахуванням 

певних уточнень наступним чином: потенціал бюджету території залежить від 

фінансового потенціалу даної території, який як здатність генерувати фінансові 

ресурси у вигляді грошових коштів та їх сурогатів є складовою економічного 

потенціалу території. Це за принципом транзитивності означає, що зміна 

економічного потенціалу території прямо впливає на зміну фінансового 

потенціалу бюджету. З огляду на те, що держава впливає у найбільш широкому 

змісті саме на економічний потенціал території, то у формуванні фінансового 

потенціалу місцевих бюджетів варто враховувати не тільки потенціал 

фінансових надходжень, а й рівень розвитку інших складових економічного 

потенціалу, які при реалізації можуть згенерувати потік фінансових ресурсів 

для місцевих бюджетів. 

З урахуванням даного твердження в структурі джерел формування 

фінансового потенціалу місцевого бюджету доцільно виділити три складові: 

бюджетну – потенціальні ресурси у вигляді безпосередньо податків, 

неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, трансфертів; 

інвестиційну – потенціал збільшення доходів від  інтенсифікації   господарської 

діяльності в рамках адміністративно-територіальної одиниці; кредитну – 

потенціал збільшення доходів місцевих бюджетів від збільшення споживання і 

виробництва за рахунок розширення кредитування в рамках адміністративно- 

територіальної одиниці. 

Особливе значення серед цих складових має інвестиційна, яка щільно 

пов’язана з поняттям інвестиційного потенціалу бюджету. Інвестиційний 

потенціал бюджету – це обсяг грошових фондів, які можуть бути  мобілізовані 

або реалізовані як резерв для реалізації інвестиційних проектів і досягнення 

економічного та соціального ефекту. Інвестиційний потенціал бюджету може 

бути спрямований не тільки на реалізацію інвестиційних проектів, а й на 

забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших 

суспільних потреб. Адже реалізація інвестиційних проектів у кінцевому 

результаті впливає на приріст основних економічних показників. То ж, 
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інвестиційний потенціал державного та місцевого  бюджетів являє собою обсяг 

ресурсів, який потенційно можна зібрати та залучити до бюджету для реалізації 

інвестиційних намірів на певній території збільшення обсягів надходжень від 

них. Головною умовою формування інвестиційного потенціалу бюджету є 

пошук відповідних джерел у бюджеті або зміна структури формування 

фінансового потенціалу Врахування стану економічної ситуації в державі є 

також важливим, адже економіка країни в окремий період перебуває на різних 

стадіях свого розвитку, залежно від яких мають змінюватися напрями 

бюджетного інвестування. 

В підсумку варто зазначити, що фінансовий потенціал місцевих бюджетів, 

який за своєю сутнісною характеристикою передбачає максимізацію результату 

з мобілізації джерел фінансових ресурсів та з огляду на фактори утворення 

фінансових ресурсів в економіці і в бюджетній системі, жорсткий характер 

інституційної архітектоніки бюджетної системи потребує наукового підходу до 

формування і управління даним процесом. 
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І.О. Похолюк 

здобувач освітнього ступеня  «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

У статті розкриті сучасні механізми управління бюджетними ресурсами, 

досліджено вплив процесу децентралізації на механізм управління фінансовими 

ресурсами місцевих бюджетів; досліджено досвід розвинених країн щодо 

впровадження децентралізованого розподілу бюджетних ресурсів. 

Ключові слова: бюджет, державне управління, децентралізація, управління, 

концепція 

Міжбюджетні відносини є одним із діючих фінансових механізмів 

держави, що функціонує з метою стабілізації та стимулювання розвитку 

економіки кожної країни і реалізується через сукупність форм, моделей, 

методів, інструментів, інституційно-правових структур організації 

міжбюджетних відносин. 

Останніми роками проблема державного управління бюджетними 

ресурсами через ефективне регулювання міжбюджетних відносин привертає 

постійну увагу урядовців, вчених, фінансових працівників. Навколо неї 

точаться наукові та політичні дебати. 

Важливе значення для формування теоретичної думки міжбюджетних 

відносин відіграють праці вітчизняних вчених: В.Андрущенка, Н.Балдич, 

В.Бодрова, С.Буковинського, О.Василика, В.Геєця, А.Дєгтяря, В.Кравченка, 

О.Кириленка, І.Лопушинського, І.Луніної, В.Малька, С.Огородника, В.Опаріна, 

В.Поліщука, І.Розпутенка, Д.Слухая, В.Толуб’яка, В.Федосова, І.Чугунова, 

С.Юрія та ін. Вони звертають увагу на необхідність постановки нових завдань у 

сфері регулювання міжбюджетних відносин, які повинні сприяти вирішенню 

проблем збалансування і забезпеченості територій. 

Незважаючи на це, як у науковому, так і у практичному аспекті питання 

ефективності розподілу бюджетних ресурсів та управління бюджетними 

відносинами залишається недостатньо дослідженим і розробленим. 

Згідно з нормами Конституції України (стаття 140) громадам 

адміністративно-територіальних утворень надано право самостійно вирішувати 

питання місцевого значення (в межах законодавства), створюючи місцеве 

самоврядування [10]. Зазначене зумовлює необхідність відповідного 

розмежування повноважень між державою і територіальними громадами та 

забезпечення їх виконання бюджетними фінансовими ресурсами в обсязі, 

передбаченому Конституцією України та законами України. 

У зв’язку з тим, що дохідність місцевих бюджетів неоднакова, що 

зумовлюється низкою об’єктивних чинників, таких як різний рівень 

економічного розвитку територій, різноманітністю природно-кліматичних умов 
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територій та їх географічного розташування, різницею в щільності населення 

територій та його якісної структури, виникає необхідність врегулювання 

питання щодо вирівнювання диспропорцій. Існуючі диспропорції між різними 

бюджетами та їх розбалансування усуваються внаслідок унітарності бюджетної 

системи України засобами механізму бюджетного вирівнювання ступеня 

фінансової забезпеченості шляхом бюджетного регулювання. 

Бюджетне регулювання здійснює перерозподільні процеси бюджетних 

коштів усередині бюджетної системи шляхом вилучення частини коштів у 

економічно більш розвинених і фінансово забезпечених територій та передачі 

їх територіям з недостатнім рівнем розвитку економіки і бюджетної 

забезпеченості фінансування повноважень за рахунок власних доходів. 

Так, політичний устрій України дозволяє проводити Уряду державну 

політику щодо забезпечення вирівнювання наповнюваності доходами усіх 

бюджетів країни. Це здійснюється системою відносин, передбачених Кодексом 

– відносин між державою, АРК та територіальними громадами щодо 

забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами – для виконання 

ними визначених їм функцій. Балансування неповністю забезпечених власними 

доходами бюджетів досягається шляхом надання їм додаткових коштів, 

одержаних від державних зборів у більш розвинених територіях, що 

передаються іншим бюджетам у вигляді трансфертів [9, с.100]. Цим досягається 

вирівнювання ступеня фінансової забезпеченості всіх бюджетів. 

Міжбюджетні відносини забезпечують узгодженість складових 

бюджетної системи, яка досягається організаційно-правовими та фінансовими 

відносинами між органами державної влади і місцевого самоврядування щодо 

встановлення та розмежування бюджетних повноважень, фінансових ресурсів, 

прав, обов’язків та відповідальності в ході  бюджетного процесу.  Залежно від  

приводу,  відповідно до якого виникають міжбюджетні відносини, вони 

поділяються на такі види: 

1) розмежування видаткових бюджетних повноважень щодо 

фінансування окремих галузей, програм, об’єктів;  

2) розподіл дохідних повноважень щодо окремих видів бюджетних 

надходжень, зміни ставок, збирання та управління доходами; 

3) фінансове вирівнювання бюджетної забезпеченості різних 

адміністративно-територіальних утворень;  

4) визначення та дотримання прав, обов’язків і відповідальності усіх 

суб’єктів міжбюджетних відносин [5, с.78]. 

Розробка функціональної системи міжбюджетних відносин є досить 

складним процесом, який вимагає високого рівня збору, аналізу та перегляду 

даних, а також зосереджується на формуванні бачення того, що повинні робити 

місцеві органи влади та які ресурси вони можуть мати у своєму розпорядженні. 

Ключовим моментом є те, що ці міжбюджетні системи постійно змінюються 

під впливом нових викликів та вимог відповідно до очікувань громадян 

адміністративно- територіальних одиниць від своїх місцевих органів влади. 

Регулювання видатків місцевих бюджетів проводиться через міжбюджетні 

відносини між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених 
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законодавчими актами України за бюджетами та бюджетними ресурсами, які 

повинні забезпечувати виконання цих видатків. 

В основу розмежування видатків покладено визначення функціональних 

повноважень органів державної влади і управління різних рівнів [2, с. 289]. 

Частина їх реалізується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

Розмежування цих видатків, у тому числі трансфертів з Державного бюджету 

України, відбувається з урахуванням повноти надання послуг та наближення їх 

до безпосереднього споживача на основі принципу субсидіарності. Згідно зі 

статтею 86 Кодексу та зазначених критеріїв видатки розділяються між 

місцевими бюджетами на три групи [5]. 

Отже, реалізація принципу субсидіарності поєднується з вимогою 

забезпечення повноти надання гарантованих послуг за критеріями 

розмежування видатків, згідно з якими види видатків на функціонування 

бюджетних установ та реалізацію  заходів  поділяються на три групи: за 

критерієм першочерговості видатків і найбільшої наближеності надання 

гарантованих послуг до їх споживачів; за критерієм рівноправності громадян в 

одержанні основних гарантованих послуг; за критерієм гарантованості послуг 

окремим категоріям громадян, право на одержання яких визначено відповідним 

законодавством. 

Відповідно до критеріїв види видатків поділяються на такі групи: 

1. Видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, 

які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які 

розташовані найближче до споживачів – фінансування здійснюється з бюджетів 

сіл, селищ, міст та їх об’єднань, що створюються згідно із законом. 

2. Видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, 

які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян 

України – фінансування здійснюється з бюджетів міст республіканського АРК 

та міст обласного значення, а також районних бюджетів. 

3. Видатки на функціонування бюджетних установ та виконання заходів, 

які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян, або 

реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України, – 

фінансування здійснюється з бюджету АРК та обласних бюджетів. 

З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох 

груп, з урахуванням законів України, які визначають статус цих 

адміністративно-територіальних одиниць [4, с.86]. 

Також розмежування видатків між бюджетами базується на принципах 

максимальної відповідності видаткових повноважень за надання бюджетних 

послуг рівню органу влади, за яким встановлена відповідальність за  правове 

врегулювання, фінансове забезпечення і здійснення цих послуг та концентрації 

бюджетних видатків за спеціалізованими видами соціальних послуг у видатках 

обласних бюджетів, що сприяє економії бюджетних коштів. 

Закріплення переліку бюджетних послуг за видами бюджетів створює 

зацікавленість місцевих органів влади у підвищенні якості надання бюджетних 

послуг залежно від потреб населення конкретної території. Статтями 87-91 

Кодексу чітко розмежовуються види видатків за видами бюджетів [3]. 
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Таким чином, розмежування видатків за ланками бюджетної системи має 

на меті забезпечення стабільного та об’єктивного порядку здійснення видатків 

на забезпечення бюджетними послугами, підвищення відповідальності за 

своєчасність і якість їх надання. 

Наступним найважливішим питанням після видатків і розподілу функцій 

є визначення фінансових ресурсів, які мають закріплятися за місцевими 

органами влади. Традиційно місцеві органи влади не мають великої кількості 

власних джерел надходжень, що часто призводить до ситуації, коли місцеві 

органи влади виявляються великою мірою залежними від трансфертів з 

державного бюджету, та тягне за собою нагляд і контроль за цими видатками. У 

багатьох випадках державний рівень Уряду диктує кількість податків, 

встановлення податкових ставок і збір цих податків у межах власної системи 

оподаткування. 

Важливими складовими механізму бюджетного регулювання є методи та 

інструменти, за допомогою яких здійснюється розподіл і перерозподіл ресурсів 

між бюджетами різного рівня з метою вирівнювання їх дохідної бази [5, с. 14]. 

В Україні традиційно використовують такі інструменти бюджетного 

регулювання: відсоткові відрахування від загальнодержавних податків і доходів 

(регульовані та закріплені доходи); власні доходи; бюджетні трансферти; 

бюджетні позики. 

Закріплені доходи – це доходи, які повністю або частково (за 

фіксованими нормативами) надходять до кожного бюджету. Закріплення 

податків переважно застосовується для усунення вертикальних фіскальних 

дисбалансів. Дієвість цього інструменту залежить від виду податку, що 

закріплюється за місцевими бюджетами. Необхідно, щоб база оподаткування 

була стабільною, рівномірно розподіленою по території країни та достатньою 

для забезпечення  органів місцевого самоврядування необхідними доходами. 

Окрім цього, закріплення повинне відбуватись на довгостроковій основі, а не 

змінюватись щороку. 

Регулюючі доходи – це доходи, від яких встановлено відрахування до 

бюджетів нижчих рівнів (статті 65 та 66 Кодексу). Особлива значимість 

нормативів відрахувань від регулюючих податків визначається тим, що цей 

інструмент застосовується для формування усіх без винятку нижчестоящих 

бюджетів. 

В.Кравченко вважає, що регулюючі доходи – це доходи, що на пайовій 

основі розподіляються між усіма ланками бюджетної системи України. До 

переліку регулюючих доходів можуть належати загальнодержавні податки і 

збори, проте з введенням в дію Кодексу регулюючі доходи, як інструмент, 

майже не використовуються в практиці. 

Власні доходи – фіскальні надходження, що відповідно до законодавства 

встановлюються місцевими органами влади і повністю або у фіксованій частці 

(нормативі) на постійній основі зараховуються до відповідного місцевого 

бюджету, причому тільки одного (наприклад, місцеві податки та збори тощо) 

[7, с.75-76]. 

Залежно від органу влади, який встановлює податки та збори, тобто за 
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рівнем запровадження, доходи поділяються на загальнодержавні та місцеві. 

Загальнодержавні податки і збори – це обов’язкові платежі, що 

встановлюються найвищими органами влади і є обов’язковими для справляння 

на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету вони 

зараховуються. Вони поділяються на закріплені та регулюючі доходи. 

На практиці розмежування повноважень між різними рівнями управління 

зумовлює особливості формування дохідної частини як державного, так і 

місцевих бюджетів. Закріплення доходів за бюджетами місцевого 

самоврядування базується на засадах: забезпечення стабільності і 

передбачуваності надходжень для довгострокового прогнозування доходів 

бюджетів; встановлення взаємозв’язку між обсягами податків, що сплачуються 

на території, та рівнем бюджетних послуг, що отримує платник податків; 

закріплення переліку доходів за бюджетами місцевого самоврядування, які 

мають стимулювати органи місцевого самоврядування до нарощування 

податкової бази [6, с.426]. Закріплений на довгостроковій основі перелік 

податків і часток відрахувань від податків до місцевих бюджетів спонукає до 

проведення моніторингу цих надходжень, аналізу економічних чинників, що 

впливають на обсяги доходів, у рамках формування довгострокової місцевої 

політики розвитку. 

До 2015 р., відповідно до Кодексу місцеві бюджети містили в собі 

надходження, які поділялися на: доходи, що враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансфертів (І кошик), як такі, що закріплені державою за 

відповідним місцевим бюджетом для забезпечення фінансування видатків, що 

делегуються державою на виконання окремих повноважень та обраховуються 

за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості; доходи, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) та які 

повністю залишаються у відповідному бюджеті для забезпечення самовладних 

повноважень органів місцевого самоврядування. На підставі внесених до 

Кодексу від 28 грудня 2014 р. змін, у місцевих бюджетах передбачено 

формування єдиного кошика доходів загального фонду (без поділу на І та ІІ 

кошики). 

Взагалі, при розподілі доходів між ланками і видами бюджетів необхідно 

дотримуватися таких вимог, як єдність бюджету, програми економічного і 

соціального розвитку України, забезпечення кожного бюджету стійкими 

доходами, що тісно пов’язано з економічною, соціальною і екологічною 

ситуацією регіону. В цьому проявляється активний вплив бюджету на: 

прискорення темпів розвитку економіки та покращення соціальної обстановки в 

регіоні; збалансованість кожного бюджету незалежно від обсягу його 

закріплених дохідних джерел; підвищення зацікавленості державних і місцевих 

органів в успішному виконанні планів надходжень загальнодержавних податків 

і зборів (обов’язкових платежів) на території відповідної місцевої ради; 

забезпечення рівномірності надходження коштів і усунення можливих касових 

розривів унаслідок неспівпадання термінів здійснення видатків і отримання 

доходів. 

За соціально-економічними ознаками всі доходи можуть бути поділені на: 
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доходи від господарської діяльності; доходи від використання природних 

ресурсів; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; доходи від банківської 

діяльності; доходи від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

державне мито; митні платежі; збори та інші неподаткові доходи; доходи від 

приватизації; доходи від громадян тощо. 

Відповідно до Кодексу всі доходи бюджету класифікуються за такими 

розділами: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від 

операцій з капіталом;  трансферти. 

Система перерозподілу бюджетних ресурсів спрямована на забезпечення 

можливостей органів місцевого самоврядування надавати населенню суспільні 

послуги. 

Оскільки міжбюджетні відносини зумовлені рухом коштів між 

державним та місцевими бюджетами, основними формами такого руху ресурсів 

є міжбюджетні трансферти – фінансування витрат місцевих бюджетів нижчого 

рівня з бюджетів вищого рівня на безоплатній та безповоротній основі. 

Міжбюджетні трансферти є основою трансфертного методу реалізації 

механізму взаємовідносин бюджетів держави, який дає можливість виділити 

фінансову допомогу місцевим бюджетам, збалансувати їх та здійснити 

бюджетне вирівнювання. 

Незалежно від того, які дохідні джерела були надані в розпорядження 

місцевих бюджетів, окремі місцеві органи влади матимуть більшу 

податкоспроможність, ніж інші. Ця нерівність обумовлена міжрегіональною 

неоднаковістю обсягів баз оподаткування. До 2015 р. існувало поняття дотації 

вирівнювання, яка мала на меті усунути наслідки цієї нерівності й забезпечити 

кожному місцевому самоврядуванню можливість надавати соціальні послуги 

приблизно на однаковому рівні за однакових ставок оподаткування. Оскільки 

дотації вирівнювання не прив’язані до фінансування конкретних видатків, ці 

трансферти працюють на вирівнювання видаткового потенціалу різних органів 

місцевого самоврядування. 

Вважаємо, що дотація є достатньо ефективним методом бюджетного 

регулювання, який визначає річну фіксовану суму коштів, що виділена з 

бюджету вищого рівня на безповоротній основі для збалансування бюджету 

нижчого рівня у випадках перевищення його видатків над доходами протягом 

року. Дотація вирівнювання служить подвійній меті: забезпечення достатніх 

доходів місцевих бюджетів з урахуванням їх податкоспроможності та 

вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів [3]. Досягнення цієї 

мети забезпечується встановленням формульного розрахунку обсягів дотації 

вирівнювання. 

Необхідно зазначити, що механізм розподілу дотації вирівнювання має 

виконувати порівняльну та стимулюючу функцію і її розподіл повинен 

проводитися за єдиною прозорою формульною методикою та з урахуванням 

об’єктивних критеріїв бюджетної забезпеченості. 

При цьому, вирівнювання здійснюється лише за двома податками: 

– податком на прибуток підприємств для обласних бюджетів; 

– податком на доходи фізичних  осіб для бюджетів міст, районів  та 
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обласних бюджетів. 

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в 

повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади. 

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем 

надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову 

дотацію (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9) для  

підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем 

надходжень у межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється. Водночас, із 

бюджетів зі значним рівнем надходжень на одного жителя передбачена 

реверсна дотація до державного бюджету в обсязі 50 відсотків перевищення 

індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по Україні. 

Слід відмітити, що система вирівнювання податкоспроможності 

вважається більш прогресивною ніж система балансування та має на меті 

сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження 

та розширяти наявну базу оподаткування. 

Крім того, до інструменту регулювання міжбюджетних відносин 

належать бюджетні позики та кредитні ресурси для забезпечення розвитку 

окремих територій. В Україні місцевим бюджетам можуть надаватися 

короткострокові бюджетні позики для покриття тимчасових касових розривів за 

захищеними статтями видатків у процесі виконання бюджету, які підлягають 

поверненню протягом поточного бюджетного року, та позики на покриття 

тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом 

розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців 

у межах поточного року. Надання бюджетних позичок з одного місцевого 

бюджету іншому в Україні заборонено. 

На сьогодні значним негативним фактором, який впливає на розвиток 

управління ефективним перерозподілом бюджетних ресурсів, є те, що Україна 

єдина серед усіх країн з перехідною економікою не зазнала реформи 

адміністративно-територіального устрою. Зазначене є серйозною перешкодою 

на шляху впровадження нової системи міжбюджетних відносин, оскільки 

велика чисельність дрібних бюджетів сіл і селищ перешкоджає розробці 

раціональної та ефективної системи надання послуг, яка була б фінансово не 

обтяжливою для місцевих бюджетів. 

Існуюча система міжбюджетних трансфертів за своєю будовою є 

складною системою розподілу фінансових ресурсів державного рівня, які 

надаються у розпорядження місцевим органам влади. Міжбюджетні трансферти 

є важливим елементом відносин між органами влади різних рівнів, а також між 

державою, її адміністративно-територіальними одиницями та територіальними 

громадами, що покликані   ефективно розподіляти повноваження та фінансові 

засоби на їх здійснення між різними рівнями влади. 

Важливим питанням для місцевих бюджетів, яке на сьогодні 

врегульовано Кодексом (стаття 108), стало те, що місцева державна 

адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями 

відповідної місцевої ради за умови делегування нею таких повноважень 
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місцевій державній адміністрації з наступним внесенням змін до рішення про 

місцевий бюджет. 

Зокрема, зазначене дає змогу місцевим органам влади більш оперативно 

та ефективно здійснювати управління бюджетними ресурсами. Особливо це 

питання стало актуальним після введення в 2011 р. в дію норм Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», де зазначається, що проекти рішень про 

зміни до місцевих бюджетів повинні бути оприлюднені в засобах масової 

інформації за 20 днів до їх розгляду на відповідній сесії місцевої ради. 

Враховуючи, що регламент засідань сесій місцевих рад різний, а внесення змін 

до бюджетних призначень з метою проведення фінансування видатків потребує 

оперативного вирішення питання, в тому числі у разі отримання коштів з 

державного бюджету на рахунок обласного бюджету, а також враховуючи 

вищевказані вимоги закону, це може призводити до неефективного 

використання наданих ресурсів, їх неосвоєння та повернення до державного 

бюджету. Особливо вказане стосується цільових трансфертів, одержаних 

місцевими бюджетами у вигляді субвенцій. 

Взагалі, в Кодексі (з урахуванням змін) міжбюджетні трансферти 

поділяються на  такі види: 1) базову дотацію; 2)  субвенції; 3)  реверсну 

дотацію; 4) додаткові дотації [1]. 

Базова дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення фіскальної 

спроможності бюджету, який його отримує. Дотація має компенсаторний 

характер та забезпечує вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів 

за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на 

прибуток). Вона має загальний характер і не підлягає поверненню до бюджету 

іншого рівня. 

Реверсна дотація – кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій. 

Субвенція – міжбюджетний трансферт для використання з певною метою 

в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції 

[3]. Невикористаний залишок коштів повертається в той бюджет, з якого він 

був одержаний. 

На сьогодні в Україні досить широко запроваджена система надання 

міжбюджетних трансфертів, як дотацій, так і цільових субвенцій, як з 

державного бюджету місцевим бюджетам, так і між місцевими бюджетами [8, 

с.42-48]. Проте говорити про ефективність державного управління системою 

перерозподілу бюджетних ресурсів між бюджетами, у тому числі через 

трансферти, можна буде тоді, коли вона стимулюватиме місцеві бюджети до 

нарощування дохідної бази, а не до утриманської політики, дозволить місцевим 

органам влади забезпечити населення відповідних територій якісними 

послугами та забезпечити фінансування інвестиційних  проектів. 

У свою чергу, місцеві органи влади повинні брати активну участь у 

мобілізації податків, залученні інвесторів та відчувати відповідальність за 

ефективне і цільове використання всіх одержаних бюджетних ресурсів. При 

цьому, міжбюджетні трансферти з державного бюджету повинні стати 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 198 

додатковим ресурсом, а не головним джерелом утримання місцевих бюджетів. 
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 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 
В статті розглянуто сутність місцевого самоврядування. Досліджено 

Європейські принципи місцевого самоврядування, що ґрунтуються на моделі 

реалізації права територіальних колективів на місцеве самоврядування. 

Наведено особливості ратифікації Європейської хартії. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, Європейська хартія, принципи 

організації місцевих ресурсів. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови України як 

демократичної, соціальної та правової держави з урахуванням глобальних змін, 

які відбулися останнім часом, розвиток місцевого самоврядування є одним з 

пріоритетних напрямів державної політики. Феномен Євромайдану окреслив 

європейський вибір населення України, що актуалізувало проблему реалізації 

ратифікованих угод з країнами ЄС, у тому числі положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування, а також забезпечення якісного розвитку регіонів 

країни як важливих складових частин економічної системи України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню ратифікації 

Європейської Хартії присвячено багато досліджень вчених, головними полем 

для полеміки залишаються підходи до реорганізації існуючої системи органів 

місцевого самоврядування. Дослідженням даної проблематики займалися М. О. 

Баймуратов, Є. А. Василькова [1], Ю. Г. Іванченко, А. О. Краснейчук [2], О. 

Копиленко, І. Демченко [3] та ін. 

Метою представленої статті є вивчення особливостей впливу 

Європейської хартії на розвиток місцевого самоврядування в Україні.  

Розвиток держави неможливий без розвитку регіонів, від того, наскільки 

сильною є регіональна влада, як вона забезпечує надання соціальних послуг 

населенню. Розуміючи важливість цієї проблеми, на сучасному етапі розвитку 

всіх гілок влади постає питання про необхідність вдосконалення теорії та 

практики сучасного державотворення, зумовленого трансформаціями в 

політичній системі суспільства, проведенням адміністративно-територіальних, 

регіональних реформ, упровадженням конструктивного соціального 

партнерства між центром і територіями [1, с. 45]. 

Виклад основного матеріалу. Місцеве самоврядування сьогодні виступає 

важливим фактором демократизації суспільного життя, децентралізації 

управління та необхідною передумовою становлення громадянського 

суспільства, наближення влади до її джерела – народу. В Україні закладено 

конституційні засади місцевого самоврядування, прийнято низку базових 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів місцевого 

самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 

яка на сьогодні є основним міжнародно-правовим документом з питань 

місцевого самоврядування для країн-членів Ради Європи. Метою цього 

документу є встановлення загальноєвропейських стандартів щодо організації 

http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=94
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місцевого управління на засадах самоврядності, які є обов’язковими для 

вказаних країн. Хартія місцевого самоврядування зобов'язала держави, які її 

підписали, застосовувати основні правові норми, що гарантують правову, 

адмiнiстративну й фінансову самостійність територіальних громад та їх органів. 

Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого 

самоврядування» прийнято Верховною Радою України 15 липня 1997 року [3]. 

Таким чином, відповідно до статті 9 Конституції України Європейська хартія 

«… є частиною національного законодавства України», а її норми мають 

переважну силу над нормами законів України.  

Хартія складається з преамбули та двох частин. Принципи здійснення 

самоврядування викладені у 10 статтях першої частини Хартії. Ратифікація 

Хартії вимагає від країн-членів взяти на себе зобов’язання щодо виконання 

принаймні 20 із 30 пунктів зазначених статей, 10 з яких мають належати до 

викладеного у статті 12 Хартії переліку [3]. 

Хартія застосовується до всіх рівнів чи категорій органів місцевого 

самоврядування у кожній країні-члені, а також, з відповідними змінами, до 

територіальних влад на регіональному рівні. Однак, з метою врахування 

особливих випадків, сторонам надана можливість виключати певні категорії 

влад з-під дії Хартії. 

Положення хартії стосуються: 

 конституційної та правової основ місцевого самоврядування; 

 визначення концепції місцевого самоврядування; 

 сфери компетенції місцевого самоврядування; 

 захисту територіальних кордонів місцевих влад; 

 відповідного адміністративного забезпечення та ресурсів для виконання 

місцевими органами їх завдань; 

 умов здійснення функцій на місцевому рівні; 

 адміністративного нагляду за діяльністю місцевих влад; 

 фінансових ресурсів місцевих влад; 

 права місцевих влад на свободу асоціації, та правового захисту місцевого 

самоврядування. 

Україною ЄХМС ратифіковано без застережень, тобто взято на себе 

зобов’язання дотримуватись усіх без винятку положень Хартії. 

Органом Ради Європи, що відповідно до своїх статутних завдань 

відслідковує дотримання країнами-членами положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування є Конгрес місцевих і регіональних влад Європи. 

Хартія узагальнює та визначає загальновизнані у Європі принципи 

здійснення демократії на місцевому і регіональному рівні та зобов’язує сторони 

застосовувати основні правила, які гарантують політичну, адміністративну та 

фінансову незалежність органів місцевого самоврядування. 

Під європейськими принципам місцевого самоврядування розуміються 

закріплені в офіційних документах загальноєвропейських міждержавних 

регіональних організацій основні засади, цінності, вимоги щодо реалізації права 

територіальних колективів на місцеве самоврядування [2]. 
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Європейські принципи місцевого самоврядування описують рамкову 

модель реалізації права територіальних колективів на місцеве самоврядування. 

Конкретні форми реалізації цього права в окремих країнах можуть бути 

різними і залежать від традицій та особливостей кожної держави. Європейські 

принципи місцевого самоврядування є певним орієнтиром для розвитку 

національного законодавства про місцеве самоврядування. Набір принципів 

слід розглядати як систему взаємопов’язаних вимог. Принципи місцевого 

самоврядування взаємозалежні. Дотримання одного з них сприяє реалізації 

інших, порушення якого-небудь із принципів негативно впливає на виконання 

інших принципів  [4, с. 52]. 

Хартія передбачає, що сфера компетенції місцевого самоврядування має 

визначатися конституцією та законами держави на основі дотримання таких 

принципів: 

1. Принципу правової автономності місцевого самоврядування: «основні 

повноваження і функції місцевих властей мають визначатися конституцією або 

законом держави» (частина 1 ст. 4 Хартії) [3, ст. 4]. Законодавче визначення 

компетенції місцевого самоврядування вже саме по собі є важливою гарантією 

права територіальної громади на самостійне вирішення всіх питань місцевого 

значення оскільки у правовій державі заборонено втручання органу публічної 

влади у сферу компетенції іншого органу. 

2. Принципу повноти повноважень місцевого самоврядування та 

необмеженості самоврядних прав: «повноваження, якими наділяються місцеві 

власті, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть 

скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним 

органом, якщо це не передбачене законом» (частина 4 ст. 4 Хартії) [3, ст. 4]. 

3. Принципу субсидіарності: «муніципальні функції, як правило, 

здійснюються, переважно, тими властями, які мають найтісніший контакт з 

громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно 

враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення 

ефективності та економії» (частина 3 ст. 4 Хартії) [3, ст. 4]. 

Слід зазначити, що вперше цей принцип отримав достатньо повне 

формулювання в енцикліці Папи Пія ХІ, яку було опубліковано в 1931 році у 

зв'язку із сороковою річницею Рерум Новарум: «Не можна змінювати або 

порушувати цей найбільш важливий принцип соціальної філософії: 

повноваження, які вони здатні здійснювати з власної ініціативи і власними 

засобами, не повинні бути відібрані у людей та передані до громади, так, було б 

несправедливо і суттєво порушило б громадський порядок, якщо забрати у 

більш низького соціального утворення функції, які воно може здійснювати 

саме, і передати їх соціальному утворенню більш високого порядку. Єдина мета 

будь-якого суспільного втручання полягає в тому, щоб допомогти членам 

суспільства, а не знищити або поглинути їх». 

У визначенні принципу субсидіарності, яке наведене в енцикліці Папи 

Пія ХІ, закладено певну двозначність, реалізація цього принципу включає два 

діаметрально протилежних аспекти [5, с. 139]: з одного боку, субсидіарність 

передбачає, що влада більш високого територіального рівня може втручатися у 
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сферу влади більш низького рівня лише в тій мірі, в якій остання 

продемонструвала свою нездатність. Тобто субсидіарність у цьому значенні 

базується на принципі невтручання державної влади або органу місцевого 

самоврядування більш високого територіального рівня у вирішення питань 

місцевого значення. 

З другого боку, субсидіарність прямо передбачає втручання – влада більш 

високого рівня не лише має право, але і повинна втручатися у сферу влади 

більш низького рівня. У той же час це втручання передбачає не підміну 

(заміщення), а певний тип допомоги, яка заохочує владу низових рівнів та 

наділяє їх повноваженнями. Таким чином відповідно до принципу 

субсидіарності, передавати повноваження від влади більш низького рівня до 

влади більш високого рівня дозволяється лише в тій мірі, в якій самі ці 

повноваження можуть бути краще здійснені на вищому рівні. 

Зі змісту частини 3 ст. 4 Хартії видно, що обидва ці аспекти принципу 

субсидіарності знайшли в ній досить чітке відображення [3, ст. 4]. 

Аналіз відповідних положень Хартії дозволяє розглядати принцип 

субсидіарності у його юридичному та політичному значеннях. 

Так юридичне значення субсидіарності характеризує цей принцип як 

певну формулу розподілу в законодавчих актах повноважень, відповідно до 

якої найнижчий рівень влади отримує такі повноваження, які наступний за ним 

територіальних рівень влади не може здійснити більш ефективно. Такий 

розподіл повноважень дозволяє, з одного боку, максимально наблизити процес 

прийняття рішення до громадянина, з другого, – цей рівень має володіти 

організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, що забезпечують 

обсяг та якість соціальних послуг, що надаються населенню, відповідно до 

загальнодержавних стандартів. 

При цьому пріоритет низового рівня при розподілі повноважень має 

завадити будь-яким спробам централізації в системі територіальної організації 

влади. 

Політичне значення принципу субсидіарності полягає у тому, що він 

виступає своєрідним засобом, який має забезпечити реалізацію повноважень 

якомога ближче до громадянина – повноваження, які вилучаються у держави, 

передаються лише тим органам влади, які керуються або працюють під 

контролем обраних представників. 

Хартія також визначає критерії, які повинні бути застосовані при 

розмежуванні повноважень між владами різних рівнів, зокрема [4, с. 99]: 

Об’єктивні критерії – обсяг і характер завдання.  

Суб’єктивні критерії – ефективність та економія. Тобто до компетенції 

нижнього рівня влади має бути віднесене все те, що не може бути більш 

ефективно здійснене на більш високому рівні влади. У цілому проблема 

ефективності організації влади є надзвичайно складною і різні наукові 

доктрини пропонують різні шляхи її досягнення.  

4. Принципу підзаконності місцевого самоврядування: «місцеві власті, в 

межах закону, повинні мати повне право вільно вирішувати будь-яке питання, 

яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене 
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ніякому іншому органу» (частина 2 ст. 4 Хартії) [3, ст. 4]. Звідси випливає, що 

органи місцевого самоврядування можуть здійснювати лише повноваження, які 

визначені законом. Цей принцип може бути по-різному реалізований в 

законодавчій практиці при визначенні компетенції місцевого самоврядування. 

5. Принципу адаптації делегованих повноважень до місцевих умов: «якщо 

повноваження делегуються місцевим властям центральним чи регіональним 

органом, місцеві власті, у міру можливості, мають право пристосовувати свою 

діяльність до місцевих умов» (частина 5 ст. 4 Хартії) [3, ст. 4]. Крім власних 

(самоврядних) повноважень органи місцевого самоврядування реалізують 

також окремі повноваження органів виконавчої влади, які ним делегуються 

законом. Така практика є досить поширеною в країнах Європи, у тому числі і в 

Україні. При цьому має бути забезпечена свобода дії органів місцевого 

самоврядування, вони повинні зберігати право контролю над повноваженнями, 

які ним делеговані (передані), і над умовами цього делегування, постійно 

беручи до уваги місцеву ситуацію. 

6. Принципу урахування інтересів територіальних громад: «у процесі 

планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються 

місцевих властей, з останніми мають проводитися консультації і, у міру 

можливості, своєчасно і належним чином» (частина 6 ст. 4 Хартії)   [3,  ст. 4]. 

При визначенні предметів відання місцевого самоврядування вихідною 

формулою мають слугувати положення Хартії, згідно з якими місцеве 

самоврядування є самостійним і під свою відповідальність вирішує питання 

місцевого значення в інтересах місцевого населення та питання, що віднесені 

до відання органів державної влади але їх вирішення згідно з принципом 

децентралізації делегується в систему місцевого самоврядування. 

Відповідно до цих положень національне законодавство багатьох 

сучасних держав до предметів відання місцевого самоврядування включає  [3, 

с. 139]: 

1) питання місцевого значення; 

2) питання, що не вважаються безпосередньо місцевими і право 

вирішувати які делегується відповідно до закону органам місцевого 

самоврядування. 

Перша група питань становить власну компетенцію місцевого 

самоврядування. В її структурі звичайно виділяють обов’язкові і добровільні 

(факультативні) повноваження місцевого самоврядування, при цьому перші 

мають пріоритетний характер. 

До обов’язкових законодавство, зокрема, відносить питання, що мають 

загальнодержавне (загальнонаціональне) значення, наприклад, водопостачання, 

громадська безпека, охорона здоров’я, вулиці, тротуари, вуличне освітлення, 

похоронні послуги, планування забудови тощо. Добровільні повноваження 

реалізуються органами місцевого самоврядування на власний розсуд, залежно 

від фінансових і матеріальних можливостей громади. 

Друга група питань становить делеговану (доручену) компетенцію 

місцевого самоврядування. 

Для багатьох сучасних держав спільною тенденцією є розширення в 
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структурі компетенції місцевого самоврядування обов’язкових і доручених 

повноважень, що обумовлено процесами децентралізації управління та 

розвитком місцевої демократії. У той же час аналіз законодавчих актів України, 

в яких закріплюється компетенція органів місцевого самоврядування свідчить 

про те, що в її структурі частка делегованих повноважень сьогодні є надмірною 

(до 60%). Це, певною мірою нівелює принцип самостійності місцевого 

самоврядування, оскільки з питань здійснення делегованих повноважень органи 

місцевого самоврядування підконтрольні органам виконавчої влади згідно 

статті 143 Конституції України. 

Тому при новації законодавства про місцеве самоврядування в процесі 

проведення реформи системи територіальної організації влади доцільно суттєво 

розширити перелік питань місцевого значення, що дозволить усунути 

диспропорції у співвідношенні самоврядних та делегованих повноважень  [6, 

с. 14]. 

Висновки. Втілення європейських принципів у практику діяльності 

органів місцевого самоврядування потребує не тільки ратифікації документів 

європейських організацій, в яких ці принципи набули закріплення, а й 

створення у кожній країні, кожній територіальній громаді цілої системи засобів 

реалізації цих принципів (політичних, правових, організаційних, освітніх, 

інформаційних тощо). Розробка і створення таких засобів є актуальним 

завданням у справі розвитку місцевого самоврядування в Україні на засадах 

європейських принципів, оскільки Європейська Хартія місцевого 

самоврядування є першим багатостороннім правовим інструментом, який 

визначає та захищає принципи місцевої автономії, однієї з підвалин демократії, 

захист та розвиток якої є функцією Ради Європи. Можливо сподіватись, що 

вона зробить значний внесок у захист та поширення загальноєвропейських 

цінностей. 
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А.О. Радецький  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

У статті розглянуто роль депозитних операцій в діяльності комерційного 

банку, а також, визначено суб’єкти депозитних операцій, представлено 

класифікацію депозитів. Також, у статті визначено загальні складові 

ресурсної бази комерційного банку. 

Ключові слова: ресурсна база, комерційний банк, депозитні операції, 

депозитна політика, принципи депозитної політики. 

У науковій літературі поняття «депозит», «ресурси банку» 

використовуються досить часто. Значну увагу теоретичним аспектам депозитів 

банку приділяли видатні зарубіжні та вітчизняні. Проте, до теперішнього часу 

серед вчених немає єдиної думки щодо визначення поняття «депозит», що 

обумовлює необхідність систематизації різних точок зору. У найбільш 

загальному вигляді депозит - це грошові кошти в готівковій і безготівковій 

формі, у національній і в іноземній валюті, або банківські метали, які банк 

прийняв від вкладника або які залучені банком на певний строк або до 

запитання і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України 

та умов договору, які є основним джерелом банківських кредитних ресурсів. 

Велика частка науковців зазначає, що банки залучають вільні грошові 

кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у 

процесі яких використовуються різні види банківських рахунків. Практично всі 

клієнтські рахунки називаються депозитними. Операції банків та інших 

кредитних установ із залучення грошових коштів юридичних та фізичних осіб 

на вклади є депозитними операціями банків. 

Суб'єктами депозитних операцій виступають банки як позичальники та 

підприємства (фірми, організації), банки та інші кредитні установи, фізичні 

особи - власники коштів як кредитори, що обумовлює кредитний характер 

депозитних операцій банків. Характерними особливостями кредитних відносин 

є надання тимчасово вільних коштів на умовах строковості, повернення та 
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платності, що передбачає обов'язковість дотримання даних умов  в процесі 

здійснення депозитних операцій банків. 

У банківській практиці депозити розглядають як кошти в готівковій або в 

безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені 

клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений 

строк зберігання або без зазначення такого строку та підлягають виплаті 

вкладнику відповідно умов договору [1, с. 153]. 

  

Рисунок 1. Класифікація депозитів 

 

Депозити до запитання - це зобов'язання, які не мають конкретного 

строку. Вклади до запитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу 

вимогу вкладника. Це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних 

рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від 

потреби в цих коштах. 

До строкових депозитів у банківській практиці відносять депозити 

овернайт - депозити, залучені банком на строк не більше одного операційного 

дня (без урахування неробочих днів банку). Строковими депозитами є також 

кошти, отримані від інших комерційних банків як депозит (вклад) на 

конкретний строк. 

Активні депозити - розміщення банківських коштів на вклади в інші 

банки. Депозитні операції можуть бути активними лише на міжбанківському 

кредитному ринку. 

Пасивні депозити - це кошти, залучені банком. 

Розглядаючи економічний зміст ресурсів комерційних банків, зазначимо, 

що їх перелив здійснюється на кредитній основі й що вони є своєрідним 

товаром. Споживча вартість банківських ресурсів полягає у спроможності 

функціонувати як капітал і приносити дохід у вигляді позичкового процента, 

який є складовою банківських прибутків. З огляду на це поняття «ресурси 

комерційних банків» може мати два аспекти. 

По-перше, традиційні банківські ресурси являють собою акумульовані 

банком тимчасово вільні кошти господарств й населення на умовах виникнення 

зобов'язань власності чи боргу для подальшого розміщення на ринку з метою 
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вилучення прибутку. Ці кошти, по суті, вільна частина пасиву балансу 

комерційного банку. 

По-друге, у зв'язку з тим, що поняття «ресурс» трактується не лише як 

«засоби» і «запаси», а й як «можливості», це дає право застосовувати його до 

поняття банківських ресурсів у широкому розумінні. У цьому разі, окрім 

традиційних банківських ресурсів, у дане поняття можна включити й реальні 

можливості банку не лише акумулювати кошти в зобов'язання боргу та 

зобов'язання власності, а й можливості вилучати прибуток від проведення 

дохідних банківських операцій (тобто дохідних активних, комісійних і 

посередницьких операцій). Розмір же прибутку має бути достатнім для 

окупності залучених та запозичених ресурсів і поступового зростання капіталу 

банку. Саме розуміння банківських ресурсів у широкому аспекті ставить на 

центральне місце проблему управління активами/пасивами. Згідно з 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку чистий реальний залишок 

зобов'язань банку і його капіталу становить ресурсну базу комерційного банку 

[1, с. 79]. 

Отже, ресурсна база комерційного банку – це частина ринку, 

представлена сукупністю виведених із обігу коштів господарських суб'єктів і 

грошових доходів населення, які мобілізуються банком на умовах виникнення 

зобов'язання власності та боргу для подальшого розміщення серед юридичних і 

фізичних осіб, яким необхідні банківські ресурси з метою одержання прибутку. 

На рисунку 2 показано схему ресурсної бази комерційних банків, яка має бути 

притаманною вітчизняним банкам в умовах ринкових відносин, що 

формуються в Україні. Водночас слід зазначити, що структура ресурсної бази 

окремого банку є індивідуальною і залежить від ступеня спеціалізації банку, 

універсалізації банківських операцій та інших факторів. Перед комерційними 

банками України в умовах переходу до ринку постає серйозне завдання 

формування оптимального складу і структури ресурсної бази, здатної стати 

основою для розв'язання проблеми банківської діяльності «прибутковість-

ліквідність» [5, с.79]. 

Для вирішення цього завдання в сучасних умовах необхідно, щоб 

комерційні банки України здійснювали формування своєї ресурсної бази (тобто 

залучення й запозичення коштів у боргові зобов'язання і формування власного 

капіталу), орієнтуючись на: 

– максимізацію доходів комерційного банку;  

– мінімізацію втрат, пов'язаних із формуванням банківських ресурсів; 

– максимальну віддачу механізму захисту банківських ресурсів від втрат. 

Формування банківських ресурсів і зміцнення ресурсної бази 

комерційних банків – обов'язкова умова повноцінної ринкової економіки, 

оскільки саме сприятливий інвестиційний клімат у країні, інтеграція 

української банківської системи у світове банківське співтовариство значною 

мірою залежатимуть від ресурсної бази комерційних банків [3, с.20]. 
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Рисунок 2. Ресурсна база комерційного банку 

 

Банки зобов'язані формувати резервний фонд на покриття 

непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових 

зобов'язаннях. 

Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків 

від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного 

капіталу банку. 

У разі, коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам 

вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право 

вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них. 

Банки зобов'язані формувати інші фонди та резерви на покриття збитків від 

активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку 

України. 

Власні засоби банків складаються із статутного фонду, а також тих, що 

утворюються в процесі банківської діяльності – резервних та інших фондів. 
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діяльності. У комерційних банків власний капітал служить перш за все для 

страхування інтересів вкладників (захисна функція капіталу) і в меншій мірі – 

для фінансового забезпечення своєї оперативної діяльності. 

До власних коштів прирівнюється прибуток, який до його розподілу 

знаходиться в обігу комерційного банку і використовується в якості 

банківського ресурсу. 

До позикових коштів відносяться ресурси, які банк отримує у вигляді 

позик або шляхом продажу на грошовому ринку власних боргових зобов’язань, 

а також кореспондентські рахунки банків, міжбанківські кредити, кошти 

інвесторів, вкладені в боргові зобов’язання банку. Адже позикові кошти – це 

грошові кошти кредиторів та інвесторів, мобілізовані банками на певних 

умовах на міжбанківському та фондовому ринках [4, с.323]. 

 

Рисунок 3. Структура зобов’язань комерційних банків 

 

Герасименко В. зазначає, що одним із джерел банківських ресурсів, які 
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– кошти у розрахунках в межах одного банку; 

– кошти бюджетних організацій, спеціальних фінансово-кредитних 

інститутів. 

До ресурсів банку відносяться грошові накопичення населення. 

Ресурсами банку є також кредити, надані іншими банками, а також кошти 

інших банків, що зберігаються на їх кореспондентських рахунках у банку. 

За даними В.І. Капран із співавторами, основним джерелом банківських 

ресурсів у складі зобов’язань виступають вклади. 

Депозит (вклад) – кошти, що надаються фізичними чи юридичними 

особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно 

із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк 

та під процент і оформлюються відповідною угодою. 

Депозитна операція - операція із залучення коштів на вклади та 

розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. 

Суб’єктами депозитних операцій є як комерційні банки, які виступають 

як позичальники, так і кредитори-власники коштів. Об’єктом депозитних 

операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених 

двосторонньою угодою. 

Залучення   банком  вкладів  (депозитів)  юридичних  і фізичних осіб 

підтверджується: 

– договором банківського рахунку; 

– договором банківського вкладу (депозиту)  з  видачею  ощадної книжки; 

– договором банківського вкладу (депозиту) з  видачею  ощадного 

(депозитного) сертифіката; 

– договором банківського вкладу (депозиту) з видачею  іншого 

документа,  що  підтверджує внесення грошової суми або банківських металів  і  

відповідає  вимогам,  установленим   законом,   іншими нормативно-правовими   

актами   у сфері  банківської  діяльності (банківськими правилами) та звичаями 

ділового обороту [7, с.91]. 

Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями 

встановлюються банками самостійно.  Національний  банк  України встановлює 

індикативні  розміри процентних  ставок  для  банків  з урахуванням  ситуації  

на  грошово-кредитному  ринку.   

Банк   сплачує   вкладнику   суму  вкладу  (депозиту)  і нараховані за ним 

проценти: 

– у національній   валюті,   якщо  грошові  кошти  надійшли  на вкладний 

(депозитний) рахунок у національній валюті; 

– у валюті  вкладу (депозиту),  якщо грошові  кошти надійшли на 

вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, 

передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - в іншій іноземній чи 

в національній валюті; 

– у банківських  металах,  якщо вкладний  (депозитний) рахунок 

відкритий у банківських металах,  або  на  умовах  та  в  порядку, передбачених   

договором,   відповідно  до  заяви  вкладника  - у національній валюті. 
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Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договору 

банківського вкладу (депозиту), якщо інше не передбачено договором,  

нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових 

коштів або банківських  металів, до дня, який передує  поверненню   грошових  

коштів або банківських металів вкладнику або списанню з вкладного 

(депозитного) рахунку вкладника з інших підстав. 

Виплата процентів  за  вкладом  (депозитом)  здійснюється   у строки, що 

обумовлені в договорі. Особливості  залучення  грошових коштів або 

банківських металів  на  вклади (депозити) регулюються внутрішніми 

положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України. 

Банки  мають  встановлювати  основні  умови  залучення банківського 

вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають  бути  

оприлюднені  банком  шляхом  розміщення   відповідної інформації  в  установі  

банку  в  загальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатково 

розміщуватися банком у засобах масової  інформації.   

Грошові кошти в національній та іноземній валюті або банківські   

метали,  залучені  від  юридичних  і  фізичних  осіб, обліковуються банками  на  

відповідних рахунках, відкриття  яких здійснюється  банком  на  підставі  

укладеного  в  письмовій формі договору банківського вкладу (депозиту) або 

договору  банківського рахунку та інших документів відповідно до 

законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного 

банку України з питань  відкриття  банками  рахунків у  національній та 

іноземній валюті [6].   

Додержання письмової форми договору є обов'язковою умовою 

взаємовідносин між банком і вкладником. 

Договори  банківського  рахунку  та банківського вкладу (депозиту)  

визначають  права,  зобов'язання  суб'єктів   вкладних (депозитних)  операцій  

(власників грошових коштів або банківських металів і  банку) та  інші  умови,  

визначені  Цивільним  кодексом України ,  і  мають бути підписані сторонами 

договору (уповноваженими  ними  особами).  Договір,  укладений  з  фізичною 

особою,  скріплюється  печаткою  банку,  а  договір,  укладений  з юридичною 

особою, скріплюється печатками сторін.  

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк),  що 

прийняла від іншої сторони  (вкладника)  або  для  неї грошову  суму  (вклад),  

що  надійшла,  зобов'язується виплачувати вкладникові  цю суму та проценти 

на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.  

За користування   грошовими   коштами,  що  обліковуються  на рахунку 

клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок,  якщо  

інше не встановлено договором банківського рахунку або законом. 

Проценти сплачуються банком у розмірі,  який установлюється в договорі  

банківського  рахунку.  Якщо  договором  не встановлений розмір процентів,  

то банк зобов'язаний виплатити їх у розмірі, що звичайно сплачується банком 

за вкладом на вимогу. 
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Для вкладників - фізичних  осіб  банк  зобов'язаний установлювати 

однакові  типові  умови договору банківського вкладу (депозиту) відповідного 

виду,   крім   випадків,  передбачених законодавством України. 

Таким чином, широкий спектр депозитних банківських операцій 

відображає глибоку інтеграцію банків у життя суспільства, а тому стабільність 

банківської системи є однією з передумов стабільності економіки в цілому. На 

сучасному етапі розвитку економіки України депозитні продукти банків у 

порівнянні з іншими формами інвестування тимчасово вільних фінансових 

ресурсів фізичних осіб та суб'єктів господарювання є найбільш простим 

варіантом розміщення коштів.  Оскільки діяльність на фондовому ринку чи на 

ринку нерухомості потребує розпорядження крупними сумами вільних коштів, 

проблема ефективної діяльності банків із залучення коштів фізичних осіб та 

суб'єктів господарювання саме на банківські депозити у подальшому 

набуватиме усе більшої актуальності, що обумовлює необхідність підвищення 

рівня надійності банків, особливо в умовах нестабільності економіки. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА                       

УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У статті проаналізовано необхідність економіки в міжнародному 

кредитуванні, основні переваги та недоліки співробітництва України та 

міжнародних фінансових інституцій. Окреслено позитивні і негативні 

сторони міжнародних кредитів. Обґрунтовано ефективність одержання 

кредиту як одного із засобів стабілізації економічного розвитку України.  
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Україна має певний досвід використання міжнародних кредитів, у тому 

числі і кредитів Міжнародного валютного фонду. Вплив іноземних кредитів на 

економіку країни завжди неоднозначний, особливо в контексті отримання 

Україною чергового транша кредиту МВФ. Необхідність визначення можливих 

ризиків і вигід для економіки України внаслідок цих запозичень є вкрай 

актуальною. 

Метою статті є виявлення основних проблем і недоліків міжнародного 

кредитування, визначення національної специфіки та визначення напрямів 

вдосконалення співпраці України з Міжнародними  фінансовими  

організаціями. 

Над даною проблемою, актуальність якої особливо гостро постає в період 

кризи, працювали З. Васильченко, І. Васильченко, О. Кузнецов. З. Луцишин та 

інші. Проблеми співпраці МВФ з Україною знайшли відображення в працях 

таких учених, як Т. Вахненко  , А. Гальчинський, В. Колосова , Л. Лебединець 

В. Литвицький , В. Новицький, М. Сайкевич, , В. Хорошковський та ін. 

Невпинне зростання зовнішнього боргу України на тлі значного спаду 

виробництва негативно впливає на економічну безпеку. З 2009 року державний 

і гарантований державою борг знаходиться близько свого критичного рівня. 

Станом на кінець 2015 року  зовнішній державний борг складає 43, 4 млрд. 

доларів.  Внутрішній державний борг України сягнув 22,1 мільярдів доларів [5]. 

Згідно з міжнародними стандартами (Маастрихтською угодою), 

критичними вважаються боргові зобов’язання держави, які перевищують 60% 

від ВВП.  В Україні відношення прямого державного  боргу до ВВП у 2015 році 

становить 79, 4 % [5].  

Тенденція до зростання державного боргу України простежується 

упродовж вже декількох останніх років, її визначають високі валютні ризики 

зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з рефінансуванням боргів 

попередніх років, а також тиск боргових виплат на державні фінанси.  Це 

спонукає детальніше розглянути питання щодо отримання Україною кредитів 

від міжнародних фінансових організацій. 

Слід відзначити, що міжнародний кредит означає рух позичкового 

капіталу у сфері міжнародних економічних відносин і передбачає надання 

валютних і товарних ресурсів на умовах повернення та сплати процентів. 

Кредиторами є міжнародні і регіональні валютно-кредитні фінансові 

організації, уряди, державні і приватні установи [1]. 

Одними з найвпливовіших Міжнародних фінансових організацій та 

провідними партнерами України є: 

 Міжнародний валютний фонд (МВФ); 

 Світовий банк; 

 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР); 

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР); 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 214 

 Європейський союз (ЄС); 

 Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); 

 Кредитна Установа для Відбудови (KFW); 

 Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР); 

 Інші партнери 

Міжнародний Валютний Фонд (International Monetary Fund) є 

міжнародною фінансовою організацією, яка була заснована в 1944 році. До її 

складу входять 188 країн. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН і його 

метою є регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів та надання їм 

допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і 

середньострокових кредитів в іноземній валюті [2]. 

Україна стала членом МВФ відповідно до Закону України «Про вступ 

України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної 

асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 

3 червня 1992 р. 

Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його 

фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної стабілізації 

та створення необхідних передумов для проведення економічних реформ. Таке 

співробітництво здійснювалось переважно в рамках реалізації 8 спільних 

програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» (стабілізаційна 

позика), Механізм розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку), 

попереджувальний «Stand-By». 

Після двох років «паузи» у відносинах, у лютому 2014 р. Уряд України 

звернувся до МВФ з проханням розпочати переговорний процес щодо 

підготовки нової кредитної угоди між Фондом та Україною. 30 квітня 2014 р. 

Рада директорів МВФ затвердила нову спільну програму «стенд-бай» на 

наступні 2 роки у сумі 17,1 млрд. дол. США, з яких у 2014 р. отримано два 

транші – у травні у розмірі 3,2 млрд. дол. США та у вересні у розмірі 1,4 млрд. 

дол. США[3] . 

У січні 2015 р. досягнуто домовленості про розширення фінансової 

підтримки України шляхом заміни існуючої програми МВФ stand-by на 

довготермінову програму Extended Fund Facility (EFF) [3]. 

11 березня 2015 р. Ради директорів Міжнародного валютного фонду 

прийняла рішення щодо переходу на довготермінову програму розширеного 

кредитування (EFF) і виділення Україні 17,5 млрд. дол. США. Ця чотирирічна 

програма передбачає фінансування заходів з економічної і фінансової 

стабілізації України. 

Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд. дол. США поступив в Україну у 

березні 2015 р. 

31 липня 2015 р. відбулось чергове засідання Ради Директорів МВФ, під 

час якого було ухвалено рішення щодо виділення Україні другого траншу у 

розмірі 1,7 млрд. дол. 
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Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій Світовий банк є 

другим, після МВФ, кредитором України. Ресурси цієї організації 

використовуються для підтримки державного бюджету, здійснення 

інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації довгострокових 

інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним напрямам економічного 

розвитку України. 

Співробітництво зі Світовим банком здійснюється на основі прийнятої у 

лютому 2012 року  Стратегії партнерства  з Україною на 2012 -2016 рр., яка  

спрямована на допомогу Уряду у  реалізації програми економічних реформ та 

інтеграції з ЄС. 

За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 50 позик  

загальним обсягом 10,1 млрд. дол. США, з яких отримано 7,4 млрд. дол. США. 

Значна доля цих коштів, була позиками на структурні перетворення та 

реформування фінансового сектора і подальший розвиток банківської системи. 

10 березня 2014 року Рада директорів Світового банку ухвалила рішення 

про готовність надати додаткові кредитні ресурси на підтримку реформ в нашій 

державі у розмірі 3 млрд. дол. США. 

На сьогодні на стадії реалізації перебуває 12 проектів, метою яких є 

модернізація інфраструктури, зокрема проекти з реабілітації 

гідроелектростанцій, передачі електроенергії, розвитку міської інфраструктури, 

покращення автомобільних доріг та безпеки руху, підвищення 

енергоефективності, в т.ч. у секторі централізованого теплопостачання, 

розвитку міської інфраструктури, модернізації системи соціальної підтримки 

населення України, поліпшення охорони здоров`я [3]. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – міжнародна 

фінансова організація, діяльність якої спрямована на фінансування економічних 

реформ у країнах Східної Європи з метою їх переходу до ринкової економіки. 

Україна є членом  ЄБРР з серпня 1992 року відповідно до Указу Президента 

України «Про членство України в Європейському банку реконструкції та 

розвитку» [6]. 

ЄБРР є Адміністратором двох міжнародних фондів - Рахунку ядерної 

безпеки і Чорнобильского фонду «Укриття», з яких фінансуються проекти 

міжнародної технічної допомоги з підготовки Чорнобильскої АЕС зі зняття з 

експлуатації і перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. 

Ключові проекти у державному та муніципальному секторах в Україні, які 

заплановані для фінансування ЄБРР у теперішній час: 

1) проект з побудови Панєвропейського коридору на користь 

«Укравтодор» (з відповідним паралельним фінансуванням за рахунок 

Європейського Інвестиційного Банку); 

2) розширення Програми сприяння торгівлі (Trade Facilitation Programme), 

яка дає можливість українським банківським установам підтверджувати через 

ЄБРР відповідні торгівельні документарні інструменти; 

3) проект модернізації газокомпресорних станцій на трубопроводі 

Уренгой-Помари-Ужгород (з паралельним фінансуванням за рахунок 

Європейського Інвестиційного Банку); 
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4) низка проектів у галузі комунального господарства та 

енергозбереження за програмою Східно-європейського партнерства з 

енергоефективності на навколишнього середовища («Eastern Europe Energy 

Efficiency and Environment Partnership – E5P»); 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – це міжнародна фінансово-

кредитна установа, яка надає довгострокові кредити під державні програми 

тільки урядам та центральним банкам країн-членів. Вона одна з п'яти інституцій 

Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Україна є членом МБРР з 1992 

року. За 23 роки співробітництва Банком було запропоновано Україні ресурсів 

на суму понад 7,94  млрд. дол. США (з яких вже використано понад 5,5 млрд. 

дол. США). 

За останні роки співробітництва зі Світовим банком вдалося впровадити 

ряд позитивних змін, а саме: 

 покращити структуру та якість портфелю проектів Світового банку, 

забезпечити його переорієнтацію на реалізацію самоокупних інвестиційних 

проектів для модернізації транспортної, муніципальної та енергетичної 

інфраструктури. 

 ліквідувати причину затримок з обігом платіжних документів по 

проектах Світового банку; 

У співпраці з Банком вдалось покращити структуру та якість портфелю 

проектів Світового банку в Україні, що дозволило досягти позитивної динаміки 

вибірки коштів в рамках проектів, так у 2014 фінансовому році коефіцієнт 

вибірки коштів станом на березень склав 24,4%. 

Варто також зазначити, що з урахуванням позиції української сторони 

було підготовлено та Радою Директорів Світового банку затверджено 

Стратегію партнерства Світового банку з Україною на 2012-2016 фінансові 

роки. 

У 2014 року портфель проектів Світового банку в Україні складався з 12 

інвестиційних проектів, сума позик за якими складає близько 3,24 млрд. дол. 

США. 

На стадії реалізації знаходиться 10 інвестиційних проектів на загальну 

суму близько 1,91 млрд. дол. США, на стадії підготовки знаходиться 2 

інвестиційні проекти на загальну суму 682 млн. дол. США. 

Кредитна Установа для Відбудови (KFW) - це німецький державний банк, 

який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому 

світі. З 2002 по 2014 рік близько 270 млн. євро (193 млн. євро коштів з 

федерального бюджету та близько 76 млн. євро власних коштів KFW) було 

надано Україні на проекти з розвитку фінансової системи, забезпечення 

електроенергією, комунального водозабезпечення та водовідведення, 

соціальної інфраструктури в громадах, а також захисту навколишнього 

середовища.  

У 2015 році Україна має отримати від KFW новий кредит на 200 млн. євро 

для посилення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, що 

відповідає за повернення депозитів із збанкрутілих банків громадянам. 
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У цілому співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями має 

базуватися на стратегічних пріоритетах економічного і соціального розвитку 

України. При цьому в основу взаємовідносин мають бути покладені такі засади: 

• прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової 

стабілізації та інтегрування України в Європейський Союз; 

• відповідність умов кредитування України міжнародними фінансовими 

інституціями пріоритетам п економічного та соціального розвитку; 

• спрямування цих ресурсів на забезпечення сталого економічного 

зростання, здійснення структурних перетворень, формування розвинутого 

внутрішнього ринку і припинення практики їх використання для фінансування 

поточних витрат; 

• мобілізація й ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів, 

сприяння надходженню прямих іноземних інвестицій; 

• дотримання економічно обґрунтованих і загальновизнаних меж і порогів 

рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв 

платоспроможності держави; 

• залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування на основі 

геостратегічної диверсифікації міжнародних фінансових відносин України. 

  Отже, Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями дозволить прискорити процес економічних реформ завдяки 

отриманим ним позикам, а фінансування інвестиційних проектів сприятиме 

розвитку окремих галузей, секторів економіки, виробництв, які вимагають 

додаткового залучення капіталу на шляху до становлення ринкових відносин і 

досягнення соціально-економічної стабілізації. [4] 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

 Державний борг це складний механізм, який залежить від ряду суб’єктів 

ринкових відносин. Державний борг формується при умові неспроможності 

держави функціонувати на власних фінансових ресурсах. Економічна сутність 

державного боргу проявляється через фіскальну і регулюючу функції.   

 Залежно від того, з яких джерел здійснюються запозичення, державний 

борг визначається як внутрішній чи зовнішній. Зовнішній державний борг –

сукупність боргових зобов’язань держави, що виникли в результаті запозичення  

держави  на  зовнішньому  ринку.  Потрібно  відзначити,  що  зовнішні  

державні  позичання використовувались здебільшого на поточні потреби, тобто 

на забезпечення стабільності грошово-кредитної системи, підтримку 

Державного бюджету та здійснення «критичного імпорту» (переважно 

енергоресурсів). І тільки невелика частина цих коштів спрямована 

безпосередньо на розвиток економіки. Державний внутрішній борг  відображає  

підсистему  економічних  відносин  між  державою  (включаючи  місцеві  

органи  влади)  та кредиторами з числа юридичних та фізичних осіб. 

Кредиторами України є міжнародні економічні і фінансові організації,  окремі  

держави  та  окремі суб’єкти  господарської  і  фінансової  діяльності. Великі  

розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також відповідно зростання 

витрат на його обслуговування зумовлюють необхідність розв’язання проблеми 

управління державного боргу[3].  

 В Україні спостерігається тенденція до збільшення державного боргу, 

адже за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під 

впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що 

зумовило його структуру та обсяги. Тому до основних причин швидкого 

зростання державного боргу України можна віднести: необхідність збільшення 

валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової 

одиниці; значні обсяги бюджетного дефіциту; залежність від імпорту 

енергоносіїв; потреби технічного переоснащення більшості галузей 

національної економіки.  

 Поточна економічна ситуація в Україні характеризується значним 

зростанням боргового  навантаження, що виступає одним з базових факторів 

гальмування розвитку економіки. Основні причини зростання обсягу 

державного боргу в 2014−2015 рр.:  

‒ політична криза, анексія АР Крим та тривалий військовий конфлікт на сході 

країни;   

‒ економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків з 

міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури на промислових 

локальних об’єктах;  

‒ фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного 

бюджету, зростання якого обумовлене збільшенням видатків на оборону та 

обслуговування державного боргу;  
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‒ необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та 

банків.  

 Безперечно, що політична криза в Україні 2014 рр., а згодом початок 

бойових дій на Сході України завдали негативних наслідків для економіки 

країни. 

 У 2015 році Україна мала б сплатити 238,819 млрд гривень за всіма 

видами державних запозичень. При цьому джерелом обслуговування боргу 

переважно є нові запозичення, які ще більше погіршують фінансовий стан 

держави.  

 У вересні 2015 р. величина державного боргу досягла критичного рівня у 

90% ВВП. В результаті, уряд виявися неспроможним обслуговувати борги за 

рахунок державного бюджету. Крім того, це вимога програми МВФ «Механізм 

розширеного фінансування» (боргова реструктуризація включена як складовий 

елемент програми).  Враховуючи календар боргових виплат (який був 

складений до проведення реструктуризації), найбільш напруженим для системи 

державних фінансів мав би бути місяць грудень (2015 р.), адже тоді виплати за 

євробондами мали скласти приблизно 65 млрд. грн. Всього виплати України, 

пов’язані з обслуговуванням державного боргу, у 2015 р. повинні були досягти 

20% ВВП[5].  

 В Україні вже фактично відбулися всі процеси, які, як правило, 

супроводжують дефолт – значна девальвація, відтік капіталу та закриття 

зовнішніх ринків запозичень, в наслідок чого Уряд запровадив низку заходів 

для стабілізації ситуації. Зокрема, фінансова підтримка з боку міжнародних 

фінансових організацій та країн-партнерів, підтримка МВФ у переговорах з 

основними кредиторами, досягнення попередньої домовленості з основними 

кредиторами щодо реструктуризації зобов’язань.  Угода про реструктуризацію 

передбачає списання Україні 20% основної суми боргу (близько $3,6-3,8 млрд), 

 що зменшує гарантований борг з приблизно $19,3 млрд до $15,5 млрд. До того 

ж за цінними паперами має бути підвищено середньозважену купонну ставку з 

7,22% до 7,75% річних. Також встановлено відтермінування погашення 

єврооблігацій на 4 роки — з 2015–2023 рр. до 2019–2027 рр., за ці 4 роки 

Україна мала б сплатити за кредитами біля $ 15 млрд. [3].  

 Законом «Про Державний бюджет України на 2016 рік» визначено на 31 

грудня 2016 року граничний обсяг державного боргу у сумі 1.501.479.663,5 

тисяч гривень [2].  

 До принципових моментів, на яких необхідно зосередити увагу при 

вироблені стратегії боргового управління, слід віднести чітко визначену 

граничну межу частки зовнішнього та внутрішнього боргу та витрат на їхнє 

обслуговування в структурі державних витрат; подальше зниження вартості 

обслуговування державного боргу та подовження терміну запозичень, 

поєднання ринкових та інституціональних механізмів управління державним 

боргом, використання світового досвіду врегулювання боргу. Також, щоб 

ліквідувати негативні результати зазначених проблем варто: припинити 

запозичення та удосконалювати налагодження інвестиційного клімату в країні; 

дотримуватись економічно безпечного дефіциту бюджету; врегулювати 
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податкову політику; сприяти розвитку внутрішнього ринку; налагодити 

політичну ситуацію в країні; визначити напрямок боргової стратегії, а саме 

співвідношення зовнішнього та внутрішнього державного боргу. 

Список використаних джерел: 

1. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI 

[зі змін.та доп.] // [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Офіц. веб-

сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

від 25.12.2015 № 928-VIII 

3. Колобов  Ю.  Управління  державним  боргом  в  контексті  

пріоритетів боргової політики України / Ю. Колобов // Вісник Київського  

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  

4. Федосов В.М. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України 

/ В.М. Федосов // Збірник наукових праць Національного університету 

державної податкової служби України. – 2012. - № 1. – С. 408-412. 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс].– Режим доступу : http:// www.minfin.gov.uа 

 

І.С. Свідерська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО 

МЕТОДУ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Проаналізовано сучасний стан і перспективи впровадження програмно-

цільового методу бюджетного планування в Україні. Встановлено ключові 

особливості програмно-цільового методу планування, а також вимоги до 

складання бюджетних програм. На цій основі зроблено висновки щодо 

відмінності українського досвіду бюджетного планування від його 

теоретичного підґрунтя. 
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Механізм розподілу бюджетних видатків, особливо початковий його 

процес – визначення пріоритетів бюджетування, є одним з основних питань, що 

викликає суспільний інтерес, а іноді й дуже гострі дискусії. 

Саме на цьому етапі закладаються передумови конфліктності у відносинах 

«громадянське суспільство – влада». У сучасних умовах, коли в Україні 

починають утверджуватись європейські цінності, а відстоювання власних прав 

стає нормою суспільних відносин, не лише фахівці економісти, але й пересічні 

люди намагаються контролювати процес розподілу податкових надходжень. 

Тому проблема вибору пріоритетів бюджетного фінансування уже не може 

знаходитись виключно в компетенції органів, безпосередньо залучених до 

бюджетного процесу. Платники податків мають усі підстави вимагати не лише 

формальних звітів, але й найповнішого врахування власного бачення 

актуальних для суспільства шляхів розвитку. Теоретичним підґрунтям 

забезпечення врахування інтересів громад може стати програмно-цільовий 

http://www.minfin.gov.uа/
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метод бюджетного планування. У ньому за означенням повинні враховуватися 

цілі розвитку суб’єктів різного рівня з конкретизацією у вигляді програм. Але 

практичне його впровадження в Україні супроводжується численними 

проблемами. 

Про зростаючий суспільний інтерес до проблеми забезпечення прозорості 

бюджетних потоків і контролю за використанням цих коштів відповідно до 

інтересів населення свідчить посилена увага не лише науковців, але й 

інститутів громадянського суспільства. Варто зазначити певний позитивний 

рух у цьому напрямку і органів влади – створений за ініціативою КМУ 

інформаційний портал «Громадянське суспільство та влада» надає певні 

можливості діалогу в обговоренні окремих проектів. Усе більшим поширенням 

характеризується соціальний діалог представників державного управління з 

пересічними людьми через соціальні мережі. 

Але якщо в цих випадках відслідкувати ефективність взаємодії можна 

лише на рівні окремих локальних чи навіть особистих проблем, то на 

загальнонаціональному рівні в налагодженні соціального діалогу з владою 

зростає роль об’єднань громадян, у тому числі громадських організацій. 

Як особистий контакт з органами регіональної влади у 2013 р. Асоціація 

платників податків України (АППУ) організувала громадські слухання на тему 

«Громадський контроль використання бюджетних коштів», які пройшли в 6 

регіонах України, у тому числі 13 листопада – в м. Луцьку для платників 

податків Західного регіону (Волині, Львівської, Рівненської та Тернопільської 

областей). 

 Розміщення аналітичних звітів про результати кожного з регіональних 

громадських обговорень на сайті АППУ [1] переконливо ними з надходжень 

платників податків різного рівня та фінансової спроможності, передбачає 

обґрунтування чітких та переконливих аргументів вибору пріоритетів 

фінансування. 

Іншого способу, в тому числі, планування «від досягнутого», за 

усталеними нормативами, з повільним реагуванням на зміни, сучасне 

українське суспільство уже не сприймає.  

Метою статті є визначення основних проблем впровадження програмно-

цільового методу бюджетного планування. 

З 2002 р. в Україні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.09.2002 № 538-р [2] задекларовано впровадження програмно-цільового 

методу (ПЦМ) бюджетного планування. За визначеним у Бюджетному кодексі 

поняттям ПЦМ передбачає таке управління бюджетними коштами, при якому 

обов’язковою умовою є оцінка ефективності бюджетування на всіх стадіях 

бюджетного процесу [3, ст. 2, п. 42]. Найкраще серед офіційних документів, що 

стосуються бюджетування, суть та призначення програмно-цільового методу 

викладена у Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, де 

зазначено, що ПЦМ є методом управління, згідно яким «система планування та 

використання бюджетних коштів орієнтована на досягнення конкретних 

результатів, що дає змогу покращити якість державних послуг та забезпечити 

оптимальний розподіл бюджетних ресурсів в умовах їх обмеженості» [4]. 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 222 

Цей метод, запозичений з практики менеджменту ще минулого століття, 

міг би бути належною відповіддю на існуючі загрози неефективного 

планування використання коштів платників податків. Але практична його 

реалізація в Україні є повільною. 

Суть програмно-цільового методу бюджетного планування можна коротко 

сформулювати у таких положеннях: 

- увага переноситься з контролю за виконанням зобов'язань на 

забезпечення ефективності бюджетних програм; 

- обов'язковою є оцінка та експертиза програм; 

- програма не обмежується в часі, закріплюється за одним розпорядником 

бюджетних коштів і не має аналогів; 

- бюджетна програма повинна бути чіткою, конкретною і зрозумілою для 

широких мас. 

Особливо значущими для суспільства є остання вимога до планування 

бюджетних програм. Невідповідність запланованих заходів суспільним 

інтересам і незрозумілість потреби витрачання коштів на цілі, що не 

відповідають суспільним, порушує суспільну рівновагу. У цьому випадку для 

платника податків незрозумілим стає не лише сама програма, але й втрачаються 

мотиви «прозорої», легітимної діяльності. 

Але важливим позитивом є те, що Міністерством фінансів такі показники 

уже розроблені, і частина з них (показники якості) є насправді дуже близькими 

до оцінок результативності використання бюджетних коштів. Разом з тим, за 

діючою класифікацією бюджетних програм, затвердженою цим самим наказом, 

в частині програм, які викликають найбільший суспільний інтерес (наприклад, 

«Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека») 

показники результативності не визначені. Їх дозволено уточнювати на 

місцевому рівні. 

Але бюджетна програма з таким цільовим призначенням є однією з 

найважливіших для суспільства, тому потребує уточнення оціночних 

показників, які мали б оприлюднюватись у відповідних звітах фінансових 

управлінь. 

У практичній реалізації програмно-цільового методу наявні й інші 

проблеми, що ставлять під сумнів можливість повноцінного громадського 

контролю та оцінки відповідності потребам громади. На підтвердження цього 

можна навести дані щодо впровадження нового методу управління бюджетом в 

одній з областей. Так, у Рівненській області впровадження ПЦМ розпочалось 

тільки у 2012 р., коли як експеримент до нового способу планування та 

виконання місцевих бюджетів було залучено обласний бюджет і бюджети 

чотирьох міст обласного значення. 

У будь-якому випадку, за існуючими тенденціями постійного бюджетного 

дефіциту та залежності від зовнішніх запозичень, для вирішення існуючих 

бюджетних проблем без конфліктів із суспільством залишається єдиний метод 

фінансового управління – перерозподіл існуючої структури видатків. Тому в 

плануванні бюджету на наступні періоди та розподілу коштів між відповідними 

програмами оцінити потреби населення власного регіону просто необхідно.  
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Використання наданих населенням оцінок у бюджетному плануванні 

вимагає від органів влади підтримували зворотній зв'язок з населенням 

активніше, ніж формальними заходами у вигляді виступів у ЗМІ та щорічних 

звітів про діяльність. Позитивною спробою такої співпраці у вигляді 

інформаційної взаємодії стала можливість зворотного зв’язку через 

інформаційний портал «Громадянське суспільство та влада» [5]. Можливості, 

надані місцевим громадам, є достатніми для того, щоб висловити своє бачення 

пріоритетів регіонального розвитку. На сайті доступні також окремі аналітичні 

матеріали. Але відслідкувати взаємодію громад та органів влади в такий 

відносно інноваційний спосіб поки що неможливо. Пройшовши реєстрацію на 

порталі, кожен громадянин має можливість висловити своє бачення напрямів  

розвитку власного регіону, актуальності різних груп потреб та дати оцінку 

результативності дій органів влади. Але хоча така можливість соціального 

діалогу й створена, її практичне впровадження досі залишається проблемним. 

Принаймні, якщо в країні задекларовано програмно-цільове управління 

бюджетним процесом, подальше ігнорування інтересами населення неможливе, 

оскільки порушує логіку складання програм за цільовим принципом та 

суперечить суті формування бюджетів – з коштів платників податків та 

обов’язкових зборів, а отже розпорядники коштів просто не можуть не 

враховувати їх інтереси. 

З метою узгодження бюджетного процесу з цілями місцевих громад, 

органам влади, особливо місцевої, необхідно більше використовувати 

можливості соціального діалогу. Для зменшення конфліктності в питаннях 

розподілу бюджетних видатків, що може виникнути на етапі контролю, варто 

перш за все формувати бюджети з урахуванням регіональних пріоритетів 

соціально-економічного розвитку. Їх можна виявити кількома способами:  

1) у соціологічних обстеженнях за участю Держстату, наприклад, на базі 

вибірки, що використовується для обстеження умов життя домогосподарств; 

2) за інформацією Асоціації платників податків та її регіональних 

представництв, зважаючи на те, що такий громадський самоврядний орган за 

ідеєю його створення повинен мати найбільше інформації щодо потреб громад 

та пріоритетів у їх задоволенні; 

3) через офіційні інформаційні портали органів центральної та/або 

регіональної влади – такі системи зворотного зв’язку дозволять, по-перше, 

виявити проблеми, по-друге, оперативно підтримувати діалог та адекватно 

реагувати на потреби громади. 

Із сьогоднішніх проблем впровадження програмно-цільового методу 

планування бюджетних видатків і громадського контролю за їх використанням 

основною можна виділити недостатню інформаційну взаємодію влади та 

суспільства на етапі визначення регіональних пріоритетів розвитку та вибору 

джерел їх фінансування. Це призводить до негативних оцінок суспільством дій 

органів державного управління та місцевого самоврядування і не дозволяє 

налагодити партнерські стосунки. 
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Сучасний економічний стан адміністративно-територіальних одиниць 

України характеризується наявністю проблем, пов’язаних з обмеженістю 

фінансових ресурсів на мезорівні, розбалансованістю фінансових потоків 

місцевих бюджетів та неефективною системою управління такими потоками. 

Загострення цих проблем спричинило соціальні невдоволення та збурення, що 

обумовило необхідність активізації процесів із реалізації реформи 

територіальної організації влади, метою якої стало забезпечення розвитку на 

мезорівні системи соціально орієнтованого управління. За таких умов 

актуалізується необхідність розробки теоретико-методичних та практичних 

засад  управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, що дозволить 

забезпечити населення якісними повноцінними суспільними благами, 

підвищити рівень задоволення суспільних інтересів та досягнути динамізму і 

збалансованості соціально-економічного й екологічного розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць України. 

Складність та масштабність проблем управління фінансовими  потоками 

як на мікро-, так і на мезо- і макрорівні, визначають необхідність проведення 

наукових досліджень з широкого спектра взаємопов'язаних напрямів фінансової 

http://appu.org.ua/
http://zakon4/


Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 225 

науки. 

Дослідженням установлено існування різних напрямів наукових робіт  із 

проблематики фінансових потоків в економіці та присвячених питанням 

підвищення ефективності управління фінансами взагалі, фінансовими потоками 

різних рівнів, зокрема. Фінансові потоки в економіці досліджували: 

Г. Азаренкова, Г.  Баранець, О. Бондаренко, В. Бурцев, В. Вареник, 

О. Галицький, П. Гарбер, В. Євстінєєв, Єрмошкіна, В. Концева, В. Корнєєв, Е. 

Лазичев, О. Майборода, Н. Небаба, О. Хавтур, Дж. Ван Хорн, В. Черевко  та ін. 

Віддаючи належне науковому доробку зазначених науковців, зауважимо, що 

проблема універсалізації та уніфікації підходів до сутності фінансових потоків 

не знайшла достатньо обґрунтованого вирішення, оскільки дослідники, як 

правило, розглядають фінансові потоки окремих рівнів, сфер та систем їх руху. 

«Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб 

суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості 

територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її 

самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого 

самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних 

і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних 

територіях» [1]. Усі ці проблеми обумовлені подрібненістю адміністративно-

територіальних одиниць України та їх слабкою фінансовою забезпеченістю, що 

є наслідком прорахунків у системі управління як на загальнодержавному рівні, 

так і на місцевому [2]. 

Соціально-економічна та політична нестабільність у регіонах України 

стала передумовою проведення реформ з метою децентралізації владних 

повноважень, цілі й напрями реалізації якої визначатимуть архітектоніку 

системи управління на місцях, її функціональні й організаційно-структурні 

особливості, матеріально-фінансову забезпеченість інституцій управління. При 

цьому уникнути ризику системних помилок державотворення можливо шляхом 

дослідження світового досвіду розподілу власних повноважень між 

інституціями різного рівня, досвіду організації фінансового забезпечення їх 

діяльності та системи управління місцевими фінансами взагалі й  фінансовими 

потоками місцевих бюджетів, зокрема. 

Ступінь вирішення завдань управління фінансовими потоками місцевих 

бюджетів у значній мірі залежить від моделі управління, яка використовується 

з метою досягнення поставлених цілей. Від адаптованості та дієвості моделі 

управління фінансовими потоками місцевих бюджетів залежить рівень 

ефективності прийнятих управлінських рішень. Водночас, на функціонуючу в 

країні модель управління значний вплив мають сформовані політичні, 

соціальні, економічні та інші передумови розвитку. 

Усі зазначені чинники визначають структуру державних й місцевих 

фінансів, принципи їх формування, розподіл компетенцій (завдань, 

повноважень, прав, обов’язків) між органами різних рівнів та рівень 

організаційної й фінансової незалежності органів управління нижчого 

(регіонального, місцевого) рівня. За цими ознаками у світовій практиці 
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виділено такі групи моделей системи управління місцевими фінансами: 

англосаксонська, континентальна (європейська, французька), іберійська, 

радянська та змішана [3; 133]. 

Англосаксонська модель управління місцевими фінансами взагалі та 

фінансовими потоками, зокрема, діє в США, Великобританії, Канаді, Новій 

Зеландії, Австралії, Індії та інших країнах з англосаксонською правовою 

системою. Характерними ознаками англосаксонської моделі є: 

- децентралізація влади (процес передання повноважень від 

центрального органу виконавчої влади до місцевого [4]), в результаті якої 

органи управління на місцях наділені повноваженнями самостійно визначати 

напрями фінансової політики, встановлювати місцеві податки (збори, платежі), 

розробляти програми комунальних капіталовкладень, встановлювати строки 

фінансового планування та інше; 

- відсутність органів державної влади на місцях (державних 

адміністрацій) або наділення їх лише політичними завданнями; 

- організаційна та фінансова автономія органів місцевої влади – органи 

управління на місцях створюються громадою, яка їх фінансово підтримує 

(разом з тим, частина коштів може надходити з державного бюджету у вигляді 

дотацій). Органи управління на місцях являються представницько-

управлінськими, наділеними нормотворчими та виконавчими повноваженнями. 

Зауважимо, що при широкій автономії органів управління на місцях, 

державна влада (уряд) здійснює контроль за їх діяльністю шляхом:  прийняття 

нормативно-правових актів, які регламентують структуру органів місцевого 

самоврядування; проведення фінансових ревізій, інспекційних перевірок; 

здійснення судового контролю; призначення службовців у департаменти 

відповідних міністерств [4]. 

Слід зазначити, що найбільший обсяг економіки в світі має США, ВВП 

якої у 2013 році склав 16800 млрд. дол. (52839 дол. США на душу населення, 

дев’яте місце серед країн світу) [5]). Такі значні досягнення країни безумовно 

пов’язані із використанням ефективної моделі управління. Розглядаючи модель 

управління фінансовими потоками місцевих бюджетів США, варто відмітити, 

що в країні функціонує розгалужена система органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких нормативно урегульована відповідним 

штатом. Кожен штат формує свою власну фінансову політику в межах закону, 

звичаю, практики, судового прецеденту . За аналогією сформовано систему 

управління у Великобританії, яка, хоча і є унітарною країною (на відміну від 

США), однак має достатньо складний адміністративно-територіальний поділ. 

Об’єднує ці країни ліберально-демократичний суспільно-політичний устрій. 

Таким чином, країни, що застосовують англосаксонську модель 

управління місцевими фінансами наділяють органи місцевого  самоуправління 

усіма функціями управління: планування, організація, мотивація, контроль. 

Разом з тим, англосаксонська модель управління під впливом процесів 

глобалізації в деяких країнах еволюціонує в напрямку простої децентралізації, 

характерної для континентальної моделі управління. 

Континентальна модель управління фінансовими потоками місцевих 
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бюджетів характерна для країн континентальної Європи (Бельгії, Болгарії, 

Італії, Нідерландів, Польщі, Туреччини, Фінляндії, Франції), їх колишніх 

колоній (країни Африки та Латинської Америки), країн Близького Сходу та 

Монголії. Континентальна модель використовується, в основному, в унітарних 

країнах з високим ступенем централізації. У країнах, де діє континентальна 

модель, повноваженнями зі здійсненню управління на місцях наділені і органи 

місцевого самоврядування (місцевої влади), обрані територіальною громадою, і 

органи державної влади на місцях, яким держава делегує свої владні 

повноваження. Тобто, будується чітка ієрархія інституцій управління, в якій 

органи місцевого самоврядування мають обмежену автономію та статусно є 

нижчими за центральні органи управління. За таких умов управління на місцях 

має високий ступінь підконтрольності та централізації. 

В рамках континентальної моделі розрізняють два типи суміщення органів 

місцевого самоврядування та органів центральної влади на місцях [6]: 

- для першого типу характерна наявність обох видів інституцій 

управління на всіх рівнях, крім найнижчого. Нагляд за діяльністю місцевого 

самоврядування здійснюють призначені представники центральної влади 

(наприклад, Франція, Італія). Так, у Франції, місцеве самоврядування діє на 

рівні комун, а їх укрупнення в кантони й округи представлені органами 

державної влади на місцях. При цьому, мер міста обирається з числа 

представницького органу – ради та являється одночасно державним 

службовцем. Діяльність мера контролює і рада, і комісар республіки. Разом з 

тим, здійснюється наступний контроль, тобто контроль  за вже прийнятими 

рішеннями з метою встановлення їх законності; 

- при другому типі органи місцевого самоврядування утворюються 

лише на нижчому рівні, а на проміжних рівнях функціонують призначені 

державою місцеві адміністрації. Органи місцевого самоврядування існують 

лише як органи представництва територіальних громад на регіональному рівні 

(Польща, Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Іран). 

Таким чином, владні повноваження зі здійснення управління фінансовими 

потоками місцевих бюджетів при континентальній моделі управління 

розподілені, відповідно до закріплених правових норм, між державними 

органами та органами місцевого самоврядування. Такий розподіл визначає 

функції управління, якими наділяють уповноважені інституції. 

Наближеною до континентальної моделі управління фінансовими 

потоками місцевих бюджетів є іберійська модель, при якій на всіх рівнях 

існують обрані населенням ради (законодавчий орган) та обрані населенням або 

радою їх виконавчі органи (алькальд, регідор (regidor) та інше). Алькальд 

затверджується центральною владою як представник держави, він стає головою 

відповідної ради та наділяється повноваженнями міського судді. У свою чергу 

регідор є представником громади (місцевого колективу), який наділений 

функціями зі здійсненню муніципального управління, нагляду за державною 

адміністрацією [7]. Такий розподіл владних повноважень пов'язаний  з 

національними  традиціями та є характерним для Аргентини, Бразилії, Іспанії, 

Португалії, Мексики, Колумбії, Нікарагуа та ряда інших країн [6]. 
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Варто зазначити, що змішана модель системи управління фінансовими 

потоками місцевих бюджетів функціонує в Німеччині, Росії, Австрії, Японії та 

інших країнах світу. Така модель поєднує характеристики  континентальної та 

англосаксонської моделей управління, зокрема, виборний орган місцевого 

самоврядування (управління) є  одночасно  органом державної влади 

(державною адміністрацією). Яскравим прикладом змішаної моделі управління 

є Німеччина, де діють декілька конституцій – конституції земель та функціонує 

чотири моделі управління місцевими фінансами [3].  

Існування такого розмаїття моделей управління місцевими фінансами в 

одній країні пояснюється характерними для окремих земель особливостями 

історико-культурного, політико-правового,  соціально-економічного розвитку. 

Багатолітня практика врахування цих особливостей та функціонування 

змішаної моделі управління місцевими фінансами в Німеччині демонструє її 

ефективність. Німеччина посіла п’яте місце за обсягом економіки у 2013 році 

серед країн світу, ВВП країни склав 3233 млрд. дол. (за ВВП на душу населення 

Німеччина посіла вісімнадцяте місце серед країн світу склавши 43952 дол. 

США [5]). 

Особливості федеративної побудови Німеччини обумовили наявність в 

країні бюджетного федералізму як системи фінансових відносин між рівнями 

державної влади та рівнем місцевого самоуправління [8]. Бюджетний 

федералізм передбачає фіскальну автономію бюджетів місцевого 

самоуправління. 

Ще однією моделлю управління фінансовими потоками місцевих бюджетів 

є радянська (система рад соціалістичного типу). Загальновідомо, що органи 

місцевого самоврядування в СРСР були осередками  Комуністичної партії 

Радянського Союзу, які й були наділені відповідними управлінськими 

повноваженнями. Певні ознаки радянської системи наявні у В’єтнамі, КНДР, 

Китаї, Кубі та інших соціалістичних країнах. 

Особливостями радянської моделі є: 

- не визнання принципу місцевого самоврядування, відсутність 

комунальної (муніципальної) власності; 

- обрана рада є органом державної влади, який формує виконавчий 

комітет; 

- єдина центральна партія країни здійснює контроль за діяльністю 

сформованих органів управління осередків місцевого самоврядування; 

- дія принципу патерналізму державного управління (тотальний 

контроль держави над людьми). 

Яскравим прикладом існування такої системи є Китай. У Китаї рада 

народних представників обирає місцевий народний уряд (виконком) та 

постійний комітет, який виконує повноваження ради між сесіями. Контроль за 

усіма створеними органами управління здійснюють місцеві осередки 

Комуністичної партії [9, с. 427; 155]. 

Слід зазначити, що глобалізаційні процеси справляють значний вплив на 

управління в цілому та управління на місцевому рівні, саме тому 

спостерігається постійна трансформація функціонуючих моделей управління в 
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напрямку підвищення їх ефективності. Разом з тим, визначальну роль в 

управлінні місцевими фінансами відіграє рівень автономії місцевих органів. 

Саме тому, видатний французький вчений Р. Драго за ознакою рівня 

автономії місцевих органів управління виділяв наступні моделі управління [10, 

с. 151]: централізацію, децентралізацію, самоуправління та федералізм. 

Зауважимо, що ці градації були враховані в попередньо розглянутих моделях 

управління. Таким чином, проаналізовані нами моделі управління є 

узагальнюючими та такими, що найбільш повно описують сформований в тій 

чи іншій країні механізм управління. 

Зауважимо, що в світовій науковій думці існують і інші погляди на 

класифікацію моделей управління. Так, Анвар Шах, керівник програм із 

управління державним сектором в Інституті Всесвітнього банку, виділив 

наступні моделі управління [11]: 

- скандинавська модель (Данія, Норвегія, Швеція), у якій місцеві органи 

влади надають послуги з соціального захисту та благополуччя населення. При 

цьому, 75% (у Данії та Швеції) та 64% (у Норвегії) видатків цих органів 

фінансуються з власних джерел (прибуткові податки та податки на власність). 

На місцеве управління припадає більше 30% ВВП; 

- швейцарська модель – місцеві органи влади володіють автономією (в 

т.ч. і фіскальною); 

- французька модель – побудована ієрархія влади з подвійним 

контролем, обов’язок із забезпечення населення суспільними послугами 

покладений на центральний уряд. Місцева влада у значній мірі фінансується  з 

центрального бюджету; 

- німецька модель – первинним є принцип субсидіарності, кооперації та 

адміністративної ефективності. Джерелом поповнення місцевих бюджетів є 

загальний розподіл доходів (місцеві видатки складають 10% ВВП); 

- британська модель – має елементи французької, подвійний контроль, 

суспільні послуги (охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення) надають 

державні представництва на місцях, місцева влада має локальну автономію 

(дороги,  водовідведення  та  інше).  Доходи  місцевої  влади  Великобританії 

формуються за рахунок податків на власність та 2/3 від централізованих 

трансфертів. Місцеві видатки складають 12% ВВП; 

- індійська модель – сформована під впливом британської моделі; 

місцева влада має незначну автономію, основна увага приділяється  діяльності 

центральної влади; 

- китайська модель – управління на місцевому рівні є невід’ємною та 

залежною складовою центральної влади; 

- японська модель – має елементи французької та німецької моделей. 

Важливе значення має контроль центральної влади, повноваження делегуються 

місцевим органам влади. Основу дохідної частини складають прибуткові 

податки (60%), податки на власність (30%), податки з продажу (10%); 

- північноамериканська модель (США, Канада) – автономія місцевих 

органів влади в більшій мірі відноситься до надання ними послуг, орієнтованих 

на власність. Податки на власність – основне джерело доходів місцевих 
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бюджетів, місцеві видатки складають 7% ВВП; 

- австралійська модель – не визнається місцеве самоуправління, влада 

штатів здійснює управління на місцях. 

Проведене дослідження показало, що не лише обрана модель управління 

взагалі та управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, зокрема, 

впливає на економічний результат діяльності країни, а й певна сукупність 

факторів: правових, організаційних, фінансових, людських, інформаційних. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що ситуація, що склалась в Україні у 2014 

році свідчить про необхідність проведення структурно-організаційних 

перетворень в країні, що стануть поштовхом для перерозподілу компетенцій 

між державою в особі органів державної влади та її адміністративно- 

територіальними одиницями в особі органів місцевого самоврядування. 

Першим кроком у цьому напрямку стало прийняття Концепції реформування 

місцевого самоврядування, якою передбачено  реформування системи 

управління на місцях у напрямку децентралізації влади та фінансів, передачі 

більшості повноважень й ресурсів на рівень територіальної громади. При 

цьому, встановлено, що державні представництва здійснюватимуть лише 

адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та 

координацію діяльності територіальних органів виконавчої влади. Таким 

чином, з реалізацією положень Концепції вітчизняна модель управління 

наблизиться до англосаксонської моделі управління. Уявляється, що обрання 

моделі управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, як певного 

вектору руху, та врахування факторів, які впливають на ефективність такого 

управління забезпечить досягнення економічного розвитку регіонів та країни в 

цілому. 

Список використаних джерел: 

1. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 

1.04.2014 р.  № 333-р. – [Електронний ресурс]: // – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved= 

0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2F 

2. Зінченко М. А. Структурно-декомпозиційний аналіз моделей 

управління фінансовими потоками місцевих бюджетів. – Економіка. Фінанси. 

Право. – 2014. – № 11/1. – С. 23-29 

3. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: 

порівняльний аналіз / В. В. Наконечний. – Теорія та практика державного 

управління. – Вип. 1 (44). – [Електронний ресурс]: // – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0C

DsQFjAD &url=http%3A%2F%2 

4. Наконечний В. В. Теорія та практика державного управління / 

Наконечний В. В. – Вип.1 (44). – [Електронний ресурс] : // – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved= 

0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2 

5. Офіційний сайт міжнародного валютного фонду. – [Електронний 

ресурс]: // – Режим доступу: http://www.imf.org/external/publications/index.htm 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDcQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fattachments%2Fcontent-attachments%2F3023%2F.pdf&amp;ei=n5cRVOa2JamL7AaxlIGADw&amp;usg=AFQjCNEXGWPpo8OGGraMqoxMO6Le0cU7rA&amp;bvm=bv.74894050%2Cd.ZGU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDcQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fattachments%2Fcontent-attachments%2F3023%2F.pdf&amp;ei=n5cRVOa2JamL7AaxlIGADw&amp;usg=AFQjCNEXGWPpo8OGGraMqoxMO6Le0cU7rA&amp;bvm=bv.74894050%2Cd.ZGU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kbuapa.kharkov.ua%2Fe-book%2Ftpdu%2F2014-1%2Fdoc%2F5%2F03.pdf&amp;ei=vFQJVKGhOM7gOPzcgeAM&amp;usg=AFQjCNFekyRBl2H8dRzD8-Rc12ptdcYKLw&amp;bvm=bv.74649129%2Cd.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kbuapa.kharkov.ua%2Fe-book%2Ftpdu%2F2014-1%2Fdoc%2F5%2F03.pdf&amp;ei=vFQJVKGhOM7gOPzcgeAM&amp;usg=AFQjCNFekyRBl2H8dRzD8-Rc12ptdcYKLw&amp;bvm=bv.74649129%2Cd.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kbuapa.kharkov.ua%2Fe-book%2Ftpdu%2F2014-1%2Fdoc%2F5%2F03.pdf&amp;ei=vFQJVKGhOM7gOPzcgeAM&amp;usg=AFQjCNFekyRBl2H8dRzD8-Rc12ptdcYKLw&amp;bvm=bv.74649129%2Cd.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kbuapa.kharkov.ua%2Fe-book%2Ftpdu%2F2014-1%2Fdoc%2F5%2F03.pdf&amp;ei=vFQJVKGhOM7gOPzcgeAM&amp;usg=AFQjCNFekyRBl2H8dRzD8-Rc12ptdcYKLw&amp;bvm=bv.74649129%2Cd.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDsQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kbuapa.kharkov.ua%2Fe-book%2Ftpdu%2F2014-1%2Fdoc%2F5%2F03.pdf&amp;ei=vFQJVKGhOM7gOPzcgeAM&amp;usg=AFQjCNFekyRBl2H8dRzD8-Rc12ptdcYKLw&amp;bvm=bv.74649129%2Cd.ZWU
http://www.imf.org/external/publications/index.htm


Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 231 

6. Белоус С. Мировой опыт развития органов местного самоуправления 

/ С. Белоус. – [Електронний ресурс]: // Режим доступа: 

http://www.justice.idknet.com/web.nsf/664d2901186e70a5c22574d5002acf18/144 

17de6673a225fc225761c0028d888!OpenDocument 

7. Википедия. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Regidor 

8. Экономико-математический словарь: Словарь современной 

экономической науки. – М.: Дело. Л. И. Лопатников, 2003. – [Електронний 

ресурс]: // – Режим доступу: http://economic_mathematics.academic.ru/934 

9. Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт.  –  

М.:  Зерцало,  1998.  –  448 с. 

10. Административная наука. Перевод с французького / Р. Драго ; под. 

ред.. Б. М.  Лазаева ; пер. В. Л. Энтин. – М. : Прогресс, 1982. – 245 с. 

11. Управление на местном уровне в индустриально развитых странах / 

Под ред. Анвара Шаха / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2010 – 416 

с. 

 
 

О.В. Старощук  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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Науковий керівник: д.держ упр. Мироненко М.Ю. 

ПОДАТКОВІ МОДЕЛІ ТА ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

В статті проаналізовано сучасні тенденції використання податкових важелів 

щодо регулювання доходів фізичних осіб. Окреслено основні проблеми  

податкового регулювання. Визначено основні напрямки вдосконалення 

податкової  політики. 

Ключові слова: податки, податкова політика, важелі регулювання доходів, 

правові норми, показники оподаткування. 

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб у багатьох країнах світу 

зарекомендував себе як інструмент виходу з кризової ситуації, стабілізації 

економіки та її динамічного розвитку. Податок з доходів фізичних осіб 

безпосередньо регулює ціну робочої сили, впливає на трудові зусилля 

працівників, структуру споживання й розвиток виробництва. 

Податкова реформа в Україні потребує поглибленого аналізу й 

осмислення досвіду змін податкових систем зарубіжних країн. При цьому слід 

звернути увагу, що мова перш за все йде не про деякі зміни в окремо взятій 

країні, а саме про тенденції в розвитку податкової системи за більш або менш 

довгий період часу. 

Надходження від індивідуального прибуткового податку (з фізичних осіб) 

є значною статтею доходів у багатьох зарубіжних країнах. Так, у середньому по 

розвинутих країнах вони складають близько 30% надходжень до бюджету. В 

окремих країнах цей показник значно перевищує навіть цю величину, 

наприклад у Іспанії частка доходів у бюджеті від прибуткового податку 

становить 38%, у США – близько 40%. Для деяких країн цей податок є 

http://www.justice.idknet.com/web.nsf/664d2901186e70a5c22574d5002acf18/14417de6673a225fc225761c0028d888!OpenDocument
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найбільш значна стаття доходів бюджету, а саме – США, Канади, Норвегії та 

інших. 

У той же час в останні роки має місце тенденція зниження ставок 

прибуткового податку. Наприклад, максимальні ставки прибуткового податку 

знизилися за останні десять років у Франції – з 65 до 57%, Японії – з 70 до 50%, 

США – з 50 до 40%. Але навіть після зниження граничні максимальні ставки 

прибуткового податку з фізичних осіб усе ще залишаються достатньо високими 

на рівні від 33 до 61%. Потрібно відзначити, що не зважаючи на зниження 

високих ставок у країнах Організації економічного співробітництва й розвитку, 

частка надходжень прибуткового податку з фізичних осіб практично 

залишилася незмінною – близько 10% ВВП. Це пояснюється тим, що в багатьох 

країнах зниження граничних ставок прибуткового податку супроводжувалось 

розширенням податкової бази, тобто підвищенням рівня доходів та 

розширенням переліку різних видів доходів, що підлягають оподаткуванню. 

Разом зі зниженням граничних ставок має місце тенденція скорочення 

числа ступенів шкали прибуткового податку. Найбільш значне їх скорочення 

відбулося у таких країнах: Франції – з 12 до 4, Японії – з 15 до 5, США –з 14 до 

5, Канаді – з 10 до 3 ставок [1]. 

Одна з найголовніших проблем податкових систем зарубіжних країн, яка 

відзначається багатьма вченими, це складність оподаткування як для платників 

податків, так і для податкових органів. Через це виникають проблеми щодо 

виявлення схем ухилення від податків, зростають витрати із утримання й 

навчання працівників податкових органів. Окремі українські законодавці 

розповсюджують міф про надзвичайну простоту податкових систем зарубіжних 

країн. Дійсно, в багатьох зарубіжних країнах відбувається процес їх 

ускладнення. 

Існують податкові пільги на дітей, вікові пільги, пільги з надзвичайних 

ситуацій (хвороба, нещасний випадок).  

Об’єктом оподаткування прибутковим податком є всі доходи громадян 

від найманої праці, самостійної роботи (у осіб вільної професії), промислової 

діяльності або діяльності в сільському й лісовому господарстві; капіталу, 

здавання майна в оренду або в наймання; усіх інших надходжень. 

Для визначення оподатковуваного доходу від сукупних доходів 

віднімаються витрати. При цьому враховуються й особливі витрати, такі, як 

наприклад, аліменти після розлучення, внески на медичне страхування й 

страхування життя, церковний податок, витрати на професійну освіту тощо. 

Прибутковий податок з найманих працівників утримується роботодавцем при 

виплаті заробітної плати (податок на заробітну плату) й перераховуються в 

податкові органи. 

Федеральна форма державного устрою США зумовлює триступеневий 

процес стягування податків: на рівні федерації; на рівні штату; на рівні 

місцевих органів влади. 

На всіх трьох рівнях стягуються 5 видів податків: прибутковий податок з 

фізичних осіб; податок з прибутку корпорацій; обов’язкові внески у фонди 

соціального страхування; акцизи; податок на спадщину та подарунки. 
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Найбільш значною статтею доходів у США є прибутковий податок з 

громадян, питома вага якого сягає до 40% обсягу федерального бюджету. 

Податок збирається за прогресивною шкалою. Є неоподатковуваний 

мінімум доходів і п’ять податкових ставок. Податком може обкладатися або 

окрема людина, або родина. В останньому випадку враховують підсумок усіх 

видів доходів членів родини за рік [2]. 

Розраховується податок таким чином. Для визначення сукупного 

валового доходу складають усі отримані доходи: заробітну плату, доходи від 

підприємницької діяльності, пенсії й допомоги, що виплачуються приватними 

пенсійними й страховими фондами, державні допомоги понад певної суми, 

доходи від цінних паперів тощо. Доходи від продажу цінних паперів або 

оподатковується спеціальним податком, або враховується в складі особистого 

доходу. 

Функціонування механізму фіскальної системи, що регулює процеси 

стягування податків з доходів фізичних осіб, в економічно розвинутих країнах 

направлено на максимальне повне врахування реальних економічних 

можливостей платників і досягнення соціальної справедливості [3]. 

В Україні система оподаткування доходів фізичних осіб, на сьогоднішній 

день є недосконалою і підлягає швидкому реформуванню та вдосконаленню, а 

саме впровадження диференційної ставки податку з доходів фізичних осіб, 

перетворення його з податку із заробітної плати на податок з усіх джерел 

доходів населення, а також створення умов для виведення доходів із тіні. Також 

вдосконалення спрощеної системи, тобто забезпечення соціальної 

справедливості податкової системи.  

На нашу думку, система оподаткування доходів фізичних осіб має 

ґрунтуватися на таких принципах: 

 -  неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні мінімальної 

заробітної плати; 

-  мінімальна заробітна плата не може бути меншою від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом, хоча на сьогоднішній день в нашій країні 

мінімальна заробітна плата менша за прожитковий мінімум; 

- оподаткування має враховувати кількість непрацездатних членів сім’ї 

(дітей, інвалідів, інших утриманців) і відповідно зменшуватись; 

- реформування оподаткування доходів громадян має відбуватися у 

комплексі з реформуванням усього податкового навантаження на фонд оплати 

праці (Пенсійний фонд та фонди соціального страхування), щоб мати 

оптимальне податкове навантаження і повну легалізацію доходів громадян.  

Тобто на сьогоднішній день законодавча база потребує значного 

реформування для того, щоб викреслити існуючі помилки та зробити дану 

систему придатною для використання, щоб вона відповідала можливостям 

платників податку, враховуючи їх рівень життя, доходи на душу населення та 

загальний економічний розвиток країни. 

Для України досвід зниження податкового навантаження на доходи 

фізичних осіб є цінний, бо існуючий механізм оподаткування доходів створює 

значне податкове навантаження, навіть не забезпечує прожиткового мінімуму 
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для працюючих. Це знижує рівень життя населення до показників, що не 

забезпечують основних потреб працівників та членів їх сімей, тобто не 

забезпечується навіть простого відтворення. Це, у свою чергу, руйнує мотивації 

до ефективної праці та негативно впливає в цілому на розвиток виробництва в 

країні. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ 

Стаття присвячена теоретичним та практичним питанням надання сучасних 

фінансових послуг та операцій комерційних банків. Визначено поняття 

фінансової діяльності комерційних банків та шляхи їх вдосконалення. 

Ключові слова: операційна діяльність, фінансовий ринок, фінансова діяльність, 

фінансові послуги, комерційний банк. 

Формування сучасного ринку фінансових послуг на Україні передбачає 

вирішення кількох важливих питань щодо визначення фундаментальних 

принципів подальшого розвитку національної економіки на ринкових засадах. 

Одним із важливих аспектів цієї проблеми є обґрунтування місця комерційних 

банків на ринку фінансових послуг та співвідношення ролі банківських і 

парабанківських установ в операціях із цінними паперами. 

Ринок фінансових послуг – особлива форма організації руху коштів. Об’єк-

тивною передумовою його функціонування є розбіжність виникнення потреби у 

фінансових ресурсах того або іншого суб’єкта з наявністю джерел покриття цієї 

потреби. Це видно під час формування бюджету, у ліквідації дефіциту котрого 

сьогодні можна розраховувати тільки на власні джерела. Виходить, ці джерела 

необхідно формувати, зберігати і так довго, як цього потребуватиме перехідний 

період, що затягнувся. Тому ринок цінних паперів саме й існує для 

акумулювання тимчасово вільних коштів одних суб’єктів ринку й ефективного 

їхнього використання іншими. Його функціональне призначення – здійснювати 

посередництво у процесі руху коштів від їхніх власників до користувачів [1, 

с.36]. 

З опублікованих результатів фундаментальних досліджень національних та 

зарубіжних відомих вчених-економістів із даної проблематики виділяються в 
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першу чергу, глибиною та широтою охоплення проблем фінансової діяльності 

комерційних банків та обґрунтованістю рекомендацій праці Антипова О., 

Біленчука П., Василика О., Вітлінського В., Великоіваненка Г., Гальчинского 

А., Дєєва Н., Зюнькіна А., Івануха Р., Колобова Л., Костюченка А., Лагутіна В., 

Луніна І., Масленченкова Ю., Москвина В., Мороза А., Наконечного Я., 

Опаріна В., Панова Г., Пернарівського О., Первозванского А., Севрука В., 

Шульги Н.  

В той же час багато проблем, які стали особливо актуальними в сучасний 

перехідний період, вимагають додаткових системних досліджень. В 

економічній теорії і практиці залишаються недостатньо повно вирішені питання 

щодо визначення теоретичних понять та сутності ринку фінансових послуг, 

його місця та ролі в діяльності комерційних банків.  

Сьогодні комерційний банк в змозі надати клієнту до 200 видів 

різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація 

операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів та залишатися рентабельними 

навіть при дуже несприятливій кон’юнктурі ринку. Змінюються форми опе-

рацій, методи конкуренції, системи контролю та управління. Різко розширилась 

сфера діяльності, яка сьогодні охоплює весь світ завдяки формуванню 

інтернаціональних ринків позичкового капіталу. Потрібно мати на увазі, що 

далеко не всі банківські операції повсякденно присутні та використовуються в 

практиці конкретної банківської установи. Але існує певний базовий «набір», 

без якого банк не може існувати та нормально функціонувати. До таких кон-

ституційних операцій банку належать: 

– залучення депозитів; 

– здійснення грошових платежів та розрахунків; 

– видача кредитів. 

– операції на ринку фінансових послуг [2]. 

Систематичне виконання указаних функцій і створює той фундамент, на 

якому ґрунтується робота банку. 

Коротко розглянемо кожну з банківських операцій. Депозит виникає двома 

шляхами: банк може прийняти кошти від фізичної особи та фірми і помістити 

їх на депозитний рахунок, або може «утворити» депозит, надаючи клієнту 

позичку і право розплачуватися чеками проти цього депозиту. 

Види депозитних рахунків, які використовуються в практиці сучасних 

банків, дуже різноманітні, а в результаті фінансових нововведень їх кількість в 

останні роки зросла. Депозити відрізняються в залежності від строку, умов вне-

ску та вилучення коштів, заплачених процентів, можливість отримання пільг по 

активних операціях з банком тощо. 

У більшості країн класифікація депозитних рахунків заснована на двох 

моментах: 1) строк депозиту до моменту вилучення та 2) категорії вкладника. 

За строками депозити діляться на депозити до запитання (тобто, депозити, які 

сплачуються по першій вимозі вкладника без попереднього повідомлення); та 

депозити на строк (які сплачуються через певний час після внесення коштів на 

рахунок). В залежності від вкладника виділяють наступні рахунки: рахунок 

приватної особи, корпорацій (акціонерних компаній) або некорпоративних 
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фірм, центрального уряду, місцевих органів влади, фінансових установ, 

іноземних вкладників. 

Депозити до запитання – дають можливість вкладнику отримувати готівку 

по першій вимозі та здійснювати платежі за допомогою чеків. Гроші на такі 

рахунки зараховуються та знімаються як частково так і повністю. Головною 

позитивною якістю цих рахунків є їх висока ліквідність, можливість їх 

використання в ролі засобу платежу. Основний недолік (для вкладника) - 

відсутність нарахування процентів по рахунку (або дуже малий процент). 

Особливості депозитного рахунку до запитання: 

- вклад та вилучення коштів здійснюється як частинами, так і повністю в 

будь-який час без обмежень; 

- гроші можуть вилучатися з рахунку як у вигляді готівки так і за 

допомогою чека; 

- власник рахунку платить банку комісію за використання рахунку у 

вигляді постійної місячної ставки або за кожний виписаний чек; 

- по депозитах до запитання банк повинен зберігати мінімальний резерв в 

центральному банку в більшому відношенні ніж по строкових вкладах. 

Строкові та ощадні рахунки. На цих рахунках зберігаються кошти, які 

приносять власнику процентний дохід та не призначений для розрахунків з 

третіми особами. Особливістю ощадних рахунків є те, що вони не мають 

фіксованого строку та від власника не вимагається попереднього повідомлення 

про зняття коштів. Строковий вклад має чітко обумовлений строк, по ньому 

виплачується фіксований процент та, як правило, є обмеження по достроковому 

вилученню вкладу [4, с.301]. 

До числа характерних особливостей даних вкладів відносяться: 

- рахунки не призначені для розрахунків та на них не виписуються чеки; 

- кошти на рахунках обертаються повільно; 

- існує формальна вимога про попереднє повідомлення вкладником банку 

про вилучення коштів за 7 днів, а в деяких випадках до 30 днів; 

- по рахунку виплачується процент; при цьому максимальний рівень 

процентної ставки може регулюватися національним банком; 

- для вкладів, як правило; встановлюється більш низька норма 

обов’язкових резервів, ніж по депозитах до запитання. 

В стані гострої конкурентної боротьби за збереження клієнтів, банківська 

практика висунула в останні роки деякі нові форми вкладів, які надають 

клієнтам додаткових зручностей та підвищують ліквідність депонованих 

коштів. Прикладом можуть бути так звані АТС-рахунки (automatic transfer 

service accounts). Це ощадні рахунки, з яких банк автоматично переводить 

кошти на поточний рахунок клієнта. 

У наш час все більшого значення набуває конкуренція між банківськими 

закладами за клієнтів. Кожний банк розробляє свою політику залучення 

вкладів, і коли вже нібито всі засоби конкурентної боротьби вичерпано, 

з’являються нові, більш ефективні. 

Розглянемо наступну невід’ємну функцію комерційного банку – 

здійснення грошових платежів та розрахунків. Методи платежу діляться на 
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готівково-грошові та безготівкові. В оптовому обороті домінують безготівкові 

платежі та розрахунки, а в сфері роздрібного товарного обміну й досі основна 

маса угод здійснюється готівкою, незважаючи на те, що в останні десятиріччя 

там же активно впроваджуються різні форми безготівкових розрахунків. 

Існує велика різноманітність видів і форм безготівкових розрахунків, їх 

набір у різних країнах визначається як рівнем господарського розвитку, так і 

традиціями, платіжними звичаями, які історично склалися та стереотипами. Так 

в США та Канаді серед методів безготівкових розрахунків переважає чековий 

обіг: на нього приходиться більш ніж 90 відсотків усіх господарських угод. 

Висока доля цієї форми розрахунків у Великобританії, Італії, Франції. В той же 

час у ряді країн Європи, Скандинавії та в Японії чекова форма недостатньо 

розвинена та домінують розрахунки за допомогою дебетових та кредитових 

доручень (авізо). 

Невпинно росте кількість торгових операцій, здійснених за допомогою 

кредитних карток, особливо в країнах Східної Європи та СНД, де даний вид 

розрахунків був повністю відсутній [7, с.33]. 

Розвиток кредитних карток в Україні веде свій початок з вересня 1996p., 

коли Приватбанк випустив першу вітчизняну картку міжнародної системи Visa 

International. На думку спеціалістів, динаміка цього виду послуг перевершила 

самі сміливі очікування. Так за півтора року в Україні з’явилось близько 5 тис. 

торгово-сервісних точок, які приймають до оплати картки, а також біля 100 

банкоматів по видачі готівки. Об’єм платежів по пластикових картках в Україні 

зростає щомісяця на 20-40 відсотків, що дозволяє розглядати програми банків з 

розвитку карткового бізнесу як один із самих прибуткових та перспективних, 

незважаючи на дороге технічне забезпечення. По об’єму емісії платіжних карт в 

Україні, без сумніву, лідирує система Visa International. У даний час українськи-

ми банками випущено біля 22 тис. карток цієї системи. Порівнювати успіхи 

кожного банку на цьому полі діяльності складно. Так, Приватбанк лідирує по 

об’єму емісії міжнародних карток Visa та за їх різноманітністю (Classic, 

Business, Gold, Domestic та Electron-Plus). У той же час вражає успіх банку 

«Аваль» на цьому ринку, який лідирує на даному напрямку. 

Розглянемо третю, основну функцію комерційного банку – це видачу 

кредитів. Видача кредитів відноситься до найбільш великої групи статей 

банківських активів - кредитних операцій. В основу їх класифікації можуть 

бути покладені різні критерії: види позичальників, цілі, характер та строк 

кредиту, наявність забезпечення позички та ін.  

В усіх країнах у тій чи іншій формі проводиться розділення позичок на дві 

великі групи: персональні позички фізичним особам для задоволення власних 

потреб та ділові позички підприємствам та підприємцям, а також для 

забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції. Це розподілення має 

важливе значення, тому що у вказаних сферах застосовуються різні форми 

кредитування, діють різні правила по відношенню до строків, величини 

вартості та забезпечення позичок, видів фінансових гарантій тощо. 

Позички торгово-промисловим підприємствам (ділові позички) - 

найважливіша категорія банківських позичок. Більша половина цих кредитів - 
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короткострокові позички, які надаються промисловим компаніям для 

поповнення оборотного капіталу. Частина їх носить сезонний характер і 

швидко погашається. Інша частина кредитів використовується підприємствами 

для покриття капітальних затрат, як правило, з перетворенням цих позичок у 

довгострокові займи шляхом розміщення на ринку облігацій та акцій. 

Позички приватним особам стали невід’ємним елементом відтворюваного 

циклу, який полегшує реалізацію товарів. 80 відсотків споживацьких кредитів 

призначені для купівлі товарів у розстрочку, а також для покупок у магазинах 

за допомогою банківських кредитних карток. 

Згідно з українським законодавством, банки можуть виконувати лише такі 

операції: 

1) залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів; 

2) здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків - кореспондентів 

та їх касове обслуговування; 

3) ведення рахунків клієнтів і банків - кореспондентів; 

4) фінансування капітальних, за дорученням власників або розпорядників, 

інвестованих коштів; 

5) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, 

облігацій, векселів тощо); 

6) купівля, продаж, зберігання платіжних документів, цінних паперів, а 

також операції з ними; 

7) видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, що 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

8) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття 

ризику виконання таких вимог; 

9) придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в 

оренду; 

10) купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти; 

11) купівля та продаж в Україні і за кордоном монетарних металів; 

12) залучення та розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та 

інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської 

практики; 

13) довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними 

паперами тощо) за дорученням клієнтів; 

14) надання консультаційних послуг; 

15) проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за 

дорученням Національного банку України; 

16) здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України. 

Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального 

виробництва, торгівлі, страхування [5, с.32]. 

Комерційні банки можуть створювати спілки, асоціації, інші об’єднання 

для координації своєї діяльності та захисту своїх інтересів. 

Банкам забороняється укладати письмові та усні угоди з метою обмеження 

конкуренції в банківській діяльності, а також монополізація умов надання 

кредитів, інших послуг, встановлення відсоткових ставок і розміру комісійної 
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винагороди.  

Комерційні банки не мають права без згоди Національного банку України 

зменшувати розмір статутного фонду і розподіляти резерви серед акціонерів, 

об’єднуватися з іншими банками. Вони зобов’язані додержувати економічних 

нормативів, встановлених Національним банком України. За їх порушення вони 

несуть відповідальність, передбачену законодавством про банки і банківську 

діяльність. Усі банки, розташовані на території України, повинні тримати 

обов’язкові резерви в Національному банку. 

Комерційні банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних 

ресурсів, які вони утворюють у процесі своєї діяльності. У разі потреби вони 

можуть на договірних засадах позичати ресурси один у одного, залучати і 

розміщувати у формі депозитів, вкладів і здійснювати взаємні операції, 

передбачені їхніми статутами. При нестачі коштів для здійснення кредитних 

операцій і виконання взятих на себе зобов’язань комерційні банки можуть 

одержувати позики у Національному банку України. Комерційні банки 

самостійно встановлюють відсоткові ставки за своїми операціями. Клієнти 

банку мають право відкривати свої розрахункові (поточні, валютні) рахунки в 

одному з самостійно обраних ними банків та користуватись послугами інших 

банків. Банки здійснюють розрахунки у формах, встановлених Національним 

банком України, а також прийнятих у міжнародній банківській практиці. 

Діяльність комерційних банків підлягає перевірці аудиторськими 

організаціями, уповноваженими відповідно до законодавства на здійснення 

таких перевірок. Комерційні банки публікують річний баланс і рахунки 

прибутків та збитків за формою і в терміни, встановлені Національним банком 

України, у спеціальному виданні після підтвердження аудиторською службою 

достовірності наведених у них відомостей. Комерційний банк припиняє свою 

діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, акціо-

нерні товариства та інші види господарських товариств [4]. 

Розвиток ринку фінансових послуг на Україні сприймається вкрай 

неоднозначно. Сьогодні, на жаль, доводиться констатувати, що фондового 

ринку в загальновизнаному у світі розумінні в Україні поки що не існує. Це 

зумовлено численними як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.  

Зокрема, не вироблено логічно завершеної законодавчої бази і 

депозитарної системи, окремі елементи вітчизняного фондового ринку не 

відповідають стандартам Міжнародної організації зі стандартизації. Не 

реалізовано належною мірою на практиці функції Державної комісії з цінних 

паперів і фондового ринку. До того ж в Україні вкрай незначні обсяги продажу 

цінних паперів на фондових і валютних біржах, нерозвинений вторинний 

ринок, відсутня належна інфраструктура. 

На жаль, практика регулювання українського фондового ринку дає мож-

ливість виявити чітко виражену тенденцію щодо обмеження операцій банків із 

корпоративними цінними паперами, у тому числі як депозитаріїв. Головна 

причина такої ситуації полягає у відсутності єдності регулювання діяльності 

банків на ринку цінних паперів. Операції банків на фондовому ринку прагнуть 

регулювати і Національний банк, і Державна комісія з цінних паперів і 
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фондового ринку. У результаті відомчої неузгодженості виникають суперечливі 

нормативні установки, що гальмують вихід банків на ринок послуг з обліку 

прав за корпоративними цінними паперами. 

Розглядаючи проблеми формування ринку капіталу і цінних паперів в 

Україні за сучасних умов, слід зазначити, що жодний ринок капіталу не може 

розвиватися без інтеграції зі світовим ринком капіталу, здійснення якої пору-

шує питання про допуск іноземного капіталу. Такі зв’язки дають змогу забез-

печити приплив іноземних інвестицій до нашої економіки, створити умови для 

конвертованості національної валюти, одержати допомогу від міжнародних 

фінансових організацій. 

Але інтеграція України в міжнародний ринок цінних паперів поки що за-

лишається проблематичною. На відміну від розвинених фондових ринків, угоди 

з купівлі-продажу в Україні часто укладаються не між торговцями цінними 

паперами на організованому вторинному ринку (оскільки не створено єдиного 

центру укладання таких угод), а безпосередньо між емітентом та інвестором 

або кількома інвесторами. Отож яка тоді прозорість цього ринку? 

Сучасні банки – це універсальні кредитно-фінансові установи, що можуть 

виконувати функції активного учасника фондового ринку. Це має також 

законодавче забезпечення. Але поки що банки зосередили увагу на власній 

емісії, тоді як із цінними паперами інших емітентів не працюють. Комерційні 

банки сьогодні й далі випускають цінні папери власного боргу.  

Загалом, активізації діяльності комерційних банків на ринку цінних папе-

рів сприяє немало умов. По-перше, ця діяльність поширює можливості вибору 

між різноманітними комбінаціями спрямування банківського капіталу. По-

друге, вона досить прибуткова, і банки, що не працюють на ринку цінних па-

перів, ризикують втратити значну частку свого прибутку.  

Водночас вирішальний вплив на діяльність із цінними паперами мають 

суттєві відмінності банків від інших фінансових посередників з огляду на ви-

конання загальних завдань банківської діяльності. Насамперед за допомогою 

цінних паперів банки пом’якшують суперечності між потребою підтримувати 

високий рівень ліквідності та необхідністю забезпечувати приріст залучених 

коштів, які вирішуються створенням резервів ліквідності за рахунок безризи-

кових, ліквідних та достатньо прибуткових цінних паперів. 

Таким чином, сучасний незадовільний стан інфраструктури ринку 

фінансових послуг в Україні потребує залучення в дану сферу великих 

фінансових інститутів. Комерційні банки, маючи для цього необхідні 

можливості (фінансові ресурси, велику філіальну мережу, нагромаджений 

досвід і т. д.), покликані підняти рівень інфраструктури до високих стандартів 

світового фінансового ринку. Інтеграція українських банків у світові 

депозитарні системи посилить значний приплив в економіку України 

портфельних інвестицій закордонних фінансових інститутів. 
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Т.О. Сушко  

Здобувач освітнього  ступення “магістр” 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА 

НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті досліджено сучасний стан охорони здоров’я та виявлення наявних 

проблем на пошуку шляхів їх вирішення з урахуванням світового досвіду в цій 

сфері. Напрямки та механізми реформування системи охорони здоров’я 

України та інших країн світу. Охарактеризовано напрями удосконалення 

існуючого механізму фінансування охорони здоров’я. 

Ключові слова: система охорони здоров’я, медицина, механізм фінансування, 

бюджет, джерела фінансування, сучасний стан охорони здоров’я. 

Актуальність теми. За всі роки незалежності в Україні так і не вдалося 

створити ефективну систему охорони здоров’я. Діюча система викликає 

справедливі нарікання і з боку населення, і з боку медичного персоналу, досі 

вона не здатна належним чином задовольнити потреби населення у медичній 

допомозі, забезпечити доступність, якість та своєчасність надання послуг з 

охорони здоров’я. Фінансово-економічна криза істотно загострила проблеми, 

пов’язані з наданням населенню України медичної допомоги, забезпеченням її 

доступності та належної якості [4]. Тому використання досвіду реформування 

системи охорони здоров’я в розвинутих країнах та особливо надання медичної 

допомоги хворим на туберкульоз є актуальним на даний час в Україні. 

Слід зазначити, що сьогодні перед більшістю країн світу постали значні 

проблеми у сфері охорони здоров’я, що пов’язані з демографічними і 

епідеміологічними зрушеннями, посиленням соціально-економічних 

нерівностей, дефіцитом ресурсів, розвитком технологій і запитами населення, 

які постійно зростають. Зазначені проблеми особливо загострилися в умовах 

сучасної економічної ситуації. Саме тому експерти Європейського регіону 

ВООЗ закликають уряди країн до запровадження державних програм щодо 

покращання здоров’я населення та доступності послуг з охорони здоров’я в 

умовах економічної кризи [6].  
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Аналіз публікацій та досліджень. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких проводиться аналіз сучасних пропроблем в охороні здоров'я 

показав, що зазначеним проблемам присвячена велика кількість робіт. Серед 

авторів, яких необхідно відзначити є такі: Ю.В. Вороненко, З.С. Гладун, Н.Г. 

Гойда, М.В. Голубчиков, О.М. Голяченко, В.В. заміський, В.М. Лобас, В.В. 

Пасько, Ю.В. Поляченко, В.М. Пономаренко, А.Р. Уваренко, М.М. Шутов, В.М. 

Лехан. 

Мета статті. Метою статті було дослідження сучасного стану охорони 

здоров’я на предмет виявлення наявних проблем на пошуку шляхів їх 

вирішення з урахуванням світового досвіду в цій сфері.  

Викладення основного матеріалу. Останнім часом різко активізувалися 

дискусії щодо напрямків та механізмів реформування системи охорони 

здоров’я України. Необхідність реформи не викликає жодних сумнівів, 

оскільки за роки незалежності країні не вдалося істотно просунутися в 

напрямку вирішення всіх провідних для систем охорони здоров’я цілей [4]: 

поліпшення рівня здоров’я населення та скорочення нерівності його показників 

між різними соціально-економічними групами; справедливість розподілу 

фінансових внесків, призначених для медичного обслуговування; підвищення 

чутливості системи до задоволення потреб, безпосередньо не пов’язаних із 

здоров’ям (повага до людини, її гідності тощо).  

Чинна модель системи охорони здоров’я Семашка, яка збереглася з 

радянських часів, не відповідає сучасним реаліям, оскільки вона була створена 

в умовах планової економіки і не придатна для функціонування в ринкових 

умовах. Навіть в умовах планової економіки її максимальна успішність була 

зафіксована при епідемічному типі патології і суттєво зменшилася при переході 

до неепідемічного типу патології, їй властива орієнтованість на екстенсивний 

розвиток [7, с. 67]. Крім того, основна перевага класичної системи Семашка – 

загальна доступність медичної допомоги – за роки незалежності зазнала 

істотної корозії через значне скорочення фінансування охорони здоров’я з 

відповідним зростанням формальних і неформальних платежів населення при 

отриманні медичних послуг. Водночас у політичних та експертних колах 

мусується теза про те, що за весь період незалежності в сфері охорони здоров’я 

в Україні реформи не проводилися взагалі або проводилися неефективно [2]. 

Проте в рамках Програми економічних реформ на 2010– 2014 рр. «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» були 

розпочаті масштабні перетворення в українській системі охорони здоров’я. 

Змістовне наповнення реформ ґрунтувалося на ретельно проаналізованих та 

узагальнених з урахуванням національної специфіки вітчизняними та 

зарубіжними експертами даних доказового менеджменту, передового досвіду 

країн з найбільш успішними системами охорони здоров’я, матеріалів проектів 

ЄС та Єврокомісії у сфері охорони здоров’я, які реалізовувалися в Україні в 

період 2003–2009 років [6]. 

Було організоване проведення пілотних проектів, для чого було обрано 

чотири регіони: аграрний (Вінницька область), два індустріальні 

(Дніпропетровська, Донецька області) та столичний (м. Київ). Чисельність осіб, 
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що мешкали на території пілотних регіонів, становила 26,7% населення Україні. 

Результати виконання пілотних проектів оцінювалися за даними моніторингу, 

запровадженого Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ), 

Держкомстату та Центру медичної статистики МОЗ України. 

Бюджетним кодексом України визначено жорстке розмежування видатків 

на потреби охорони здоров’я між бюджетами різних рівнів, що призводить до 

дезінтеграції територіальних систем медичного обслуговування, зберігає умови 

для існування на одній території паралельних медичних структур і створює 

перешкоди для оптимізації мережі медичних установ. Такий підхід також 

перетворює на декларовану формальність норму, зафіксовану в Основах 

законодавства України про охорону здоров’я, про право вибору пацієнтом 

лікаря та медичної установи. Крім того, пули на різних рівнях, які 

використовуються для утримання мережі медичних закладів, віднесених до їх 

відання, частково перекривають і заміщують один одного. Фрагментовані 

механізми об’єднання коштів стають головним джерелом неефективного 

функціонування системи охорони здоров’я [3, с. 125]. Розпорошеність 

фінансових коштів, поки Україна дотримувалася принципу утримання 

медичних закладів, не створювала істотних ризиків фінансової стабільності 

системи. Однак при переході до контрактних відносин між постачальниками 

послуг і їх покупцями, коли бюджетний розподіл поступиться місцем моделі 

активної закупівлі медичних послуг (бюджети на ризиковій основі), дуже 

важливим стане прийняття рішення про те, який найнижчий рівень об’єднання 

коштів буде доцільним (район/місто або регіон), і який механізм перерозподілу 

ризиків буде задіяний. У пілотних регіонах з 2012 р. на законодавчій основі 

реалізується механізм об’єднання фінансових потоків для надання первинної 

допомоги на міському/районному рівнях, для вторинної, третинної та екстреної 

допомоги – на обласному рівні. Із 2013 р., після прийняття Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу», фінансування служби екстреної допомоги 

здійснюється з регіональних бюджетів на території усієї країни. Формування 

потужних фінансових пулів створило передумови для ліквідації фінансових 

бар’єрів при наданні медичної допомоги, усунення дублювання фінансових 

потоків (ефективність використання фінансів), збільшення стійкості системи 

охорони здоров’я та створення умов для формування мережі ЗОЗ, адекватної 

потребам населення. Однак забезпеченню реальної екстериторіальності заважає 

норма українського законодавства щодо можливості бюджетного фінансування 

державних і комунальних закладів у повному обсязі, включаючи їх поточні і 

капітальні витрати, з бюджету того рівня, у чиїй власності знаходяться ці 

установи. Тому окрім об’єднання коштів для безперешкодного фінансування 

закладів вторинної та екстреної допомоги була здійснена передача майнових 

комплексів установ, що надають екстрену і вторинну (для пілотних регіонів) 

допомогу, у власність обласної територіальної громади 

Потреба у підвищенні ефективності процесу фінансування відчувається  

на кожному з трьох етапів. Як правило, гроші отримують від фізичних осіб, 

організацій і підприємств, іноді від спонсорів за межами країни. Ресурси 

можуть бути зібрані за рахунок загального державного та/або регіонального 
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оподаткування (бюджету) чи спеціального оподаткування; внесків 

обов’язкового або добровільного медичного страхування; прямих платежів 

населення [2]. 

Прямі й непрямі внески стягуються на загальнодержавному, 

регіональному й місцевому рівнях. Об’єднання фінансових ресурсів у пули є 

процесом акумулювання та управління ними для гарантування того, що 

фінансовий ризик, який виникає через необхідність оплатити медичну 

допомогу, поширюється на всіх учасників пулу, а не лише на хворих осіб. 

Головною метою такого об’єднання ресурсів є розподіл фінансового ризику, 

пов’язаного з необхідністю споживання медичних послуг [4]. Виокремлюють 

три основних способи оплати медичної допомоги: 1) надання коштів державою 

безпосередньо власним постачальникам медичних послуг (інтеграція закупівель 

та забезпечення медичними послугами) за рахунок бюджетних ресурсів та, 

іноді, страхових внесків; 2) надання інституційно відокремленим агентством 

закупівель (приміром, фондом медичного страхування чи урядовим органом) 

медичних послуг від імені населення (розподіл функцій між покупцем і 

постачальником); 3) оплата громадянами наданих медичних послуг 

безпосередньо постачальнику [2]. 

Фінансова децентралізація сфери охорони здоров’я навіть у країнах зі 

схожими домінуючими механізмами фінансування може помітно відрізнятися, 

оскільки фінансування такої галузі — це не лише залучення коштів, а й 

об’єднання фінансових ресурсів у пули та закупівля медичних послуг. Так, 

найбільші серед досліджуваних країн загальні витрати на охорону здоров’я 

були у 2013 р. у США та становили 17,1 % ВВП. Високим рівень цих витрат 

був також у Нідерландах (12,89 % ВВП), Франції (11,66 %), Швейцарії (11,47 

%) й Німеччині (11,3 %). Найбільшу роль у фінансуванні системи охорони 

здоров’я держава відіграє в Данії (85,36 % загальних витрат на охорону 

здоров’я), Норвегії (85,46 %) та Великобританії (83,56 %) [1]. 

Перевагами державного фінансування є: контроль коштів та забезпечення 

реалізації загальнонаціональних пріоритетів, головний із котрих — доступність 

медичної допомоги. Централізовані системи дають змогу досить ефективно 

стримувати зростання витрат на охорону здоров’я. Очевидно, що бюджетна 

система має як переваги, так і недоліки, проте аналіз різних систем охорони 

здоров’я показує, що застосування інших моделей також пов’язане з 

виникненням цілої низки проблем. 

Характерною формою децентралізації організації й фінансування системи 

охорони здоров’я у Великобританії є деволюція, що включає розподіл 

повноважень між центром і регіонами. На відміну від процесу децентралізації у 

сфері охорони здоров’я в інших країнах, зокрема Німеччині та США, умови 

розподілу повноважень не закріплені законодавством та конституцією, що 

зберігає основну владу в центрі, в т. ч. у сферах державної політики й 

регулювання медичної діяльності. 

Незважаючи на бюджетне фінансування галузі по всій країні, найвищу 

доступність медичних послуг у Європі та їх надання переважно державними 

установами, в різних регіонах Великобританії деволюція проявляється 
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неоднаково [7, с.65]. Так, Англія впроваджує ринкову модель управлінських 

реформ із метою підвищення якості медичних послуг, тоді як Шотландія й 

Уельс знижують ринкову децентралізацію в цій сфері та роль приватних 

медичних закладів. Окрім цього, у Шотландії є безкоштовне соціальне медичне 

обслуговування, а в Уельсі та Північній Ірландії населенню оплачуються деякі 

ліки. 

Фінансовим базисом деволюції у сфері охорони здоров’я у 

Великобританії є блокові гранти регіонам від національного уряду. Обмеження 

за напрямами їх використання чи за зобов’язаннями практично відсутні, проте 

спеціальна формула розподілу ресурсів (так звана формула Барнета) викликає 

нарікання та потребує зміни [3, с. 45]. 

Отже, в країнах із переважно державним фінансуванням системи охорони 

здоров’я більшість адміністративних, а також окремі політичні й фіскальні 

функції децентралізовано з національного до регіонального рівня 

(адміністрування медичних установ у Норвегії починаючи з 1970 р., окремі 

лікарні у Швеції з 1967 р.), із регіонального до муніципального (догляд удома у 

Швеції з 1992 р.), із національного до муніципального (регуляторний контроль і 

контроль ефективності деяких лікарень у Фінляндії з 1993 р.) [7, с.87]. У 

країнах Південної Європи з бюджетним фінансуванням цієї галузі функції 

управління й організації переважно передані з національного до регіонального 

рівня в Іспанії та Італії. Делегування повноважень зі збору доходів зазвичай 

супроводжується делегуванням відповідальності за купівлю й надання послуг. 

Із місцевих податків значна частка витрат на охорону здоров’я фінансується в 

Болгарії, Данії, Італії (з 2000 р.), Норвегії, Фінляндії та Швеції [4]. 

Основною концепцією розвитку організації й управління шведської 

системи охорони здоров’я, що включає національний, регіональний і 

муніципальний рівні, є децентралізація. Крім деяких питань національної 

політики розвитку галузі, формування профільної законодавчої бази та 

здійснення нагляду, відповідальність за охорону здоров’я покладена на 

регіональні й місцеві уряди. Отже, децентралізацію управління у Швеції було 

проведено до рівня медичної установи. Попри те, що більшість медичних 

установ країни є державними та перебувають у власності регіональних органів 

влади, вони мають певну автономію та самостійність у прийнятті 

управлінських рішень. Приватизація медичних установ не дістала значного 

поширення загалом по країні, хоча окремі регіони приватизували доволі велику 

їх кількість. 

Практично кожній із досліджуваних країн доводиться раціонально 

використовувати обмежені ресурси, що надаються суспільством на медичну 

галузь, а їхнім системам охорони здоров’я - пристосовуватися до мінливих і 

часто конкуруючих потреб у фінансах. Централізовані системи дають змогу 

досить ефективно стримувати зростання таких витрат, тоді як децентралізовані 

системи організації та фінансування охорони здоров’я, наприклад у США, не 

мають відповідного потенціалу. Американська модель функціонування й 

фінансування системи охорони здоров’я побудована на широкій політичній, 

адміністративній і ринковій децентралізації та домінуванні приватного 
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медичного страхування, частка котрого у фінансуванні галузі становить 

близько 35 % загальних витрат на ці потреби [1]. 

США мають найдорожчу у світі систему охорони здоров’я, більше того, 

протягом декількох останніх десятиліть витрати на її утримання швидко 

зростають. Завдяки таким обсягам інвестицій у медичні дослідження США 

стали лідером за інноваціями в цій галузі. Зокрема, у 2006 р. країна отримувала 

75 % загальносвітових доходів від упровадження нових біотехнологій у сфері 

охорони здоров’я та зазнала 82 % сукупних витрат на фінансування 

окресленого напряму. 

Утім, широка децентралізація та фрагментація обмежують масштаб 

перехресного субсидування між багатими й бідними, а також між здоровими і 

хворими. Наприклад, попри високий рівень витрат на охорону здоров’я, у США 

фрагментованість її системи об’єднання коштів у пули вважається однією з 

причин неефективності галузі щодо забезпечення територіальної та фінансової 

доступності медичної допомоги, досягнення більшої охопленості нею 

населення [2]. З цієї ж причини в різних штатах частка незастрахованного 

населення в його загальній кількості варіює від 3,7 до 22 %. Так, у 2013 р. 

найменшою ця частка була в Массачусетсі (3,7 %), Гаваях (6,7 %) і Вермонті 

(7,2 %), а найвищою — у Флориді (20 %), Нью-Хемпширі (20,7 %), Техасі (22,1 

%). 

За визначенням ВООЗ, системи з багатьма фрагментованими пулами 

фінансування є занадто витратними в управлінні та потребують додаткових 

механізмів координації. Аналогічним чином фрагментація проявляється в 

інших частинах системи охорони здоров’я — в управлінні лікарнями, при 

розподілі ліків і медичного устаткування. 

Децентралізація має свої особливості й у моделях фінансування галузі на 

основі соціального страхування, що поєднує бюджетне та приватне 

фінансування. У 2013 р. соціальне медичне страхування домінувало у 

фінансуванні й покритті фінансових ризиків медичної галузі, зокрема у Франції 

(95,13 % державних витрат на охорону здоров’я), Нідерландах (92,7 %), 

Німеччині (70,4 %), Чехії (92,68 %) і Словаччині (90,03 %) [1]. У країнах, де 

переважає страховий механізм фінансування системи охорони здоров’я, 

більшість адміністративних і організаційних функцій, а також частина 

фіскальних функцій делеговані приватним некомерційним організаціям 

(лікарняним касам) із метою розвитку цієї сфери на засадах саморегулювання. 

Повноваження зі збору доходів передаються фондам медичного страхування, 

котрі зазвичай також здійснюють закупівлю медичних послуг. Наприклад, у 

Австрії — 24 таких фонди, в Бельгії — понад 100 (об’єднані в п’ять організацій 

взаємодопомоги), у Франції — 19, у Німеччині — 420 (об’єднаних у сім 

асоціацій), у Нідерландах — 30 [5]. 

Різні форми децентралізації були впроваджені й у країнах Центральної та 

Східної Європи. Так, з національної в регіональну власність були передані 

лікарні в Угорщині, а також у власність місцевих громад передані медичні 

установи в Естонії та Польщі. Поряд із тим централізовані структури 
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фінансування медичної галузі були децентралізовані в регіональні фонди 

медичного страхування в Польщі, Чехії та Словаччині. 

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного етапу 

реформування в Україні була визначена позитивна тенденція відносно 

реалізації поставлених завдань реформування, проте залишилися невирішеними 

декілька проблемних питань і ризиків, пов'язаних з проведенням 

задекларованого реформування. Надалі дуже важливим є консолідація зусиль і 

керуючого апарату країни, вчених, медичної спільноти та українського 

суспільства в створенні оптимальної моделі української сфери охорони здоров'я 

з урахуванням ризиків і попереднього досвіду країни. 
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Постановка проблеми. Проблеми визначення ролі та місця 

добровільного медичного страхування в системі страхування  та в системі 

фінансування охорони здоров’я актуальні на даний час, адже більшість нашого 

населення працює в таких умовах, що можуть призвести до страхових випадків. 

Наша держава потребує законодавчого вирішення питань стосовно 

впровадження обов’язкового медичного страхування, що призведе до 

покращення стану пенсійного забезпечення. Водночас існують проблеми, які 

виникають під час детального вивчення добровільного страхування. Таким 

чином, щоб покращити відношення нашого суспільства до добровільного 

медичного страхування, держава повинна це підтримати, що таким чином має 

підвищити рівень економічного забезпечення держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вивченні проблем 

добровільного медичного страхування  використовувались праці таких 

науковців: Коваль О. А., Баздуган Я. М., Шкарпова О., Марченко Т.В., 

Бабарика О.В., Кучеренко В.З., Перловська Н.В. та багато інших вчених, але 

актуальність проблеми добровільного страхування все більше зростає. 

Метою статті є дослідження проблем добровільного медичного 

страхування та їх вплив на систему пенсійного забезпечення держави, розробка 

рекомендацій для підвищення якості та ефективності добровільного медичного 

страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найактуальніших 

проблем України є якісне забезпечення населення медичними послугами та 

підтримка їх на достатньому рівні для нормального функціонування. Проблема 

функціонування страхових процесів у нашій державі на сьогоднішній час не 

вирішена, що є підґрунтям для погіршення розвитку страхової діяльності в 

Україні.  

Основною метою добровільного медичного страхування (ДМС) є 

зміцнення здоров’я населення шляхом створення економічної зацікавленості не 

тільки людей, а й роботодавців. Головним принципом управління надання 

медичного страхування виступає принцип економічної вигоди для всіх його 

учасників, що забезпечується саморегуляцією в системі взаємодії між 

суб’єктами ринку надання медичних послуг[3, с. 8]. 

Проблематика функціонуваннястраховихпроцесів у нашійдержаві все 

щесуттєво не вирішена. Відсутністьзаконодавчоїбази, яка б свідчила про 

проведення державою активної структурної політики на ринку страхових 

послуг, і порівняно невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і 

низький рівень 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, зазначені проблеми чинять негативний 

вплив на всі види страхування, які регламентовані законодавчо-нормативною 
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базою. Особливо відчувається наявність не досить досконалих важелів 

управління в галузі медичного страхування [4, с. 96.]. 

Система обов’язкового страхування найближчим часом є не просто 

способом організації системи охорони здоров’я, а життєвою необхідністю 

відновлення медичної галузі. Обов’язкове медичне страхування повинно 

охоплювати практично все населення та задовольнятиосновніпершочергові 

потреби, але існує ряд перешкодпереважно правового характеру, що не 

дозволяютьреалізувативищевказаніпринципи: 

 - забезпечення збалансованості законодавчих актів із соціального 

страхування та загальнообов’язкового державного соціального медичного 

страхування, що суттєво підвищить стабільність галузі охорони здоров’я в 

цілому; 

 - підвищення відповідальності органів державної влади й місцевого 

самоврядування щодо зобов’язань, пов’язаних зі страхуванням пільгових груп 

населення;  

- чітке розмежування функцій і відповідальності на різних рівнях 

управління системою;  

- створення механізмів реального забезпечення захисту прав пацієнтів; 

- забезпечення дієвого контролю з боку державних органів за цільовим 

використанням коштів, що будуть виділені на данні цілі [7, с. 133]. 

Медичне страхування є формою соціального захисту населення щодо 

охорони здоров’я, воно пов’язане з компенсацією витрат громадян на медичне 

обслуговування. Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової 

суми та програми страхування, які обрані при укладенні договору страхування 

та складаєвід 0,4 до 15% відстрахової суми [9]. 

До ознак добровільного медичного страхування відносяться: 

1. здійснюються на основі добровільності, тобто на основі вільного 

волевиявлення сторін; 

2. викликано особистою потребою страхувальника в отриманні якісної 

медичної допомоги для себе, або для тих, на користь кого він укладає цей 

договір; 

3. умови добровільного медичного страхування визначаються за згодою 

сторін; 

4. обмежене строком дії договору добровільного медичного 

страхування, зобов’язання по своєчасній сплаті внесків страхувальників; 

5. не може бути обов’язковою умовою при реалізації інших прав. 

Класифікацію видів добровільного медичного страхування в Україні та їх 

особливостей наведено у табл. 1. 

В Україні з бюджету на охорону здоров’я виділяється щороку до 3,5-4,5% 

ВВП. Якщо приплюсувати до них гроші від населення, яке воно дає лікарям, то 

за рік набігає 7,5% ВВП, що дорівнює витратам провідних країн світу. Але такі 

суми, на жаль, не ефективно використовуються в країні, що в кінцевому 

результаті відбивається на її громадянах [9]. 
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Таблиця 1. Класифікація видів добровільного медичного страхування 

в Україні 
Види ДМС Безперервне страхування 

здоров’я 

Страхування здоров’я на 

випадок хвороби  

Добровільне 

страхування 

медичних витрат 

Предмет 

страхування  

Майнові інтереси, що не суперечать діючому законодавству України, 

пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю 

Страхові 

ризики 

страхування проводиться на випадок настання 

хвороби, що потребувало надання невідкладної 

медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або 

невідкладного стаціонарного лікування та 

виникнення хвороби, визначеної договором 

страхування 

захворювання 

(раптова хвороба), 

нещасний випадок, 

смерть застрахованої 

особи внаслідок 

нещасного випадку 

або раптової хвороби 

Страховий 

випадок 

Захворювання 

застрахованої особи, яке 

триває не менше 

двохтижнів; виставлення 

вимог на оплату вартості 

наданих медичною 

установою послуг 

Встановлення 

застрахованій особі 

первинного діагнозу 

захворювання, 

передбаченого 

программою 

страхування або 

смерть застрахованої 

особи в результаті 

захворювання 

Особі первинного 

діагнозу 

захворювання, 

передбаченого 

программою 

страхування або 

смерть застрахованої 

особи в результаті 

захворювання 

виставлення вимог на 

оплату вартості 

наданих медичною 

установою послуг, 

пов'язаних із 

захворюванням, 

нещаснимвипадкомаб

оіншимиподіями 

Програми 

страхування

(покриття 

витрат) 

невідкладна швидка 

допомога (та стаціонарна), 

амбулаторно- поліклінічна, 

стоматологічна, профогляд, 

супровід вагітності і 

пологи, лікувально-

озоровчі процедури 

невідкладна медична 

допомога (екстреної 

допомоги) та/або 

невідкладне 

стаціонарне 

лікування. 

витрати на лікування, 

витрати на 

транспортування, 

витрати на утримання 

супроводжуючої 

особи, витрати на 

репатріацію  тіла   

вразі смерті 

застрахованої особи 

Джерело: [10, c. 146]. 

 

Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного страхування 

в Україні. Серед них можна виділити [8]: 

- відсутність системи підготовки спеціалістів; 

- низький рівень зарплат та надходжень премій; 

- безвідповідальність страховиків перед страхувальниками; 

- відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, 

недостатню інформованість населення щодо переваг і недоліків медичного 

страхування. 
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Основною проблемою, що постає у сфері медичного обслуговування є 

невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на 

фінансування цієї галузі з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку 

корупції, розвитку тіньової економіки. Діюча система медичного забезпечення 

в Україні перебуває в глибокій фінансовій кризі, що характеризується 

нерівномірним розподілом ресурсів у системі, низьким рівнем розвитку 

надання первинної медичної допомоги, низькою часткою видатків на охорону 

здоров'я по відношенню до ВВП.Першим кроком у реформі є необхідність 

створення на рівні міст і районів центрів первинної медичної допомоги з 

повним адміністративним, фінансовим і функціональним розмежуванням їх 

діяльності від вторинного рівня. Вдосконалення системи первинної медико-

санітарної допомоги та її розвиток на засадах сімейної медицини, перш за все, 

забезпечення доступу населення не тільки міст, але й сіл та селищ, до 

кваліфікованої та сучасної медичної допомоги, а також концентрацію уваги на 

заходах профілактики хвороб на рівні сімейного лікаря.Існуюча система 

державних трансфертів до рівня села, селища та міста не дозволяє забезпечити 

якісну медичну допомогу на всіх рівнях через розпорошення наявних ресурсів. 

Тому необхідно здійснити консолідацію коштів, що виділяються на первинну 

медичну допомогу, на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного 

підпорядкування. 

На сьогоднішній час ринок страхових послуг залишається найбільш 

капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна 

кількість страхових компаній станом на 31.12.2015 становила 361, у тому числі 

СК «life»1 – 49 компаній, СК «non-life» – 312 компаній, (станом на 31.12.2014 – 

382 компанії, у тому числі СК «life» – 57 компаній, СК «non-life» – 325 

компаній) (табл.2) [9]. 

Таблиця 2. Структура валових та чистих премій медичного 

страхування  
Валові 

витрати 

Страхові премії, 2013, 

млн.грн. 

Страхові премії, 2014, 

млн.грн. 
Страхові премії, 

2015, млн.грн. 
валові чисті валові чисті валові чисті 

1487,5 1395,7 1625,4 1507,1 1929,2 1862,1 

Темпи 

приросту 

2014/2013 2015/2014 1 кв.2016/1кв.2015 

9,3 8,0 18,7 23,6 115,6 21,6 

 

Економічними заходами з підтримки добровільного медичного 

страхування можуть бути: зниження ставок оподаткування за ДМС для 

страхових компаній; звільнення від оподаткування коштів роботодавців, 

призначених на добровільне медичне страхування співробітників; створення 

умов для підвищення зайнятості та рівня доходів населення для отримання 

доступу до програм ДМС. Окремої уваги потребує роз’яснювальна робота 

серед населення, створення позитивного іміджу страхових компаній щодо 

виконання обов’язків зі страхових виплат, стимулювання переходу від тіньової 

медицини до отримання якісних передплачених страховим полісом медичних 

послуг. Така система заходів дозволить підвищити якість медичної допомоги та 
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її доступність, зменшить навантаження на державний і місцеві бюджети щодо 

соціальних виплат, сприяє формуванню соціально-орієнтованої економіки, 

покращенню рівня та тривалості життя в Україні   [10, с. 148]. 

Отже, запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні 

буде задовольняти лише основні потреби населення. Таке становище 

обумовлює необхідність пошуку дієвих механізмів, які здатні сприяти його 

вирішенню. Фінансове забезпечення наведених заходів по збереженню здоров’я 

нації країни могло б бути реалізоване за рахунок більш повного використання 

можливостей добровільного медичного страхування. 

Висновки. Досліджуючи проблему добровільного страхування в системі 

пенсійного забезпечення виявлено, що об’єктивна потреба у ньому обумовлена 

існуванням множини ризиків, при настанні яких може бути завдана шкода 

майновим інтересам громадян, через втрату здоров’я та працездатності 

внаслідок хвороби.Варто зазначити, що однією з перспективних і цивілізованих 

форм забезпечення соціальних потреб громадян у сфері охорони здоров’я є 

добровільне медичне страхування, яке відіграє суттєву роль у соціально-

економічному розвитку країни і, окрім ефективного вирішення проблем 

забезпечення якісною медичною допомогою населення та фінансування 

системи охорони здоров’я, сприяє зміцненню матеріально-технічної бази 

медичних закладів. Це дає підстави наголошувати на необхідності залучення 

страхових компаній до системи обов’язкового медичного страхування. Також є 

два чинники, які потребують постійного моніторингу для виявлення тенденцій 

до покращення – це висока вартість страхових послуг із медичного страхування 

та стабільне зростання рівняви плат за добровільним медичним страхуванням. 

У зв’язку з цим пропонується удосконалити методичні підходи щодо 

здійснення превентивних заходів при проведенні такого страхування, вважаючи 

пріоритетним напрямом розвитку добровільного медичного страхування 

фінансування страховиком профілактичних заходів, що є практичною 

реалізацією превентивної функції страхування. 
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Д.В. Чонка 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Наукова стаття присвячена дослідженню проблем оцінювання якості освіти в 

Україні. Аналізуються наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 

присвячені наданню якісної освіти. Висвітлюються існуючі окремі проблеми та 

пропонуються шляхи їх подолання. 

Ключові слова: якість освіти, стандарти вищої освіти, освітня система, 

контроль успішності,   освіта, конкурентоспроможність,  вимоги, комплексна 

державна політика. 

Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує 

інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства. Зміст освіти та її 

спрямованість відображають освітні програми та стандарти. Сучасна система 

вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам часу, є одним з 

найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, генератором 

нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. 

Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці 

важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових 

тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. 

Одним з основних напрямів діяльності держав - учасниць Болонського 

процесу є європейська співпраця щодо забезпечення якості вищої освіти. Якість 

http://forinsurer.com/stat
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освіти - це багатовимірне поняття, яке охоплює всі аспекти діяльності вищого 

навчального закладу: навчальні та академічні програми, наукову і дослідницьку 

роботу, професорсько- викладацький склад і студентів, навчально-матеріальну 

базу і ресурси. Якість освіти має відповідати міжнародним вимогам, вона 

забезпечується вищим навчальним закладом і гарантується державою. Не 

випадково питання якості освіти та її гарантування перебувають у центрі уваги 

як Міністерства освіти і науки України, так і освітянської громадськості. 

Забезпечення якісної освіти важливе при формуванні зони європейської освіти, 

а також є однією з головних умов довіри, мобільності та мотивації студентів до 

навчання в ВНЗ України. 

Враховуючи актуальність цієї проблеми, варто підкреслити, що 

забезпечення якісної освіти в державі вкрай необхідне громадянському 

суспільству, викликане потребами швидкого нарощування освітнього 

потенціалу України, забезпечення конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці як в державі, так і на міжнародному рівні. Залишається ряд 

проблем, які потребують свого вирішення: з’ясування сутності базових понять 

якості освіти; визначення процедур і показників оцінювання якості освіти; 

проведення моніторингу та прийняття управлінських рішень з метою 

забезпечення встановлених норм якості освіти на всіх її рівнях та інші [1, с.4].  

Метою дослідження є висвітлення окремих проблем оцінювання якості 

освіти в Україні, надання пропозицій щодо теоретичних шляхів вирішення цієї 

проблеми владою і громадськістю для більш ефективного використання 

конституційного права на здобуття якісної освіти на всіх щаблях національної 

освітньої системи.  

Слід зазначити, що проблеми якості освіти досліджували у наукових 

працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Н. Байдацька (педагогічні умови 

моніторингу якості навчальних досягнень), В. Бєлов, В. Логачов, Л. Віткін 

(створення та впровадження систем управління якістю вищих навчальних 

закладів), О. Вознюк, О. Дубасенюк, Н. Нестерова (оцінювання якості в 

контексті психолого- педагогічніх підходів), О. Купцова, Е. Яковлєв 

(кваліметричний підхід оцінювання), О. Локшина, О. Марушина (системний 

підхід оцінювання якості підготовки), М. Мурашко (моделювання оцінювання 

якості підготовки), Н. Сорокіна, М. Миронова (критеріальний апарат 

моніторингу якості професійного навчання), В. Лапшов, О. Ламанов, В. Фокін 

(аналіз методів оцінки якості) та інші. Однак стверджувати, що всі питання у 

цій сфері вирішені, говорити не можна.  

Якість освіти – це затребуваність отриманих знань у конкретних умовах їх 

застосування для досягнення конкретної мети та підвищення рівня життя. 

Системний підхід означає неперервність управління, послідовність і 

взаємозв’язок окремих освітніх процесів, а також їх взаємодію. Система 

менеджменту якості освіти є інтегрованою. Вона орієнтована на сучасні 

інформаційні технології, використання досягнень теорії і практики 

менеджменту. Її успішність може оцінюватися шляхом використання якісних і 

кількісних показників [7, c. 55]. 
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Виходячи з підходу до розуміння якості освіти, можна виділити такі 

показники: 

 якість викладацького складу; 

 стан матеріально-технічної бази навчального закладу; 

 мотивація викладацького складу; 

 якість навчальних програм; 

 якість студентів; 

 якість інфраструктури; 

 якість знань; 

 інноваційна активність керівництва; 

 впровадження інновацій; 

 затребуваність випускників; 

 конкурентоспроможність випускників на ринку праці; 

 досягнення випускників [3, c. 65-66]. 

Основна фігура в освітньому процесі – це викладач. Тому політика 

забезпечення якості починається з формування викладацького складу та якості 

роботи викладача. 

Якість знань визначається їх фундаментальністю, глибиною та 

затребуваністю в подальшій професійній діяльності людини. У відкритій освіті 

організацією моніторингу за кар’єрою випускників можуть займатися 

керівники регіональних центрів. Для цього доцільно створювати бази даних про 

випускників. Оскільки більшість показників якості освіти не можуть мати 

кількісної характеристики, одержання зведених показників якості та 

узагальнюючих оцінок можливе за допомогою кваліметричних досліджень. 

Як уже зазначалося, якість освіти можна розглядати з внутрішньої та 

зовнішньої позиції моніторингу [2, c.100]. 

У багатьох країнах у навчальних закладах поширений так званий 

«внутрішній моніторинг якості». Це регулярне анкетування, що проводиться 

серед учнів, студентів, а також учителів, викладачів 2-3 рази на семестр або 

півріччя. Анкети складаються з питань, що охоплюють усі сторони життя 

навчального закладу: якості викладання кожного навчального предмета, 

підручників та інших навчальних матеріалів, об’єктивності оцінок, стану 

навчальних приміщень, роботи бібліотеки, майстерень, їдальні, книгарні, 

спортивних споруд тощо. Аналіз анкет дозволяє свідчити про ефективність 

кожного вчителя, викладача, інших працівників і всіх служб та дозволяє 

своєчасно вживати відповідних заходів. Але якщо загальна освіта має 

охоплювати  всіх, то і визначати її структуру і зміст має все суспільство. Тобто 

зміст загальної освіти має бути певною суспільною угодою. До комісії з 

розробки та оцінювання змісту загальної середньої освіти повинні входити 

представники всіх сфер людської діяльності та суспільного життя: і директори 

заводів, і бізнесмени, і інженери, і лікарі, і художники, і будівельники та ін. 

Значною мірою сказане відноситься і до розробки та оцінки стандартів 

вищої професійної освіти. Необхідно залучати до цього процесу роботодавців 

(великого, середнього та малого бізнесу), спілок підприємців, професійних 
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спілок, представників політичних партій, громадських організацій тощо. 

Сьогодні в Україні є значний надлишок менеджерів, юристів, економістів і т. д. 

Але, здебільшого, випускники ВНЗ за цими спеціальностями є ніби «фахівцями 

взагалі». А насправді хороших, справжніх менеджерів, юристів і т. д. гостро не 

вистачає. 

Слід підкреслити, що рішенням Берлінської декларації, прийнятої 19 

вересня 2003 року міністрами освіти країн учасниць Болонського процесу 

ENQA, розроблені «Стандарти й рекомендації для гарантії якості вищої освіти в 

європейському просторі вищої освіти» [10], що стали основою для побудови 

системи внутрішньої й зовнішньої оцінки й гарантії якості освіти та акредитації 

європейських агенцій з оцінцки якості освіти. Вони визнають верховенство 

національних систем вищої освіти, важливість автономії освітніх закладів і 

агенцій із забезпечення якості, а також конкретні вимоги різних академічних 

дисциплін. Відповідно до них основна відповідальність за забезпечення якості у 

сфері вищої освіти лежить на кожному закладі, і це становить основу для 

справжньої підзвітності академічної системи в межах національної системи 

забезпечення якості. Тому стандарти і рекомендації спрямовані на знаходження 

необхідного балансу між розвитком внутрішньої культури дотримання якості і 

тією роллю, яку можуть відігравати процедури зовнішнього забезпечення 

якості [5]. 

Окремо слід сказати про вищі навчальні заклади зі статусом 

«національні». Збільшення їх кількості призвело, на жаль, до нівелювання 

почесного статусу і створило додаткове навантаження на державний бюджет. 

Доцільно було б розробити механізм позбавлення вишів статусу національного 

в разі невідповідності йому. А також зробити процедуру надання статусу 

відкритою і прозорою із залученням освітянської громадськості. Є й інший 

варіант: взагалі відмовитися від будь-яких статусів і запровадити суспільне 

визнання навчального закладу за його рейтингом у загальнонаціональному 

моніторингу якості освіти. Ефективними важелями впливу на якість освіти 

повинні стати ліцензування і акредитація. Їх завдання – створити дійові 

перепони неякісній організації процесу підготовки фахівців. Проблемним 

питанням є достовірність і об’єктивність висновків експертів. Причин цього, на 

мою думку, чимало. Це – недостатнє знання експертами нормативної бази, 

суб’єктивність при оцінці рівня забезпечення навчального закладу; певна 

корпоративність стосунків навчальних закладів і членів експертних комісій; 

безкарність необ'єктивних перевіряльників (при встановленні факту свідомої 

фальсифікації експертом результатів необхідно вилучати їх зі списку експертів 

міністерства). Розв’язання проблеми якості вищої освіти передбачає широкий 

комплекс відповідних дій: 

По-перше, реструктуризувати системи середньої загальноосвітньої 

профільної школи, професійно-технічної та вищої освіти в їх тісному 

взаємозв'язку, оскільки виник значний розрив між потребами суспільства та 

освітою.   

По-друге, створити нові стандарти вищої освіти, адже лише за цих умов 

можна починати формування інноваційних програм, навчальних планів і 
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діаграм підготовки бакалаврів, магістрів, докторів та реформування системи 

управління у вищій школі.   

По-третє, вдосконалити трудове законодавство відповідно до 

двоступеневості вищої освіти (бакалавр-магістр), оскільки в Україні відсутня 

узгодженість освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра з вимогами 

роботодавців. А також створити ефективну систему післядипломної освіти, яка 

б задовольняла потреби ринкової економіки.   

По-четверте, усунути істотні диспропорції системи вищої освіти та 

вдосконалити мережу вищих навчальних закладів. Бо масовість вищої освіти 

породжує проблему якості. Ефективним шляхом до підвищення інституційної 

спроможності закладів щодо здійснення якісної підготовки, досягнення 

критичних параметрів їх основної діяльності, що не потребує додаткових 

інвестицій, потрібно визнати концентрацію, укрупнення дрібних, неефективних 

і безперспективних закладів, які вводять в оману і студентів, і батьків, і 

роботодавців, і державу щодо якості своїх дипломованих випускників.  

По-п’яте, створити незалежну агенцію з оцінювання якості освіти, 

проведення сертифікованих освітніх аудитів. Визначити її статус, завдання і 

функції, розмежувати повноваження з центральним органом виконавчої влади з 

формування державної політики в галузі освіти. Оцінювання якості освітньої 

діяльності в Україні повинна бути відкритою та публічною процедурою, а 

результати перевірок і моніторингових досліджень мають бути відомі 

громадськості, замовникам і споживачам освітніх послуг.   

По-шосте, розробити комплексні критерії оцінки якості освітнього 

процесу. Розв’язання проблеми якості вищої освіти передбачає широкий 

комплекс відповідних дій. Потрібна сильна і послідовна комплексна державна 

політика, зокрема в перспективному прогнозуванні і практичному проектуванні 

національної вищої школи. Немає сумнівів у тому, що лише завдяки 

консолідації зусиль державної влади та громадянського суспільства, 

формуванню реальної державно-громадської системи управління освітою 

можна здійснити реальні й ефективні реформи в освітній галузі [9, c.10-11]. 

Потрібно зазначити, що сьогодні політичні методи роботи щодо надання 

громадянам якісної освіти в державі в основному обмежені двома крайнощами 

– нереалістичними обіцянками щорічно підвищити видатки з державного 

бюджету на освіту відповідно до Закону України «Про освіту» і замовчуванням 

складних питань. Причиною цього є відсутність ефективних інструментів 

розв’язання вищевказаної проблеми. Наслідком цього є закритість влади і 

ігнорування ролі громадськості в системі прийняття рішень щодо підвищення 

якості освіти в державі. Недосконалість системи управління освітою 

призводить до браку коштів, недостатньої прозорості їх використання, а 

розшарування суспільства на дуже багатих і дуже бідних робить менш 

доступною якісну освіту для більшості населення України. 

Отже, інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів 

підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних 

педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян 
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до якісної освіти, можливостей і свободи вибору в освіті, модернізації змісту 

освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, 

забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, 

розвитку державно-громадської моделі управління [8]. Тому, на нашу думку, 

для реалізації конституційних прав кожної людини на здобуття якісної освіти 

необхідна подальша практична співпраця законодавців з науковцями, науково-

педагогічними працівниками для впровадження поставлених завдань з 

підвищення рівня конкурентоспроможності громадян України на 

європейському світовому просторі. Якість вітчизняної  освіти в першу чергу 

залежить від педагогічної майстерності та професійності викладачів. У зв’язку з 

цим дуже важливо сформувати новий тип педагогічного та економічного 

мислення самих викладачів, активізувати навчальний процес такими 

методичними прийомами, використання яких дасть можливість тим, хто 

навчається, одержати знання, навички та певний досвід у сфері культури та 

моральних норм підприємницької діяльності, стратегічного менеджменту, 

маркетингових послуг, комерційного права, інноваційної діяльності – всього 

того, що потребує сучасний світовий освітній простір і єдині стандарти вищої 

освіти. 
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ПОРТФЕЛЕМ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти управління 

страховим портфелем в Україні: доведено що методи та інструменти 

управління страховим портфелем мають обмежений і поодинокий характер, 

тоді як в розвинених країнах така діяльність є систематичною і  відіграє 

провідну роль у забезпеченні фінансової стійкості страхових компаній та 

ефективності їх діяльності. 

Ключові слова: капітал, страхова компанія, страховий портфель, страховий 

резерв,сек’юритизація. 

У сучасних умовах завдання управління страховим портфелем 

актуалізується, перш за все, унаслідок появи ризиків, зумовлених розвитком 

інформаційних технологій і автоматизованих систем управління, а також 

ризиків, що виникають у результаті трансформаційних тенденцій щодо 

конвергенції та інтеграції сегментів фінансового ринку раніше не пов’язаних 

між собою. Крім того, необхідність дослідження питань управління 

страховим портфелем зумовлюється появою нових інструментів мінімізації 

ризиків, що дозволяють змінювати підходи до формування страхового 

портфеля, включаючи в нього більше спеціалізованих і масштабних ризиків 

без загрози втрати платоспроможності компанії. 

Отже, виникає об’єктивна необхідність у розвитку та вдосконаленні 

підходів до управління страховим портфелем страхових компаній (СПСК) з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку, зокрема його 

трансформації під впливом глобалізаційних процесів. 

Вивченню питань формування й управління СПСК присвячено багато 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, серед 

українських учених, які працювали в  зазначеній сфері, слід назвати роботи 

В. Д. Базилевича, О.  І. Барановського, Н. М. Внукової, К. Г. Воблого, О. Д. 

Вовчак,  О. О. Гаманкової, О. В. Козьменко, С.С. Осадця, Я. П. Шумелди, та 

ін. 

Разом з тим узагальнення напрацювань із зазначеної проблематики, 

накопичений досвід та отримані результати щодо інструментарію управління 

СПСК дозволяють дійти висновку про необхідність його подальшого 

розвитку в процесі трансформації фінансового ринку й конвергентних 

процесів на ньому.  

Вплив на формування величини і структури страхового портфеля 

відбувається в процесі управління ним та має на меті досягнення цілей і завдань 
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страхової компанії на страховому ринку, забезпечення оптимального 

співвідношення доходності і ризику та отримання бажаного рівня прибутку. 

В практиці вітчизняних страхових компаній застосування методів та 

інструментів управління страховим портфелем має обмежений і поодинокий 

характер, тоді як в розвинених країнах така діяльність є систематичною і  

відіграє провідну роль у забезпеченні фінансової стійкості страхових компаній 

та ефективності їх діяльності. 

Ґрунтуючись на підходах вітчизняних дослідників, представлених у 

науковій літературі [1, 2, 6, 9], сутність управління страховим  портфелем 

можна охарактеризувати як цілеспрямовану діяльність страхових компаній 

щодо коригування величини та структури страхового портфеля шляхом 

застосування актуарних методів і технічних прийомів до сукупності страхових 

ризиків, які вже прийняті або пропонуються на страхування, з метою 

досягнення цілей страхової компанії: забезпечення фінансової стійкості, 

отримання максимального рівня доходності, збереження величини власного 

капіталу, фінансового забезпечення страхових зобов’язань. 

Запропонований підхід до визначення сутності управління страховим 

портфелем дозволяє врахувати всі важливі компоненти даного поняття, а саме 

ідентифікувати суб’єктів, об’єкти та інструменти управління, врахувати етапи 

управління портфелем, а також визначити можливі цілі управління. 

Як було відзначено, серед цілей, що ставить перед собою страхова 

компанія в процесі управління страховим портфелем, можуть бути: 

- забезпечення фінансової стійкості; 

- одержання максимального прибутку; 

- закріплення позицій на страховому ринку та збереження капіталу; 

- збільшення частки ринку; 

- забезпечення приросту капіталу; 

- забезпечення платоспроможності; 

- мінімізація ризиків. 

Таким чином, страхова компанія, визначаючи головну мету управління 

страховим портфелем, автоматично зосереджується на тих видах страхування і 

формує такий тип страхового портфеля, який дозволяє досягнути поставленої 

мети. 

Ґрунтуючись на ідентифікованій головній меті управління страховим 

портфелем, повинні розроблятися стратегічні і тактичні цілі та завдання, які 

координуватимуть роботу з управління страховим портфелем в поточній 

діяльності страховика. Стратегічні цілі носять довгостроковий характер і 

уособлюють ті задачі управління, виконання яких забезпечить формування та 

підтримку бажаної структури страхового портфеля. В рамках розробки 

політики управління страховим портфелем до стратегічних завдань можна 

віднести різноманітні маркетингові заходи, у тому числі розробку асортименту 

страхових послуг, тарифної політики, політики просування певних видів 

страхових послуг. Крім того, до стратегічних цілей належить формування 

політики перестрахування, адже прийняття на страхування тих чи інших 

ризиків не можливе без наявності необхідного перестрахового покриття. 
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Розробка і виконання стратегічних завдань відбувається переважно на 

початковому етапі формування страхового портфеля – до моменту виведення 

відповідної страхової послуги на ринок. 

Тактичні цілі управління страховим портфелем спрямовані на 

забезпечення його якості та збалансованості у поточному періоді шляхом 

постійного моніторингу надходжень страхових премій і здійснення виплат, та, 

відповідно, застосовуються до уже сформованого портфеля страхових ризиків. 

Серед основних тактичних цілей управління страховим портфелем можна 

виокремити наступні: 

- проведення оперативного моніторингу показників оцінки страхового 

портфеля; 

- забезпечення безперервності надходжень страхових премій; 

- виконання зобов’язань страхової компанії, забезпечення проведення 

страхових виплат. 

Залежно від переліку цілей і завдань, а також моменту застосування 

управлінських заходів по відношенню до страхових ризиків, можна виокремити 

декілька етапів управління страховим портфелем. Перший етап управління 

починається з моменту створення страхової компанії і полягає у виборі видів 

страхування та формуванні асортименту страхових послуг, які вона надаватиме. 

Ключовими рішеннями щодо страхового портфеля на даному етапі є: 

- формування моделі (способу) управління страховим портфелем; 

- вибір типу страхового портфеля за ступенем ризику; 

- визначення прийнятної структури страхового портфеля. 

Страховий портфель компанії і підходи щодо управління ним можуть 

періодично переглядатися та змінюватися відповідно до стратегії розвитку 

страхової компанії та задач досягнення оптимального співвідношення між 

нормою прибутковості і ризиком. Реалізація першого етапу відповідає 

стратегічному управлінню страховим портфелем. 

Другий і третій етапи управління страховим портфелем стосуються 

поточної діяльності страхової компанії і полягають у застосуванні актуарних 

методів, технічних прийомів та інших інструментів управління до ризиків, що 

пропонуються на страхування, та ризиків, що вже перебувають у страховому 

портфелі, відповідно. Таким чином, основними завданнями другого етапу 

управління є проведення селекції ризиків, розробка і реалізація тарифної 

політики та здійснення маркетингових заходів. 

Основні задачі третього етапу управління полягають в оптимізації вже 

сформованого страхового портфеля шляхом проведення операцій 

перестрахування та використання інших механізмів передачі ризиків, а також 

стосуються розробки і реалізації політики врегулювання страхових збитків. 

Поточне управління страховим портфелем спрямоване на те, щоб не допустити 

погіршення проміжних показників діяльності, що стосуються величини, 

структури портфеля, його диверсифікованості, збитковості, частки власного 

утримання. 

Одним із ключових рішень, що приймаються на етапі стратегічного 

управління страховим портфелем, є вибір моделі управління. В залежності  від 
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ставлення страхової компанії до процесу відбору ризиків розрізняють активний 

та пасивний способи управління. При виборі активної моделі страхова компанія 

здійснює постійний контроль і аналіз ризиків, що приймаються на страхування. 

Регулювання структури страхового портфеля відбувається за рахунок внесення 

відповідних змін у тарифній політиці та використання інших маркетингових 

інструментів. Крім того, постійне відслідковування стану страхового ринку і 

змін у споживчому попиті дозволяє коригувати асортимент страхових послуг, у 

тому числі впроваджуючи інноваційні види страхових продуктів [9]. 

В результаті застосування активного способу управління склад і структура 

страхового портфеля змінюються дуже динамічно, а постійний моніторинг 

тенденцій розвитку страхового ринку дозволяє забезпечити високу дохідність 

такого портфеля. Зокрема, при активному управлінні портфелем оцінюється не 

тільки загальне співвідношення доходності та ризику, але й визначається 

питома вага договорів страхування з різним співвідношенням даних показників 

за видами страхування. Аналіз змін у складі і структурі портфеля за доходністю 

та ризиком має на меті не допустити зниження загального рівня доходності 

портфеля в динаміці, управляючи видами ризиків, що до нього включаються. 

При застосуванні пасивної моделі управління, структура страхового 

портфеля формується з урахуванням довгострокової перспективи, тому до його 

складу, як правило, включаються ті види страхування, що характеризуються 

низьким чи помірним ризиком. Дохідність такого  портфеля також є низькою. 

Метою застосування пасивної моделі управління страховим портфелем є 

отримання регулярних стабільних надходжень і мінімізація витрат на 

здійснення управлінських заходів та моніторинг ринку. Перегляд портфеля 

здійснюється щорічно або лише раз на декілька років. Мінімізація ризиків 

досягається шляхом формування значно диверсифікованої структури портфеля, 

тому застосування даного підходу можливе лише для класичного 

(традиційного) страхового портфеля. 

Слід зауважити, що стабільність надходжень при використанні  пасивної 

моделі управління можлива лише за умови передбачуваності зовнішнього 

середовища, стабільності страхового ринку. В умовах інфляції та економічної 

нестабільності такий спосіб управління не забезпечує достатньої гнучкості, а 

тому може, навпаки, призвести до збитків страхової компанії. Чим рідше 

переглядатиметься склад та структура страхового портфеля, тим більше його 

дохідність залежатиме від волатильності страхового ринку та 

макроекономічних показників. Відносно стабільним можна вважати лише 

ринок довгострокового страхування життя, але й на цьому сегменті 

застосування пасивного управління в кризових умовах є обмеженим. 

Узагальнено порівняльну характеристику розглянутих способів управління 

страховим портфелем представимо у табл. 1. 

Характеризуючи страховий ринок України, можна відзначити його 

динамічність, високий рівень залежності від впливу зовнішніх чинників, 

зокрема непередбачуваності законодавчих змін та макроекономічних 

параметрів. Виходячи з цього, найбільш прийнятною моделлю управління 

страховим портфелем для вітчизняних страхових компаній є активна модель. 
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Оптимізація страхового портфелю здійснюється на етапі поточного 

управління портфелем та включає заходи щодо управління ризиками, що 

пропонуються на страхування, та ризиками, які вже прийняті на страхування. 

На практиці не існує єдино можливого варіанту формування оптимального 

страхового портфелю, адже оптимальність структури визначається виходячи з 

прийнятного для страхової компанії співвідношення ризику і дохідності. 

Таблиця 1. Порівняння активної та пасивної моделей управління 

страховим портфелем 
Характеристики Активна модель Пасивна модель 

Порядок відбору 

ризиків 

Ретельний відбір ризиків з 

урахуванням змін попиту на 

страховому ринку та дохідності 

Формування диверсифікованої 

структури страхового портфеля з 

«класичним» набором послуг 

 

Частота перегляду 

страхового портфеля 

Асортимент страхових послуг і 

тарифні ставки змінюються часто 

залежно від змін кон’юнктури 

ринку 

Портфель формується на 

довгостроковий термін, 

переглядається щороку або раз на 

декілька років 

 

 

Переваги 

- дозволяє отримати вищу 

дохідність; 

- гнучкість продуктової і цінової 

політики; 

- впровадження інноваційних 

видів страхових послуг 

 

- простота управління; 

- не потребує значних витрат і 

додаткових трудових ресурсів 

 

Недоліки 

- високий рівень витрат на 

управління портфелем; 

- трудомісткість 

- низька дохідність; 

- ризик втрати доходу в умовах 

негативних змін на страховому 

ринку 

 

Рекомендації щодо 

застосування 

Значні кон’юнктурні коливання на 

страховому ринку та 

нестабільність зовнішнього 

середовища 

- стабільність страхового ринку 

та зовнішньоекономічного 

середовища; 

- довгострокове страхування 

життя 

 

Оптимізація страхового портфелю здійснюється шляхом застосування 

відповідних інструментів оптимізації, як на етапі пропозиції ризиків на 

страхування (селекція ризиків, тарифна політика), так і на етапі управління 

прийнятими на страхування ризиками (політика перестрахування та інші 

методи передачі ризиків, політика врегулювання страхових збитків). 

За видами інструментів, які використовуються для оптимізації страхового 

портфеля, розрізняють внутрішню і зовнішню оптимізацію [3]. Внутрішня 

оптимізація полягає в управлінні і перерозподілі ризиків всередині страхової 

компанії без залучення сторонніх організацій. До інструментів внутрішньої 

оптимізації можна віднести: андерайтерську політику компанії, включаючи 

селекцію ризиків та тарифну політику; створення страхових резервів; політику 

врегулювання збитків та взаємодію страхової компанії з філіями. Зовнішня 

оптимізація передбачає перерозподіл ризиків із залученням сторонніх 

організацій. Основним інструментом зовнішньої оптимізації виступає 

перестрахування. Крім того, до даної групи можна віднести використання 



Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 264 

інших методів передачі ризиків і розподілу відповідальності, зокрема 

сек’юритизацію ризиків, співстрахування, участь в страхових і перестрахових 

пулах.  

Управління фінансовою стійкістю страхового портфеля забезпечується 

шляхом формування страхових резервів, які представляють собою фонди 

фінансових ресурсів і використовуються, коли сума виплат за договорами 

страхування у поточному періоді перевищує суму надходжень страхових 

платежів. Фактично вони є величиною невиконаних на певний момент часу 

страхових зобов’язань. Існують відмінності в порядку формування страхових 

резервів компаній з лайф та нон-лайф страхування. Так, якщо перші формують 

математичні резерви (резерви довгострокових зобов’язань) та резерви 

належних виплат страхових сум, то другі створюють технічні резерви, які 

включають: резерви премій, резерви збитків та додаткові резерви страховика. 

Додаткові резерви формуються з метою підвищення гарантій виконання 

зобов’язань страхових компаній за прийнятими на страхування ризиків. 

Найпоширенішим методом передачі ризиків на вітчизняному страховому ринку 

є перестрахування. В процесі перестрахування компанія передає частину своїх 

зобов’язань перед страхувальником іншій страховій компанії, сплачуючи при 

цьому і частку страхової премії.  

Операції перестрахування відіграють важливу роль у забезпеченні 

платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній, оскільки 

дозволяють залишати на власному утриманні компаній лише ту частку ризиків, 

які вони в змозі покрити без погіршення стійкості портфеля. Окрім того, можна 

відзначити додатковий позитивний вплив перестрахування, що полягає у 

можливості приймати на страхування масштабні та унікальні ризики, а також 

впроваджувати нові види страхування [4]. 

Окрім безпосередньо перестрахування, перерозподіл ризиків може 

відбуватися шляхом участі страхової компанії у перестрахових пулах і бюро. 

Найчастіше вони створюються під найбільш збиткові обов’язкові види 

страхування, пов’язані з катастрофічними чи унікальними ризиками (авіаційні, 

транспортні, ядерні та інші). Страхові пули консолідують фінансові ресурси у 

вигляді внесків страхових компаній-учасниць та гарантують виконання їх 

зобов’язань перед страхувальниками за обумовленими ризиками [7, 8]. 

Альтернативою перестрахуванню виступає також сек’юритизація 

страхових ризиків, що полягає у використанні інструментів фондового ринку 

(облігацій, свопів та інших) для формування додаткових джерел покриття 

фінансових зобов’язань страхових компаній за визначеними видами ризиків.  

Таким чином, управління страховим портфелем нерозривно пов’язано з 

усіма бізнес-процесами страхових компаній – формуванням резервів і власного 

капіталу, перестрахуванням, андерайтингом ризиків і тарифною політикою. 

Проблемність будь-якої із зазначених сфер чи бізнес-процесів неодмінно 

відобразиться на якості та збалансованості страхового портфеля. Наприклад, 

встановлення неадекватних страхових тарифів призведе до відтоку 

страхувальників або до зниження обсягів страхових резервів і зниження 

платоспроможності компанії. Нераціональність політики перестрахування може 
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призвести до значної акумуляції у страховому портфелі небажаних або 

надмірних ризиків. Порушення в системі управління власними коштами і 

страховими резервами можуть відобразитися на скороченні маржі 

платоспроможності страховика і неможливості приймати на страхування великі 

ризики. Узагальнюючи можливі негативні наслідки неправильних тактичних і 

стратегічних рішень страхових компаній у сфері тарифної політики, політики 

відбору ризиків, перестрахування та управління власними коштами і 

страховими резервами, а також їх відображення на  якості та збалансованості 

страхового портфеля, представимо отримані висновки у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2. Вплив недоліків управління страхової діяльності на стан 

страхового портфеля компанії 
Сфера управління Можливі проблеми та 

недоліки 

Наслідки для страхової 

компанії 

Вплив на страховий 

портфель 

 

 

 

Тарифна політика 

 

 

Завищення тарифів 

Зменшення кількості 

страхувальників, 

зменшення надходжень 

валових премій 

 

Недостатній обсяг 

страхового портфеля 

 

Заниження тарифів 

Зростання рівня 

страхових виплат, 

втрата 

платоспроможності 

Зниження стійкості 

страхового портфеля 

 

Селекція ризиків 

 

Несприятливий відбір 

ризиків 

Кумуляція однотипних 

ризиків, збільшення 

частки високоризикових 

видів страхування 

Недостатня 

диверсифікованість 

портфеля, високий 

ризик портфеля 

Управління 

власним капіталом 

Неефективність 

управління статутним 

капіталом, вільними 

резервами 

Зниження 

рентабельності, 

недостатня ліквідність і 

платоспроможність 

Зменшення коштів 

для виконання 

зобов’язань перед 

страхувальниками, 

неможливість 

прийняття на 

страхування великих 

ризиків 

 

 

 

Управління 

страховими 

резервами 

Порушення вимог 

прибутковості, надійності, 

ліквідності, 

диверсифікованості при 

розміщенні резервів 

Скорочення прибутку 

страхової компанії, 

зниження фінансової 

стійкості 

Невідповідність обсягу та 

видів резервів прийнятим 

ризикам 

Недостатність коштів 

для виконання 

зобов’язань, зниження 

фінансової стійкості 

Зниження дохідності 

страхового портфеля 

 

 

 

Політика 

перестрахування 

Надмірний обсяг власного 

утримання 

Зниження фінансової 

стійкості та 

платоспроможності 

Незбалансований 

страховий портфель 

Надмірна частка 

перестрахування або 

невигідний метод 

перестрахування 

Скорочення прибутку 

страхової компанії 

внаслідок передачі 

значної частки премій 

перестраховику 

Значне скорочення 

розміру страхового 

портфеля; 

незбалансований 

портфель 
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Отже, враховуючи важливість формування збалансованого страхового 

портфеля для забезпечення стабільності та ефективності діяльності страхової 

компанії, управління страховим портфелем має бути однією з основних 

складових формування стратегії компанії, а обрані цілі управління, тип і вид 

страхового портфеля – узгоджуватися із політикою андерайтингу, управління 

резервами та перестрахування. 

Постановка різних стратегічних цілей страховими компаніями призводить 

до наявності відмінностей в структурі і складі їх страхових портфелів. У той же 

час, можна відмітити і певні спільні риси та характеристики, притаманні 

процесам формування і управління страховими портфелями вітчизняних 

компаній.  

Таким чином, управління страховим портфелем здійснюється у декілька 

етапів та включає стратегічне управління (вибір цілей, способу управління, 

типу і виду страхового портфеля) та поточне управління ризиками, що 

пропонуються на страхування, та ризиками, прийнятими на страхування. 

Проведений аналіз щодо структури страхових портфелів вітчизняних страхових 

компаній та використання інструментів їх оптимізації засвідчив невирішеність 

багатьох проблем у даній сфері, у тому числі незбалансованість структури 

страхових портфелів за ризиками та видами страхування, незадовільна політика 

врегулювання страхових збитків та проблемність використання інструментів 

оптимізації страхового портфеля. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ ПОДАТКОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
У статті досліджені особливості оподаткування вітчизняних страхових 

компаній. Визначено особливості оподаткування страхових компаній 

відповідно до податкового кодексу України. Окреслені особливий порядок 

податкового регулювання ринку страхових послуг.  

Ключові слова: страхування, податки, оподаткування, податковий механізм, 

податкова система. 

Дослідження засад податкового регулювання ринку страхових послуг є 

актуальними. Крім того, від раціональності оподаткування вітчизняних 

страхових компаній безпосередньо залежить їх конкурентоздатність та позиція 

у світовій фінансовій архітектурі, що загострює проблему гармонізації та 

уніфікації податкової системи України з розвиненими фіскальними системами, 

у яких, до речі, й досі точаться дискусії навколо проблем оптимізації 

оподаткування страховиків. 

Проблеми оптимізації оподаткування були предметом дослідження 

багатьох видатних вчених зі світовим іменем, що одночасно свідчить і про їх 

актуальність, і про їх незавершеність. Значні здобутки у розвиток теорії 

оподаткування внесли вітчизняні вчені: Андрущенко В.Л., Василик О.Д., 

Льовочкін С.В., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О., Соколовська А.М., Суторміна 

В.Н., Федосов В.М. 

Проте, ряд питань податкового регулювання ринку страхових послуг 

залишаються дискусійними, недостатньо вивченими вітчизняними фахівцями, 

недоведеними до рівня практичного використання, тому теоретичні засади і 

практика оподаткування суб’єктів страхової сфери потребують подальших 

досліджень та наукових розробок, адекватних сучасному рівню знань і 

результатам найновітніших наукових досягнень. 

Метою статті є розкриття сучасного страхового ринку як об’єкту 

податкового регулювання. 

Поступовий процес трансформації економіки вимагає від системи 

оподаткування, як інструменту державного регулювання економічних і 

соціальних процесів, враховувати інтереси держави, підприємницьких структур 

та громадян. В той же час практика свідчить про низький рівень ефективності 

вітчизняної моделі оподаткування страхових компаній, її неадекватність 

умовам функціонування ринкового господарства. 

Зростання прибутковості й рентабельності роботи страхової організації 

досягається через постійну узгодженість її доходів та витрат в цілому по 

страховому фонду. Особливо привабливим є стабільне перевищення обсягів 
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доходів над витратами, чим досягається фінансова стійкість всіх або 

переважної більшості страхових операцій. В основі її забезпечення лежать, 

насамперед, раціональні величини тарифних ставок (вигідні страховику й 

прийнятні для страхувальників), а також необхідний рівень концентрації коштів 

в страховому фонді. Саме при цій умові досягається необхідне територіальне і в 

часі рознесення збитку. 

На концентрацію засобів страхового фонду безпосередньо впливає 

постійно зростаюче число страхувальників й застрахованих об’єктів. 

Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку 

встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в 

певному році та в аспекті співвідношення доходів й витрат страховика за 

звітний період. 

Основним рушієм дискусії, навколо оподаткування страхових послуг, 

стала зростаюча тривога з приводу існуючих сьогодні широких можливостей 

для виведення за межі вітчизняної податкової системи масштабних коштів з 

використанням схем за участю страхових компаній. Система оподаткування 

страховиків істотно відрізняється від системи прийнятої для типового 

господарського товариства, що пов’язано з її особливим статусом. Через таку 

особливість страховий ринок несе податкове навантаження, яке не можна 

співвіднести з навантаженням інших галузей економіки. Зокрема, базою 

оподаткування страхових операцій є обсяг отриманих страховими компаніями 

премій, зменшений на розмір платежів, здійснених цими компаніями з метою 

перестрахування. До обрахованої таким чином суми застосовується ставка 

податку у розмірі 3% (крім операцій довгострокового страхування життя, які 

оподатковуються за ставкою 0%). 

Такий особливий податок був запроваджений з метою замінити звичайний 

- розрахований на основі валових доходів та валових видатків - податок на 

корпоративний прибуток. 

Причиною застосування особливого порядку оподаткування податком на 

прибуток доходів від страхової діяльності вочевидь є ряд технічних 

складностей, що виникають при обрахування валових доходів та валових 

витрат страхової організації, оскільки її доходи та видатки суттєво рознесені в 

часі та припадають на різні звітні періоди. 

Будь-який альтернативний податок, запроваджений на заміну податку на 

корпоративний прибуток, повинен ставити страховий бізнес в умови, що є 

принаймні наближено рівними до умов роботи інших підприємницьких 

структур, а також забезпечувати еквівалентний набір економічних стимулів для 

кожного із видів діяльності. У протилежному випадку створюватимуться 

потужні стимули для податкового арбітражу, тобто для штучного переведення 

прибутків із секторів в вищим податковим навантаженням до сектору із 

нижчим задля зменшення власних податкових зобов’язань. 

Можна виділити два найпроблемніших елементи оподаткування страхової 

діяльності, що відкривають безпосередні можливості для податкового 

планування і відтак потребують вирішення. По-перше, це норма, яка дозволяє 

страховим компаніям списувати обсяги перестрахових виплат, а, по-друге - 
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власне рівень ставки податку та база, до якої вона застосовується. 

Усунути ці схеми можна двома способами - перевівши страхові компанії 

на загальну систему оподаткування або в межах існуючої системи, усунути 

можливість зменшення об’єкта оподаткування на перестрахування. 

Ідеальний спосіб оподаткування страхового бізнесу полягає у стягненні 

податку безпосередньо з корпоративного прибутку страхової компанії. Така 

система ставила би страховий бізнес у рівні умови з іншими підприємницькими 

структурами і не створювала б економічних стимулів до податкового 

планування. Пряме оподаткування страхових прибутків покликане 

максимально точно зіставити валові доходи та витрати компанії з метою 

коректного підрахунку чистого прибутку. Попри те, що пряме оподаткування 

таких прибутків потребує надзвичайно кропіткої роботи з розробки адекватних 

податкових норм, воно все ж таки є можливим і його застосовують у багатьох 

країнах. 

Більше того, у більшості розвинених податкових систем поширеною є 

практика паралельного застосування податку на прибуток страхових компаній 

із певною формою альтернативного податку на страхову діяльність (крім 

валового обсягу премій, альтернативною базою оподаткування можуть бути 

активи, капітал, обсяг страхових резервів або страхових трансакцій). Однак у 

багатьох цих країнах прямий податок співіснує з податком на валовий обсяг 

премій (щоправда, без зменшення його на обсяг перестрахових платежів), хоча 

причини для паралельного застосування цих інструментів відрізняються між 

країнами. 

Складність податкового обліку страхової діяльності зумовила застосування 

в Україні особливої системи оподаткування страховиків (3% оподаткування 

валових доходів), що призвело до використання страхування в «тіньових» 

схемах ухилення від оподаткування. З огляду на це, податкова політика у сфері 

страхової діяльності потребує подальшого реформування, яке полягає у 

переході від оподаткування валових премій до оподаткування прибутку 

страхових компаній. 

Страховики мають право створювати на території України та за її межами, 

з правами відокремлених підрозділів страховиків, представництва, а також 

філії, що здійснюють свою діяльність тільки на території України відповідно до 

чинного законодавства України. Статті про прибуток передбачають можливість 

сплати консолідованого податку. Страхові компанії не можуть застосовувати 

метод консолідованого податку на прибуток, оскільки понесені страховиком 

витрати й амортизаційні відрахування не належать до об’єкта оподаткування 

страхової діяльності. Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний 

(податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми 

консолідованого податку, нарахованого платником податку та розподіленого 

пропорційно до питомої ваги суми валових витрат філій та амортизаційних 

відрахувань, нарахованих за основними фондами такого платника податку, які 

розташовані за місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та 

амортизаційних відрахувань цього платника податку. Оскільки питома вага 

валових витрат у загальній сумі витрат незначна, а в більшості випадків взагалі 
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її немає, то унеможливлюється застосування механізму сплати консолідованого 

податку на прибуток. У цьому разі основний податковий тягар нестиме головне 

підприємство, тож втрачається сам сенс застосування механізму 

консолідованого податку. Отже, в оподаткуванні філій страховика є ще одна 

проблема. 

Існування різних підходів до оподаткування реального сектора економіки 

та видів страхової діяльності призводить до стимулювання переведення доходів 

із секторів з вищим податковим навантаженням у сектор страхування, де воно 

значно нижче. Такий стан справ викликав занепокоєння як державних 

податкових органів, так i уряду. Адже саме різний рівень оподаткування є 

передумовою для запровадження фінансових схем за участі страхових 

організацій з метою мінімізації податків. 

Основна операційна діяльність включає надходження та витрати, які 

оподатковуються за різними ставками й мають різний об’єкт оподаткування. 

Повернуті суми зі страхових резервів, відраховані в попередні періоди, були 

вже враховані в попередньому періоді при оподаткуванні валових страхових 

платежів, крім переданих у перестрахування резиденту. Після повернення зі 

страхових резервів у новому періоді держава знову оподатковує ці кошти за 

ставкою 19%, враховуючи ці грошові надходження у складі валового доходу 

страховика. 

Однак, очевидно, що цей дохід було отримано за основною операційною 

діяльністю. Отже, це призводить до подвійного податкового навантаження на 

страховиків, хоча за логікою відсутності подвійного оподаткування цього не 

повинно бути. 

Система оподаткування страхової діяльності в Україні формувалась в 

умовах глобальної перебудови національної економіки до вимог ринкової 

системи господарювання.  

Зміни передбачені Податковим кодексом України, торкаються всіх без 

виключення суб’єктів економіки, а його впровадження є складним і досить 

довготривалим процесом, що потребує поглиблених досліджень, пов’язаних з 

оцінкою можливих результатів. 

Податковий кодекс України вносить цілу низку кардинальних змін в 

систему оподаткування страхових компаній, ефективність впровадження в 

практику господарювання доцільно оцінювати з наступних позицій [1]: 

- відповідності принципом побудови, цілям і завданням загальної 

вітчизняної системи оподаткування; 

- здатності задекларованих змін ліквідувати або при наймі знизити дію 

негативних факторів і явищ, які мають місце у вітчизняній системі 

оподаткування страхової діяльності. 

Дослідження показали, що на всіх етапах становлення оподаткування 

страхової діяльності будувалось на загальних принципах вітчизняної системи 

оподаткування, підпорядковуючись її основним цілям і завданням, 

регламентованих чинним законодавством України. В цьому аспекті можна 

констатувати, що за кількісним складом податків, що мають сплачувати 

юридичні особи, страхові компанії не мають з ними суттєвих розбіжностей [2]. 
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Особливості стосуються процесів формування та технології сплати 

окремих видів податків. Оскільки об’єктом оподаткування страхової діяльності 

був валовий дохід, а з прийняттям Податкового кодексу України став прибуток, 

то можна констатувати, що саме страхові компанії зазнали найбільш суттєвих 

змін в оподаткуванні своєї діяльності. 

Внесена також низка змін щодо умов оподаткування різних видів страхової 

діяльності. Так прибуток від страхової діяльності з довгострокового 

страхування життя (як і до прийняття Податкового кодексу України) згідно 

нових правил не оподатковуються. Однак змінені умови, що передбачають 

віднесення страхування життя до категорії довгострокове. Якщо до прийняття 

Податкового кодексу під довгостроковим терміном вважався період 10 і більше 

років, то після його прийняття від був скорочений удвічі. Тобто до 

довгострокового страхування життя відносяться всі договори заключні зі 

страховиком на п’ять і більше років. 

За новими правилами зняті обмеження з підприємств та інших юридичних 

осіб щодо віднесення на власні валові витрати страхові платежі на страхування 

своєї господарської діяльності. 

Згідно нових правил не оподатковуються договори з обов’язкових видів 

страхування у межах міжнародної системи «Зелена карта», а також страхування 

цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може 

бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. 

Порівняно із старим законодавством добавилась ще міжнародні угоди 

«Зелена картка». Як і раніше договори з перестраховиками - нерезидентами, 

рейтинг фінансової надійності яких відповідає вимогам, установленим 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання 

ринків фінансових послуг, не оподатковуються. 

В інших випадках, тобто з перестраховиками, які не мають відповідного 

рейтингу, оподаткування здійснюється за ставкою 12% суми таких виплат за 

власний рахунок у момент здійснення їх перерахування. 

Введено новий пункт, згідно якого страхування ризиків за межами 

України, які здійснюються на користь нерезидентів (крім полісів «Зелена 

картка») оподатковується за ставкою 4% від суми, що перестраховується, за 

власний рахунок страховика. 

Як відомо, будь-яка страхова компанія в Україні може перестрахувати свої 

ризики в солідних перестрахувальних компаніях з високим рейтингом на 

страхових ринках Великобританії, Німеччини, Швейцарії і т.д. або у сумнівних 

компаніях, які не мають високих рейтингів на страхових ринках країн 

Прибалтики, на Кіпрі, в офшорних зонах. 

При цьому, якщо цільове використання перестрахувальних премій у 

компаніях з високим рейтингом не викликає сумнівів, то відтік капіталу в 

Прибалтійські країни і в офшорні зони пов’язують з різними тіньовим схемами. 

Отже 12% - податок з перестрахувальних операцій українських страхових 

компаній з нерейтинговими перестраховиками - нерезидентам (до яких 

відносять компанії по «відмиванню грошей») все ще лишається актуальним і 

має на меті відсікти сумнівні компанії, імовірність відмивання через, які 
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«брудних» грошей найбільша. 

В цілому можна констатувати, що зміни передбачені Податковим кодексом 

України стосовно оподаткування страхових компаній, спрямовані на адаптацію 

вітчизняного страхування до міжнародних страхових ринків та розвиток в 

країні цивілізованих страхових і податкових відносин. 

Список використаних джерел: 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (із змінами і 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua. 

2. Єрiс Л. Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів 

підприємств [Текст] // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №2. - С. 76-87. 

 

 

І.В. Ясінська  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: д.держ упр. Мироненко М.Ю. 
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В статті проаналізовано деякі аспекти системи оподаткування юридичних 

осіб . Досліджено інструментарій системи оподаткування з метою впливу на 

фінансово-господарську діяльність. Визначено пріоритети податкового 

регулювання в умовах реформування податкової системи.  
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оподаткування, підприємницька діяльність, економіка. 

Аналіз накопичених у фіскальній сфері суперечностей свідчить про те, що 

вітчизняна податкова система не склалася як єдиний організм, у якому 

узгоджені всі функціональні підсистеми. Реалії українського сьогодення у сфері 

оподаткування, це: внутрішня неузгодженість складових системи; 

нестабільність, складність; порушення принципів економічної, соціальної 

справедливості та рівномірності; незадовільне вирішення фіскальних завдань; 

негативний вплив на стан національної економіки; низький рівень податкової 

дисципліни.  

Функціонування механізму фіскальної системи, що регулює процеси 

стягування податків з доходів фізичних осіб, в економічно розвинутих країнах 

направлено на максимальне повне врахування реальних економічних 

можливостей платників і досягнення соціальної справедливості. 

Регулюючий потенціал системи оподаткування юридичних осіб як 

інструмент впливу на їх фінансово-господарську діяльність можливо визначити 

за наступною схемою (рис. 1). 

Можливо також класифікувати та згруповати складові податкової системи, 

які впливають на фінанси суб’єктів господарювання, але у результаті загальної 

дії вище перерахованих факторів податкова система об’єктивно не може 

реагувати на класичні для ринкової економіки регулюючі впливи. Віднайти 

шляхи подолання аномалій, характерних для сучасного вітчизняного 

http://sfs.gov.ua/
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оподаткування, не можна без відповідного узагальнення причин, що їх 

спричинили. На основі цього стануть очевидними проблеми, які гальмують 

глибинні перетворення в Україні, і з’являться можливості окреслити шляхи 

переходу до нової моделі розвитку.  
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Рис. 1. Схема податкового регулювання оподаткування юридичних осіб 

 

Позитивна та ефективна трансформація українського суспільства можлива 

лише на основі комплексного використання усіх фундаментальних факторів 

суспільного прогресу. Названі суперечливі тенденції, породжені дією 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. Незважаючи на тісний діалектичний 

зв’язок, їх розмежування виявляється надзвичайно суттєвим для визначення 

практичних кроків на шляху реформування податкової системи. В іншому разі 

зменшується ймовірність досягнення позитивних результатів.  

До найбільш характерних рис недосконалості діючої податкової системи, 

що склалися з об’єктивних причин, необхідно віднести: порівняно низьку 

можливість акумулювати законодавчо встановлений обсяг податкових доходів 

(хоча ситуація із сплатою податків останнім часом покращується). Це відбулося 

внаслідок підриву об’єктивних можливостей реального сектора економіки як 

основного сукупного платника податків, передусім, за рахунок збитковості 

підприємств; переміщення податкового тягаря на все більш вузький сектор та 

коло платників податків.  

У результаті безпрецедентної нерівномірності фіскального навантаження 

на різні групи суб’єктів господарювання створюється суттєвий податковий 
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тиск, а в суспільстві виникають думки про надмірність рівня оподаткування з 

подальшими неадекватними вимогами щодо його зниження. Усе це 

супроводжується масовим наданням податкових пільг, що, в свою чергу, 

формує масове небажання інших суб’єктів господарювання сплачувати 

податки; перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного 

зростання та інвестиційної активності, стимулювання ухилення від сплати 

податків та відтік капіталів за кордон. Основне податкове навантаження 

припадає на найбільш життєздатну частину рентабельних підприємств, які 

працюють у легальному секторі.  

Серед чинників суб’єктивного походження слід виділити: глибокі 

протиріччя системи заходів і дій держави при розробці податкової політики та 

реформуванні податкової системи. Суб’єктивні наміри збільшити податкові 

надходження наштовхуються на підірвану пільговим оподаткуванням, прямими 

та непрямими субсидіями, взаємозаліками та іншими заходами з боку держави 

податкову базу; відсутність наукових основ оподаткування, недосконалість 

експертизи, незадовільна передбачуваність та оцінка законодавства і 

конкретних заходів у здійсненні податкових реформувань; недооцінку факторів 

системності та часу в проведенні реформувань, у першу чергу податкової 

системи, відсутність послідовності, стабільності в реалізації обраного курсу та 

чіткого протистояння тиску різних лобістських і зацікавлених груп;  

недостатню ефективність діючої системи податкового адміністрування і 

системи відповідальності фінансових та кредитних органів за виконання вимог 

з нарахування, обчислення і своєчасного перерахування податкових 

надходжень до відповідних бюджетів.  

Слід також наголосити на суттєвій ролі непрямих податків у забезпеченні 

стабільності соціально-економічного розвитку. Нарівні з податками, 

надходження від яких прямо залежить від величини ВВП (прогресивні 

прибуткові податки, податки на прибуток підприємств, внески на соціальне 

страхування), непрямі податки входять до «вбудованих стабілізаторів». Для 

України характерним є процес постійного відхилення від системи 

автоматичного податкового регулювання, що пов’язано з постійним 

втручанням органів законодавчої та виконавчої влади у процес формування 

податкової політики через постійну зміну податкових ставок (здебільшого по 

акцизному збору), розширення кількості податкових пільг та їх користувачів, 

зміну режиму адміністрування тощо. Тільки якщо подолати ці недоліки, 

непрямі податки можуть претендувати на роль інструментів автоматичного 

регулювання як «вбудовані стабілізатори» та сприяти стабільному соціальному 

розвитку суспільства.  

Непрямі податки чинять прямий вплив на темпи соціально-економічного 

зростання через механізм сплати ПДВ, специфічних акцизів та мита, які є 

надбавкою до ціни товару, опосередковано впливаючи таким чином на рівень 

добробуту населення країни загалом. Крім того, вони  характеризуються 

відносною рівномірністю надходжень у територіальному розрізі, що 

забезпечується характером їх справляння. Тобто основу оподаткування 

становлять доходи не підприємств, а населення, схема розселення якого, а 
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також рівень та структура доходів за групами є більш рівномірною, порівняно з 

територіальною розосередженістю різних за економічним розвитком та 

спеціалізацією підприємств. Саме цей чинник забезпечує можливість відносно 

ефективного міжрегіонального розподілу доходів. За умов значної асиметрії в 

економічному і соціальному становищі регіонів в Україні використання 

непрямих податків як засобу вирівнювання соціально-економічного розвитку 

регіонів є важливим напрямом застосування фіскальних інструментів з метою 

забезпечення стабільного розвитку українського суспільства. Водночас слід 

зазначити, що в країнах з перехідною економікою, де наявні різке падіння рівня 

життя населення та деградація продуктивних сил, рівень прояву цієї позитивної 

властивості непрямих податків може суттєво зменшуватися та зазнавати 

структурних трансформацій.  

Використовуючи непрямі податки, держава отримує можливість 

регулювати рівень доходів населення, а відтак рівень платоспроможного 

попиту населення. До того ж, диференціюючи податкові ставки, держава може 

здійснювати більш-менш рівномірний розподіл податкового навантаження на 

різні соціальні верстви населення, створювати умови для забезпечення 

державних соціальних гарантій, тим самим реалізуючи принцип соціальної 

справедливості в системі суспільного устрою.  
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У статті  розглянуто можливість застосування деяких методик зарубіжного 

досвіду у сфері оподаткування в Україні, висвітлюються актуальні питання 

місцевого оподаткування, встановлено причини їх низької фіскальної та 

регулюючої ефективності в Україні, визначено напрямки вдосконалення 

вітчизняної податкової системи. 

Ключові слова: місцеве оподаткування, місцеві податки, доходи місцевих 

бюджетів, реформування податкової системи. 

Головною ланкою у фінансовому забезпеченні органів місцевого 

самоврядування є місцеве оподаткування. Проблемою використання 

зарубіжного досвіду у  податковій системі місцевих фінансів на сьогодні є 

досить актуальним для України. Необхідність вирішення цієї проблеми 

зумовлена невдалим досвідом перенесення західних моделей ринкових реформ 

без урахування власної специфіки, наслідком чого стала тривала системна 

економічна криза.  

 Україна, із проголошенням незалежності,стала на шлях самостійного 

розвитку, на шлях побудови ринкової соціально-орієнтованої економіки. Цей 

період став становленням податкової системи, в основу якої покладено 

класичну схему податків, характерну для країн із розвиненою ринковою 

економікою. Практика використання такої класичної схеми в умовах 

перехідного періоду, в часи системної кризи та спаду виробництва, призвело до 

виникнення низки істотних проблем: збільшувалась кількість збиткових 

підприємств, зростало безробіття, ускладнювалася соціально-економічна 

ситуація в країні.Це зумовлювалося  насамперед тим, що акцент у податковій 

політиці було зроблено на фіскальну функцію, а регулюваню менше приділяли 

уваги, тому проблема побудови ефективної податкової системи лишається 

однією з найактуальніших у процесі встановлення ринкових відносин та 

закладення фундаменту для економічного зростання в Україні [1, с. 19]. 

 У сучасній економічній літературі багато уваги приділялося проблемам 

оподаткування доходів фізичних осіб,які були висвітлені в працях українських 

науковців, зокрема, В. Андрущенка, О. Василика, О. Данилова, Л. Демиденко, 

Н. Костіної, В. Суторміної, В. Федосова, Л. Шаблистої та інших. Проте, не на 

стільки,щоб стати предметом пильної уваги вчених дослідження зарубіжного 

досвіду місцевих податків та можливостей його використання в Україні.  

Метою статті є проведення порівняльного аналізу зарубіжних податкових 

систем та виявлення можливості комплексного застосування алгоритмів 

справляння податків у країнах з розвинутою економікою. З використанням 
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методик зарубіжного оподаткування зроблено розрахунки оптимальних ставок 

бюджетоутворюючих податків в Україні.  

Бюджетна і податкова політики тісно взаємопов’язані між собою. При 

цьому економічний стан країни безпосередньо залежить від організації 

бюджетної політики. Бюджетний рік має відмінні початок та кінець, але його 

тривалість однакова – 12 місяців. У багатьох країнах світу в бюджетному 

процесі беруть участь багато відомств, серед яких є Міністерство фінансів. 

Складовою ж  цього міністерства виступає податкова служба, в обов’язки якої 

входить контроль за податковими надходженнями. За систему оподаткування 

відповідає податкова політика, яка застосовується для поповнення бюджетів 

усіх рівнів, а також для стимулювання економічного зростання. Проводиться 

все за двома напрямками: визначення видів податків і встановлення податкових 

ставок та надання податкових пільг. 

В розвинених країнах податки і збори, як правило, мають високу питому 

вагу в загальній сумі грошових надходжень органів влади, на відміну від 

колишніх соціалістичних країн, де власні кошти у формі податків і зборів 

становлять відносно малу питому вагу в доходах місцевих бюджетів. У світовій 

практиці податки та збори є основою дохідної частини бюджетів більшості 

держав (рис.1). [8, с.35]  

 
Рис. 1 Частка податків та зборів в доходах бюджетів держав, % 

 

У більшості зарубіжних країн податкова політика жорсткіша, а ставки 

оподаткування вищі ніж в Україні. Але у них діють податкові системи, 

спрямовані на те, щоб зацікавити виробника залишати доходи у своїх країнах. 

Тому досить висока базова ставка оподаткування може в кінцевому підсумку 
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суттєво зменшитися за рахунок пільг. Також у платника податків є вибір 

певного варіанту сплати. Наприклад, у США податок на доходи фізичних осіб 

може розраховуватися у двох варіантах: дохід окремого громадянина або дохід 

сім’ї. 

Так, і в Україні, виходячи з низького рівня ефективності функціонування 

податкової системи, постала проблема її реформування. У першу чергу – 

одного з основних податків: податку з доходів фізичних осіб. Як відомо, при 

виборі політики оподаткування доходів громадян перш за все визначається її 

характер: пропорційний чи прогресивний. Так, із січня 2004 року ставка 

прибуткового податку з громадян була встановлена в розмірі 15 % об’єкта 

оподаткування (у перехідний період до 31 грудня 2006 року – 13 %), замість 

прогресивної шкали ставок, що діяла до зазначеного часу, із граничною 

ставкою 40 % та середньою ефективною – 17 %.  

Варто відзначити, що в країнах з розвиненою економікою частка 

індивідуального прибуткового податку в загальних надходженнях значно 

більша, ніж в Україні. Це пов’язано насамперед із запровадженням 

пропорційної ставки прибуткового податку, низькою податковою культурою 

населення та мізерним рівнем доходів. Адже на сьогодні в українському 

суспільстві ще не сформувалася ідеологія добровільної сплати податків, а тому 

велика кількість платників податків не бажає визнавати таке зобов’язання, не 

робить свого внеску в бюджети, підриваючи в такий спосіб розвиток та 

стабільність соціально-економічної політики держави. Зараз лише одиниці 

визнають обов’язок сплачувати законодавчо встановлені податки як 

конституційний [2,с.36].  

На відміну від США, де прибутковий податок сплачують заможні верстви 

населення, в Україні 95 % податку надходять із доходів до 600 грн на місяць  

[3, с. 32]. По суті порушується головний принцип прибуткового оподаткування 

– принцип соціальної справедливості, що у свою чергу також впливає  на 

частку надходжень із зазначеного податку.А ще у США запроваджено такі 

податки, як податок з продажу, місцевий прибутковий податок, податки на 

прибуток корпорацій, на спадщину, майновий податок. Більшість доходів 

надходить із невеликої кількості таких основних джерел: податок на майно, 

податок на доходи фізичних осіб, податок з продажу. 

У багатьох країнах світу виділяються певні тенденції та спільні риси при 

побудові системи оподаткування доходів фізичних осіб, однак кожна країна має 

свої характерні особливості. 

 Наприклад у доходах місцевих бюджетів Бельгії неподаткові доходи дещо 

перевищують 30%, у доходах муніципалітетів США – 27%, Норвегії – 14,5%, 

Австрії та Великобританії – 14%. Також важливим витоком доходів і 

фінансування видатків місцевих бюджетів є різноманітні міжбюджетні 

трансферти (гранти, державні дотації, субвенції та субсидії),або 

запозичення[4,с.135].  

У Швеції діють окремі умови оподаткування резидентів та нерезидентів. 

Для останніх діє єдина ставка 25 % незалежно від суми доходу. Резиденти 

сплачують податок двох видів: 
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– муніципальний – дохід до визначеної суми оподатковується за ставкою 

32 %;  

– національний податок – понад 80 % працівників, які мають доходи, 

менші за визначену суму, звільнені від його сплати. Для громадян, які мають 

доходи, що перевищують визначену суму, ставка становить 20 %. Для тих, хто 

має великі доходи ставка становить 50 %, середні – 30 %, а для 

низькооплачуваних працівників–24%.  

При розрахунку бази оподаткування з усіх доходів вираховуються витрати, 

які має робітник при одержанні цього доходу. Крім того, діє система 

персональних відрахувань [5, с. 299]. Досвід шведських колег варто переймати 

в тій частині, що стосується загальнонаціональної солідарності й 

справедливості. Шведська податкова культура, коли нерідко платник 

перераховує до казни більше половини доходу, є феноменом у світовій 

податковій практиці.  

Позитивним є використання досвіду США. У сучасних умовах із усіх 

джерел доходів Федерального бюджету США найвагомішим є прибутковий 

податок із громадян, що забезпечує понад половину загального обсягу 

федеральних податкових надходжень. Згідно з податковою системою США 

доходи фізичних осіб можуть оподатковуватися як окремо з кожного 

громадянина, так із доходу сім’ї загалом. Оподатковуваний дохід обкладається 

за прогресивною шкалою. При цьому платники податку поділяються на чотири 

категорії, які оподатковуються за різними ставками залежно від доходу. Ставка 

оподаткування коливається від 15 до 39,6 %. В останні роки з’явилася 

тенденція до зростання мінімуму доходів, що не обкладаються податком, та до 

зменшення його максимальної ставки.А ще, в США кожен штат має власну, 

відокремлену від федеральної, податкову систему. В бюджетах штатів 

найбільшу питому вагу становлять прибуткові податки з корпорацій та 

громадян, а також податок з продажу.[5,с.451].  

Менше самостійності у запровадженні місцевих податків місцевим 

органам влади, як правило, надають країни з унітарним устроєм. Місцеві 

податки умовно згрупуємо в кілька груп. Податки першої групи є 

найважливішими на місцевому рівні. Серед них найбільш поширені податки на 

нерухоме майно, дещо рідше стягуються місцеві непрямі податки (у вигляді 

акцизів і податків на продаж) та прямі прибуткові податки з фізичних і 

юридичних осіб, а також місцеві подушні податки. Податки на нерухоме майно 

вважаються найефективнішими саме на місцевому рівні. [7, с.3].  

Особливістю податкової системи України є те, що загальні риси для 

реформування системи прибуткового оподаткування були скопійовані з 

російської моделі пропорційного оподаткування зі ставкою 13 %, тобто не 

можна стверджувати, що це було економічно доцільно. Таке зменшення ставки 

податку, очевидно, є позитивним моментом для платників податків, хоча для 

бюджету означає зростання ризику його недовиконання. Плоска шкала податку 

з доходів фізичних осіб щодо вимог сталого розвитку не є раціональним 

вирішенням проблеми оптимального оподаткування. Її можна розглядати як 

певну сходинку на шляху досягнення основної мети – розбудови податкової 
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системи, адекватної вимогам сталого розвитку. Адже навіть у Росії, 

незважаючи на позитивний досвід реформи саме цього податку, багато фахівців 

розцінюють існуючий податковий режим як тимчасовий та піддають дії уряду 

значній критиці. Згідно з постулатами сучасної економічної теорії державних 

фінансів, побудованої на класичних принципах Адама Сміта, встановлення 

плоскої шкали податку на доходи громадян можна розцінювати винятково як 

негативний захід або розглядати її як тимчасову альтернативу прогресивної 

шкали.  

В Україні велика кількість багатих людей, і всі вони мають сплачувати 

країні податки. Поки що наша податкова система не відповідає реаліям і 

вимогам ринкової економіки, у якій нерухомість повинна оподатковуватися. 

Однак на сьогодні в Україні не існує технічної можливості для запровадження 

цього податку, оскільки відсутня єдина кадастрова база земель. Крім цього, не 

досягнуто консенсусу щодо методів оцінки вартості будівель і споруд, відсутнє 

розуміння того, яким саме чином необхідно запроваджувати цей податок. 

Найбільш правильним варіантом вирішення зазначеної проблеми буде 

запровадження податку на будівлі й споруди, що не є технічною проблемою, 

виходячи зі змісту декларації. І лише після повної оцінки вартості земель та 

створення єдиної інформаційної бази даних слід запроваджувати податок на 

приватне користування землею [6].  

Проте в Україні ситуація ускладнюється слабким розвитком ринку 

нерухомості, відсутністю необхідних інформаційних систем, які б 

характеризували об’єкт оподаткування.  

Реформування місцевого оподаткування повинно мати на меті 

максимізацію та стабілізацію доходів місцевих бюджетів, корегування дій 

ринкових механізмів, урахування інтересів підприємства, реалізацію соціально- 

справедливої податкової політики. Зауважимо, що основні положення, які є 

підґрунтям створення податкової системи, не повною мірою реалізовані в 

Україні.  

Система місцевих податків та зборів потребує вдосконалення відповідно 

до обґрунтованих у зарубіжній та вітчизняній фінансовій науці засад 

оптимального оподаткування. До місцевих податків, окрім загальних принципів 

оподаткування, висуваються певні характерні вимоги, зумовлені їхнім 

особливим значенням у складі фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування, забезпеченні соціально- економічного розвитку територій, 

найбільш повному задоволенні потреб населення. Система місцевого 

оподаткування повинна передбачати такі підходи до вибору місцевих податків 

[7, с.23]:  

1. Забезпечення достатніх обсягів надходжень та справедливого розподілу 

коштів. Надходження від місцевих податків і зборів мають бути відчутними у 

загальному обсязі фінансових ресурсів місцевих органів влади, а потреби 

місцевого бюджету повинні задовольнятися переважно за рахунок надходжень 

від місцевих податків і зборів.  

2. Незначні адміністративні та виконавські витрати. Істотного зниження 

адміністративних витрат можна досягти за допомогою використання єдиного 
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фіскального апарату, спільних форм і баз оподаткування при справлянні 

загальнодержавних та місцевих податків.  

3. Вплив місцевих податків на соціальну поведінку громадян не повинен 

бути суттєвим, місцеві податки не повинні сприяти переміщенню податкових 

баз. У зв’язку з цим найбільш доцільними місцевими податками є майнові 

податки та податки з доходів. Обсяг місцевих податків має бути безпосередньо 

пов'язаний з рівнем надання місцевих послуг.  

4. Рівень ефективності витрат означає, що місцеве оподаткування має 

сприяти досягненню оптимального рівня видатків органів місцевого 

самоврядування.  

Отже, можна впевнено стверджувати, що оподаткування доходів 

населення в Україні потребує докорінної перебудови, яка має базуватися на 

використанні передового зарубіжного досвіду, а не зводитися до копіювання 

моделі оподаткування інших країн. Економіка кожної держави має свої 

особливості, які варто враховувати при побудові ефективної податкової 

системи. Звичайно, держави з високим рівнем розвитку економіки при 

оподаткуванні доходів громадян вирішують завдання, які не є ключовими для 

українського суспільства. Це пов’язано з тим, що рівень розвитку нашої 

економіки значно нижчий від розвинених країн, проте, спираючись на їхній 

досвід, можна вмонтувати певні світові здобутки в українську систему 

оподаткування.  
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ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ 

У статті розглянуто значимість казначейського виконання місцевих 

бюджетів через необхідність удосконалення вітчизняної системи касового 

виконання бюджетів з метою раціонального та прозорого використання 

бюджетних коштів та покращення управління фінансовими ресурсами 

держави. 

Ключові слова: казначейське виконання місцевих бюджетів, Державна 

казначейська служба України, органи Державної казначейської служби 

України, бюджетні кошти, місцеві бюджети. 

В сучасних умовах система бюджетів держави є одним з і інструментів 

впливу на темпи розвитку економіки. Найважливішим етапом бюджетного 

процесу є виконання бюджету на якому здійснюється реалізація запланованих 

заходів та поставлених цілей держави. Одним із головних учасників виступає 

Державна казначейська служба України, завданнями якої є реалізація державної 

політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

бухгалтерського обліку виконання бюджетів та внесення на розгляд Міністра 

фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у 

зазначених сферах. Від того як буде організовано роботу Державної 

казначейської служби України залежать макроекономічні процеси у державі, 

соціально-економічний розвиток регіонів.  

Необхідність удосконалення системи касового виконання бюджетів з 

метою раціональнішого використання бюджетних коштів та покращення 

управління фінансовими ресурсами держави зумовило актуальність цієї теми. 

Виявленням особливостей та основних переваг казначейського виконання 

місцевих бюджетів займались такі науковці як: О.Осадченко, Н. Медвідь, І. 

Габа, С. Лістрова, В.Стоян, В.Тимощук та інші. 

Метою статті є виявлення особливостей казначейського виконання 

місцевих бюджетів за видатками та доходами, висвітлення основних 

позитивних переваг механізму його обслуговування. 

Головним призначенням національних казначейств є сприяння 

оптимальному управлінню державними фінансами шляхом забезпечення 

своєчасного і повного формування дохідної частини національних бюджетів 

усіх рівнів та цільового використання бюджетних коштів при одночасному 

зменшенні видатків на державне фінансування. При цьому роль казначейства у 

виконанні бюджету може бути як пасивною так і активною. Пасивна роль 

визначає, що казначейство лише виділяє ресурси бюджетним установам для 

виконання покладених на них функцій, активна – казначейство має право на 

зменшення урядових видатків і  встановлення обмежень на зобов’язання.  

В сучасних умовах інтегрована система казначейства має суттєві переваги 

для ефективного управління бюджетними коштами, а саме є основою для 

обробки та фіксації всіх фінансових операцій, пов’язаних з бюджетом, зокрема 
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в процесі формування фінансових звітів, що забезпечує здійснення фінансового 

контролю та належний рівень прозорості. Державна казначейська служба 

України посідає одне із головних місць у структурі управління державними 

фінансами та контролем за їх використанням. Таке примусове переведення всіх 

бюджетів держави на казначейське виконання призводять до зменшення 

фінансової самостійності розпорядників, зниженні мобільності управлінської 

діяльності органів місцевого самоврядування. [1] 

Позитивними аспектами казначейського виконання місцевих бюджетів є: 

1. Функціонування казначейської форми виконання бюджетів усіх 

рівнів, що призвело до певної модернізації методу перерахування коштів із 

рахунків бюджетів на рахунки розпорядників коштів. 

2. Розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках  та 

акумуляція їх на єдиному казначейському, що дає змогу своєчасно виконувати 

видаткову частину бюджету. 

3. Концентрація дохідної та видаткової частини бюджетів, що дає 

можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією у 

режимі реального часу. 

4. Формування органами Державної казначейської служби України 

достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету 

України в цілому за результатами кожного звітного періоду. [1] 

Принципова відмінність казначейської системи виконання бюджетів від 

банківської полягає в тому, що всі бюджетні кошти акумулюються на єдиному 

казначейському рахунку, який об’єднує в собі систему рахунків, які діють в 

єдиному режимі і через них органи Державної казначейської служби України 

здійснюють операції по доходах і по видатках. Прикладом недосконалості 

банківської системи є вплив світової фінансової кризи 2008 року на фінансово-

економічну ситуацію в країні. Внутрішня та зовнішня макроекономічна 

нестабільність, окремі несприятливі тенденції на грошово-кредитному та 

фондовому ринках негативно позначилися на ліквідності та платоспроможності 

банківської системи в цілому. Тим самим розміщення бюджетних коштів на 

рахунках Державної казначейської служби України та акумуляція їх на єдиному 

казначейському рахунку дали можливість бюджетним установам та 

організаціям своєчасно та в повному обсязі виконувати видаткову частину 

зведеного бюджету, що зменшило зростаючу соціальну напругу серед 

населення України. 

В умовах розвитку ринкових відносин країни постає проблема 

визначення реальних доходів бюджету з урахуванням фінансових можливостей 

і перспектив розвитку підприємницької діяльності в Україні та здійснення 

бюджетних видатків у межах наявних фінансових ресурсів. Високої значимості 

набуває правильне розподілення сфер державного і бюджетів місцевих органів. 

На державному рівні доцільне фінансування видатків, які мають вирішальне 

значення для фінансування економіки України в цілому.  На рівні місцевих 

органів влади слід залишити видатки, спрямовані на вирішення соціальних 

питань і підтримку їх економічного розрахунку, іншими словами потрібно чітко 

розподілити  компетенцію між центральними органами влади та органами 
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місцевого самоврядування на законодавчому рівні країни. Законодавством 

України є визначені принципи самостійності у складанні бюджетів усіх рівнів, 

але вони не працюють так як не зміцнені економічним механізмом. 

Позитивними факторами казначейського виконання місцевих бюджетів за 

доходами є отримання щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до 

кожного місцевого бюджету, забезпечення належного рівня управління 

бюджетними коштами, тобто скорочення терміну надходження коштів на 

рахунки місцевих бюджетів, безвідсоткове покриття касових розривів при 

виконанні місцевих бюджетів за рахунок коштів Єдиного казначейського 

рахунку, застосування органами державного казначейства процедур 

попереднього та поточного контролю до розпорядників коштів місцевих 

бюджетів, дотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності виконання бюджетів. 

Головним фактором казначейського виконання є концентрація 

бюджетних ресурсів в установах НБУ, що дозволяє уникнути ризику втрати 

бюджетних коштів та отримання додаткових коштів в результаті розміщення 

тимчасово вільних коштів на рахунках комерційних банків. [2] 

Державна казначейська служба України являється учасником системи 

електронних платежів НБУ зі створеною внутрішньою платіжною системою. 

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів 

здійснюється через таку систему на рахунки, відкриті в органах Казначейства у 

розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету. 

Органи Державної казначейської служби України забезпечують належний 

рівень управління бюджетними коштами базуючись на прозорій, оперативній 

та достовірній інформації про надходження та використання коштів щодо 

кожного окремого регіону та країни в цілому. 

Найвагомішою перевагою казначейської системи виконання місцевих 

бюджетів є створення належних умов та виконання покладених на органи 

місцевого самоврядування повноважень. Це відбувається завдяки посиленому 

контролю за використанням коштів місцевих бюджетів, отриманню від органів 

Державної казначейської служби України достовірної, повної та оперативної 

інформації про фінансові операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення 

управління бюджетними зобов’язаннями. При цьому органи місцевого 

самоврядування мають право приймати рішення у процесі виконання місцевого 

бюджету, а органи казначейства мають право щодо забезпечення та контролю 

за реалізацією цих рішень з боку розпорядників бюджетних коштів місцевого 

бюджету. [5] 

Завдяки переведенню на казначейське виконання місцевих бюджетів у 

частині доходів стало можливим запровадження нової системи міжбюджетних 

відносин та перерахування міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів. 

Це спричинило зробити прозорими міжбюджетні відносини, надало можливість 

володіти достовірною інформацією про перерахування міжбюджетних 

трансфертів у режимі реального часу і надавати звітні дані зацікавленим 

органам з метою здійснення аналізу й прийняття управлінських рішень. [4] 
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Таким чином, Державна казначейська служба України посідає одне із 

провідних місць у структурі управління державними фінансовими ресурсами та 

державного контролю. Розробляються та впроваджуються шляхи вирішення 

проблем пов’язаних із казначейським виконанням місцевих бюджетів та 

використанням бюджетних коштів. Саме правильна та чітка послідовність дій 

дозволять забезпечити якісне обслуговування усіх рівнів. Функціонування 

казначейської системи дозволяє на підставі визначених обсягів реальних потреб 

найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити 

безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес 

виконання місцевих бюджетів ефективнішим. 

Впровадження казначейського виконання місцевих бюджетів стало 

важливим кроком у напрямках створення єдиного механізму для впровадження 

засад реформування міжбюджетних відносин, формалізації єдиних процедур 

управління видатками на всіх стадіях виконання бюджету, посиленням 

поточного контролю за дотриманням фінансової дисципліни та попередження 

нецільового використання бюджетних коштів. Основним стало запровадження 

єдиного механізму управління коштами державного та місцевих бюджетів. 
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 Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

В статті розглянуто сутність фінансової стійкості підприємства. Виділено 

основні її ознаки, охарактеризовано показники фінансової стійкості 

підприємства, внутрішні та зовнішні  фактори, що впливають на неї. 

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансові ресурси, коефіцієнти 

фінансової стійкості, внутрішні фактори, зовнішні фактори. 

Постановка проблеми. Фінансова стійкість підприємства є однією з 

головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємства. В процесі функціонування 

підприємства, для того, щоб розвиватися повинні зберегти не лише стійкість 

свого становища, але й збалансувати свої внутрішні можливості з впливом 

зовнішнього середовища для досягнення нової якості. 

 Об’єктивна поточна оцінка та прогнозування у сучасних ринкових умовах 

досяжного рівня економічної стійкості будь-якої економічної системи є однією 

із найважливіших характеристик, яка базисно формулює передумови її 

функціонування й розвитку. Кризові та посткризові умови діяльності сучасних 

підприємств, стагнаційні процеси глобального економічного середовища, 

банкрутство відомих компаній, які нещодавно оцінювалися фінансово 

стійкими, викликають потребу розроблення адекватних методик оцінювання 

фінансової стійкості сучасних суб’єктів господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансову стійкість підприємства 

висвітлено в багатьох працях як вітчизняних, так й іноземних авторів. Значний 

внесок зробили Бугай В. З., Савицька Г. В., Поддєрьогін А. М., Рудницька О. 

М., Коробов М. Я., Шмигель О. Є., Гончаренко О. М., Крамаренко Г. О., Цал-

Цалко Ю. С., Журавльова О. Є., Ізмайлова К. В. та інші. Разом з тим 

оцінювання фінансової стійкості потребує подальшого дослідження, оскільки 

кожен з авторів пропонує різні підходи до визначення даного поняття, які 

характеризують тільки окремі аспекти цієї досить складної економічної 

категорії. 

Метою статті є розкриття змістових параметрів фінансової стійкості 

сучасного підприємства, узагальнення методичних підходів до встановлення 

фінансової стійкості сучасних підприємств, аналіз якісної характеристики 

показників для оцінювання цієї категорії. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи будь яку соціально-економічну 

систему, в тому числі підприємство, неможливо оминути проблему її стійкості. 

Адже саме стійкість до негативного впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників є 

важливою якісною характеристикою, індикатором «здоров’я» та 

життєдіяльності такої системи. Під фінансовою стійкістю підприємства 

розуміють забезпечення запасів і витрат джерелами коштів для їх формування. 

Фінансова стійкість - це  стан підприємства, коли воно є платоспроможним, 

тобто,  обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов'язань. 
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Іншими словами, фінансова стійкість підприємства - це таке його становище, 

коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок 

грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує 

самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених 

джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням 

вартості матеріальних оборотних активів (запасів та витрат) до величини 

власних та позикових джерел коштів для їх формування.  Особливої уваги 

потребує дослідження стійкості фінансової підсистеми, в умовах тривалої 

фінансово-економічної кризи, діяльність якої  спрямована на забезпечення його 

стабільного розвитку..  

Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов 

життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства 

характеризує ефективність операційного, інвестиційного і фінансового 

розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, постачальників, 

власників [1, с. 40]. 

В економічній літературі щодо трактування сутності фінансової стійкості 

не існує єдиної думки. Так, під фінансовою стійкістю підприємства розуміють 

характеристику стану фінансових ресурсів підприємства та результативність їх 

розміщення; ступінь залежності підприємств від залучених джерел 

фінансування; результат діяльності; стан рахунків підприємства, які гарантують 

його платоспроможність; ліквідність; прибутковість та кредитоспроможність. 

Поняття «фінансова стійкість» розглядається у вузькому та широкому 

значеннях. Так, у вузькому значенні фінансову стійкість розглядають як одну з 

складових оцінки фінансового стану підприємства, яка характеризує «такий 

стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення 

зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним» [2, с. 141].В широкому 

розумінні поняття «фінансова стійкість» включає, крім ефективного 

формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, оптимальну 

структуру активів, а також передбачає задовільні параметри діяльності 

підприємства [3, с. 530]. 

Сьогодні багато моделей і систем оцінювання ринкової позиції 

підприємства ґрунтуються на показниках чистого (позитивного, вільного) 

грошового потоку. Дотримуючись позиції про характеристику фінансової 

стійкості показником позитивного чистого грошового потоку, ставить 

концептуальні засади такого оцінювання у порівняння доходів над витратами і 

раціональне та ефективне маневрування грошовими коштами. Такі засади 

встановлення фінансової стійкості недостатньо враховують рівновагу активів і 

капіталів підприємства для забезпечення умов свого функціонування у 

майбутньому. Тобто, багатофакторність інтегрального показника фінансової 

стійкості спирається на «…результативність, яка визнається інформаційним 

полем поєднання даних фінансових, облікових, маркетингових та інших 

підсистем; результатом розвитку такого підходу є формування потужного 

ринку інформаційно-програмних рішень з управління результативністю 

бізнесу»  [7, с. 90]. 
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Важливе значення при дослідженні сутності поняття «фінансова стійкість» 

має виділення основних ознак, що їй притаманні. На рисунку 1 представлено 

ознаки фінансової стійкості підприємства, що характеризують його з різних 

сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основні ознаки фінансової стійкості підприємства 

 

Слід погодитися з тим, що фінансова стійкість забезпечує стабільність 

діяльності підприємства. Дійсно, у довгостроковій перспективі стійкість 

підприємства обумовлюється його стабільним фінансовим станом, 

інвестиційним кліматом, виробничим процесом. 

Фінансова стійкість підприємства гарантує збереження його 

платоспроможності і кредитоспроможності. Цілком зрозуміло, що раціональна 

структура капіталу підприємства дозволить вчасно сплачувати за 

невідкладними борговими зобов’язаннями, при цьому діяльність підприємства 

може розширюватися за рахунок позикових кредитних ресурсів. Отже, 

фінансово стійке підприємство має переваги над іншими суб’єктами 

господарювання в отриманні кредитних ресурсів, інвестиційних коштів, підборі 

постачальників сировини, персоналу тощо. 

Для того, щоб підприємство стабільно розвивалося, потрібно підтримувати 

фінансову стійкість при будь-яких ринкових коливаннях, циклічності 

діяльності, тобто в умовах ризикових ситуацій, що доводять у своїх роботах 

Савицька Г. В., Мамонтова Н. А., Ізмайлова К. В. та інші дослідники. У 

наукових працях визначається, що стійкість має підтримуватися у рамках 

припустимого ризику, тобто ризику, який можна передбачити заздалегідь. 
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Наступною ознакою фінансової стійкості, яка перетинається з 

попередньою, виділено вміння підтримувати стабільність в умовах зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Вкрай важливим є адаптація до 

негативної дії факторів у динамічному оточенні, вміння вчасно їх прогнозувати, 

пристосовуватися до нових господарських реалій, особливо в умовах кризи. 

Фінансова стійкість визначається ефективним використання фінансових 

ресурсів підприємства. Важливість цієї ознаки полягає у тому, що від 

ефективності розподілу і використання цих ресурсів залежить реалізація 

розширеного відтворення, бізнес-проектів, програм розвитку, тобто усе 

фінансове положення підприємства у перспективі [5, с. 238-241]. 

Розроблена система показників, які у вітчизняній і світовій практиці 

використовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства. Основними із 

них є: 

- коефіцієнт концентрації власного капіталу або коефіцієнт автономії 

(характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень, 

визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку 

балансу); 

- коефіцієнт фінансової залежності (показник, обернений до коефіцієнту 

автономії, зростання цього показника обумовлює збільшення частки позичених 

коштів у фінансування підприємства); 

- коефіцієнт маневреності власного капіталу (показник показує, яка 

частина власного капіталу використовується для фінансування поточної 

діяльності, визначається як відношення власного капіталу до оборотних 

активів); 

- коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними 

коштами (характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення 

незалежної фінансової політики, визначається як відношення власних 

оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів); 

- коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу або коефіцієнт 

фінансової стійкості (показник характеризує фінансову стійкість підприємства, 

він показує скільки грн. власного капіталу припадає на 1 грн. залученого 

капіталу); 

- коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (показник 

зворотний попередньому, він показує скільки грн. залученого капіталу 

припадає на 1 грн. власного капіталу); 

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (показує, яка 

частина оборотних активів забезпечується за рахунок власних засобів); 

- коефіцієнт відношення реальних активів і вартості майна (показує 

скільки грн. реальних активів припадає на 1 грн. вартості майна, коефіцієнт 

характеризує потенційні можливості активів підприємства); 

- коефіцієнт поточних зобов'язань (характеризує питому вагу поточних 

зобов'язань в загальній сумі джерел формування); 

- коефіцієнт довгострокових зобов'язань (характеризує частку 

довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел формування) [6, с. 180]. 
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На фінансову стійкість підприємства впливають ряд факторів, які повністю 

або частково залежать від підприємства чи є незалежними. Багато джерел 

надають різні класифікації факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, але окремо 

немає загальної картини для повного розуміння їх впливу. У зв’язку з цим 

представимо одну з найбільш повних існуючих класифікацій факторів, що 

впливають на фінансову стійкість підприємства (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість  

підприємства 

 

Аналізуючи ситуацію, що склалася в Україні, можемо зробити висновок, 

що на сьогоднішній день істотно впливає на фінансову стійкість фаза 

Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

Ринкові фактори: 

посилення монополізму на ринку; 

істотне зниження попиту; 

зріст пропозиції товарів-субститутів; 

нестабільність валютного ринку; 

зниження активності фондового 

ринку. 

Загальноекономічні фактори: 

спад обсягу національного доходу; 

зріст інфляції; 

нестабільність податкової системи; 

нестабільність чинного законодавства; 

зниження рівня реальних доходів 

населення; 

зріст безробіття. 

Інші фактори: 

політична нестабільність; 

негативні демографічні тенденції; 

стихійні лиха; 

погіршення криміногенної ситуації. 

Незалежні від діяльності підприємства 

(зовнішні або екзогенні фактори) 

Залежні від діяльності підприємства 

(внутрішні ендогенні фактори) 

Операційні фактори: 

неефективний маркетинг; 

низький рівень використання 

основних засобів; 

недостатньо диверсифікований 

асортимент продукції; 

неефективний виробничий 

менеджмент. 

Інвестиційні фактори: 

істотні перевитрати інвестиційних 

ресурсів; 

недосягнення запланованих обсягів 

прибутку по реалізованим проектам; 

неефективний інвестиційний 

менеджмент. 

Фінансові фактори: 

неефективна фінансова стратегія; 

надмірна частка позикового капталу; 

зростання дебіторської 

заборгованості; 

висока вартість капіталу; 

перевищення допустимих рівнів 

фінансових ризиків; 

неефективний фінансовий 

менеджмент. 
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економічного циклу, у якій перебуває економіка країни. У період кризи 

відбувається відставання темпів реалізації продукції від темпів її виробництва. 

Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. 

Знижуються в цілому доходи суб’єктів економічної діяльності, скорочуються 

відносно й навіть абсолютно масштаби прибутку. Все це веде до зниження 

ліквідності підприємств, їхньої платоспроможності, а в цілому й фінансової 

стійкості підприємства, оскільки у період кризи підсилюється серія банкрутств. 

Процес врахування впливу зовнішніх і внутрішніх, об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

незалежно від його розміру, є дуже складним та потребує подальшого 

вивчення. 

Фінансова стійкість підприємства визнається найголовнішою 

характеристикою фінансового стану і фінансової рівноваги будь-якої 

економічної системи. 

Відповідно до вироблених засад оцінювання фінансової стійкості 

підприємства, аналітичні процедури здійснюють на основі системи 

коефіцієнтів, які різнобічно характеризують структуру капіталу та його 

розміщення. Серед численних факторів, які формують характеристику 

фінансово – майнової позиції підприємства на ринках капіталів, інвестицій і 

товарів, провідними є показники його платоспроможності, ліквідності та 

фінансової стійкості загалом. Методичними рекомендаціями для оцінювання 

ліквідності передбачено використовувати 11 відносних показників. 

Переважна більшість показників є коефіцієнтами співвідношення, що 

характеризують маневреність оборотних засобів, поточну, швидку і абсолютну 

ліквідність, покриття запасів, фінансову автономію, а також процентні 

відношення оборотних коштів в активах, питому вагу запасів в оборотних 

активах, власні оборотні кошти у загальній величині оборотного капіталу, 

власні оборотні кошти у покритті запасів. З наведеної узагальненої і 

концентрованої характеристики показників ліквідності видно, що вони по суті 

різнобічно вимірюють рівень платоспроможності. А тому «виняткового 

значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б 

характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових 

відносинах, обґрунтування методики визначення його фінансової стійкості, 

основних критеріїв та показників й встановлення місця цієї оцінки в системі 

фінансового менеджменту» [8, с. 35]. 

У сучасній фінансово-економічній архітектурі фінансову стійкість 

необхідно розглядати на засадах багатофакторності, що поєднує сталість і 

стабільність функціонування сучасного суб’єкта економіки. З одного боку, 

фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, 

незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури. З іншого боку, 

досягнення фінансової стійкості підприємства забезпечується досягненням 

раціональних параметрів діяльності й ефективним розміщенням економічних 

ресурсів як потенціалу забезпечення майбутнього функціонування. 

Висновки. В ринковій економіці фінансова стійкість підприємства 

виступає головною умовою життєдіяльності і основою стабільності стану 
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підприємства. Під фінансовою стійкістю підприємства розуміється властивість 

підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу досягнення стану фінансової рівноваги і здатність не лише 

утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні 

характеристики діяльності підприємства, але й функціонувати та розвиватися. 

Чинниками і факторами забезпечення фінансової стійкості сучасного 

підприємства як відкритої соціально-економічної системи є не тільки його 

внутрішній потенціал, спрямований на досягнення цілей економічного 

розвитку, а й зовнішні економічні умови, які значно впливають на продуктивну 

силу (ефективність) фінансово-економічного потенціалу будь-якого суб’єкта 

економіки. Недостатня фінансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює 

неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, що 

збільшує витрати на їхнє утримання, стримує темп розвитку підприємства. 

Тому правильність підходів до кількісної оцінки фінансової стійкості 

підприємства вкрай важлива для нього, бо дає змогу виявити причини 

фінансової дестабілізації, розробити й реалізувати конкретні заходи щодо 

усунення першопричин. 
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здобувач вищої освіти 

                                         Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  

РЕГІОНУ  

В статті проаналізовано особливості формування комунальної власності в 

умовах адміністративної реформи та стрімкого розвитку ринкових відносин. 

Досліджено сутність комунальної власності. Визначено основні напрямки 

реформування комунальної власності. 

Ключові слова: власність, комунальна власність, регіон, самоврядування, 

комунальні послуги. 

Процеси регулювання соціально-економічного розвитку території є 

першочерговими для органів місцевого самоврядування. Місцеві органи 

відповідають за надання послуг населенню і опосередковано впливають на 

переважну більшість елементів місцевої інфраструктури. Це потребує передачі 

місцевим органам нових господарських повноважень, особливо в сфері 

запровадження антимонопольних заходів, становлення ринку праці, реформи 

земельних відносин, соціального забезпечення. Для ефективного 

функціонування регіональних економік першочерговими є структурні реформи, 

зокрема формування інституту комунальної власності, роздержавлення та 

приватизації власності, що належить органам місцевого самоврядування (в 

першу чергу це стосується переданих у комунальну власність територіальних 

громад об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури - дитячих 

дошкільних закладів, підприємств у сфері торгівлі та надання щоденних послуг, 

громадського харчування, місцевої господарської діяльності та житлово-

експлуатаційних послуг). 

Метою даного дослідження є вивчення особливостей формування 

комунальної власності в регіонах  України. 

Дослідженням проблеми розвитку підприємств комунальної власності  в 

сучасних умовах займались українські вчені та аналітики, а саме: Алексеєв А., 

Толуб’як В., Забаштанський М.М.. та ін. Проте, незважаючи на багаторічні 

дослідження, велике коло питань залишаються невирішеними. 

Розподіл суб’єктів господарювання між державним і комунальним 

секторами економіки актуалізується необхідністю запобігання надмірній 

концентрації управлінських ресурсів на державному рівні. Крім того, 

залишаються невирішеними проблеми управління майном: в районах 

управління державним майном може здійснюватися на вищих щаблях влади – 

обласними державними адміністраціями. Неузгодженість процесу 

розмежування об’єктів власності не дозволяє регіонам бути самостійними 

господарюючими суб’єктами. Тому перед органами місцевого самоврядування 

постає проблема формування і управління підприємствами комунальної форми 

власності. 

В Україні комунальна власність формується шляхом передачі майна із 

державної власності або викупу органами місцевого самоврядування. 

Об’єктами передачі державної власності у комунальну власність 
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територіальних громад сіл, селищ, міст або у спільну власність територіальних 

громад є: цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх 

структурних підрозділів, нерухоме майно (будівлі, споруди, у т.ч. об’єкти 

незавершеного будівництва, приміщення); інше окреме індивідуально 

визначене майно підприємств; акції (частки, паї), що належать державі або 

суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств; 

житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури, які перебувають у 

повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних 

підприємств, установ, організацій або не увійшли до статутних фондів 

господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) 

[1].  

Проблема формування комунальної форми власності має три аспекти: 

фінансово-економічний, соціальний, управлінський. У фінансово-економічному 

аспекті внаслідок слабкості матеріальної бази місцевого самоврядування і 

недостатності повноважень щодо її посилення виникає незацікавленість 

місцевих органів у розвитку економічного потенціалу підвідомчої території, 

підвищенні її інвестиційної привабливості, часто до порушень прав і законних 

інтересів підприємців. Це проявляється у невикористанні найбільш ефективних 

механізмів розподілу комунального майна, що має залучатися у 

підприємницьку діяльність (виділення земельних ділянок і здача в оренду 

нежитлових приміщень поза конкурсної процедури, неприйняття заходів щодо 

покриття витрат при неякісному виконані робіт підрядниками за договорами і 

т.п.). 

У соціальному аспекті перерозподіл об’єктів комунальної власності між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування не завжди 

відбувається відповідно до розподілу повноважень щодо надання суспільних 

благ та послуг мешканцям територіальної громади. Виникають суперечності у 

фінансуванні окремих об’єктів галузевої та підвідомчої підпорядкованості, які 

розташовані на території юрисдикції органів місцевого самоврядування і 

послугами яких користуються мешканці територіальної громади. Вирішення 

також потребує і таке питання, як фінансування переданих в комунальну 

власність відомчих соціальних об’єктів підприємств – житлових будинків, 

поліклінік, дитячих садків. 

В аспекті управління реформування відносин власності не в повній мірі 

відповідає проголошеним принципам децентралізації: управління об’єктами 

спільної власності делеговано органами місцевими самоврядування місцевим 

державним адміністраціям. Однак реальна децентралізація повноважень 

відбувається тоді, коли об’єкти спільної власності передаються в управління 

виконавчим органам місцевих рад на рівні територіальних громад сіл, селищ та 

міст. У протилежному випадку ці об’єкти залишаються у віданні державних 

органів, що може бути засобом контролю органів місцевого самоврядування. 

Чинниками, що гальмують розвиток управління об’єктами комунальної 

власності, також є: відсутність достатньої кількості кваліфікованих менеджерів, 

обмеженість інвестиційних можливостей.  
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В Україні переважна частина об’єктів комунальної власності належить до 

соціально-культурної сфери житлово-комунального господарства. За сучасних 

економічних умов і внаслідок впливу суб’єктивних чинників підприємства 

житлово-комунального господарства є здебільшого збитковими, що потребує 

залучення до функціонування цієї сфери приватного сектора. Рівень 

приватизації комунального майна в Україні такий, що місцеві органи через 

місцеві бюджети фінансують надання послуг, які по суті є приватними, а не 

громадськими: будівництво, утримання комунального житла, надання 

комунальних послуг, оренда соціальних об’єктів. Натомість у сфері 

нерухомості та надання комунальних послуг не спостерігається суттєвого 

прогресу ринкових відносин. 

Тим не менш, інтенсивні процеси роздержавлення підприємств 

комунальної форми власності призводять до зменшення кількості об’єктів, що 

перебувають у розпорядженні місцевих органів. Однак досвід інших країн 

засвідчив, що кількість підприємств комунальної форми власності у 

розпорядженні місцевих органів є показником рівня економічної 

децентралізації. Тому з метою підвищення рівня та якості надання послуг 

соціального характеру місцеві органи повинні знаходити раціональні пропорції 

між комунальними підприємствами та суто приватними об’єктами. 

Доходи від операцій із комунальною (муніципальною) власністю у 

розвинених країнах створюють фінансову базу місцевих органів, зокрема, 

податкову базу місцевих бюджетів. Комунальне майно виступає заставою для 

отримання кредитів і випуску місцевих позик, є об’єктом продажу. В Україні 

податок на прибуток підприємств комунальної форми власності зараховується 

до місцевих бюджетів і не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Однак надходження від нього не перевищують 1-2 % у доходах 

місцевих бюджетів. Тим не менш, не маючи значного фіскального значення, 

об’єкти комунальної власності є основними ланками, через які держава має 

змогу забезпечувати надання послуг соціальної сфери, а органи місцевого 

самоврядування – впливати на соціально-економічний розвиток території. 

Різносторонні функції комунальних підприємств дозволяють говорити не 

лише про необхідність приватизації таких підприємств, але і про розрізнення 

двох груп у сукупності самих об’єктів комунальної форми власності – об’єкти 

соціального характеру та суто комерційні об'єкти. Перша категорія об’єднує в 

собі об’єкти, що забезпечують життєдіяльність територіальної громади – 

мережа забезпечення населення комунальними послугами, заклади освіти та 

охорони здоров’я, об’єкти інженерно-технічної інфраструктури міста, 

житловий фонд тощо. До другої категорії належить вся комунальна власність, 

функціонування якої безпосередньо не пов’язано з виконанням певних 

соціальних функцій – нерухомість офісного, торговельного та складського 

призначення, підприємства комунальної форми власності, що не є природними 

монополіями та працюють на ринку (наприклад, будівельні компанії). Такий 

поділ потребує різних підходів до управління цими підприємствами.  

Важливе питання структурних реформ – розподіл об’єктів за видатками, 

що здійснюються з бюджетів усіх рівнів. Бюджетний розподіл коштів 
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спричинює поділ об’єктів на такі групи: об’єкти комунальної власності сіл, 

селищ, міст; об’єкти спільної власності районів; об’єкти спільної власності 

областей; об’єкти державної власності. Залежність від бюджетного розподілу 

коштів досить часто сприяє багаторазовій передачі об’єктів права з 

комунальної власності в спільну чи навпаки, що не сприяє підвищенню 

ефективності їх функціонування [3].  

Об’єкти тієї частки комунальної власності територіальних громад, що 

набули статусу спільної власності, яка знаходиться в управлінні районних та 

обласних рад, виконують не місцеві потреби, а корпоративні, спільні. 

Повноваження з управління об’єктами спільної власності (місцевого 

самоврядування) виконує орган державної влади (місцева державна 

адміністрація) і фінансується здійснення цих повноважень за рахунок 

державного бюджету. Тому відсутні реальні важелі управління та інших дієвих 

механізмів впливу на діяльність об’єктів спільної власності з боку рад.  

Більшість районних та обласних рад України прийняли рішення про 

делегування власних повноважень відповідним місцевим державним 

адміністраціям, у т.ч. й повноваження щодо управління об’єктами спільної 

власності. Проте деякі ради залишили ці повноваження у себе, а деякі ради 

делегували тільки частину повноважень з управління об’єктами спільної 

власності (наприклад, майном).  

Таке делегування робить ефективним тільки контроль і не створюють 

умови для підвищення ефективності функціонування об’єктів спільної 

власності з боку рад. Створюються умови для незацікавленості у діяльності 

об’єктів спільної власності, яка посилюється відсутністю ресурсного 

супроводження делегованих повноважень місцевого самоврядування.  

Для вирішення проблем делегованих повноважень з управління об’єктами 

спільної власності [2] доцільно запровадити договірні економічні відносини 

між відповідною радою та уповноваженим органом. Інший шлях – ліквідувати 

таку інституцію, як «об’єкти спільної власності», шляхом передачі об’єктів до 

комунальної власності. Доцільно переглянути існуючу бюджетну залежність 

розподілу об’єктів комунальної форми власності.  

Створення підприємств комунальної форми власності, здатних бути 

джерелом доходів до місцевих бюджетів і забезпечувати послуги соціального 

характеру – напрям роботи органів місцевого самоврядування, який має 

охоплювати комплекс питань. Подальше становлення комунальної власності в 

Україні має відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії 

формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності 

територіальних громад мають відповідати повноваженням органів місцевого 

самоврядування та інтересам населення відповідної території і забезпечувати 

ефективне функціонування місцевого господарства. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто наукові підходи визначення фінансового результату в 

міжнародній практиці, автором охарактеризовано методи визначення 

прибутку, визначено етапи заповнення Звіту про прибутки та збитки з 

відображенням витрат за функціональним призначенням, а також 

запропоновано адаптацію зарубіжного досвіду формування та використання 

прибутку підприємства. 

Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком підприємства, 

оподаткування прибутку, обліковий прибуток, розподілений прибуток. 

До XX століття в західній економічній думці термін «прибуток» 

використовувався в широкому сенсі (власне прибуток і відсоток) і в вузькому 

(без включення відсотка). В економічній літературі, особливо німецькою, для 

визначення прибутку без відсотка використовувався також термін 

«підприємницький дохід». У XX столітті термін «прибуток» у вузькому його 

розумінні в основному витіснив ідентичний йому термін «підприємницький 

дохід» [6, с.66-67]. 

В якості першого джерела стали визнавати винагороду за передбачуваний 

ризик і не визначеність (непередбачуваний ризик). Розробка цих проблем в 

найбільш розгорнутому вигляді вперше була представлена американським 

економістом Ф. Найтом в 1921т. в книзі "Ризик, невизначеність та 

прибуток". На думку вченого винагороду у вигляді прибутку від успішної 

підприємницької діяльності забезпечується саме вмілої оцінкою не тільки 

передбачуваного, але і непередбачуваного ризику. 

Розробку другого джерела походження прибутку у динамічній економіці 

зазвичай пов'язують з працями відомого економіста; І. Шумпетера, який у 

якості такого вказував на "послідовне введення в економічний процес 

технічних, комерційно: і організаційних інновації. При цьому нововведення 

розглядалися у вкрай широкому сенсі, включаючи технічні новації всіх видів, 

зміни в комерційній і. фінансової діяльності (у тому числі знаходження нових: 

розширення старих ринків, вишукування нові джерел постачання і ресурсів), всі 

поліпшення в організації виробництва, збуту і т.п. 

Третім джерелом прибутку західна економічна думка XX ст. визнає 

монополію. Обмовимося, що під монополією на Заході розуміється політика 
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обмеження конкуренції в її різних видах (перш за все у вигляді регулювання 

цін), що проводиться окремими приватними виробниками або їх групами. В 

даний час монопольна влада над ринком найчастіше пов'язується з великими 

розмірами виробника (компанії, корпорації), але враховуються й інші фактори, 

насамперед серйозні перешкоди для входження нових виробників в дану галузь 

або сферу підприємництва. 

Таким чином, склалася в XX ст. самостійна теорія прибутку включає три 

головних джерела її походження. У зв'язку з формуванням даної теорії, а також 

із загальним ускладненням в даний час структури та функціонування 

розвиненої ринкової економіки необхідно з'ясувати механізм стимулюючої 

функції прибутку. 

Так, згідно з податковим законодавством Німеччини прибуток юридичних 

осіб для цілей оподаткування корпоративними і промисловим податками 

розраховується за наступною схемою: 

Вартість майна підприємства на кінець року мінус вартість майна 

підприємства на початок року одно різниця у вартості чистих активів плюс 

відшкодування (вилучення з прибутку) мінус нові внески власників компанії 

одно прибуток господарського року мінус не обкладаються податком доходи 

плюс виробничі витрати, не віднімаються при оподаткуванні прибутку одно 

оподатковувана прибуток. 

Способи ухилення від сплати податків базуються, перш за все, на 

заниженні чистого приросту вартості майна підприємства. 

Слід зазначити, що труднощі чіткого визначення складу прибутку з 

бухгалтерської точки зору пов'язані з розподілом прибутку між учасниками 

господарських операцій (дирекцією, адміністрацією, акціонерами, найманими 

працівниками). Межі прибутку визначаються способами її використання. Дані 

балансу відображають ту величину накопичень, яку підприємство готове 

надати для розподілу між державою та акціонерами, а також витрачаються на 

створення резервів, на додаткові інвестиції. 

Наприклад, у статті «витрати на утримання персоналу" відображається 

загальний обсяг зарплати та відрахувань в соціальні фонди. При цьому 

винагорода керівництву акціонерної компанії може включати в себе частину 

прибутку, яка, тим не менш, проходить за статтею витрат. У західних країнах 

подібне явище називається «прихованим розподілом прибутку». 

На величину балансового прибутку значний вплив робить сума резервів, 

сформованих до оподаткування прибутку. Вони являють собою статті пасиву 

балансу, утворені у зв'язку із зобов'язаннями, можливими збитками або 

витратами, але не пов'язані з будь - якими конкретними термінами або 

розмірами платежу. Такі резерви можуть створюватися, наприклад, за наявності 

сумнівних боргів, загрози виникнення втрат через ненадійних операцій, 

майбутнього судового процесу або навіть податкової перевірки [5,с. 175]. 

Фальсифікація або завищення резервних фондів, а так само завищення 

амортизаційних відрахувань є типовими способами заниження прибутку для 

великих компаній. Це особливо характерно для країн з «континентальної» 

системою бухгалтерського обліку (Німеччини, Франції). З метою применшення 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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приросту активів використовується відображення фіктивних зобов'язань по 

платежах у формі фіктивних або завищених прибуткових рахунків фіктивної 

позики. 

Розглянуті методи застосовуються, зокрема, в США, Німеччині, 

Франції. Їх основна ідея полягає в тому, що доходи платника податку 

визначаються на основі його витрат. Витрати у свою чергу діляться на кілька 

основних груп: придбання активів (майна), накопичення, погашення боргів, 

поточні (особисті) витрати. 

Так, при застосуванні методу «розрахунку приросту майна» податкові 

органи виходять із того, що збільшення стан платника податків за певний 

період часу може статися тільки за рахунок підлягають обкладенню доходів, за 

які сплачено податки, прихованих від оподаткування сум і разових грошових 

надходжень, наприклад, отриманого спадщини. 

Метод аналізу власного капіталу і його модифікації рекомендується 

використовувати при незадовільному стані бухгалтерських книг і документів 

або їх відсутності, а також за наявності підстав вважати, що вони 

недостовірні. Бухгалтерські книги та записи можуть не відображати всіх 

операцій платника податку, особливо пов'язаних з одержанням доходів 

(торгової виручки, дивідендів, комісійних та ін.) Ці документи можуть бути 

повними у тому сенсі, що вони відображають всі операції, але статті доходів у 

них можуть бути приховані, замасковані, неправильно 

розподілені. Застосування даних методів також доцільно в тому випадку, якщо 

протягом всього періоду, що перевіряється спостерігалися значні зміни активів 

і пасивів платника податків. 

Метод аналізу власного капіталу дозволяє визначити суму 

оподатковуваного доходу підприємства при будь-якому ефективному 

способі ведення та контролю бухгалтерського обліку (касовий, нарахувань, 

комбінований). Застосовуваний спосіб обліку лише впливає на включення в 

розрахунок одних показників і виключення інших. 

Оскільки зміна вартості чистого капіталу підприємства визначається 

зіставленням цієї величини за певний період, дуже важливо встановити суму 

початкової вартості капіталу, виходячи з якої буде проводитися відлік її 

приросту. Основні зусилля податкових органів направлені на те, щоб отримати 

всі дані про активи та пасиви платника податків у певній «початковій 

точці». Це пов'язано з наступним обставиною. У відповідності з дією 

наступності (ідентичності початкового і заключного балансу), якщо кінцева 

вартості майна платника податку у даному періоді буде занижена, це призведе 

до завищення чистого приросту вартості його майна у наступному періоді, і 

навпаки. Повнота і точність відповідної інформації є, таким чином, одним з 

основних факторів, що визначає ефективність даного методу. 

Проведене дослідження особливостей обліку в міжнародній практиці 

показало, що основними підходами до визначення фінансового результату 

суб’єктів господарювання є британо-американський (англо-американський) та 

континентальний (французько-німецький) [6]. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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Англо-американський підхід ґрунтується на постулатах визначення 

фінансового результату відповідно до основних функцій діяльності суб’єкта 

господарювання, до яких належать виробництво, реалізація та управління. 

Методика визначення фінансового результату вітчизняними підприємствами 

суттєво відрізняється від наведених характеристик, спільним можна виділити 

лише порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності в 

частині виокремлення господарських процесів: постачання, виробництво та 

реалізація, певною мірою аналогічних функціям діяльності зарубіжних 

суб’єктів господарювання - виробництво, реалізація та управління [5, c.175]. 

Відповідно до французького підходу фінансовий результат визначають в 

розрізі видів діяльності: 

- експлуатаційний (результат від основної діяльності, яка передбачена 

статутом суб’єкта господарювання і включає виробничу, транспортну, 

постачальницько-збутову) - визначається як різниця між виручкою від 

реалізації продукції та витратами на її виготовлення; 

- фінансовий - результат від здійснення фінансової участі в діяльності 

інших суб’єктів господарювання, випуску акцій; 

- надзвичайний - характеризується наявністю довготривалих 

господарських операцій, пов’язаних з реалізацією необоротних  активів, 

орендного права [1, с.245-246]. 

Досить подібним французько-німецькому є підхід і в Україні, де 

фінансовий результат визначається відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»  в розрізі видів діяльності - операційної, інвестиційної 

та фінансової. 

Відповідність визначення фінансового результату вище наведеним 

підходам наведено на рисунку 1. 

Рисунок 1 Підходи визначення фінансового результату в міжнародній 

практиці 
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Принципи визначення фінансових результатів реалізуються за допомогою 

методів розрахунку. В міжнародній практиці поширеними методами 

розрахунку фінансових результатів підприємства є: 

- метод «витрати-випуск», який базується на постулатах моделі 

В.Леонтьєва і полягає у визначенні взаємозв’язку між витратами та випуском 

готової продукції ; 

- визначення фінансового результату шляхом порівняння вартості чистих 

активів на початок та кінець звітного періоду; 

- балансовий метод - за якого активи мають дорівнювати сумі власного 

капіталу та зобов’язань. 

Відповідно до методів визначення прибутку, у кожній країні в Плані 

рахунків передбачається певна модель його обліку з урахуванням структурних 

розділів фінансових звітів. Сутність та узагальнену характеристику цих методів 

наведено в таблиці 1. 

Найбільш поширеним методом визначення прибутку є «витрати-випуск», 

особливостями якого є:  

- отримання достовірного  розрахунку новоствореної вартості за даними 

фінансового обліку;  

- за даними фінансового обліку розробляється матриця «витрати-випуск», 

на основі якої визначається новостворена вартість продукції; 

- прибуток підприємства обчислюється без визначення фактичної 

собівартості виготовленої та реалізованої продукції.  

Таблиця 1. Характеристика методів визначення прибутку діяльності 
Вид обліку Клас Плану рахунків Метод розрахунку 

прибутку 

Звітність 

Фінансовий 

«Запаси», «Капітал», 

«Довгострокові 

зобов’язання» 

Результат = Активи – 

Капітал –

Зобов’язання; 

Баланс  

«Поточні зобов’язання», 

«Забезпечення» 

Зміна вартості чистих 

активів на початок та 

кінець звітного 

періоду  

«Витрати за елементами», 

«Витрати за видами діяльно-

сті» (Франція); «Витрати за 

функціями підприємства» 

(Великобританія, США, 

Канада); «Доходи» (за функ-

ціями діяльності 

підприємства) 

Результат = Доходи -  

Витрати  

Звіт про прибутки 

і збитки (Звіт про 

фінансові 

результати) 

Управлінський 

«Аналітичний фінансовий 

результат», «Фінансовий 

результат за центрами 

відповідальності» 

Визначення 

фінансового 

результату відповідно 

до мети аналізу 

діяльності  

Форми 

внутрішньої 

фінансової 

звітності (за 

даними 

управлінського 

обліку)  
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Застосування цього методу надає можливість оперативного отримання 

інформації про витрати та виготовлену продукцію, зниження трудомісткості 

проведення розрахунків та посилення внутрішнього контролю. 

Дана методика застосовується і в Україні. На підприємствах відповідно до 

положень нормативно-правових актів фінансовий результат визначається 

шляхом порівняння доходів та витрат господарської діяльності.  

В зарубіжних країнах методика розрахунку фінансових результатів 

(прибутку) визначається особливостями нормативно-правового регулювання 

кожної країни. Так, у Франції визначення прибутку суб’єктів господарювання 

відбувається за даними фінансового обліку наступними способами [2, с. 155]: 

- лінійним - шляхом порівняння обсягу випуску продукції із минулими 

витратами та відображення нової створеної вартості загальною сумою із 

наступною її деталізацією; 

- шляхом побудови рахунку обліку з відображенням витрат за дебетом 

рахунку та відображення випуску продукції за кредитом. 

В Китаї прибуток визначається шляхом бухгалтерських розрахунків з 

дотриманням наступних умов [2, с. 145]: 

- витрати підприємства наводяться відповідно до отриманого прибутку та 

розподіляються між періодами (за квартал, за півріччя) на основі їх 

накопичення; 

- підставою для визнання прибутку є підтверджуючі операції з реалізації 

продукції; 

- оцінка активів і визнання прибутку здійснюється на основі первісної 

вартості.  

Переважаючою в міжнародній практиці є англо-американська форма. Вона 

використовується американськими, англійськими, канадськими і японськими 

підприємствами. У Німеччині та Франції підприємства використовують 

франко-німецьку модель форми звіту. Основні характеристики зазначених 

форм звіту наведені в таблиці 2. 

Виходячи з наведених характеристик, перевагою англо-американської 

моделі є можливість здійснення аналітиками оцінки управління витратами за 

функціями, порівнюючи понесені витрати з сумою доходів від реалізованої 

продукції. Використання франко-німецької надає можливість вивчати 

споживання за надходженням, порівнюючи витрати із загальним об’ємом 

продукції. Франко-німецька модель є складнішою, ніж англо-американська, але 

з точки зору практики, використовуючи франко-німецьку модель, можна 

розкрити більше економічних показників, наприклад, додану вартість.  

В Росії та Німеччині надають перевагу складанню Звіту про прибутки та 

збитки за формою, в якій витрати відображають за характером витрат, які 

характеризують виробництво. Підставою його складання є не тільки обсяг 

продажів, але і об’єм виробництва і споживання товарно-матеріальних запасів, 

використаних для збільшення капіталу компанії. При заповненні звіту витрати 

класифікуються за видами, незалежно від місця їх виникнення.  
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Таблиця 2. Основні характеристики моделей Звіту про прибутки та 

збитки 

Назва моделі Підхід Характеристика основних складових 

Б
р

и
та

н
о

-а
м

ер
и

к
ан

сь
к
а 

(а
н

гл
о

-а
м

ер
и

к
ан

сь
к
а)

 

м
о

д
ел

ь 

 
1. Концепція 

реалізованої 

продукції 

- показник реалізованої продукції містить 

реалізацію в кредит; 

- реалізована продукція відрізняється від 

виручки від реалізації, бо до її складу 

входять лише продажі, суми оплати за які  

надійшли в касу підприємства 

2. Класифікація 

витрат за 

функціями 

- витрати на виготовлення реалізованої 

продукції; 

- витрати на маркетинг; 

- адміністративні витрати; 

- інші витрати; 

- податки 

К
о

н
ти

н
ен

та
л
ьн

а 

(ф
р

ан
к
о

-н
ім

ец
ьк

а)
  

м
о

д
ел

ь 

1. Концепція 

виробництва 

- в якості показника береться загальна 

продукція (реалізована, зберігається на 

складах та іммобілізована) за звітний 

період 

2. Класифікація 

витрат за 

походженням 

- валова додана вартість; 

- валовий експлуатаційний прибуток; 

- експлуатаційний прибуток; 

- поточний прибуток. 
 

Форма звіту корпорацій, які надають перевагу англо-американській моделі 

звіту (класифікація витрат за центрами виникнення, тобто за функціональною 

ознакою) зображена на рисунку 2. Причому розподіл витрат за функціональною 

ознакою може бути спірним і передбачає значну суб’єктивність, але при цьому 

користувачі одержують доречну інформацію про доходи і витрати. Тому в 

поясненнях до звіту рекомендується розкривати інформацію про характер 

витрат за елементами, а у вигляді довідкової інформації розкривати суму 

прибутку (дивідендів), що припадає на одну акцію за звітний період.  

Передбачається, що рядки з однаковими назвами звітів у різних формах за 

змістом можуть відрізнятися. Наприклад, рядок «податки» (за винятком 

податку на прибуток) у формі за функціональними ознаками може бути 

включено у витрати на реалізацію продукції (послуг) або в адміністративні 

витрати, чого неможливо зробити у витратному форматі.  

Законодавством Португалії затверджено горизонтальну форму заповнення 

Звіту про прибутки і збитки. Звіт складається з двох колонок: витрати і збитки 

(ліворуч) і доходи (праворуч), де показники наводять з детальною 

розшифровкою статей. Така форма звіту складається в формі рахунку (таблиця 

3) [2; с. 113].  
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Рисунок 2. Етапи заповнення Звіту про прибутки та збитки з 

відображенням витрат за функціональним призначенням 

У Франції Звіт про прибутки і збитки складають як у вертикальній, так і в 

горизонтальній формі і відображають витрати в залежності від їх природи. Не 

прийнято групувати витрати за їх функціональним призначенням. Доходи від 

реалізації продукції (послуг) і фінансові результати відображають таким чином, 

щоб зробити можливим розрахунок валової величини доданої вартості та 

величини фінансового результату від операційної діяльності для визначення 

коштів, отриманих від операційної діяльності. На рахунках реалізації та 

фінансових результатів відображається інформація про рух доходів і витрат за 

звітний період, що разом з рахунком прибутків (збитків) показує прибуток 

(збиток), що формується в результаті діяльності.  

Таблиця 3. Складання Звіту про прибутки та збитки у формі рахунку 
Витрати Доходи  

Виробничі витрати  Виручка від реалізації  

Управлінські витрати  Інші виробничі витрати 

Комерційні витрати Збільшення у складі запасів  

Зменшення в складі запасів  Інші доходи  

Інші витрати   

Річний прибуток    

Об’єм реалізації продукції (послуг)  

 -  

собівартість реалізованої продукції   
 

= 

Валовий прибуток / збиток 
 

- 

витрати на реалізацію 

- 

адміністративні витрати 

+ 

інший прибуток господарської діяльності 

- 

інші операційні витрати 
 

= 

Прибуток / збиток від господарської діяльності   
 

+/ - 

прибуток / збиток від фінансової діяльності 

= 

Прибуток  /збиток від звичайних операцій   
 

+/ - 

прибуток / збиток від надзвичайних операцій 

- 

податки 

= 

Прибуток  /збиток за звітний період    
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Таким чином, звіт про фінансові результати має різні форми, що 

відрізняються методикою складання, складовими основних показників, які 

дозволяють визначати вид, величину і джерела формування результату 

діяльності на основі перерахування доходів і витрат. Це дає можливість 

відображати прибуток (збиток) в абсолютних величинах, аналізувати складові 

фінансових результатів, визначати фактори впливу формування показників. 

Враховуючи різноманітність підходів та форм звіту, кожне підприємство може 

вибрати форму складання звіту, виходячи із законодавства країни, потреб 

аналітичних служб в інформаційній базі, розрахунків, необхідних для 

прийняття управлінських рішень.  

В ході аналізу щодо підходів до визначення прибутку та його 

відображення у формах фінансової звітності в міжнародній практиці 

встановлено, що визначення фінансового результату в Україні відповідає 

підходу заповнення звіту про фінансові результати за характером витрат та 

французькій моделі, що передбачає визначення результатів діяльності у розрізі 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності з метою забезпечення 

користувачів інформацією за видами діяльності для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

У статті визначаються основні особливості виробництва 

сільськогосподарської продукції, розглядаються послідовність, особливості 

розрахунку собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її 

зниження. 

Ключові слова: собівартість, реалізація, ціна,  калькулювання, продукція, облік.  

Постановка проблеми. В процесі господарювання на підприємстві 

виникають витрати щодо вартості використаних виробничих запасів (сировини, 

матеріалів, робіт, послуг), оплати праці працівників, здійснених соціальних 

заходів, зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Основною 

метою функціонування підприємства, що стосується до галузі сільського 

господарства, є забезпечення його стійкого розвитку, що можливо досягти за 

умови постійного пошуку та реалізації заходів щодо підвищення рівня 

економічної ефективності господарювання. Одним із важливих показників є 

собівартість продукції, що відображає поточні витрати, пов’язані з 

виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції. Тому питання 

визначення собівартості окремих видів продукції підприємств галузі сільського 

господарства, її планування та аналізу з метою пошуку та реалізації заходів 

щодо зниження рівня витрат потребують постійного та першочергового 

вивчення, оскільки від цього значною мірою залежать результати діяльності 

самого підприємства, його економічний та соціальний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

питань собівартості реалізованої продукції знайшла відображення у працях 

багатьох вчених: І. М. Бойчук, С. Ф. Покропивний , В. А. Сідун , В. І. Осипов, 

М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська та ін. В їх наукових працях висвітлюються 

найбільш актуальні та проблемні питання щодо організації обліку собівартості 

реалізованої продукції.  

Формулювання цілей статі. Метою статті є розкриття важливих питань 

організації обліку собівартості реалізованої продукції рослинництва 

сільськогосподарських підприємств, висвітлення недоліків та надання 

пропозицій по його удосконаленню для цілей управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство є другою 

важливою галуззю матеріального виробництва України, в структурі якого 

виділяють дві основні галузі – це рослинництво та тваринництво. На відміну від 

багатьох інших галузей, сільське господарство має певні особливості, які 

суттєво впливають на виробничі відносини та економічні показники діяльності 

працівників, зайнятих у цій галузі, найважливішими з них є такі:  
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- сільське господарство дуже відчутно залежить від кліматичних та 

погодних умов. Проте якщо кліматичні умови для якоїсь території є відносно 

незмінними, то фактор погоди є надзвичайно рухливим і малопередбачуваним 

для відносно значних періодів часу. Це робить важкопрогнозованим визначення 

кінцевих результатів тих робіт, як виконуються в сільському господарстві;  

- в якості найважливішого засобу виробництва виступає земля. Процес 

створення нових земель практично неможливий, тому сільськогосподарське 

виробництво завжди обмежене в можливостях екстенсивного розширення 

цього фактора; 

 - ефективність виробництва в сільському господарстві, окрім кліматичних 

та погодних умов, залежить від якості самої землі. Адже навіть у межах 

відносно невеликих територій завжди мають місце як кращі, так і гірші за 

своєю родючістю, рельєфом та розташуванням землі; - важливою особливістю 

сільськогосподарського виробництва є те, що тут виробництво пов'язане з 

біологічними процесами. Це суттєво обмежує виробничий процес межами 

певного періоду;  

- сільськогосподарське виробництво характеризує і такий чинник, як 

сезонний характер, що призводить до суттєвого коливання цін на 

сільськогосподарську продукцію, а також до нерівномірності процесів 

формування доходів. Здебільшого вони прив'язані до моменту реалізації 

продукції сільського господарства; 

 - особливістю сільського господарства є й те, що його продукція, як 

правило, не може довго зберігатись без втрати своєї якості, а це суттєво впливає 

на ціноутворення на продукцію товаровиробника;  

- сільське господарство більшою мірою ніж будь-яка інша галузь 

суспільного виробництва, пов'язане з навколишнім середовищем. За певних 

умов організації виробництва в сільському господарстві воно може завдати 

навколишньому середовищу значної шкоди;  

 - у сільському господарстві виробництво ведеться на значних площах, а це 

призводить до підвищених транспортних витрат;  

- слід також підкреслити, що як і будь-який засіб виробництва, земля 

виснажується в процесі її використання, але за певних умов вона може свою 

родючість не тільки не зменшувати, а навпаки, підвищувати. У створенні таких 

умов зацікавлена держава, бо землю, як відомо, не можна вільно відтворити. 

Усе це призводить до необхідності створення в суспільстві особливих 

механізмів у передачі землі від одного власника іншому і певних обмежень у 

правилах користування землею []. 

У цілях планування, обліку собівартості продукції та аналізу її рівня 

використовуються різні види. Зокрема, можна класифікувати собівартість за 

такими ознаками:  

- за повнотою охоплення витрат (повна, виробнича, технологічна);  

- для потреб планування, обліку та аналізу (індивідуальна, галузева, 

фірмова);  

- залежно від часу та мети обчислення (планова, фактична, провізорна 

(очікувана), нормативна);  
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- залежно від часу обчислення (річна, квартальна, місячна) [9]. 

 Однак, у зв’язку з сезонним характером аграрного виробництва та його 

значною тривалістю, недоцільно поділяти собівартість річну, квартальну та 

місячну. Тому, за часом формування витрат слід розрізняти планову, фактичну, 

нормативну та кошторисну собівартість. Залежно від мети дослідження 

вченими виділяється індивідуальна, середньогалузева та галузева собівартість. 

Проте виконання разових замовлень не є характерним для сільського 

господарства, а собівартості розраховуються за кожним видом продукції 

окремо, тому видіяляти кошторисну собівартість для аграрних підприємств 

недоцільно. З урахуванням специфіки аграрного виробництва найчастіше 

собівартість поділяють на виробничу і повну, індивідуальну і галузеву, планову 

і фактичну.  

Для більш повного забезпечення керівництва підприємств інформацією на 

всіх етапах прийняття управлінських рішень пропонуємо доповнити цю 

класифікацію. Так, залежно від складу витрат, які включаються до собівартості, 

вважаємо за потрібне виділяти собівартість готової продукції. І якщо виробнича 

собівартість формується з витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом 

продукції, її доробкою та транспортуванням до місця зберігання, а повна 

собівартість включає всі витрати, пов’язані з виробництвом, зберіганням та 

реалізацією продукції, то до собівартості готової продукції буде входити 

виробнича собівартість, операційні та фінансові витрати, які можна прямо 

віднести на певний вид продукції (витрати на відсотки за кредити, відсотки та 

винагороди за фінансову оренду, витрати на зберігання продукції до моменту її 

реалізації).  

Необхідність виділення такого виду собівартості продукції обумовлена 

тим, що значна частина насамперед рослинницької продукції реалізується не 

відразу і деякий час зберігається на складах, керівництво ж підприємства 

потребує інформації про собівартість продукції, яка склалася на момент її 

продажу.  

Вирішальне значення для ефективного управління підприємством мають 

повнота, достовірність і оперативність надходження інформації про витрати, які 

формують собівартість продукції. Згідно з Методичними рекомендаціями з 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

сільськогосподарських підприємств собівартість реалізованої продукції 

складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом 

звітного періоду, розподілених загальновиробничих та наднормативних 

виробничих витрат. У свою чергу, до виробничої собівартості включаються: 

прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 

загальновиробничі витрати [].Але згідно з Інструкцією щодо заповнення форми 

державного статистичного спостереження № 50-сг «Основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств» повна собівартість 

реалізованої продукції складається з виробничої собівартості, адміністративних 

витрат, витрат на збут, інших операційних та фінансових витрат, які цілком 

обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію виробленої 

сільськогосподарської продукції.  
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Резерви ж зниження собівартості продукції можна поділити на три 

групи:    

1) які можуть бути використані у виробництві без додаткових витрат; 

2) потребують незначних додаткових витрат і можуть бути використані 

протягом календарного або господарського року; 

3) потребують значних капітальних вкладень і можуть бути використані в 

перспективі. 

До першої групи резервів належать: невиправдані перевитрати, пов'язані з 

недотриманням лімітів і нормативів окремих видів витрат, оскільки ліквідація 

їх знижує собівартість продукції. Резерви другої групи пов'язані з 

вдосконаленням використання наявного потенціалу, а саме впровадження 

передових методівпраці, поліпшення структури посівних площ, правильним 

комплектуванням агрегатів, вибором найкращих режимів їх роботи, внесенням 

в оптимальних співвідношеннях добрив тощо. Резерви третьої групи пов'язані 

із зміною технології виробництва: доведенням до оптимальної норми внесення 

добрив, проведенням меліоративних робіт, підвищенням природної 

родючості ґрунтів, впровадженням нової системи машин, сортозаміною та ін. 

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва передбачає збільшення виробництва і поліпшення якості 

продукції, забезпечення більшої сталості господарства і ефективного 

використання його  виробничих ресурсів. Основним напрямом дальшого 

розвитку сільського господарства є інтенсифікація виробництва на основі 

внесення оптимальної кількості органічних і мінеральних добрив, розширення 

посівів високоврожайних сортів і гібридів, впровадження комплексної 

механізації, інтенсивних та індустріальних технологій, застосування 

прогресивних форм організації і оплати праці ;і урахуванням кінцевого 

результату. Велике значення має внесення оптимальних доз мінеральних 

добрив, які в конкретних природно-економічних умовах забезпечують 

найбільш повне використання потенціальних. можливостей високоврожайних 

сортів і гібридів зернових культур.  

Збільшення виробництва і поліпшення якості продукції сприяють 

підвищенню доходності господарства, а отже, і зміцненню економіки 

сільськогосподарських підприємств. Одним із напрямів підвищення 

економічної ефективності виробництва продукції є впровадження нових 

форм організації і стимулювання праці, широке використання колективного 

підряду і орендних відносин сільськогосподарських підприємств. 

Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна 

зробити такі висновки: по-перше, сільському виробництву притаманні певні 

особливості: його розвиток залежить від природних факторів, основним 

засобом виробництва виступає земля, а рослини і тварини одночасно 

виступають як засоби та предмети праці, ускладнюється процес управління 

виробництвом. По-друге, на розвиток виробництва та підвищення рівня 

соціально-економічних показників діяльності сільськогосподарського 

підприємства значно впливає зниження собівартості продукції. В той же час є 

особливості визначення окремих видів сільськогосподарської продукції. 
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Основними методами визначення собівартості одиниці продукції є: пряме 

віднесення витрат на відповідні види продукції; вилучення із загальної суми 

витрат побічної продукції, вираженої у грошовій формі; розподіл витрат між 

видами продукції пропорційно до кількісного значення однієї з головних ознак, 

спільної для всіх видів одержаної продукції; коефіцієнтний метод; 

пропорційний метод та комбінований метод. По-третє, собівартість одиниці 

продукції в рослинництві залежить від урожайності та витрат на 1 га посівної 

площі сільськогосподарських культур, а в тваринництві – від продуктивності та 

величини витрат на 1 голову тварин. Отже, на кожному підприємстві необхідно 

передбачити конкретні заходи щодо здійснення режиму економії, підвищення 

врожайності культур і продуктивності тварин. Це сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності продукції та забезпеченню соціально-економічного 

розвитку сільськогосподарського підприємства. 

Список використаних джерел:  

1. Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції 

[Електронний ресурс] / Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : 

Підручник. – [2-ге вид., доп. і перероблене]. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с. - Режим 

доступу до книги : http://studentbooks.com.ua/content/view/734/39/1/5/.  

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: 

Міністерство фінансів України, Наказ від 31.12.1999 р. №318: за станом на 

09.08.2013 р.[Електронний ресурс]/ Верховна Рада України: [сайт]. Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

3. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 

підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. 

№132: за станом на 31.10.2005 р. [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт 

професійної юридичної системи НАУ-Online: [сайт]. Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.122.0 

4. Радченок К.М. Собівартість як економічна категорія, принципи та 

значення її калькулювання / К.М. Радченко // Економічні науки. Серія: Облік і 

фінанси / Зб. наук. праць. – Луцьк. – 2011. – Вип. 8 (29) ч. 4. – С. 61-67. 

5. Сухаревська, Д. Д Особливості обліку витрат продукції рослинництва 

фермерських господарств / Д. Д. Сухаревська //Актуальні фінансово-економічні 

проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова 

конференція. - 2012. [Ел. р.]. - Режим доступу: 

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;j. 

6. Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для 

прийняття  управлінських рішень / Цвєткова Н. // Бухгалтерський облік і аудит. 

– 2008. – № 3. – С. 14–27. 

7. Чухліб О. А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості 

продукції / О. А. Чухліб // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 129–137. 

8. Шляхи зниження собівартості продукції [Електронний ресурс] / 

Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка 

підприємств : Підручник. Затверджено МОН. – Знання, 2010. – 463 с. – Режим 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.122.0


Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України                     15 червня 2016 р. 

 311 

доступу до книги: http://pidruchniki.ws/1031020836266/ ekonomika/  

klasifikatsiya_vitrat_upravlinnya_n imi_pidpriyemstvi#170. 

 

А.М. Козуля 

Здобувач освітнього ступеня “магістр” 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЙ ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті досліджено особливості організації обліку операцій з реалізації 

готової продукції сільськогосподарських підприємств. Розглянуто основні 

етапи обліку операцій з реалізації готової продукції. Також надано пропозиції 

щодо покращення обліку реалізації готової продукції. 

Ключові слова: готова продукція, процес реалізації, сільське господарство, 

сільськогосподарське підприємство, облік. 

В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного 

сільськогосподарського підприємства полягає в отриманні прибутку, основним 

джерелом якого є реалізація готової продукції. Проте  ефективне управління 

підприємством неможливе без достовірної та належним чином 

систематизованої інформації про особливості обліку операцій з реалізації 

готової продукції. Чіткий і своєчасний облік відвантажених і реалізованих 

виробів сприяє посиленню контролю за наявністю матеріальних цінностей, 

виявленню суспільної корисності виробленого продукту і прискоренню 

обертання оборотних коштів. Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг є не 

тільки найважливішим джерелом доходів підприємства, а й формує прибуткову 

частину бюджету держави як об'єкт оподаткування.  Тому вивчення 

особливостей організації обліку операцій з реалізації готової продукції  є 

актуальним, адже від якості обліку залежить правильне визначення фінансового 

результату діяльності підприємства. 

Питання, пов’язані з обліком реалізації готової продукції  висвітлюються у 

працях вітчизняних вчених-економістів: Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., 

Лишенка О.В., Голова С.Ф., Кужельного М.В., Огійчук М.П., Пархоменка В.М., 

Сук Л.К., Сук П.Л., Савченка В.Я., Сопка В.В. та інших, а також зарубіжних 

вчених: Безруких П.С., Блейка Д., Нідлза Б., Палія В.Ф., Соколова Я.В., 

Хендерксена Е.С., Хонгрена Ч.Т. 

Проте це питання залишається актуальним і потребує більш глибокого 

підходу розкриття організації обліку реалізації готової продукції та визначення 

фінансового результату від її реалізації відповідно до галузевого напряму 

діяльності  сільськогосподарського підприємства. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” [9]  та 16 “Витрати” 

[10].  Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 9 

«Запаси»,  готова продукція – це продукція, що виготовлена на підприємстві, 

призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, 

передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом. [9].    

http://pidruchniki.ws/1031020836266/%20ekonomika/%20%20klasifikatsiya_vitrat_upravlinnya_n%20imi_pidpriyemstvi#170
http://pidruchniki.ws/1031020836266/%20ekonomika/%20%20klasifikatsiya_vitrat_upravlinnya_n%20imi_pidpriyemstvi#170
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Реалізація - це процес продажу готової продукції, товарів або виконаних 

робіт і наданих послуг. 

Бухгалтерський облік реалізації (продажу) сільськогосподарської 

продукції, виконаних робіт і наданих послуг, визначення та відображення в 

обліку доходів і витрат, податку на додану вартість, а також фінансових 

результатів від реалізації цінностей є однією з основних, найбільш 

відповідальних ділянок бухгалтерської роботи, оскільки по завершенні процесу 

визначаються результати господарювання та ефективність виробництва. 

Багато сучасних економістів мають свої погляди щодо визначення поняття 

«процесу реалізації». 

У роботах О.В. Лишиленка процес реалізації − це завершальна стадія 

кругообігу господарських засобів, яка безпосередньо пов’язана із реалізацією 

готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг підприємством і, як 

наслідок, із визначенням фінансового результату його діяльності [2]. 

Процес реалізації, на думку М.Ф. Огійчук, завжди передбачає відчуження 

активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення 

використаних засобів підприємства та отримання прибутку для задоволення 

різноманітних потреб підприємства та його власників [3]. 

П.Л. Сук відмічає, що процес реалізації являє собою сукупність операцій з 

продажу готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг, де відбувається 

передача готової продукції споживачам, одержання оплати від них, виявлення 

результату діяльності [5]. 

Американський вчений Л. Бернстайн наводить таке визначення: 

«Реалізація - це процес переводу негрошових ресурсів і прав у грошове 

вираження, що найбільш точно застосовується в обліку й фінансовій звітності 

при визначенні обсягу продажу активів за гроші або вимог на одержання 

грошей». Отже, пов'язані з ним  терміни  «реалізований» або  «нереалізований» 

визначають  виручку  (або прибуток) чи збиток від проданих і, відповідно, 

непроданих активів [6]. 

У словнику-довіднику фінансиста зазначено, що реалізація - господарська 

операція суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачає передачу права 

власності на окремі об'єкти (продукцію, роботи, послуги, основні засоби, 

товарно-матеріальні цінності, акції тощо, а також підприємство з цілому) 

іншому суб'єкту підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму 

коштів чи боргових зобов'язань [7]. 

Процес реалізації можна поділити на 4 етапи  (рис. 1). 

Облік операцій з реалізації готової продукції сільськогосподарських 

підприємств відображається на рахунках 7 і 9 класу. За дебетом рахунків 9 

класу  відображують виробничу собівартість реалізованої продукції, а за 

кредитом рахунків 7 класу  − її реалізаційну вартість, суму виручки. При цьому 

за дебетом цих рахунків (класу 7) відображують податки, що підлягають оплаті, 

та вирахування з доходів (знижки, надані покупцеві, повернення ним уже 

оплачених товарів і т. п.). 
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Рисунок 1. Етапи процессу реалізації 

 

Аналітичний облік операцій з реалізації готової продукції 

сільськогосподарських підприємств ведеться окремо за кожним видом (групою) 

проданої продукції і забезпечує необхідну інформацію про обсяг та фінансовий 

результат операцій не лише щодо підприємства в цілому, а й у розрізі окремих 

видів (груп) продукції [1]. 

Продану продукцію сільськогосподарські підприємства списують на 

реалізацію за ціною, за якою вона відображена на рахунку 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва»: збільшенням субрахунку 901 

«Собівартість реалізованої готової продукції» і зменшенням рахунку 27. Дохід 

від реалізації відображається збільшенням рахунків 30 «Каса», 36 «Розрахунки 

з покупцями та замовниками» і збільшенням субрахунку 701 «Дохід від 

реалізації готової продукції» [5]. 

Фактичну собівартість одиниці продукції визначають наприкінці року, 

після закінчення виробництва, одержання продукції по кожному виду худоби, 

окремій культурі або групі культур (виробництва всієї групи виробів за даним 

замовленням). 

Вироблювану продукцію на протязі звітного року обліковують за 

плановою собівартістю. Планова собівартість являє собою фактичну 

собівартість минулого року. 

Аналітичний облік відвантаженої продукції здійснюється на складі в 

картках складського обліку в натуральних показниках. 

Необхідним є системний оперативний контроль за ходом відвантаження 

продукції і надходженням платежів від покупців. Від цього залежить 

одержання прибутку - найважливішого показника діяльності 

сільськогосподарського підприємства. 

Особливостями обліку реалізації готової продукції сільськогосподарських 

підприємств є: 

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми 

доходу (обороту) з реалізації продукції у встановленому розмірі. 

1 етап 

2 етап 
 

4 етап 
 

3 етап 
 

Укладання договорів на поставку продукції 

Надходження грошей на розрахунковий рахунок 

підприємства-постачальника 
 

Складання плану реалізації продукції та 

залишків нереалізованої продукції на складі відділу 

збуту підприємства 
 

Відвантаження продукції споживачам 
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2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації готової 

продукції та іншого операційного доходу на субрахунок 791 "Результат 

операційної діяльності" заключними записами за звітний рік. 

3. Списання по підсумку за рік на зменшення одержаного чистого доходу 

підприємства виробничої собівартості реалізованої сільськогосподарської 

продукції.  

4. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу 

кінцевого сальдо витрат підприємства на збут продукції за звітний рік. 

Згідно з чинним законодавством продукція вважається реалізованою після 

передачі її покупцеві й оформлення відповідних розрахункових документів. 

Підставою для продажу (реалізації) готової продукції 

сільськогосподарського підприємства є укладений договір з покупцями. У 

договорах відображаються зобов'язання продавця про обсяги і терміни 

відвантаження готової продукції (товарів), і зобов'язання покупця (замовника) 

про приймання продукції (товарів). Особлива увага в договорах приділяється 

ціні товару, термінам поставки, порядку розрахунків, терміну оплати, оскільки 

ці умови договору є істотними й необхідні у разі вирішення спору у 

претензійно-позовному порядку [8]. 

Відпуск матеріальних цінностей покупцям здійснюють за товарно-

транспортними накладними (форма № 1-ТН) або накладними на відпуск  

товарно-матеріальних цінностей (форма № М-20), які є підставою для списання 

цінностей у постачальників і оприбуткування у покупців. Накладна на відпуск 

товарно-матеріальних цінностей виписується продавцем тільки на паперових 

носіях. Підписують її керівник підприємства- відправника, головний бухгалтер, 

особа, що відпустила цінності, і та, що їх прийняла. Накладна завіряється 

печаткою підприємства-відправника. У накладній зазначаються назва, 

номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту 

готової продукції, що відпускається. Виписують накладну не менше, ніж у двох 

примірниках. Перший примірник накладної передається одержувачу готової 

продукції, другий - залишається у постачальника [4]. 

Реалізація готової продукції сільськогосподарського підприємства завжди 

передбачає, з одного боку, передачу відповідної продукції від виробника 

покупцеві, а з другого − проведення розрахунків згідно з договірною ціною цієї 

продукції. Отже, кожен вид готової продукції, що реалізується, матиме дві 

оцінки: одну для самого виробника − виробничу собівартість, іншу − для 

покупця (ціну реалізації). 

Підприємства, які є платникам податку на додану вартість і зареєстровані в 

Державній фіскальній службі, повинні надати покупцеві податкову накладну із 

зазначенням у ній дати виписки, порядкового номера, найменування та 

індивідуального податкового номера продавця і покупця, умови продажу і 

форми ведення розрахунків [8]. 

Надходження коштів у касу за реалізацію продукції оформляють 

прибутковими касовими ордерами типової форми № КО-1. У випадку, якщо 

гроші надходять від фізичних осіб, то обов’язково видається квитанція із 

печаткою з підписом головного бухгалтера і касира. Уci ці перераховані 
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документи після оформлення здаються в бухгалтерію, де виписується рахунок-

фактура. Узагальнена інформація за операціями, пов’язаними з рухом готової 

продукції і товарів знаходить своє відображення при журнально-ордерній 

формі обліку у журналах-ордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання 

спрощеної форми бухгалтерського обліку − у відомостях 2-М, 3-М (розділ І), 5-

М (розділ ІІ). 

Облік процесу реалізації потребує значного спрощення, вдосконалення 

облікових регістрів та, особливо, зменшення та уніфікації первинних 

документів. 

Отже, дослідивши організацію обліку операцій з реалізації готової 

продукції сільськогосподарських підприємств можна зробити висновок, що 

процес реалізації відіграє значну роль, оскільки істотно впливає на фінансовий 

результат підприємства. Тому чітке і належне ведення обліку процесу реалізації 

готової продукції та оформлення необхідних документів при реалізації 

продукції покращить взаємовідносини з покупцями.  

В сучасних умовах особливу увагу потрібно приділити можливості 

автоматизації розрахункових операцій між контрагентами та реалізації 

продукції через мережу Інтернет, що дозволить підвищити 

конкурентоспроможність підприємства, зменшити витрати, пов’язані з 

рекламою й реалізацією продукції, пришвидшити процедури укладання 

договорів, оформлення експортно-імпортних операцій, розширити коло 

потенційних споживачів, і, зрештою, збільшити ринок збуту й обсяг продажів. 

Впровадження автоматизованої обробки інформації з обліку реалізації 

готової продукції сільськогосподарських підприємств дозволить підвищити 

продуктивність праці облікових працівників, оперативність та достовірність 

облікових даних, своєчасність відстеження відвантаження продукції та 

взаєморозрахунків з покупцями. 

Не менш важливим аспектом в реформуванні обліку реалізації готової 

продукції сільськогосподарських підприємств є формування єдиної 

законодавчо-нормативної бази, адаптованої до міжнародних вимог та норм, 

удосконалення методології складання звітності та запровадження 

інформаційних технологій. Слід зазначити, що сучасна практика ведення 

аналітичного обліку  доходів і фінансових результатів діяльності підприємства 

з продажу готової продукції не задовольняє інформаційні потреби 

користувачів, тому потребує вдосконалення. Аналітичний облік повинен бути 

більш змістовним, достатнім і відповідати своєму основному завданню - 

забезпечувати можливість оперативного аналізу отриманих від продажу 

доходів і бути зручною та надійною базою для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

 Гармонізація та стандартизація організації бухгалтерського обліку 

реалізації готової продукції сільськогосподарських підприємств відкриє на 

перспективну тверду основу міжнародного співробітництва та спрощення 

системи обліку в цілому. 
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АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ЯК ПІДСИСТЕМА СУЧАСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА  
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Здобувач освітнього ступеня «магістер» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

У статті досліджуються основні аспекти обліку розрахунків з 

постачальниками та значення внутрішнього контролю за здійсненням таких 

розрахунків. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку розрахунків з 

постачальниками на підприємстві.  

Ключові слова: постачальники, розрахунки, зобов’язання, кредиторська 

заборгованість, внутрішній контроль. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У сучасних умовах ринкових відносин фінансовий 

стан кожного суб‘єкта господарювання визначається його взаємовідносинами з 

іншими господарюючими суб‘єктами та станом розрахунків між ними. В 

умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або несвоєчасної 

оплати рахунків збільшується, це призводить до появи дебіторської і 

кредиторської заборгованості, які в процесі фінансово - господарської 

діяльності є неминучими і повинні знаходиться в рамках допустимих значень. 

Передусім від величини заборгованості підприємства залежить його фінансова 

стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому одним з пріоритетних 

напрямів управління на підприємстві є дієва система внутрішнього контролю за 

розрахунками з постачальниками для вироблення і прийняття відповідальних і 

самостійних рішень щодо забезпечення їх ефективності, передусім опираючись 

на облікові дані про стан розрахунків.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є з‘ясування сутності 

заборгованості підприємства перед постачальниками та підрядниками, 

договірних та розрахункових взаємовідносин підприємства з контрагентами, а 

також розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю виконання договірних 

зобов‘язань.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання облікового 

відображення операцій щодо розрахунків з постачальниками висвітлювали такі 

українські науковці як Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безрукіх, С.Ф. Голов, 

О.М.Головащенко, Н.М. Малюга, В.О. Шевчук, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, 

С.А.Ніколаєва та ін. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши дослідження 

вище зазначених обліковців, нами було виявилено неоднозначні тлумачення 

категорії «розрахунки». А трактування даного поняття в нормативних 

документах, що регламентують порядок ведення бухгалтерському обліку, 
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взагалі відсутні. Розрахункові операції можна характеризувати як динамічний 

процес, тобто проведення платежу до, одночасно чи після одержання товарів, 

робіт, послуг, а також, як статичний стан, тобто заборгованість між суб‘єктами 

розрахунків.  

Поняття «розрахунки» та «заборгованість» в переважній більшості містять 

посилання на «зобов‘язання»: розрахунки виникають за зобов‘язаннями або 

зобов‘язання витікають з розрахунків.  

Зобов‘язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов‘язання визнається, 

якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 

зменшення економiчних вигід у майбутньому внаслiдок його погашення [4].  

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи 

відображення зобов‘язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 

"Зобов‘язання".  

Облік розрахунків з покупцями та постачальниками є найважливішою 

ділянкою бухгалтерської роботи. Застосування різних підходів до 

обгрунтування вибору постачальників дозволяє підприємствам зменшити 

загальні витрати, що є підгрунтям забепечення ефективності їх діяльності. 

Взаємини між продавцями (постачальниками) і покупцями (замовниками) 

будуються на основі господарських договорів купівлі- продажу продукції 

(товарів) та інших договорів на виконання робіт, надання послуг, у яких 

відображені зобов‘язання покупця (замовника) провести оплату за 

відвантажену йому продукцію, виконані роботи, надані послуги, за договірною 

вартістю.  

Після підписання договору на постачання товарів (надання послуг) 

виникає юридичне зобов‘язання підприємства, проте таке зобов‘язання не 

відображається на рахунках обліку, оскільки воно не є борговим й підлягає 

виконанню у майбутньому. Дані зобов‘язання будуть зареєстровані в системі 

бухгалтерського обліку лише тоді, коли сторони перейдуть до виконання 

взятих на себе обов‘язків. Таким чином, підприємство може мати зобов‘язання, 

величина якого не зазначена у звітності. Юридичні зобов‘язання, на нашу 

думку, слід відображати на позабалансовому рахунку 042 «Непередбачені 

зобов‘язання» та у примітках до фінансової звітності. Покупці відповідно до 

договору купівлі-продажу та інших договорів можуть здійснювати розрахунки 

з постачальниками шляхом попередньої оплати продукції, що купується, робіт, 

що виконуються, послуг, що надаються та на умовах наступної оплати.  

В господарській діяльності підприємств виникають обставини, які 

впливають на своєчасне виконання зобов‘язань або взагалі припиняють їх 

здійснення. Такими обставинами можуть бути тимчасова або стійка фінансова 

неплатоспроможність, банкрутство, надзвичайні події. 

Виконання своєчасної перевірки розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, попередження прострочення кредиторської заборгованості 

повинні бути основою в організації їх обліку [2].  
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Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані 

товарно-мaтеріальні цінності, виконанні роботи та надані послуги 

використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» із субрахунками:631 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками та підрядниками» та632 « Розрахунки з іноземними 

постачальниками і підрядниками».  

Застосування в обліку цих рахунків сприятиме контролю за кредиторською 

заборгованістю, термінами її сплати, що дасть змогу більш правильно 

планувати розрахунки з постачальниками та підрядниками [1].  

Одним із головних аспектів внутрішнього контролю кредиторської 

заборгованості є перевірка їх юридичного оформлення та обґрунтування. У 

питаннях, що стосуються розрахунків з постачальниками це дозволяє 

мінімізувати ризики несвоєчасного надходження необхідних для безперервної 

діяльності підприємства ресурсів.  

Важливість внутрішнього контролю за кредиторською заборгованістю 

обумовлюється її значною часткою в поточних пасивах підприємства, її зміни 

помітно позначаються на динаміку показників його платоспроможності і 

ліквідності.  

Внурішній контроль кредиторської заборгованості, в тому числі і 

розрахунків з постачальниками, передбачає його проведення в таких 

напрямках: 

 - загальний аналіз кредиторської заборгованості (вертикальний, 

горизонтальний аналіз); 

 - аналіз руху кредиторської заборгованості;  

- аналіз ефективності використання кредиторської заборгованості; 

 - аналіз платоспроможності підприємства [2].  

Для планування кредиторської заборгованості (заборгованості за 

розрахунками з постачальниками) на короткостроковий період можна умовно 

приймати, що погашення заборгованості здійснюється рівними частинами 

протягом запланованої кількості днів, при цьому враховуються суми виданих 

авансів, а погашення заборгованості здійснюється додатково до інших 

поточних зобов‘язань підприємства.  

Прогнозний розрахунок кредиторської заборгованості, в т.ч. і розрахунків 

з постачальниками, є одним з основних етапів формування бюджету руху 

коштів і прогнозного балансу, а також для виконання фінансового аналізу [3]. 

Для аналізу стану кредиторської заборгованості використовуються 

коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості, що відносяться до 

групи показників ділової активності. Динаміку зміни кредиторської 

заборгованості можна виявити, використовуючи горизонтальний або трендовий 

аналіз. 

Внутрішній контроль за розрахунками з постачальниками передбачає 

перевірку достовірності інформації щодо видів і строків кредиторської 

заборгованості. Для цього користуються прямим підтвердженням контрагентів, 

вивченням контрактів і договорів, особистими бесідами з працівниками, які 

мають інформацію про борги і зобов‘язання підприємства.  
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Аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає управлінцю змогу 

зосередити увагу на сумнівних розрахунках, перевірити обґрунтованість 

створення резерву і законність їх відображення в балансі.  

Для перевірки достовірності первинних документів, за якими здійснені 

розрахункові операції, доцільно провести зустрічні звірки різних документів на 

даному підприємстві й зробити письмовий запит у відповідні підприємства про 

стан розрахунків.  

Для успішного впровадження і ефективного використання системи 

внутрішнього контролю за кредиторською заборгованістю на підприємстві 

доцільно створити спеціалізований відділ, основною функцією якого буде 

раціоналізація кредиторської заборгованості та своєчасність сплати своїх 

зобов‘язань.  

Висновки. Отже, підтримання поточної кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги на оптимальному рівні дозволяє майже за дарма 

користуватись коштами інших підприємств, що позитивно впливає 

нафінансовий стан підприємства. Щоб дотримуватися оптимальних меж 

заборгованості по розрахунках з постачальниками (кредиторської 

заборгованості) важливо визначити організаційні особливості обліку 

розрахунків з постачальниками та створити систему внутрішнього контролю на 

підприємстві за даними розрахунками.  

У момент укладення договору з постачальниками та підрядниками 

виникають юридичні зобов‘язання, які слід відображати на позабалансовому 

рахунку 042 «Непередбачені зобов‘язання» та у примітках до фінансової 

звітності. Після ж набуття юридичними зобов‘язаннями усіх критеріїв 

відповідності бухгалтерського обліку, їх потрібно виключити з позабалансового 

рахунку і відображати на балансових рахунках та у балансі підприємства.  

Для полегшення ведення бухгалтерського обліку кредиторської 

заборгованості за конкретними договорами пропонуємо вести облік 

заборгованості розрахунків з постачальниками у розрізі заборгованості термін 

сплати якої ще не настав, відстроченої заборгованості та простроченої 

заборгованості, та для їх відображення ввести субрахунки другого порядку.  

Внутрішній контроль за розрахунками з постачальниками має передбачати 

перевірку юридичного оформлення та обґрунтування зобов‘язань за 

розрахунками, використання горизонтального та вертикального аналізів при 

визначенні питомої ваги кредиторської заборгованості, проведення зустрічних 

перевірок для перевірки достовірності існування даних зобов‘язань, створення 

спеціалізованого відділу контролю. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ  

У статті розглянуто три групи факторів, які найбільшою мірою впливають 

на величину витрат на маркетингові дослідження. Проаналізовано  два типи 

моделей, які визначають маркетинговий бюджет підприємства.  

Ключові слова: маркетинг, дослідження, підприємство, витрати, фінанси.   

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Сьогоднішній світ - динамічна машина 

нескінченної конкуренції. Щодня на ринок виходять все нові і нові підприємці, 

які прагнуть відвоювати свій «шматок пирога». Ось чому вже давно 

невід'ємним компонентним елементом будь-якого бізнесу стали служби 

маркетингу. Однак справедливо зазначити, що функціонування маркетингової 

служби - процес досить дорогий. Тому важливо визначити, чи взагалі доцільне 

створення відповідного відділу на підприємстві або краще наймати незалежні 

маркетингові агентства для проведення конкретних досліджень. Але якщо 

керівництво компанії все-таки схиляється до змісту власної служби, то не менш 

важливим стає питання про величину витрат на її функціонування. 

Формулювання цілей статті. Мета написання статті полягає у розробці 

теоретико-методичних і практичних рекомендацій щодо проведення 

маркетингових досліджень на підприємствах для забезпечення їх ефективного 

функціонування. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.  Маркетинговим 

дослідженням підприємств як в теоретичному, так і в практичному аспектах 

присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них роботи 

таких зарубіжних дослідників, як І. Ансофф, Г. Армстронг, В. Вонг, П. Діксон, 

Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Сондерса. Серед вітчизняних науковців 

цими питаннями опікувалися: С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Н.П. 

Гончарова, А.П Гречан, О.В. Зозульов, Є.В. Крикавський, І.В. Лилик, П.Г. 

Перерва, Т.О. Примак, Т.Б. Решетілова, А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай, Ю.В. 

Яковець та багато інших вчених. Проте окремі питання щодо маркетингових 

досліджень у підвищенні ефективності роботи підприємств потребують 

удосконалення та подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Недостатнє фінансування 

маркетингових програм може призвести до втрати значної частки ринку, 

збитків та інших негативних наслідків. А величезні суми грошей не повинні 

вирушати «на вітер». Але, як би там не було, єдиного підходу до вирішення 

даної проблеми немає і не може існувати. Правда, за роки спроб і помилок 
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виробилися, мабуть, найбільш досконалі методи оцінки необхідного рівня 

маркетингового бюджету. 

Досить очевидно, що величина витрат на маркетингові дослідження 

залежить від цілей і завдань організації, середовища функціонування, 

затвердженого комплексу маркетингу, а також фінансового стану підприємства. 

Тому одним з найбільш поширених в компаніях є «принцип розумної 

точності», заснований на наступному взаємозв'язку: бюджет маркетингу 

дорівнює функції від стратегічних і тактичних рішень. У зв'язку з цим можна 

виділити три групи факторів, які найбільшою мірою впливають на величину 

витрат на маркетингові дослідження [1]. 

Перша пов'язана з досягненням цілей підприємства через реалізацію 

обраних господарських стратегій: місія підприємства, імідж, частка ринку. 

Друга обумовлена характеристикою ринків, на яких компанія функціонує: 

рівень конкуренції, споживчі запити, сегментування ринку, регіональні аспекти 

діяльності. Третя включає фактори, пов'язані з характеристикою товарного 

асортименту, окремих видів товарів, обліком проходження етапів життєвого 

циклу і позиціонування. 

Не рідко при визначенні бюджету маркетингового відділу витрати на 

маркетингові дослідження поділяють на дві великі групи: постійні і змінні. У 

цьому випадку, до постійних відносять витрати, необхідні для безперервного 

функціонування маркетингової системи на підприємстві, а саме на утримання 

працівників служби, регулярне проведення маркетингових досліджень та 

створення банку маркетингових даних для керуючого підприємством, 

фінансування заходів щодо постійного вдосконалення продукції. Не підлягає 

сумніву виправданість цих витрат, адже вони сприяють постійному отриманню 

інформації про ринкову конкуренцію, дії суперників, а також дозволяють 

стежити за рівнем конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

Правда, при такому розподілі витрат на постійні і змінні проблема 

вимірювання їх необхідного фінансування зовсім не зникає. Частіше ж усього 

вона вирішується шляхом розбиття витрат на чотири основні групи: витрати на 

маркетингові дослідження; витрати на розробку нових товарів, придбання ноу-

хау; витрати на формування диллерско дистриб'юторських мереж, організацію 

торгівлі та сервісне обслуговування; витрати на просування. І вже після цього 

на рівні керівництва визначається фінансування кожної з них окремо. 

Ще один шлях розробки бюджету маркетингу - планування на основі 

показників цільового прибутку, що відбувається за допомогою наступних 

послідовних досліджень: прогноз загального обсягу ринку, прогноз частки 

ринку компанії, прогноз обсягу продажів, встановлення продажної ціни 

дистриб'ютором, розрахунок суми надходжень від продажу, розрахунок 

загальних змінних витрат, розрахунок валового прибутку, розрахунок 

загальних постійних витрат, розрахунок частини валового прибутку для 

покриття витрат на маркетинг та отримання доходу, розрахунок суми цільового 

прибутку, розрахунок суми можливих витрат на маркетинг, розбивка бюджету 

маркетингу на окремі напрямки [2]. 
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Зустрічаються і компанії, що діють за принципом: низький рівень витрат 

на маркетинг не дасть високого рівня реалізації. Тому вони ретельно 

відслідковують реакцію збуту на величину витрат шляхом статистичного (збір 

даних минулих років) або експериментального методів, а також експертної 

оцінки. І тільки після цього виноситься остаточне рішення з приводу необхідної 

величини витрат на маркетинг. 

Загалом же, всі існуючі на даний момент моделі визначення 

маркетингового бюджету можна звести до двох основних типів: «зверху вниз» і 

«знизу вгору». Перший передбачає, що фінансова система компанії в цілому 

виділяє конкретний обсяг ресурсів системі маркетингу (вибір його залежить від 

таких факторів, як цілі компанії і наявність у неї досвіду роботи на ринку), 

після чого маркетингова служба сама вирішує, як розпорядитися отриманими 

коштами. Якщо ж виникає нестача фінансування будь-якого маркетингового 

спрямування, то відбувається адресне коригування наданих коштів.  

Метод «знизу вгору» є протилежністю досконалої вищеописаного. Тут 

спершу визначається необхідний рівень витрат на окремі маркетингові 

програми компанії в самому відділі маркетингу і лише потім ця сума береться у 

фінансової служби підприємства. У випадку перевитрати ресурсів 

маркетинговим відділом передбачається етап скорочення бюджету маркетингу 

або додаткового обґрунтування розміру перевищення. 

В даний час для більшості просунутих компаній метод «знизу вгору» є 

більш кращим, оскільки при ньому відбувається не просто урізання 

маркетингових програм, а зміна цілей і завдань шляхом перегляду пріоритетів, 

оптимізації інструментів та термінів досягнення цілей. 

Як було вище сказано, будь-яка компанія визначає маркетинговий бюджет 

самостійно, однак існують і найбільш типові схеми розрахунку рівня 

маркетингових витрат для обох вищеописаних моделей. Для моделі «зверху 

вниз» вона передбачає наступну послідовність кроків: вибір ключового 

показника діяльності компанії; виявлення кількісних і якісних параметрів 

зв'язку ключового показника та рівня витрат на маркетинг, розрахунок 

останнього; розмежування отриманої величини за конкретними напрямками 

маркетингових заходів; коригування отриманих даних. 

Для моделі «знизу вгору» необхідні витрати можуть визначити тільки 

фахівці маркетингових підрозділів, а алгоритм буде таким: визначення цілей і 

завдань маркетингової служби; визначення величини витрат на рішення цих 

задач як суми витрат за окремими напрямами діяльності; розподіл витрат по 

векторах маркетингових заходів; складання проектів бюджетних доповідей; 

запит ресурсів і коригування показників у разі перевищення представлених 

фінансових норм. 

Слід також зазначити, що всередині, як моделі «зверху вниз», так і моделі 

«знизу вгору» виділяють і більш конкретні методи визначення витрат на 

маркетинг. І основну роль при виборі відіграє ключовий показник. Так, для 

структури «зверху вниз» найбільш вживаними є наступні методи [3]: 

1. Метод граничного прибутку. Ключовий показник тут - реакція збуту, 

тобто рівень збуту і прибутку при певних витратах на маркетинг. 
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2. Метод відсотка від продажу. Передбачається прямо пропорційно-

функціональна залежність маркетингового фінансування від обсягу збуту. 

3. Метод цільового прибутку. Ключовий показник - розрахунок визначеної 

частки від прибутку. 

4. Метод відсотка від прибутку. Ключовий показник - прямо пропорційна 

залежність від прибутку. 

5. Метод конкурентної нерівноцінності. Ключовий показник - порівняння з 

рівнем витрат на маркетинг конкурентів. 

Для структури «знизу вгору»: 

1. Метод обчислення частки від приросту продажів. Розрахунковий 

бюджет дорівнює відсотку збільшення обсягу продажів помноженій на бюджет 

минулого року. 

2. Метод конкурентної нерівноцінності. Розрахунковий бюджет дорівнює 

відсотку збільшення обсягу бюджету головного конкурента помноженій на 

бюджет минулого року. 

3. Метод обчислення частки від продажів. Розрахунковий бюджет 

дорівнює нормативу витрат на маркетинг (у відсотках) помноженій на 

прогнозований обсяг продажів. 

4. Метод, заснований на обліку цілей і завдань. Розрахунковий бюджет 

визначається виходячи з планованих змін: збільшення збуту продукції, 

впровадження товару на ринок і забезпечення його ринкової частки, 

підвищення рівня в пізнаваності марки і т. д.  

Таким чином, очевидно, що для моделі «зверху вниз» характерний 

централізований метод планування. Тобто тут зміна бюджету маркетингу 

пов'язано не стільки з самим результатом роботи маркетингового відділу, 

скільки з функціонуванням компанії в цілому. Звідси випливає і характерна 

проблема: часто, замість збільшення маркетингового бюджету відбувається 

його подальше урізання, що може мати своїм наслідком недостатнє 

дослідження змін на ринку, а слідом і падіння прибутку організації. 

Важливе значення для проведення маркетингових досліджень фахівцями 

підприємства має визнання місткості ринку та прогнозування продажу. 

Місткість ринку - це обсяги продажу товарів за конкретний проміжок часу і 

визначення кількості споживачів на ринку, з їхньою купівельною спроможні-

стю та схильністю до обміну [4]. 

Місткість потенціального ринку (Q) - це можливі обсяги продажу товарів 

споживачам підприємства-виробника (формула 1). 

 (1) 

 де np - кількість потенційних споживачів; 

qp - кількість закупівельної продукції потенційних споживачів; 

p - середня ціна продукту [4]. 

Отже, процес фінансування маркетингових досліджень є дуже 

трудомістким і суперечливим. З одного боку, такого роду витрати являють 

собою чималі, але необхідні суми. З іншого, оптимальну величину 
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маркетингового бюджету розрахувати практично не можливо, адже віддача від 

маркетингових програм може відбуватися протягом тривалого періоду. Але як 

би там не було, досі жоден підприємець не може обійтися у своїй діяльності без 

маркетингових програм, а, значить, який би спосіб розрахунку маркетингового 

бюджету він не вибрав, діючі проблеми будуть завжди актуальні. 
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ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 
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Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

У статті розглянуті основні аспекти важливості автоматизації фінансової 

звітності за допомогою комп’ютерних програм. Надана порівняльна 

характеристика "1С: Бухгалтерія 8.0"  та "Парус-Підприємство 7.4", основні 

відмінності та переваги кожної з програм. 

Ключові слова: автоматизація, фінансові результати, інформаційні системи, 

облік, технології, управління, електронні звіти, інформація. 

Постановка проблеми. Складність управління фінансовим станом 

підприємств в умовах нестабільного середовища, в якому вони функціонують, 

та інтеграційних процесів потребує створення дієвої системи інформаційного 

забезпечення управління фінансових результатів діяльності, а отже, пошуку 

нових підходів до вирішення проблеми належної організації їх обліку в 

контексті застосування комплексної автоматизації облікового процесу. Однією 

з основних умов успішної діяльності будь-якого підприємства є правильна 

організація на ньому управлінського та бухгалтерського обліку, тому необхідно 

використовувати нові методи і сучасні технічні засоби побудови різних 

інформаційних систем. Інформаційні бухгалтерські системи незалежно від 

їхнього масштабу, програмно-апаратної платформи і вартості інтегрують всю 

інформацію й здатні швидко проаналізувати її, істотно допомагаючи тим самим 

керівникам і фахівцям підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує багато наукових праць, 

розробок прикладного характеру, які присвячені питанням організації 

інформаціійних систем обліку на підприємстві та визначенню поняття даної 

категорії. Узагальнення наукових підходів різних авторів дозволило визначити 

основну тенденцію єдності суджень щодо інформаційної системи 

бухгалтерського обліку, яка реалізується за допомогою комп’ютерної техніки. 

До числа таких слід віднести наукові дослідження: О.С. Аксьонової, Ф. Ф. 

Бутинця, В. М. Гужви, В. П. Завгороднього, В. Б. Івашкевича, Я. В. Лебедзевич, 

О. С. Олексюк, Н. С. Пінчука, В. С. Пономаренка, В. В. Сопка та інших. 

Мета дослідження. Метою написання статті є порівняння в обліку 

складання фінансової звітності за допомогою бухгалтерських програм задля 

встановлення спільних рис і розбіжностей. 

Викладення основного матеріалу.  Автоматизована інформаційна 

облікова система - це система, в якій інформаційний процес обліку 

автоматизований шляхом застосування спеціальних методів оброблення даних, 

що використовують комплекс розрахункових, комунікаційних й інших 

технічних засобів, з метою отримання і передачі облікової інформації [1].  
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Організація обліку фінансових результатів є досить трудомістким і разом з 

тим ризикованим процесом, тому що навіть одна помилка може стати 

причиною цілого ряду порушень і неточностей. Один з основних шляхів 

вирішення даної проблеми є автоматизація бухгалтерського обліку за 

допомогою сучасних інформаційних технологій, що унеможливлює допущення 

арифметичних помилок [2]. Загалом технологічний процес обробки даних при 

комп’ютерній формі обліку можна поділити на три етапи (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Основні етапи і процеси обробки облікових даних 

 

Для комп’ютеризації бухгалтерського обліку на ринку програмних 

продуктів України пропонуються десятки пакетів програм, які постійно 

оновлюються й удосконалюються. На ринку пропонуються найбільш відомі 

програмні продукти з автоматизації, які можн згрупувати за певними 

критеріями:  

-  міні-бухгалтерії („Бухгалтерія малого підприємства”, „Фінанси без 

проблем”, „Міні-бухгалтерія”, „Інфо-бухгалтер”, „1С-Бухгалтерія”),  

-  інтегровані бухгалтерські системи („Парус”, „Інфософт”, „Інотек”, 

„Модуль Пі”, „Інтегратор”);  

-  бухгалтерські конструктори („Інформатик”, „БЕСТ”, „Аквілон”, 

„Порт”, „Бухоблік-Фінанси-Бізнес”); бухгалтерські комплекси („Аргос”, 

„Авер”);  

-  бухгалтерії-офіси („Електронна бухгалтерія”, „ФінЕко”, „Бухгалтерія 

без проблем”, „Суперменджер”);  

-  еккаунт кутюри („Ост-Ін”, „БІТ”, „Нікос-Софт”); галузеві системи 

(бухгалтерський комплекс АРМ, до якого приєднані спеціалізовані галузеві 

АРМ);  

-  фінансово-аналітичні системи („Аналіз фінансового стану”, „Project 

Expert”);  

-  правові системи й бази даних („Гарант-Сервіс”, „Дінай”, „Грос-Бух”); 

корпоративні системи („R/3”, „NS”) тощо[3].  

Технологічний процес обробки облікових даних 

збір та реєстрація первинних даних для обробки на комп’ютері І етап 

формування масивів облікових даних на електронних носіях: 

Журналу господарських операцій, структури синтетичних та 

аналітичних рахунків, довідників аналітичних об’єктів, постійної 

інформації. Одночасно здійснюється контроль за процесом обробки 

інформації, записаної в масивах облікових даних 

ІІ етап 

отримання результатів за звітний період на запит користувача або у 

вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок 

з бухгалтерських рахунків, або відображенням на екрані дисплею 

потрібної інформації 

ІІІ етап 
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Вибір програмного забезпечення із вище перерахованих груп для 

автоматизованого ведення обліку залежить від фінансових можливостей 

підприємства й масштабів запланованої автоматизації. Отож вибір 

автоматизованої бухгалтерської програми потребує раціонального руху до її 

впровадження [5]. Найбільш поширеними є програми "1С: Бухгалтерія 8.0"  та 

"Парус-Підприємство 7.4", їх характеристика узагальнена в табл. 1.  

Таблиця 1.  Характеристика програм «1С: Бухгалтерія 8.0»  та «Парус-

Підприємство 7.4» в сфері облікового забезпечення результатів 

господарювання 
№

 п/п 

Класифікаційн

а ознака 

Характеристика ознак 

1С: Бухгалтерія 8.0 Парус-Предприятие 7.4 

1

. 

Клас програми Універсальна 

бухгалтерська програма  

Комплекс пов’язаних 

АРМ  

2

. 

Призначення Для ведення 

бухгалтерського обліку 

Для ведення 

бухгалтерського облiку 

3

. 

Група 

споживачів 

Невелика чисельність 

персоналу бухгалтерії   

Бухгалтерiя, в якiй 

 ідприємс чiткий розподiл 

 ідприє мiж працiвниками   

4

. 

Об’єкт обліку Малі та середні за 

розміром підприємства різних 

галузей діяльності   

Малi та середнi за 

розмiрами  ідприємства 

рiзних галузей дiяльностi 

5

. 

Спосіб 

реалізації облікових 

функцій 

Перевага надається 

введенню операцій за 

шаблонами та за допомогою 

документів   

Перевага надається 

введенню операцiй за 

шаблонами 

6

. 

Комплексність 

виконання функцій 

Інтегрована програма 

зведеного обліку 

Комплекс пов’язаних 

АРМ 

 

На сьогодні більш затребуваною є програма  «1С: Бухгалтерія 8.0», в якій  

присутні готові шаблони, алгоритми, налаштування, що побудовані на базі  

SQL-технологій. За лічені хвилини у даному програмному середовищі можна 

підготувати потрібні звітні документи чи роздрукувати первинну 

документацію. Інформація зберігається у системі  зручних структуризованих 

довідниках. Технологічна платформа «1С: Підприємство 8.0» дозволяє 

створювати та модифікувати різні бізнес-додатки, застосування яких суттєво 

зменшує трудові та часові витрати виконавця, обробку облікової інформації. 

Створює єдиний інформаційний простір з організованою роботою обліковців і 

взаємодією підрозділів підприємства. Функціональні переваги системи «1С: 

Підприємство 8.0»  наведені у табл. 2 [2]. 

 

Таблиця 2. Функціональні переваги інформаційної системи «1С: 

Підприємство 8.0»  
№ Функціональні 

переваги 

Сутність практичної реалізації функцій інформаційної 

системи «1С: Підприємство 8.0» 

1 2 3 

1 Ергономічний 

інтерфейс користувача 

Забезпечує зручність засвоєння програми виконавцями 

та високу швидкість роботи досвідчених користувачів 
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Продовження табл.2 

1 2 3 

2 Гнучкість і 

налаштування типової 

конфігурації 

Програму адаптують (налаштовують) згідно зі 

специфічними видами економічної діяльності кожного 

окремого підприємства 

3 Масштабність - Для малих підприємств - варіант персонального 

використання. 

- Для малих і середніх підприємств - файловий варіант, 

який забезпечує одночасну роботу кількох користувачів. 

- Для середніх та великих підприємств - варіант клієнт-

сервер, побудований на основі архітектури трьох рівнів, що 

забезпечує надійне зберігання та ефективну обробку даних за 

умов одночасної роботи великої кількості користувачів 

4 Робота з 

територіально 

розподіленими 

інформаційними 

базами 

- Необмежена кількість автономно працюючих 

інформаційних баз. 

- Повна чи часткова синхронізація облікових даних. 

- Довільний порядок і спосіб передачі вимірів. 

5 Адміністрування Надає засоби встановлення та оновлення платформи, 

можливість вивантаження та завантаження інформаційної 

бази, а також зручні інструменти для адміністрування, які 

дозволяють налагодити права доступу користувачів, 

призначити інтерфейс та мову користувача. 

 

Інформаційна система «1С: Підприємство 8.0» є найрозповсюдженіша, 

проте не найновіша, а отже і скептичне ставлення, щодо її актуальністі може 

мати місце. На даний час на ринку програмнихї продуктів можна придбати «1С: 

Підприємство 8.4», яка має такі переваги [4]:  

- кожен процес кластера є більш самостійним компонентом, з чітко 

визначеними межами. Кількість компонентів значно збільшилася. Деякі з них, 

це перероблені старі. Наприклад, сервіс автоматичної нумерації. Деякі 

компоненти є цілком новими, наприклад, сервіс повідомлень. Таким чином, 

кластер стає модульною розподіленою системою. Цей підхід дозволяє 

поліпшити масштабність, підвищити ефективність розробки та розвитку 

кластера, знизити обсяг використовуваного дискового простору та мережевого 

трафіку, зменшити час розгортання; 

- дані реєстру фізично зберігаються в розподіленому масштабному 

сховищі Apache ZooKeeper. Це забезпечує їх збереження і доступність, якщо 

ZooKeeper розгорнуто більш ніж на одному вузлі кластера, всі менеджери 

рівнозначні, але один з них виконує роль головного. У разі його відмови на 

роль головного менеджера вибирається будь-який інший з доступних 

менеджерів, а сервіси непрацючого менеджера динамічно перерозподіляються 

між усіма менеджерами; 

- раніше для підключення до інформаційних баз 1С: Підприємства через 

інтернет доводилося використовувати сторонні веб-сервери. Тепер в складі 

кластера реалізований власний веб-сервер, як один з компонентів кластера; 
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- балансувальник навантаження тісно інтегрується з реєстром, власним 

веб-сервером, і робочими процесами, для найбільш ефективного управління 

навантаженням; 

- в цій версії програми є можливість автоматизувати розгортання 

інформаційних баз за допомогою власних скриптів; 

- всі дані передаються в форматі JSON, що полегшує інтеграцію з будь-

якою інфраструктурою, і не обмежує вибір технологій. 

Таким чином, при впровадженні автоматизованої інформаційної системи з 

обліку результатів господарювання будуть досягнуті такі цілі: скорочення 

паперового документообігу; посилення контролю за виконанням доручень 

внаслідок повної інформації, про видані кожному виконавцеві завдання з 

врахуванням термінів виконання і результатів виконаних робіт. Внаслідок, 

підвищується виконавська дисципліна; раціональний розподіл навантаження на 

співробітників і прозорість їх роботи шляхом аналізу виданих завдань і 

своєчасності їх виконання; скорочення часу на створення документів за 

рахунок використання типових шаблонів і раніше створених документів; 

скорочення часу на пошук документів за рахунок єдиного структурованого 

зберігання документів з можливістю пошуку за ключовими запитами тощо.  

Розвиток інформаційних систем обліку набрав нечуваної швидкості, тому 

й полягає в постіному оновленні поточної версії програми, але фактори 

дороговизни і актуальності знаходятся в постійному двобої. Щоб знайти ту 

середину і не переплачувати за непотрібні функції, потрібно постійно 

аналізувати та порівнювати програмні продукти різних фірм та версій. 
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К.В. Копняк, Ю.М. Мельничук 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

УКРАЇНИ 
Українська економіка перебуває в складному становищі. Таку ситуацію 

спричинила світова фінансово-економічна криза та глобалізаційні процеси. 

Одну з основних ролей у ході нинішніх подій відіграє ефективна діяльність 

банківської системи України. Для ефективного виконання своїх функцій 

банківська система, як невід’ємна складова української економіки, потребує 

постійного зовнішнього та внутрішнього моніторингу, удосконалення її 

розвитку, стимулюючи таким чином покращення соціально-економічного 

становища в країні. Це обґрунтовує необхідність постійного пошуку нових, 

більш ефективних, напрямів розвитку вітчизняних банків. Серед таких 

напрямів одним із сучасних та найбільш перспективних є використання 

банками Інтернет-технологій. 

Широкому застосуванню Інтернет-технологій сприяє і висока конкуренція 

у сфері банківського обслуговування. Інтернет дозволив значно розширити 

ринок банківських продуктів і послуг, враховуючи усі види дистанційного 

обслуговування, у тому числі, Інтернет-банкінг. 

Інтернет-банкінг – це технологія віддаленого банківського обслуговування, 

яка дає змогу клієнтові отримувати банківські послуги через мережу Інтернет. 

Ця технологія з’явилася на початку 80-х років ХХ століття і з того часу набула 

популярності у світовій практиці банківської діяльності.  

У наукових колах питання впровадження інформаційних технологій в 

банківську діяльність досліджують, як на теоретичному, так і на практичному 

рівнях. Теоретичні і практичні аспекти формування банківських інформаційних 

систем досліджувались такими вченими як: В.А. Антонюк, Н.В. Єрьоміна, 

А.В. Олійник [1], І.Ф. Рогач, А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук, В.М. Шацька 

[1] та ін. Дослідженню питань Інтернет-банкінгу присвячені праці таких 

зарубіжних та українських вчених, як Б.П. Адамик, О.Д. Вовчак, 

О.О. Гаврилова, Д.Н. Гусєв, М.А. Домніна, Х.О. Засадна [2], В.М. Кравець, 

А.Ю. Серьогін, О.О. Чуб та ін. Не зважаючи на це, дослідження сучасних 

тенденцій розвитку Інтернет-банкінгу, основних напрямів модернізації 

інформаційної інфраструктури банківських установ є актуальним і важливим 

для формування їхніх стратегій діяльності. 

Сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без 

використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема, глобальних 

комп’ютерних мереж, у тому числі й Інтернет. Із впровадженням Інтернет-

банкінгу банки можуть значно збільшити клієнтську базу і знизити витрати на 

персонал і мережу філій.  

Першим українським банком, який запровадив серед своїх послуг 

Інтернет-банкінг, був ПриватБанк [3]. Це відбулося 1998 року, а вже через рік 

Інтернет-банкінг був запроваджений у ВА-Банку (VAB). Серед банків, які 

активно просуваються на шляху освоєння Інтернет-банкінгу, можна виділити 
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ПриватБанк, УкрСиббанк, UniCredit Bank, Укрексімбанк, ПУМБ, Universal 

Bank, Альфа-Банк, OTP-банк.  

Головною мотивацією банків у впровадженні Інтернет-банкінгу є 

підвищення конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Банки 

впевнено переводять частину своїх послуг у глобальну мережу, що дуже 

вигідно та зручно для їх клієнтів.  

Розвитку Інтернет-банкінгу в Україні властиві такі ознаки [4]:  

1) наявність Web-сторінки у кожного регіонального відділення, абсолютна 

більшість банків працює із системами типу «Клієнт-банк»; 

2) активна співпраця банків з Інтернет-магазинами; створення специфічної 

платіжної системи за участі альянсу найбільших банків, яка буде обслуговувати 

тільки Інтернет-торгівлю; широке розповсюдження такого носія електронних 

грошей як смарт-карти;  

3) поява специфічних фінансових інститутів, які об’єднують технічні 

можливості усіх фінансових установ, Інтернет-провайдерів тощо, і, не 

виключено, зможуть конкурувати у сфері електронних банківських послуг із 

традиційними банківськими установами.  

Усі послуги Інтернет-банкінгу в Україні можна умовно розділити на дві 

великі групи: основі та додаткові. В українських банках, які впровадили 

Інтернет-банкінг, можливими є такі види Інтернет-послуг (рис. 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послуги Інтернет-банкінгу українських банків 

 

Передусім, перевагою Інтернет-банкінгу є значна мінімізація витрат, адже 

собівартість надання банківських послуг через Інтернет значно нижче, ніж той 

самий показник для традиційних механізмів фінансового обслуговування. 

Фінансові послуги ідеально підходять для надання «у віддаленому режимі», 

оскільки не потребують фізичної присутності постачальника послуг і не 

Основні послуги Інтернет-банкінгу 

 перегляд балансу картки або 

рахунку; 

 отримання виписок за 

рахунками;  

 грошові перекази;  

 платежі в межах банку; 

 платежі в національній валюті в 

межах країни; 

 виставлення і сплата рахунків;  

 оформлення депозиту;  

 оформлення кредиту; 

 блокування картки клієнтом. 

 конвертація валюти; 

 встановлення лімітів на різні 

види операцій; 

 платежі в іноземній валюті; 

 оплата небанківських послуг; 

 поповнення рахунку мобільного 

телефону; 

 консультації фахівців банку в 

режимі on-line;  

 SMS та e-mail повідомлення про 

операції по рахунках. 

Додаткові послуги Інтернет-банкінгу 
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супроводжуються переміщенням матеріальних активів. Але це не означає, що 

широке розповсюдження Інтернет-банкінгу дозволить повністю відмовитись 

від відкриття та утримання філій банку, бо при наданні високо ризикових 

послуг необхідне особисте спілкування з клієнтами та ретельний їх відбір [5]. 

Використання Інтернет-банкінгу в Україні має певні проблеми, основними 

з яких є:  

- невисокий рівень користування Інтернет-банкінгом; 

- низький рівень комп’ютерної грамотності населення, а деякі функції 

сервісу часто вимагають хороших знань комп’ютера; 

- забезпечення безпечної роботи в системі; 

- можливість затримки платежів; 

- збої в роботі системи; 

- відсутність необхідної нормативної бази та неможливість здійснити 

оподаткування через Інтернет. 

Для вирішення усіх цих проблем потрібна плідна праця та певне фінансове 

забезпечення. 

Отже, основною перевагою Інтернет-банкінгу з точки зору клієнта є 

можливість здійснювати операції без будь-яких обмежень у часі: 7 днів на 

тиждень, 24 години на добу, у будь-якому місці (регіоні), потрібно лише мати 

доступ до Інтернету. Перспективою розвитку Інтернет-банкінгу є розширення 

спектру послуг, що надаються он-лайн, а також впровадження нових систем 

захисту будь-яких операцій через мережу Інтернет, що збільшить довіру 

користувачів до даного виду послуг українських банків. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Особливістю сучасного стану розвитку економіки України є наявність 

значного числа підприємств малого бізнесу. Суб'єктами малого підприємництва 

в Україні є: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-

якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України [1]. 

Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 1,7 млн. суб'єктів малого 

підприємництва. У той же час мале підприємництво виробляє 11% загального 

обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що свідчить 

про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим [2].  

На сьогодні в нашій країні, як і в усьому світі, високий попит на 

інформаційні технології (ІТ). За таких умов створюється підґрунтя для 

серйозного впливу інформаційних процесів на ведення бізнесу, а ефективне 

ведення малого бізнесу потребує залучення сучасних технологій автоматизації і 

тому стає актуальним завдання розробки програмного забезпечення для 

автоматизації малого бізнесу. 

Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю 

вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох 

хвилин можуть бути підготовлені різноманітні дані, які потрібні для прийняття 

ефективних управлінських рішень. Тому необхідним є визначити перспективи 

впровадження інформаційних технологій в малий бізнес. 

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність 

малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців 

(фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання 

прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, 

фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що 

спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. 

Запровадження ІТ в управлінні підприємствами малого бізнесу забезпечує 

прискорення обробки інформації, скорочення управлінського персоналу, 

забезпечення якісною інформацією керівництва, дозволяє своєчасно та якісно 

здійснювати діагностику господарської діяльності, підвищує швидкість 

прийняття управлінських рішень. 
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Активне впровадження ІТ в сфері управління підприємствами забезпечило 

підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності економіки України, 

незважаючи на складну ситуацію на сході країни. 

Нині на ринку представлено безліч систем управління підприємством: 

“System Aurora (Business/400)”, “iRenaissance”, “Infor SyteLine ERP”, “Microsoft 

Dynamics AX”, “Microsoft Dynamics NAV”, “Капітал”, “Oracle E–Business 

Suite”, “BAAN”, “Компас”, “МОНОЛИТ SQL”, “Scala”, “Галактика”, “АСТОР”, 

“Business Control”, “Global ERP”, “Виртуоз”, “PayDox”, “Технокласс”, “1С: 

Предприятие”, “Парус – Предприятие”  та інші. 

Незважаючи на значну кількість використовуваних систем управління у 

2014 році з усієї сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 

зросла тільки розробка програмного забезпечення (ПЗ). За напрямом 

“комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг” було 

надано послуг на 14,6 млрд грн. Приріст склав 33 % або 3,62 млрд грн. За 

експертними оцінками у 2014 році темпи зростання експорту послуг з розробки 

ПЗ з України скоротилися до 5 %, замість 20-25 % у минулі роки. Сумарний 

спад внутрішнього ІТ-ринку досяг 50 %, що обумовлено багатьма об’єктивними 

факторами. Так, на 40 % скоротився загальний ІТ-бюджет підприємств 

основних галузей промисловості, на 47 % зменшився ІТ-бюджет 4-х провідних 

операторів зв’язку, на 32 % скоротився сумарний ІТ-бюджет 10 найбільших 

банків. Крім того, ІТ-ринок на 80 % залежить від поставок імпортного 

обладнання, на частку сервісів припадає всього 6 %. Це дуже несхоже на 

розвинені ринки, де на кожен з сегментів hardware, software і сервісів припадає 

по 30-35 % [3]. 

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-

спеціалістів (після США, Індії, Росії), входить до ТОП 30 локацій для передачі 

замовлень на розробку ПЗ. Це свідчить про наявність величезного потенціалу 

зростання для галузі. Ключові переваги галузі розробки ПЗ полягає у тому, що 

для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в основні 

засоби, оскільки головний актив ІТ галузі – людський фактор, тобто 

програмісти. Так, співвідношення розробників в компаніях, які працюють на 

організованому ринку і орієнтованих на аутсорсинг і внутрішній ринок, можна 

оцінити приблизно як 90 %  і 10 % за їх загальної кількості 65 тис. чол. Крім 

того, у 2014 році Україна посіла 41-е місце в міжнародному рейтингу компанії 

A.T. Kearney найбільш привабливих країн у сфері аутсорсингу (вибірка 

охоплює 51 державу) [3]. 

Інформаційні технології дозволяють здійснити якісне підвищення рівня 

обслуговування клієнтів, контролю та обліку виробничої інформації, 

управління підприємством в цілому. Однак при спробі автоматизації процесу 

управління за допомогою інформаційних технологій малі підприємства нерідко 

зіштовхуються із проблемами високої вартості інформаційних продуктів. Це 

зумовлено тим, що більшість стандартних програмних продуктів, які за своєю 

специфікою є дуже складними та призначені для всебічного обліку та контролю 

інформаційних процесів, спрямовані на обслуговування великого бізнесу. В 

переважній більшості випадків впровадження таких проектів на малих 
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підприємствах не є ефективним через низький рівень рентабельності. До того ж 

на малих підприємствах обсяги інформаційних потоків невисокі та можливості 

інформаційних систем, призначених для великого бізнесу, використовуються 

не в повній мірі. 

Отже, при виборі програмних продуктів для конкретного підприємства 

необхідно враховувати переваги та недоліки кожного з них та специфіку 

діяльності самого підприємства. Лише тоді можна найраціональніше 

спланувати діяльність щодо ефективного використання інформаційних систем 

на малому підприємстві, оскільки сучасний український ринок програмних 

продуктів для автоматизованої обробки інформації діяльності підприємств 

малого бізнесу досить об’ємний. 

Перспективи впровадження інформаційних технологій в управління 

малими підприємствами можна окреслити таким чином: 

− підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу; 

− внесення змін організаційного характеру (організаційна перебудова); 

− постановка стратегічних цілей та завдань розвитку підприємства; 

− розробка заходів системного характеру, де центральне місце буде 

належати застосуванню сучасних інформаційних технологій та систем. 
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