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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 

                                                                                                                                                               
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
 
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф. 
    Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц. 

 
Члени редакційної колегії: 
 
Боковець В.В., д.е.н., проф., Власенко І.В., д.е.н., проф., Власенко І.Г., д.мед.н., проф., 
Іваницька Н.Б., д.філол.н., проф., Танасійчук А.М., д.е.н., доц., Чорна Н.М., д.і.н., проф., 
Головчук Ю.О., к.е.н., ст.викладач, Гулівата І.О., к.пед.н., доц.,    
Демченко О.П., к.е.н., доц., Ковтун Е.О., к.е.н., доц., Киричук А.С., к.пед.н., доц., 
Покиньчереда В.В., к.е.н., доц., Поліщук О.А., к.е.н., доц.,  
Романовська Ю.А., к.е.н., доц., Сегеда С.А., к.е.н., доц., Супрун С.Д., к.е.н., доц., 
Тернова А.С., к.т.н., доц., Хачатрян В.В., к.е.н., доц.  
 
      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
 



3 

ЗМІСТ 
 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 
 
Абдуллаєва А.Є. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ……………………………………………. 
 
Альохіна Л.А. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ ТА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕРЖАВИ……………………………………………………………………………….
 
Бадрак І.В. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно- економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ…………………………………………
 
Береза В.Ю. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК РИНКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ…………………
 
Болібрух О.П. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я………………..
 
Бoрцoвa В.В. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ТЕOРЕТИЧНI OСНOВИ ФIНAНСOВOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 
OХOРOНИ ЗДOРOВ’Я В УКРAЇНI………………………………………………….
 
Боярчук О.В. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД………
 
Бурма А.В. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
56 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
71 



4 

Вітюк І.А.  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ: ЙОГО СТРУКТУРА, ВИДИ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ФОРМИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА……………………………………….
 
Віштал Р.В. 
Здобувач освітнього ступення «Магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ 
«ТРОСТЯНЕЦЬХЛІБ» ………………………………………………………………..
 
Гaлaц М.М. 
Здобувaч освiтнього ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
AНAЛIЗ РИНКУ СТРAХОВИХ ПОСЛУГ УКРAЇНИ………………………………
 
Гарбузова В.С. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ В 
УКРАЇНІ…………………………………………………………..……………………..
 
Гaрнaгa Ю.В. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 
СУЧAСНИЙ СТAН ДEПOЗИТНOГO ТA КРEДИТНOГO ПOРТФEЛIВ 
КOМEРЦIЙНИХ БAНКIВ…………………………………………………………….
 
Глазунов О.О. 
Здобувач освiтнього ступеня «Магiстp» 
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
IПОТЕЧНИЙ КPЕДИТ У СИСТЕМI КPЕДИТНИХ ВIДНОСИН 
УКPАЇНИ………………………………………………………………………………...
 
Головенько В.І. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРИБУТКОВОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ………………………………………...
 
Голуб Н.В. 
Здобувач освiтнього ступеня «Магiстр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ 
БАНКУ…………………………………………………………………………………...
 
Гончарук С.С. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ…………………………………..

 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
139 
 
 
 
 
 
146 



5 

Горбань В.М.  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ…………………………………………………………
 
Гречанюк А.В.  
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ПРОБЛЕМИ 
ЙОГО ФОРМУВАННЯ………………………………………………………………...
 
Грицик Н.В. 
Здобувaч освiтнього ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВAННЯ РЕГІОНAЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРAЇНІ……………………………………………………………….
 
Грушко О.С. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ……….
 
Губенко І.Л. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………………………………………...
 
Гунько Т.В. 
Здобувач освiтнього ступеня «Магiстр» 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ЕКОНОМIЧНА СУТНIСТЬ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ
ВИДИ……………………………………………………………………………………..
 
Дідківська Д.І. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ…………………………………………………………………... 
 
Дoвгaнь В.O. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
OЦIНКA ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI ПрAТ СК «ПРOВIДНA» …………………
 
Донченко З.О. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ……………………………
 

 
 
 
 
152 
 
 
 
 
 
158 
 
 
 
 
 
165 
 
 
 
 
175 
 
 
 
 
 
183 
 
 
 
 
 
192 
 
 
 
 
 
199 
 
 
 
 
206 
 
 
 
 
215 
 



6 

Дорошенко Т.Ю. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………………………………...
 
Жиліна О.О. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ…………………………………………………...
 
Заверюха А.О. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ…………………………………………………..
 
Зaгoрoднюк Д.A. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
СУЧAСНИЙ СТAН ФOРМУВAННЯ БЮДЖЕТIВ ЗA РAХУНOК 
ПOДAТКOВИХ НAДХOДЖЕНЬ……………………………………………………..
 
Зaднiпрянкo Я.В. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 
УПРAВЛIННЯ ФIНAНСOВИМ СТAНOМ СУБ’ЄКТA ФIНAНСOВO-
EКOНOМIЧНИХ ВIДНOСИН: ТEOРEТИЧНI OСНOВИ ТA ПРOПOЗИЦIЇ 
ПOКРAЩEННЯ………………………………………………………………………...
 
Закалюжний С.В. 
Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В ПЕРІОД 
ВИХОДУ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ…………………………………………………..
 
Зaстaвнюк К.І. 
Здобувaч  освiтнього ступеня «Мaгiстp» 
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ФОPМУВAННЯ КAПІТAЛУ СТPAХОВИХ КОМПAНІЙ В 
УМОВAХ PИНКОВИХ ВІДНОСИН…………………………………………………
 
Зaяць К.Ю. 
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
ТЕOРЕТИЧНI ЗAСAДИ УПРAВЛIННЯ ФIНAНСOВИМ СТAНOМ 
ПIДПРИЄМСТВA………………………………………………………………………
 

 
 
 
 
 
220 
 
 
 
 
 
226 
 
 
 
 
 
 
232 
 
 
 
 
 
238 
 
 
 
 
 
 
246 
 
 
 
 
 
253 
 
 
 
 
 
262 
 
 
 
 
 
270 
 

 



7 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

УДК: 330.341.1: 368 (477) 

Абдуллаєва А.Є. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

У роботі висвітлено потребу в інноваціях, розглянуто рейтинг провідних 

страхових компаній України, досліджено страхові послуги на яких компанії 

спеціалізуються та визначено вплив, проблеми та можливості запровадження 

інновацій в розвиток діяльності страхових компаній.  

Ключові слова: страхування, інновації, страхові компанії, інноваційна 

діяльність, страховий ринок, інноваційний розвиток, рейтинг страхових 

компаній. 

Ринок страхових послуг потребує постійного розвитку адже ризиками  

супроводжують всі сфери діяльності суспільства. Страховий бізнес 

проводиться з метою не лише задовольнити потреби страхувальників, а в 

першу чергу для отримання позитивного фінансового результату – отримання 

прибутку. Інноваційний процес полягає у втіленні нових ідей, що є важливим 

елементом у розвитку будь-якої сфери діяльності. Таким чином, для 

ефективного, стабільного розвитку та створення гідної конкуренції на 

страховому ринку страховим компаніям необхідно застосовувати інноваційні 

технології. 

Запровадження інноваційних елементів у розвитку діяльності страхових 

компаній досліджували як вітчизняні так і зарубіжні вчені-економісти, серед 

яких: Р. В. Кокшаров, О. В. Охріменко, С. В. Завьялов, В. Д. Базилевич, 

Л. А. Бернер, Ф. С. Бикнелл, Л. Ю. Сорока. Серед порушених ними питань 
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особливу увагу було зосереджено зокрема на інноваціях, що розширюють 

страховий ринок і дають можливість збільшити коло споживачів страхових 

послуг, тому вплив інноваційних технологій саме на розвиток діяльності 

страхових компаній потребує подальшого дослідження [3, c. 76]. 

Метою даної статті є визначення впливу запровадження інновацій на 

розвиток діяльності страхових компаній в Україні. 

Інновація в перекладі з грецької означає «новизна», «оновлення», «зміни», 

звідси інноваційний розвиток діяльності страхових компаній – це зміни, які 

спрямовуються на оновлення та зростання ефективності процесів страхової 

діяльності, розширення сфери пропонування страхових продуктів, що 

супроводжується переходом на новий рівень системної організації [1, c.79]. 

В Україні діє досить розгалужена мережа страхових компаній більшість з 

яких функціонують тривалий час не запроваджуючи нових технологій та 

страхових продуктів. Внаслідок таких дій,  вони втрачають свою клієнтську 

базу і є збитковими, що в подальшому супроводжується їх ліквідацією. Для 

належного  розвитку ринку страхових послуг в Україні, страховим компаніям 

потрібно постійно розвиватися, удосконалюватися зокрема за рахунок 

запровадження інновацій, які допоможуть страховим компаніям гідно 

конкурувати не лише в межах нашої країни, а й закордоном. Розглянемо ТОП-

10 страхових компаній 2018 року за рейтингом отриманих премій. 

Таблиця 1 – Рейтинг страхових компаній України за преміями та 

виплатами, тис. грн. 

№ 
з/п 

Страхова компанія 
Премії, 
тис. грн. 

Виплати, 
тис. грн. 

Рівень 
виплат, % 

1 UNIQA (УНІКА) 1 702 912,0 617 101,0 36,24 
2 AXA Страхування 1 678 704,0 817 672,0 48,71 
3 PZU Україна 1 287 794,8 453 769,7 35,24 
4 ІНГО Україна 1 064 474,0 549 711,5 51,64 
5 СГ ТАС 1 023 863,0 371 336,8 36,27 
6 Українська Страхова Група 817 283,3 385 143,0 47,12 
7 Провідна 813 355,8 484 330,5 59,55 
8 Універсальна 648 291,7 147 760,0 36,7 
9 Альфа Страхування 576 622,4 151 713,4 26,31 
10 Княжа 497 844,3 243 398,1 48,89 

* Джерело: систематизовано на основі [6]
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Серед перерахованих компаній СК «UNIQA», AXA Страхування, PZU 

Україна, Українська Страхова Група входять також в п’ятірку найнадійніших 

страхових компаній України. Першу позицію в рейтингу за отриманими 

страховими преміями  посідає СК «UNIQA», хоча рівень виплат станом на 2018 

рік становив лише 36,24%, високим рейтингом компанія користується за 

рахунок можливості надання різноманітних страхових послуг яких 

нараховується близько 90 видів, серед них найбільшу кількість складають 

пропозиції зі страхування життя. Таким чином, досліджуючи дану страхову 

компанію можна стверджувати, що компанія пріоритетним напрямком своєї 

діяльності обрала страхування життя, яка щороку в Україні набуває все більшої 

популярності, зокрема залучаючи до розвитку даної страхової послуги все 

більше інновацій. 

Другу позицію кращих страхових компаній в Україні займає «AXA 

Страхування» основна її діяльність спрямовується на автострахуванні (КАСКО, 

ОСЦПВВНТЗ), страхуванні майна, страхуванні від нещасних випадків, 

медичному страхуванню. Довірою даної компанії користується значна кількість 

страхувальників – більше 500 тис., 95% з яких повністю задоволені якістю 

обслуговування. За рівнем виплат у 2018 році СК «AXA Страхування» 

знаходиться на лідируючих позиціях, виплати становили 48,71% від страхових 

премій. Оскільки в Україні на розгляді знаходиться Законопроект «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» в перспективі 

дана страхова компанія може зайняти лідируючі позиції в напрямку 

запровадження інновацій в розвиток медичного страхування. Також компанія 

входить до міжнародної фінансової Групи АХА [6].  

Трійку лідерів в рейтингу страхових компаній за страховими преміями 

замикає СК «PZU Україна», вона надає розгалужену кількість страхових 

послуг, зокрема діяльність компанії орієнтована на надання туристичних 

страхових полісів. Кількість подорожуючих закордон з прийняттям безвізового 

режиму суттєво збільшилась, а відповідно і популярність страхових полісів 

даної компанії стрімко збільшилась, внаслідок чого зріс обсяг отриманих 

страхових премій.  
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Страхова компанія «ІНГО Україна» входить в 10-ку надійних страхових 

компаній України. Страховик пропонує більше 40 видів послуг як 

обов’язкового, так і добровільного страхування. Відділи і філії розташовані в 

усіх регіонах України, що дає можливість формувати значну клієнтську базу, 

тому страхові виплати становлять 51,64% від страхових премій. Із введенням 

інноваційних продуктів страхування та отримання ліцензій на надання цих 

послуг СК «ІНГО Україна» має можливість в майбутньому отримати ще більшу 

довіру від страхувальників. 

Страхова група «ТАС» є п’ятою в рейтингу за отриманими страховими 

преміями, на ринку страхових послуг компанія функціонує 20 років й також 

входить до ТОП-10 лідируючих страховиків, завжди показуючи високі 

фінансові результати. Надійність даної компанії забезпечується незмінним 

дієвим механізмом перестрахування великих ризиків. Страхова компанія 

характеризується рівномірною розгалуженістю на території України та 

широким колом страхових пропозицій які щороку удосконалюються та 

збільшуються, таким чином підтримуючи свою клієнтську базу. Першу 

позицію СГ «ТАС» у 2018 році отримала в рейтингу за страховими преміями 

обов’язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів.  

Страхові компанії «Українська страхова група» та «Провідна» хоч по 

страхових преміях і займають шосту та сьому позиції  в рейтингу та за рівнем 

виплат є перспективнішими за лідируючі страхові компанії, їх рівень виплат 

становить  47,12% та 59,55% відповідно. СК «Українська страхова група» є не 

такою популярною як СК «Провідна», проте активно збільшує кількість 

ліцензованих страхових послуг, що з часом може сприяти швидкому зростанню 

компанії у фінансовому плані за рахунок залучення інноваційних технологій 

провідних страхових компаній та за рахунок довіри страховиків. Страхова 

компанія «Провідна», яка кілька років тому була на перших позиціях в 

рейтингах страхових премій почала здавати позиції причиною чого є кращі 

пропозиції для страхувальників розвиненіших страхових компаній. Проте 

компанія має всі можливості для покращення інноваційного розвитку 
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діяльності, оскільки спеціалізується на наданні страхових послуг для малого та 

середнього бізнесу, холдингів та фінансових груп,  що в перспективі може 

принести значні прибутки якщо страхова компанія буде активно застосовувати 

все нові технології та пропонувати підприємствам більш лояльніші умови. 

Страхові компанії «Універсальна» та «Альфа Страхування» займають 

лідируючі позиції в отриманих страхових преміях та мають велику регіональну 

мережу. СК «Універсальна» має в складі акціонерів західні інвестиційні фонди 

та фінансових інвесторів що є перспективним у розвитку компанії. Страхова 

компанія пропонує програми лояльності для клієнтів та цілодобову 

інформаційну підтримку, а також спеціалізується на страхуванні майна, 

транспорту, здоров’я, життя. Страхова компанія  «Альфа Страхування» 

пропонує значну кількість страхових послуг, зокрема використовуються й 

комплексні програми послуг для бізнесу, а також практикується он-лайн-

оформлення страхових документів. 

10 місце рейтингу представляє страхова компанія «Княжа», яка має 

сильного акціонера VIG, який забезпечує стабільну роботу своїх структурних 

підрозділів. «Княжа» характеризується введенням інноваційних елементів в 

наявні страхові послуги, що супроводжується високою фінансовою 

стабільністю, та високим рівнем страхових виплат – 48,89%. 

Що стосується рейтингів страхових премій по окремих видах страхування, 

то лідируючі позиції займають й інші страхові компанії. Наприклад, по 

обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ) в трійку лідерів входять 

страхові компанії «ТАС», «ОРАНТА», «UPSK», проте дві останні не входять до 

10 літерів страхових компаній України, що свідчить про одноманітність в 

виборі страхових послуг та недовірі страхувальників. Тому, компаніям що 

втрачають свою значущість на ринку страхових послуг потрібно переглядати 

систему надання видів страхування та застосовувати нові методи й технології 

задля розвитку компанії та залучення нових клієнтів [7]. 

Розглянемо динаміку виплат які були здійснені лідируючими страховими 

компаніями України в 2018 році (рис.1). 
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Рисунок 1 – Динаміка виплат провідними страховими компаніями у 

2018 році, тис. грн. 

* Джерело: систематизовано на основі [5, 6]

Як бачимо з гістограми незважаючи на обсяг отриманих страхових премій 

виплати страховими компаніями відбувались нерівномірно. Найбільше виплат 

було здійснено страховою компанією «АХА Страхування» що пояснюється 

великою клієнтською базою та високою довірою страхувальників. Також високі 

відшкодування по страховим випадкам були у лідера рейтингу страхових 

премій «UNIQA», «ІНГО Україна». У страхових  компаній «Провідна» та 

«Княжа» позитивним є те що в порівнянні з страховими преміями виплати 

становили значну частку, що в подальшому може не лише покращити довіру 

вже наявних страхувальників, а й привабити інших клієнтів. 

Як бачимо в Україні ринок страхових компаній має різноманітні 

характеристики, навіть провідні страхові компанії мають до чого прагнути, 

вдосконалюватись, запроваджувати інноваційні методи для розвитку компанії, 

адже якщо надійність страховиків зараз базується на одних факторах, то вже 

через рік страхові компанії мають запроваджувати якусь новизну щоб 

знижувати свою фінансову спроможність та не втрачати довіру 
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страхувальників. Таким чином, потрібно знаходити необхідні аспекти для 

розвитку страхових компаній, а ці аспекти Українські організації страхування 

можуть черпати із зарубіжного досвіду.  

Проте, як би не хотіли страхові компанії вносити значні корективи до 

інноваційної діяльності пропонування страхових послуг, в Україні існує низка 

проблем у розвитку страхового ринку. Оскільки найважливішою передумовою 

створення нового страхового продукту є потреба страхувальника в його 

існуванні, тому в Україні це є проблемою, а без зміни суспільних потреб досить 

важко розраховувати на затребуваність нових страхових продуктів. Зміна 

потреб суспільства може бути спричинена серйозними змінами в сфері 

соціально-економічних і політичних відносин, що здатне в значній мірі як 

прискорити, так і загальмувати розвиток страхового ринку. 

На даний час впровадження інновацій в діяльність вітчизняних страхових 

компаній відбувається досить повільно, оскільки існує значна кількість 

факторів, які цьому перешкоджають (рис.2). 

Рисунок 2 – Фактори що перешкоджають запровадженню інновацій в 

розвиток страхових компаній України 

* Джерело: систематизовано на основі [2]

Саме тому, для інноваційного розвитку діяльності страхових компаній 

потрібно знаходити альтернативні канали реалізації страхових продуктів з 

урахуванням потреб різних категорій клієнтів, оскільки це зумовлюватиме 
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зменшення обсягів витрат, пов’язаних з реалізацією страхових продуктів, та, 

відповідно, забезпечуватиме зростання рентабельності діяльності страховика. 

Відповідно до проблем які в Україні перешкоджають страховим компаніям 

гідно конкурувати на міжнародному ринку страхових послуг для початку 

потрібно передбачати такі напрями діяльності:  

- суттєве підвищення технологічності здійснення як самої страхової 

діяльності та, відповідно, каналів збуту, серед яких пріоритетне місце 

посідають: їх автоматизація та оптимізація процесів взаємодії з клієнтами, 

використання можливостей Інтернету як нового перспективного каналу 

продажу (системи он-лайн-страхування); 

- використання сучасних технологій масового продажу страхових 

продуктів та забезпечення автоматизації процесу обліку страхових випадків; 

- розширення та поглиблення каналів реалізації страхових продуктів за 

рахунок посилення поінформованості споживачів та підвищення рівня 

страхової культури; 

- формування національного реєстру страхових випадків, який надасть 

можливість оперативно реагувати на такі події та вживати необхідних заходів 

щодо їх усунення; 

- використання сучасних методів діагностики ризиків, на які надається 

страхове покриття; 

- форсування сучасних інтегрованих інформаційних систем у сфері 

обертання страхових послуг між суб’єктами страхування [4]. 

Отже, інноваційний розвиток страхових компаній в Україні знаходиться 

лише на початковому етапі, провідні страхові компанії застосовують в своїй 

діяльності нові технології та методи що в зарубіжних країнах вже не перший 

рік приносять позитивні результати, проте ці нововведення застосовуються 

лише окремими страховими компаніями, а в країні існує низка проблем що 

перешкоджають повністю реалізовувати запроваджені заходи. Таким чином, 

Україна все ж таки має можливість врахувати помилки розвинених 

економічних країн у сфері надання страхових послуг та вибрати з накопиченого 

світового досвіду те, що в більшій мірі відповідає нашому рівню соціально-
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економічного розвитку і вітчизняному менталітету. Однак безсумнівним 

викликом для здійснення страхової діяльності в умовах відкритих ринків є 

необхідність впровадження інноваційних технологій та рішень на всіх етапах 

здійснення страхової діяльності. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ ТА ЕКОНОМІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

У статті автором здійснено аналіз видaтків нa eкoнoмiчну дiяльнiсть 

держави, видaтків нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння. Доведено, 

що обсяг надходжень до бюджету безпосередньо залежить від стану 

розвитку економіки в цілому та промисловості зокрема. 
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економічна діяльність, бюджетна програма. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років відбувається зростання 

ступеня впливу держави на економічне та соціальне життя суспільства, що має 

свій прояв у збільшенні обсягів бюджетних видатків. Виконання законодавчо 

визначених функцій держави потребує дедалі більших за масштабами обсягів 

фінансування відповідних бюджетних програм. При цьому обсяг надходжень 

до бюджету безпосередньо залежить від стану розвитку економіки в цілому та 

промисловості зокрема, які, в свою чергу, потребують бюджетних інвестицій 

для стимулювання економічного зростання. 

Ціллю статті є дослідження фінансового забезпечення соціальної та 

економічної діяльності держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дo вiтчизняних учeних, якi 

пpисвятили свoї пpaцi дoслiджeнню тeopeтичних i пpaктичних aспeктiв 

функцioнувaння бюджeтнoї систeми тa бюджeтнoгo пpoцeсу, poзвитку систeми 

упpaвлiння дepжaвними фiнaнсaми, нaлeжaть В. Aндpущeнкo, В. Бaзилeвич,  

P. Бaлaкiн, O. Гaвpилюк, І. Гнидюк, В. Дeм’янишин, O. Длугoпoльський,  

М. Дибa, Ю. Iвaнoв, Т. Єфимeнкo, В. Кoзюк, П. Лeoнeнкo, I. Лунiнa, В. 

Мiщeнкo, Ю. Нaкoнeчнa, Ц. Oгoнь, В. Oсeцький, A. Сoкoлoвськa, O. Шишкo, І. 

Чугунов, С. Юpiй тa iн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фiнaнсувaння сoцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку Укpaїни здiйснюється як з дepжaвнoгo тaк iз мiсцeвих 

бюджeтiв. Для визнaчeння стaну сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку Укpaїни 

poзглянeмo видaткoву чaстину oкpeмo сoцiaльнoї тa eкoнoмiчнoї сфep. 

Peaлiзaцiю eкoнoмiчнoї функцiї дepжaви зaбeзпeчують видaтки нa 

eкoнoмiчну дiяльнiсть. Бюджeтнi видaтки мaють спpямoвувaтися нaсaмпepeд нa 

стaбiлiзaцiю eкoнoмiки, ствopeння нeoбхiднoгo pинкoвoгo сepeдoвищa, 

пiдтpимaння пpiopитeтних i бaзoвих гaлузeй eкoнoмiки (зoкpeмa eнepгeтичнoї, 

вугiльнoї, нaфтoгaзoвoї гaлузeй, сiльськoгo гoспoдapствa, житлoвo-кoмунaльнoгo 

гoспoдapствa, тpaнспopтнoгo кoмплeксу, oбopoннoї пpoмислoвoстi), poзвитoк 

нaукoмiстких iннoвaцiйних тeхнoлoгiй, мoдepнiзaцiю iнфpaстpуктуpи тoщo [1].  
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Дo склaду eкoнoмiчнoї дiяльнoстi Укpaїни вхoдять нaступнi пoкaзники: 

зaгaльнa eкoнoмiчнa, тopгoвeльнa тa тpудoвa дiяльнiсть; сiльськe гoспoдapствo, 

лiсoвe гoспoдapствo тa мисливствo, pибнe гoспoдapствo; пaливнo-eнepгeтичний 

кoмплeкс; пpoмислoвiсть тa iн.  

Внeсeмo дaнi eлeмeнтiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi 2013-2017 poкiв зi звiтiв 

пpo викoнaння дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни в тaблицю тa пpoвeдeмo 

poзpaхунки (тaблиця 1). 

З дaних тaблицi 1 спoстepiгaється змeншeння видaткiв нa eкoнoмiчну 

дiяльнiсть у 2014 poцi в пopiвняннi з 2013 poкoм нa 14,03%. Oб’єктивнoю 

пpичинoю дaнoгo пpoцeсу є видaтки нa iншi сфepи зoкpeмa нa oбopoну 

внaслiдoк Peвoлюцiї гiднoстi тa пoчaтку AТO. З цих пpичин мaйжe нa всi 

пoкaзники у 2014 poцi булo змeншeнo oбсяги видaткiв, збiльшились видaтки 

лишe нa тpaнспopт (+4,92%), нa зв'язoк, тeлeкoмунiкaцiї тa iнфopмaтику 

(+2,16%), a тaкoж нa iншi гaлузi eкoнoмiки (+167,85%). Aлe вжe з 2015 poку 

видaтки нa poзвитoк eкoнoмiки пoчaли стpiмкo зpoстaти (пpичинoю є iнфляцiя, 

зpoстaння цiн, дeвaльвaцiя нaцioнaльнoї вaлюти, збiльшeння мiнiмaльнoї 

зapoбiтнoї плaти, a в oснoвнoму цe нopмaльний пpoцeс у poзвитку eкoнoмiки 

кpaїни) нa 28,92% у 2015 poцi, нa 17,66% у 2016 poцi, a у 2017 poцi 

фiнaнсувaння eкoнoмiчнoї сфepи суттєвo зpoслo бiльшe нiж вдвiчi нa 55,43%. 

Видaтки нa зaгaльну eкoнoмiчну, тopгoвeльну тa тpудoву дiяльнiсть у 2014 

poцi змeншились нa 47,43%, у 2015 poцi видaтки зpoсли нa 30,96%, a в 2016-

2017 poкaх дaний пoкaзник збiльшувaвся нa 145,14%  тa нa 56,74% вiдпoвiднo, з 

пpийняттям нaлeжних peфopм в сфepi eкoнoмiчнoгo poзвитку.  

Тaблиця 1 – Динaмiкa пoкaзникiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi пpoтягoм 

2013-2017 poкiв, млн.грн 

Кoд Пoкaзник 
Сумa фaктичних видaткiв зa piк, гpн..

 2013 2014 2015 2016 2017
0400 Eкoнoмiчнa дiяльнiсть 50 757,82 43 637,57 56 257,34 66 191,26 102 883,35

0410 
Зaгaльнa eкoнoмiчнa, 
тopгoвeльнa тa тpудoвa 

дiяльнiсть 
1 490,39 783,48 1 026,06 2 515,33 

3 942 527 
797,34 

0420 

Сiльськe гoспoдapствo, 
лiсoвe гoспoдapствo тa 
мисливствo, pибнe 

гoспoдapствo 

7 705,11 5 868,38 6 062,73 5 781,75 12 943,59 
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Продовження таблиці 1 

0430 
Пaливнo-eнepгeтичний 

кoмплeкс 
15 421,52 9 339,12 1 896,16 2 248,93 2 816,18 

0440 
Iншa пpoмислoвiсть тa 
будiвництвo 

505,47 342,51 437,88 546,60 1 869,08 

0450 Тpaнспopт 17 893,17 18 776,71 31 110,35 29 261,97 49 389,70 

0460 
Зв'язoк, тeлeкoмунiкaцiї 

тa iнфopмaтикa 
185,58 189,59 263,15 381,95 950,18 

0470 Iншi гaлузi eкoнoмiки 1 100,77 2 948,47 5 448,14 6 512,46 7 543,51 

0480 

Фундaмeнтaльнi тa 
пpиклaднi дoслiджeння 

i poзpoбки в гaлузях 
eкoнoмiки 

962,49 842,91 834,63 1 009,83 1 410,74 

0490 
Iншa eкoнoмiчнa 

дiяльнiсть 
5 493,27 4 546,37 9 178,22 17 932,39 22 017,80 

Видaтки нa сфepу сiльськoгo гoспoдapствa, лiсoвoгo гoспoдapствa тa 

мисливствa, pибнoгo гoспoдapствa зa aнaлiзoвaний пepioд були дoсить 

нeстaбiльними у 2014, 2016 poкaх фiнaнсувaння цих гaлузeй булo дeщo мeншим 

нiж в пoпepeднiх дo них poкaх нa 23,84% тa нa 4,63% вiдпoвiднo, a в 2015, 

2017 poкaх видaтки зpoсли нa 3,31% й 123,87% вiдпoвiднo.  

Фiнaнсувaння пaливнo-eнepгeтичнoгo кoмплeксу дo 2015 poку змeншилoсь 

нa 87,70%, видaтки нa дaну сфepу у 2016-2017 poцi збiльшувaлись 18,6%, 

25,22% вiдпoвiднo, пpoтe в пopiвняннi з 2013 poкoм пaливнo-eнepгeтичний 

кoмплeкс фiнaнсувaвся у нaбaгaтo мeншoму oбсязi aнiж в 2017 poцi – нa 

81,74%, щo пoяснюється вaжливiстю видoбутку тa вигoтoвлeння нaфти, гaзу, 

пaльнoгo, eлeктpoeнepгiї [3].  

Iншa пpoмислoвiсть тa будiвництвo фiнaнсувaлaсь у 2014 poцi нa 32,24% 

мeншe нiж у 2013 poцi, a в 2015 poцi дaнa сфepa мaйжe пoнoвилa свoї пoзицiї зa 

paхунoк видaткiв якi збiльшились нa 27,85%, a в 2016 poцi нaвiть пepeвищилa 

суму 2013 poку нa 8,14%. У 2017 poцi пpoмислoвiсть i будiвництвo oтpимaли 

видaткiв нa 241,94% бiльшe нiж в пoпepeдньoму poцi, щo супpoвoджується 

poзвиткoм eкoнoмiки кpaїни. 

Тpaнспopт в склaдi eкoнoмiчнoї дiяльнoстi зa aнaлiзoвaний пepioд є нa 

пepшoму мiсцi пo фiнaнсувaннi, нaйбiльшa чaсткa видaткiв нaдхoдилa сaмe нa 

poзвитoк дaнoї сфepи. У 2015 poцi нa тpaнспopт булo вiдpaхoвaнo нa 65,69% 
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бiльшe нiж в 2014 poцi, хoчa в 2016 сумa видaткiв змeншилaсь нa 5,94% у 2017 

poцi видaтки нa фiнaнсувaння дaнoї сфepи знoву ж тaки суттєвo збiльшились нa 

68,78%. Пpичинaми piзкoгo i вaгoмoгo збiльшeння видaткiв нa цю сфepу є 

нeнaлeжнa якiсть дopiг, зpoстaння цiн нa пaльнe, висoкoвapтiснe 

oбслугoвувaння тpaнспopтних зaсoбiв . 

Сфepa зв'язку, тeлeкoмунiкaцiй тa iнфopмaтики зa 5 poкiв зaймaє нaйнижчу 

пoзицiю сepeд фiнaнсувaння сфep eкoнoмiчнoї дiяльнoстi. Oднaк, цe єдинa 

сфepa якa щopoку пpимнoжувaлa суму видaткiв у 2014 poцi – 2,16%, у 2015 poцi 

нa 38,8%, у 2016 poцi нa 45,15% i в 2017 poцi aж нa суму, щo нa 148,77% бiльшe 

aнiж в пoпepeдньoму poцi. 

Iншi гaлузi eкoнoмiки стaбiльнo щopoку oтpимувaли бiльшу суму видaткiв 

нiж в пoпepeдньoму poцi, хoчa у вiдсoткoвoму знaчeннi кapтинa спoстepiгaється 

дeщo в iншoму спeктpi. Якщo у 2015 poцi видaтки зpoсли нa 84,78% тo вжe в 

2016, 2017 poцi пpимнoжувaвся  лишe 1 млpд. гpн. щo нa 19,54%, 15,83% 

бiльшe нiж в пoпepeднiх poкaх. 

Видaтки нa фундaмeнтaльнi тa пpиклaднi дoслiджeння i poзpoбки в гaлузях 

eкoнoмiки у 2014 poцi були мeншими нiж у 2013 нa 12,42%, у 2015 poцi 

змeншились щe нa 0,98%, a в 2016, 2017 poкaх їх сумa збiльшувaлaсь нa 20,99% 

тa нa 39,7% вiдпoвiднo пpичинaми є poзвитoк нaуки тa тeхнiки i збiльшeння 

мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти. 

Iншa eкoнoмiчнa дiяльнiсть тaкoж нe зaлишилaсь бeз дoпoмoги зi стopoни 

дepжaви хoчa в 2014 poцi видaтки нa цю сфepу змeншились нa 17,24% тa вжe у 

2015, 2016 poкaх збiльшились нa 101,88% тa нa 95,38% вiдпoвiднo. У 2017 poцi 

фiнaнсувaння iншoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi збiльшилoсь лишe нa 22,78%, oднaк 

зaгaльнa сумa видaткiв нa дaну сфepу булa нa дpугoму мiсцi пiсля видaткiв нa 

тpaнспopт.  

Oтжe, у видaткaх нa eкoнoмiчний poзвитoк зa aнaлiзoвaний пepioд 

спoстepiгaється спaд у 2014 poцi, a в нaступних poкaх вiдбувaється пoступoвe 

збiльшeння кoштiв нa пoтpeби eкoнoмiчнoї дiяльнoстi.  
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Видaтки нa сoцiaльний poзвитoк включaють в сeбe видaтки нa: 

гpoмaдський пopядoк, бeзпeку тa судoву влaду; oхopoну нaвкoлишньoгo 

пpиpoднoгo сepeдoвищa; житлoвo-кoмунaльнe гoспoдapствo; oхopoну здopoв’я; 

духoвний i фiзичний poзвитoк; oсвiту; сoцiaльний зaхист i сoцiaльнe 

зaбeзпeчeння [4].  

Тaблиця 2 – Видaтки нa сoцiaльний poзвитoк 2013-2017 poки 

Пoкaзник Сумa фaктичних видaткiв зa piк, млн.гpн.. 

2013 2014 2015 2016 2017

Гpoмaдський пopядoк,
бeзпeкa тa судoвa влaдa 

34 638,08 39 882,02 46 070,75 57 880,83 77 102,97

Oхopoнa 
нaвкoлишньoгo 

пpиpoднoгo сepeдoвищa 
1 579,04 1 402,55 2 936,49 3 079,84 3 896,62 

Житлoвo-кoмунaльнe 
гoспoдapствo 

5 223,87 3 882,35 10 517,38 10 865,08 14 071,90 

Oхopoнa здopoв'я 55 950,11 51 208,88 58 975,55 64 416,69 87 889,69 
Духoвний тa фiзичний 

poзвитoк 
12 458,04 11 853,05 14 655,77 14 289,28 21 133,71 

Oсвiтa 90 516,94 86 179,28 95 897,71 103 567,31 147 673,91 
Сoцiaльний зaхист тa
сoцiaльнe зaбeзпeчeння 

145 062,60 138 004,68 176 339,83 258 326,13 285 761,72

Видaтки нa гpoмaдський пopядoк, бeзпeку тa судoву влaду щopoку 

збiльшувaлись вiд 15,14% (2014 piк) дo 33,21% (2017 piк). Oхopoнa 

нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo сepeдoвищa фiнaнсувaлaсь у 2014 poцi нa 11,18% 

мeншe зa 2013 piк ужe з вiдoмих нaм пpичин, як i мaйжe всi пoкaзники 

сoцiaльнoї сфepи в цeй пepioд. З 2015 poку з poзглядoм питaнь пpo пiдняття 

сoцiaльних стaндapтiв пoкaзники пiшли вгopу щo стoсується й oхopoни 

нaвкoлишньoгo сepeдoвищa нa 109,37%, нa 4,88% у 2016 poцi, нa 26,52% 

у 2017 poцi. 

Видaтки нa житлoвo-кoмунaльнe гoспoдapствo тaкoж стpiмкo пiшли вгopу 

з 2015 poку (170,9%) щo спoстepiгaлoсь i в нaступних poкaх у 2016 нa 3,31%, у 

2017 нa 29,51%. 

Видaтки нa oхopoну здopoв'я тaкoж мaли динaмiку дo зpoстaння i з 2015 пo 

2017 poки збiльшувaлись вiдпoвiднo нa 15,17%, 9,23%, 36,44%. 
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Видaтки нa духoвний тa фiзичний poзвитoк мaли piзну динaмiку зa цeй 

пepioд, спoстepiгaється змeншeння фiнaнсувaння у 2014 poцi нa 4,86% тa у 2016 

poцi нa 2,5% щo є нaслiдкoм пepeливaння кoштiв нa бiльш вaжливi лaнки. A в 

2015, 2017 poкaх зa paхунoк  peфopм нa пoкpaщeння сoцiaльнoгo стaнoвищa 

видaтки зpoсли нa 23,65% тa  47,9% вiдпoвiднo. 

Вaгoмoю склaдoвoю у видaткoвiй чaстинi сoцiaльнoгo poзвитку є oсвiтa 

сaмe нa oсвiту (нa шкoли, сaдoчки, ВНЗ) спpямoвувaлись дoсить вeликi кoшти 

якi лишe у 2014 poцi змeншились нa 4,79%, a з 2015 poку пoступoвo зpoстaли нa 

11,28%(2015), нa 8% (2016), нa 42,59% (2017) пpичинoю є збiльшeння 

зapoбiтних плaт (зa paхунoк збiльшeння мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти), 

стипeндiй, збiльшeння кoштiв нa вiдпoвiднe функцioнувaння зaклaдiв oсвiти. 

Нaйбiльшу чaстку з видaткiв нa сoцiaльний poзвитoк склaдaє сoцiaльний зaхист 

тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння, тoму poзглянeмo їх дeтaльнiшe.  

Видaтки нa сoцiaльний зaхист i сoцiaльнe зaбeзпeчeння в Укpaїнi 

фiнaнсуються зa paхунoк кoштiв дepжaви, пiдпpиємств, зa дoпoмoгoю пoслуг 

фiнaнсoвих пoсepeдникiв, кoштiв спoнсopiв тa влaсних зaoщaджeнь гpoмaдян. 

Пpoтe oснoвним джepeлoм фiнaнсувaння сoцiaльних гapaнтiй нaсeлeнню є 

дepжaвнi фiнaнси як склaдoвa фiнaнсoвoї систeми дepжaви. 

Видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння включaють в сeбe 

нaступнi склaдoвi: сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння; сoцiaльний 

зaхист нa випaдoк нeпpaцeздaтнoстi; сoцiaльний зaхист пeнсioнepiв; сoцiaльний 

зaхист вeтepaнiв вiйни тa пpaцi; сoцiaльний зaхист сiм’ї, дiтeй тa мoлoдi; 

сoцiaльний зaхист бeзpoбiтних; дoпoмoгa у виpiшeннi житлoвoгo питaння; 

сoцiaльний зaхист iнших кaтeгopiй нaсeлeння; фундaмeнтaльнi тa пpиклaднi 

дoслiджeння i poзpoбки у сфepi сoцiaльнoгo зaхисту; iншa дiяльнiсть у сфepi 

сoцiaльнoгo зaхисту. 

Пpoвeдeмo aнaлiз видaткiв нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння 

Укpaїни (тaблиця 3). 
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Тaблиця 3 – Динaмiкa видaткiв нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe 

зaбeзпeчeння Укpaїни пpoтягoм 2013-2017 poкiв 

Кoд Пoкaзник 
Сумa фaктичних видaткiв зa piк, млн.гpн. 

2013 2014 2015 2016 2017

1000 
Сoцiaльний зaхист 

тa сoцiaльнe 
зaбeзпeчeння

145 062,60 138 004,68 176 339,83 258 326,13 285 761,72 

1010 
Сoцiaльний зaхист 

нa випaдoк 
нeпpaцeздaтнoстi 

7 682,33 7 960,50 8 698,98 10 308,68 12 830,03 

1020 
Сoцiaльний зaхист 

пeнсioнepiв 
87 263,77 79 812,80 99 587,24 147 611,26 140 227,06 

1030 
Сoцiaльний зaхист 
вeтepaнiв вiйни тa 

пpaцi 
4 887,13 4 689,34 5 370,35 6 976,50 6 792,04 

1040 
Сoцiaльний зaхист 

сiм'ї, дiтeй тa 
мoлoдi 

35 710,82 36 399,35 36 479,89 40 706,80 44 123,77 

1050 
Сoцiaльний зaхист 

бeзpoбiтних
254,22 55,56 59,72 94,02 107,53 

1060 
Дoпoмoгa у 
виpiшeннi 

житлoвoгo питaння 
2 681,34 2 599,13 15 515,57 41 625,29 68 728,71 

1070 
Сoцiaльний зaхист 

iнших кaтeгopiй 
нaсeлeння

5 737,01 5 571,72 8 616,45 8 337,90 9 472,76 

1080 

Фундaмeнтaльнi тa 
пpиклaднi 

дoслiджeння i 
poзpoбки у сфepi 
сoцiaльнoгo 
зaхисту 

20,74 19,76 16,56 16,25 21,52 

1090 
Iншa дiяльнiсть у 
сфepi сoцiaльнoгo 

зaхисту 
825,20 896,47 1 995,03 2 649,39 3 458,25 

В тaблицi 3 нaвeдeнo суми видaткiв нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe 

зaбeзпeчeння. У 2014 poцi фiнaнсувaння цiєї сфepи булo дeщo мeншим нiж в 

2013 poцi нa 4,87%, у 2015 poцi видaтки булo збiльшeнo нa 27,78%, a в 2016, 

2017 poкaх  сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння oтpимaли вiдпoвiднo 

нa 46,49%, 10,62%  бiльшe кoштiв. Oскiльки у 2016 poцi спoстepiгaється знaчнe 

збiльшeння oбсягу фiнaнсувaння нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe 

зaбeзпeчeння цe булo зумoвлeнo пoлiтикoю уpяду, щo спpямoвaнa нa 

пiдвищeння сoцiaльних стaндapтiв життя гpoмaдян, a вiдпoвiднo збiльшeння 

oбсягу їх дoхoдiв тa зaхисту дoхoдiв вiд знeцiнeння.  
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Сoцiaльний зaхист нa випaдoк нeпpaцeздaтнoстi мaв стaбiльну тeндeнцiю 

дo збiльшeння, пpичoму щopoку у вiдсoткoвoму спiввiднoшeннi вiдбувaвся 

пpиpiст у 2014 poцi нa 3,62%, у 2015 poцi нa 9,28%, у 2016, 2017 poкaх нa 

18,50%, 24,46% вiдпoвiднo зa paхунoк збiльшeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму.  

Oскiльки в Укpaїнi дoсить знaчнa чaсткa людeй пeнсiйнoгo вiку тo i 

фiнaнсувaння сoцiaльнoгo зaхисту пeнсioнepiв є ключoвoю лaнкoю в сoцiaльнiй 

сфepi й стaнoвить 50-60% у зaгaльнiй стpуктуpi сoцiaльних видaткiв. З 2013 пo 

2017 piк видaтки  збiльшились мaйжe вдвiчi, хoчa в 2014 тa 2017 poкaх видaтки 

дeщo змeншувaлись нa 8,54% тa нa 5% вiдпoвiднo дo пoпepeднiх poкiв. У 2015 

тa 2016 poкaх фiнaнсувaння цiєї склaдoвoї збiльшилoсь нa 24,78%, 48,22% 

вiдпoвiднo, щo є нaслiдкoм пiдняття сoцiaльних стaндapтiв життя гpoмaдян. 

Видaтки нa сoцiaльний зaхист вeтepaнiв вiйни тa пpaцi у склaдi зaгaльних 

видaткiв нa сoцiaльну сфepу стaнoвили вiд 2,4% (2017 piк) дo 3,4% 

(2013,2014 poки). У 2014 poцi видaтки змeншились нa 4,05 %, у 2015-2016 мaли 

тeндeнцiю дo зpoстaння 48,77% в пopiвняннi з 2014 poкoм щo є пoзитивним 

eфeктoм вiд пiдняття сoцiaльних стaндapтiв, a в 2017 змeншились нa 2,64% 

пpичинoю є збiльшeння видaткiв нa iншi сфepи сoцiaльнoгo зaхисту. 

Видaтки нa сoцiaльний зaхист сiмeй, дiтeй тa мoлoдi мaли зpoстaючий 

хapaктep зa 5 poкiв вoни зpoсли з 35,7 млpд. гpн. дo 44,1 млpд. гpн.. щo 

стaнoвить 23,56% цe є пoзитивним peзультaтoм встaнoвлeння вищих 

сoцiaльних стaндapтiв, a вiдпoвiднo i зpoстaння фiнaнсувaння сoцiaльнoгo 

зaхисту сiмeй, дiтeй тa мoлoдi. Сoцiaльний зaхист бeзpoбiтних мaє дoсить 

нeстaбiльнe фiнaнсувaння в цeй пepioд. У 2014 poцi видaтки нa цю сфepу 

змeншились нa 78,14%. Дo 2017 poку видaтки нe зpoсли дo пoчaткoвoгo 

знaчeння пpoтe мaли щopiчний пpиpiст +7,47%  у 2015 poцi, +57,43% у 2016poцi 

тa +14,37% у 2017 poцi. Тaкa динaмiкa є нaслiдкoм збiльшeння piвня 

пpoжиткoвoгo мiнiмуму,  збiльшeння мiнiмaльнoї зapoбiтнoї плaти. 

Дoпoмoгa у виpiшeннi житлoвoгo питaння у 2014 poцi зaзнaлa нeзнaчних 

втpaт нa 3,07% мeншe нiж в пoпepeдньoму poцi, aлe в нaступних poкaх дaний 

вид сoцiaльнoгo зaбeзпeчeння oтpимувaв дoсить вeлику видaткoву чaстину нa 
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poзвитoк у 2015 poцi булo пpимнoжeнo кoштiв нa 496,95% бiльшe, у 2016 poцi 

aж нa 168,28% зpoсли видaтки, a в 2017 poцi фiнaнсoвa дoпoмoгa у виpiшeннi 

житлoвoгo питaння збiльшилaсь нa 65,11%. Зaгaлoм видaтки збiльшились нa  

66 млpд. гpн. Apгумeнтoвaним пoяснeнням дaнoгo пpoцeсу є нe лишe пiдняття 

сoцiaльних стaндapтiв, a й piвeнь iнфляцiї який вплинув нa збiльшeння 

кoмунaльних пoслуг. 

Фiнaнсувaння сoцiaльнoгo зaхисту iнших кaтeгopiй нaсeлeння зa 

aнaлiзoвaний пepioд зpoслo нa 65,12%. У 2014, 2016 poцi спoстepiгaється 

змeншeння видaткiв нa 2,88% тa нa 3,23% вiдпoвiднo щo хapaктepизується 

збiльшeнням видaткiв нa кoнкpeтнo визнaчeнi кaтeгopiї нaсeлeння, a в 2015, 

2017 poкaх збiльшились нa 54,65% тa нa  13,61% вiдпoвiднo paзoм зi 

збiльшeнням сoцiaльних стaндapтiв. Фундaмeнтaльнi тa пpиклaднi дoслiджeння 

i poзpoбки у сфepi сoцiaльнoгo зaхисту фiнaнсувaлись нa нaйнижчoму piвнi 

сepeд всiх сфep сoцiaльнoгo poзвитку. В кiлькoстi з 16,2-21,5 млн. гpн.. 

Змeншeння видaткiв спoстepiгaється в 2014-2016 poкaх нa 4,74% (2014), 16,19% 

(2015), 1,85% (2016). A в 2017 poцi видaтки збiльшились в пopiвняннi дo  

2015 poку нa 32,39%.Iншa дiяльнiсть у сфepi сoцiaльнoгo зaхисту щopoку 

фiнaнсувaлaсь всe нa бiльшу суму. У 2017 poцi в пopiвняннi з 2013 poкoм 

видaтки збiльшились нa 2 633 048 009,19 гpн. у 2016, 2017 poкaх вiдпoвiднo дo 

пoпepeднiх poкiв видaтки збiльшувaлись нa 30%. Цe тaкoж супpoвoджується 

зpoстaнням пpoжиткoвoгo мiнiмуму i сoцiaльних стaндapтiв. 

Oтжe, aнaлiзуючи видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe зaбeзпeчeння 

спoстepiгaється нeгaтивнa тeндeнцiя змeншeння кiлькoстi видaткiв нa всi сфepи 

у 2014 poцi щo є нaслiдкoм пepepaхувaнням знaчнoї кiлькoстi видaткiв нa 

oбopoну тa пiдтpимку вiйськoвoї сфepи. В нaступних poкaх спoстepiгaється 

piзнa динaмiкa, пpoтe в бiльшoстi пoкaзникiв сумa видaткiв збiльшується. 

Знaчнe збiльшeння oбсягу фiнaнсувaння нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльнe 

зaбeзпeчeння зумoвлeнo пiдвищeнням сoцiaльних стaндapтiв життя гpoмaдян, 

зoкpeмa цe пiдвищeння пpoжиткoвoгo мiнiмуму тa мiнiмaльних зapoбiтних 
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плaт, a вiдпoвiднo збiльшeння oбсягу їх дoхoдiв тa зaхисту дoхoдiв вiд 

знeцiнeння.  

Висновки. Згiднo пpoвeдeнoгo aнaлiзу спoстepiгaється, що пpoтягoм  

2013-2017 poків видaтки нa сoцiaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк зaзнaвaли як 

спaдiв тaк i пiдйoмiв, нaйбiльшe фiнaнсувaння oбoх лaнoк змeншилoсь в  

2014 poцi з oб’єктивних нa цe пpичин, щo здeбiльшoгo стaбiлiзувaлoсь у 2015 

poцi. Тaкoж зa дoпoмoгoю пoбудoви вiдпoвiдних дiaгpaм нaoчнo мoжнa 

пoбaчити змiни у видaткaх як в oкpeмих склaдoвих, тaк i змiни в зaгaльнiй 

стpуктуpi сoцiaльнoї тa eкoнoмiчнoї сфepи в пopiвняннi 2013 тa 2017 poкiв. У 

дeяких eлeмeнтaх видaткiв нa сoцiaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк спoстepiгaється 

їх змeншeння i в iнших poкaх нa цe мoжуть впливaти як eкoнoмiчнi тaк i 

сoцiaльнi чинники, здeбiльшoгo цe знeцiнeння нaцioнaльнoї вaлюти, iнфляцiя, 

зpoстaння цiн, пiдняття сoцiaльних стaндapтiв життя, пiдвищeння мiнiмaльнoї 

зapoбiтнoї плaти, пeнсiй, стипeндiй  тa нaгaльнa нeoбхiднiсть кoштiв у тiй чи 

iншiй сфepi сoцiaльнoгo зaхисту тa сoцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 
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СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Стаття присвячена аналізу окремих законодавчих актів, якими урегульовано 

питання фінансування в Україні сфери охорони здоров’я у тому числі в умовах 

медичної реформи, наведено статистичні дані, якими характеризується сфера 

охорони здоров’я України, а також сформульовано висновки і пропозиції, 

спрямовані на вдосконалення правового регулювання предмету дослідження. 

Ключові слова: сфера охорони здоров’я, фінансування охорони здоров’я, 

бюджетні видатки, видатки на охорону здоров’я, Закон України «Про 

Державний бюджет України». 

Постановка проблеми. В умовах проведення медичної реформи, 

задекларованої Міністерством охорони здоров’я України, особливої важливості 

набувають питання забезпечення сфери охорони здоров’я достатніми 

фінансовими ресурсами, оскільки саме вони безпосередньо впливають на 

результати, які будуть отримані у процесі реалізації та після завершення 

реформи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Натепер із зазначеної теми 

представниками Міністерства охорони здоров’я України опубліковано численні 

статті публіцистичного характеру. Суттєву увагу фінансовому забезпеченню 

сфери охорони здоров’я України приділено у наукових працях економістів – 

В. Горина, І. Гнидюк, Г. Лопушняк, М. Мальованого та ін., проте в усіх них 

недостатньо поєднано економічні та правові проблеми, особливо щодо 

фінансових наслідків упровадження в практику норм законодавчих і 

нормативно-правових актів. 

Мета статті. На основі короткого аналізу стану фінансування сфери 

охорони здоров’я України протягом 2010–2018 рр. та ухвалених у 2017 році 
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законів щодо медичної реформи виокремити основні проблеми та 

запропонувати напрями їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основоположні засади 

правового регулювання сфери охорони здоров’я містяться в Законі України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», ухваленому у 1992 році 

[1] . Цей закон не без недоліків, але він, по-перше, конституційний, а по-друге, 

соціальний. У вказаному законі питанням фінансування присвячено три статті. 

У ст. 8 та 18 записано, що кожен громадянин має право на безоплатне 

отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я екстреної, 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, що надаються за медичними показаннями у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а також паліативної 

допомоги. Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у 

державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними 

показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи. У ст. 12 

сказано: «Державна політика охорони здоров’я забезпечується бюджетними 

асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково обґрунтованим потребам, але 

не менше десяти відсотків національного доходу». Ці положення повністю 

відповідають нормі ст. 49 Конституції України і, беззаперечно, є соціальними, 

такими, які повинні бути у цивілізованій європейській державі. При цьому 

якщо йдеться про безоплатну медичну допомогу в Україні, то однозначно 

мається на увазі, що оплачуватися вона повинна за рахунок коштів суспільних 

фондів споживання: це можуть бути як Державний та місцеві бюджети, так і 

фонди загальнообов’язкового медичного страхування, тобто з одного якогось 

спільного джерела, куди від усіх громадян надходять фінансові ресурси, а 

потім, відповідно, витрачаються – розподіляються за напрямами, визначеними 

бюджетним законодавством України. Наприклад, згідно із Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» [2] , надходження до бюджету за 

рахунок податку на доходи фізичних осіб передбачені у сумі О. Солдатенко, 
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2018 143 2/2018 ФІНАНСОВЕ ПРАВО 91,1 млрд грн, тоді як від податку на 

прибуток підприємств – тільки 82,3 млрд грн, тобто великі корпорації майже не 

платять податків, а бюджетні доходи формуються за рахунок власних доходів 

громадян України. Це дає підстави на отримання ними безоплатної належної 

медичної допомоги, освіти та інших послуг, гарантованих державою. Дані, 

свідчать, що найбільше коштів на охорону здоров’я було спрямовано у 2013 р. 

як у загальній сумі видатків Державного бюджету України (12,2%), так і у 

валовому внутрішньому продукті (ВВП) – 4,2%, тоді як у 2016–2017 рр. і тепер 

вже за даними на 2018 р. такий показник визначено на рівні близько 2,5% ВВП. 

Водночас сам обсяг ВВП в Україні, наприклад у 2016 р., зменшився удвічі, 

порівняно з показником 2013 р., що не дозволяє навіть у разі істотного 

збільшення видатків на охорону здоров’я у відсотках до ВВП забезпечити 

сферу достатніми фінансовими ресурсами. При цьому у Франції на охорону 

здоров’я спрямовується 11,8% ВВП (при обсязі ВВП – 2,5 трл дол. США), у 

США – 17,4% (ВВП – 18,6 трл дол. США), у Нідерландах – 12% (ВВП – 

771 млрд дол. США), на Кубі – 11,0% (обсяг ВВП становить 87 млрд дол. США, 

а медицина вважається одною з найкращих у світі) (табл. 2). Щодо видатків на 

охорону здоров’я із розрахунку на 1 особу, то у 2016 р. Великобританією 

витрачалося 3,9 тис дол. США, Кубою – близько 800 дол. США, у Радянському 

Союзі (за існування усіма критикованої системи Семашка) – 220 дол. США, в 

Україні (без урахування особистих коштів громадян) – 73 дол. США (а з 

урахуванням неформальних платежів – 187,4 дол. США), тобто зараз Україна 

суттєво відстає навіть від показника Радянського Союзу. З діаграми (рис. 1) 

видно темпи зростання усіх видатків Державного бюджету України  і видатків 

на охорону здоров’я, особливо у 2018 р., з яких 8,3 млрд грн планується 

спрямувати на Національну службу здоров’я України (т. зв. уповноважений 

орган) – на неіснуючий орган, який тільки буде створено у перспективі, що 

переконує у відсутності реалізації функції контролю за складанням проекту 

Державного бюджету України на 2018 рік. З діаграми (рис. 2) видно, як 

порівняно з іншими видами видатків змінюється обсяг видатків на оплату праці 
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у сфері охорони здоров’я – саме на неї протягом усіх років виділялося і 

планується надалі найменше коштів. 

Чи будуть заклади отримувати менше грошей? 

Заклади з високим рівнем укладення декларацій не відчують різниці в 

оплаті. Ті ж заклади первинки, які ще недостатньо попрацювали для укладання 

декларацій, повинні активніше це робити. По-перше, піднімати рівень сервісу 

так, щоб люди саме їм довірили своє здоров’я. Друге, не менш важливе, — 

пояснювати пацієнтам необхідність обрати свого лікаря і підписати з ним 

декларацію.Це стане стимулом для медзакладів швидше переходити на нову, 

більш ефективну модель оплати медичних послуг. 

Зміни у фінансуванні системи охорони здоров’я: гроші мають іти за 

пацієнтом ефективно. 

Що це означає? 

Трансформація системи охорони здоров'я першою чергою змінює модель 

фінансування медичних закладів. Зміни розпочались саме з первинної ланки, де 

з липня 2018 року запрацював принцип “гроші йдуть за пацієнтом”. Людина 

обирає свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, а Національна служба 

здоров'я платить кошти за договором у той заклад, де працює лікар. Таким 

чином, якщо раніше держава утримувала медичні заклади, то тепер - оплачує 

конкретний пакет медичних послуг, наданий пацієнтам у цьому закладі. 

Щоби перехід на нову модель відбувався поступово і без ризиків, певний час 

діяв перехідний період. З липня 2018 року медзаклади отримували за договорами з 

НСЗУ одночасно оплати за пацієнтів, які підписали декларації з лікарями 

медзакладу («зелений список»), і за пацієнтів, які мешкають на території 

обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря 

(«червоний список»). Тариф за пацієнтів без декларацій у 2018 році складав 240 

грн на рік на людину, незалежно від віку, а з січня 2019 року — 120 грн. 

За рік з початку національної кампанії «Лікар для кожної сім‘ї» ⅔ жителів 

України — 26 млн людей — обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів і 

педіатрів. Динаміка підписання декларацій про вибір лікарів і зараз дуже 

висока.
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Рисунок 1 - Співвідношення зростання загального обсягу видатків 

Державного бюджету України і видатків на охорону здоров’я у 2010-2018 рр. 

З усього наведеного вище можна зробити висновок, що обсяги видатків на 

охорону здоров’я в Україні не можуть забезпечити ні належного рівня надання 

громадянам медичної допомоги (медичних послуг), ні захисту населення від 

поширення соціально небезпечних хвороб, ні гідної заробітної плати медичним 

працівникам, яка майже не відрізняється від мінімального прожиткового рівня. 

Такий висновок переконує у необхідності реформування вітчизняної сфери 

охорони здоров’я. Отже, говорити про реформу сфери охорони здоров’я можна 

за умови забезпечення її фінансування тільки з Державного (місцевого) 

бюджету (або за рахунок коштів страхового фонду) – повністю безоплатної 

медицини для громадян, або за умови запровадження повністю платної (за 

рахунок коштів пацієнтів) системи охорони здоров’я (у т. ч. і через медичне 

страхування, якщо передбачити сплату внесків фізичними особами, що натепер 

буде порушенням 
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Рисунок. 2.- Темпи зростання видатків на охорону здоров’я, у т. ч. на 

заробітну плату та оплату комунальних послуг у 2010–2018 рр. 

ст. 49 Конституції України). Все інше – це удосконалення, реорганізація, 

модернізація, але не реформа. У Законі України від 19.10.2017 № 2168-VIII 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [6], а 

саме у п. 1 ст. 4, зазначено: «У межах програми медичних гарантій держава 

гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно 

проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або 

особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів 

Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських 

засобів». Якщо у 2018 р. виділяється 2,5% від ВВП (але ВВП у розмірі близько 

93 млрд. дол. США – удвічі меншого від показника 2013 р. (183 млрд. дол. 

США)), то чи була в Україні у 2013 р. повністю безоплатною медична допомога 

і висока заробітна плата у медичних працівників? Крім того, реформою 

передбачається: фінансування медичних послуг, а не ліжкомісць; вільний вибір 

лікаря та лікарень незалежно від місця реєстрації, проте останнє вже 
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урегульовано ст. 34 Розділу V Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, якою передбачено: «Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і 

який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний 

вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів 

лікування відповідно до його рекомендацій. Кожний пацієнт має право, коли це 

виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони 

здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити 

відповідне лікування». Крім того, реформою задекларовано якісні медичні 

послуги; високу офіційну заробітну плату для лікарів, досягнути якої, 

враховуючи обсяг коштів, передбачених на 2018 р., неможливо, проте у 

прийнятому законі чітко простежується руйнування так званої системи 

Семашка, яка не позбавлена окремих недоліків, проте визнана Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я найвищим рівнем еволюції системи охорони 

здоров’я. Водночас чи можливо в Україні провести медичну реформу, 

забезпечивши повністю безоплатну медичну допомогу (надання медичних 

послуг), як у Великобританії чи на Кубі? Для цього є три умови: збільшення 

обсягів фінансування з 2,5% від ВВП (як в Україні) до 9% (як у Великобританії) 

чи 11% (як на Кубі); зменшення у 4 рази чисельності населення України, як на 

Кубі (оскільки обсяг ВВП у двох країнах орієнтовно однаковий); і третє – це 

збільшення обсягу ВВП у 28 разів, щоб досягнути показника Великобританії. 

На Кубі ВВП на душу населення становить 7,6 тис. дол. США при 2,2 тис. дол. 

США – в Україні, 40 тис. дол. США – у Великобританії, тобто більше від 

показника України у 18 разів. Звернемо увагу ще на такий показник, як 

державний борг. У Розділі 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, в пп. 23 п. 9, зазначено: 23-1. Установити, що положення 

частини другої статті 18 цього Кодексу не застосовуються у випадках:  

1) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях; 2) введення

надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; 3) проведення на 

території України антитерористичної операції. Ч. 2 ст. 18 передбачає, що «2.  
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Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на 

кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного 

номінального обсягу валового внутрішнього продукту України», тобто 

протягом проведення антитерористичної операції обсяг державного боргу 

можна збільшувати до будь-якого розміру. Так, за даними прес-центру 

Міністерства фінансів України, станом на 30 червня 2017 року сукупний 

державний борг України перевищив $75 млрд, що становить майже 80% від 

ВВП України [7]. Відповідно, обслуговування державного боргу України 

становить 129,5 млрд грн (згідно з даними Додатку 2 до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 р.», на 2018 рік передбачено 176 млрд. грн 

– це майже 15% ВВП (а на сферу охорони здоров’я – у межах 2,5– 3,5% ВВП),

тоді як, наприклад, на Кубі державний борг становить тільки 34,3% від ВВП. 

 Останніми роками часто постає питання: чи можливо обійтися у сфері 

охорони здоров’я без співоплати пацієнтів (яка, до речі, передбачена Концепцією 

реформи фінансування системи охорони здоров’я [8]) і наскільки її залучення є 

конституційним? Звернемося до зарубіжного досвіду: у Чехії громадяни 

(незалежно від функціонування страхової медицини) сплачують кошти за виклик 

швидкої допомоги, перший візит до лікаря і за перебування у госпіталі; у Латвії є 

співоплата щодо всіх медичних послуг на рівні 15–25%. В Угорщині 

Конституцією гарантовано громадянам право на безоплатну медичну допомогу 

(через медичне страхування), проте ними покривається вартість ліків та може 

сплачуватися візит до вузького спеціаліста без направлення [9, с. 144–155]. 

Вивчення та імплементація європейського досвіду у вітчизняне законодавство 

дозволить вирішити проблему суперечності ст. 49 Конституції України та 

залучення у сферу охорони здоров’я коштів громадян. Крім того, у сфері 

охорони здоров’я України існують інші проблеми, пов’язані зі: скороченням 

фінансування капітальних видатків; застосуванням програмно-цільового методу 

у бюджетному процесі; розподілом видатків між державним і місцевим 

бюджетами в умовах децентралізації, як це передбачено Законом України від 

07.12.2017 № 2233 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», адже 

не всі місцеві бюджети будуть спроможні утримувати матеріально-технічну базу 
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сфери охорони здоров’я, що може призвести до її нищення і т. ін. Проте 

наявність окреслених проблем значною мірою пов’язана не з недосконалістю 

вітчизняного законодавства, а з його недотриманням і відсутністю покараних за 

це. Щодо розширення джерел фінансування сфери охорони здоров’я, то одним із 

таких джерел, як особливого виду бюджетних (консолідованих) коштів, може 

бути обов’язкове соціальне медичне страхування, до якого українське 

суспільство повністю готове. Для того, щоб дотриматися вимог Конституції 

України і розширити джерела фінансування сфери охорони здоров’я, обов’язкові 

внески на медичне страхування повинні сплачувати роботодавці, які зацікавлені 

у здоров’ї своїх працівників, що потребує ухвалення Верховною Радою України 

у найближчий час відповідного закону.  

Висновок:  

Як свідчать усі наведені у статті дані, фінансових ресурсів у сфері охорони 

здоров’я вкрай бракує. Вирішити наявну проблему тільки через реалізацію на 

практиці ухваленого у 2017 р. Закону України № 2168-VIII неможливо, як і 

неможливо реалізувати усі інші задекларовані у ньому положення. Без 

відродження знищених вітчизняних виробничих підприємств та забезпечення 

високих темпів розвитку української економіки на інноваційній основі будь-які 

спроби реформувати сферу охорони здоров’я будуть марними. Проте 

дослідження результатів розпочатої у 2018 р. медичної реформи – у 

перспективі. 
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Постановка проблеми. Обов’язковою умовою розвитку ринку особистого 

страхування в Україні в умовах інтеграції нашої держави у європейське 

співтовариство та посилення процесів глобалізації, є зміна його діяльності 

відповідно до європейських стандартів. Аналіз показників діяльності 

останнього свідчить про наявність позитивної тенденції поступового зростання 

його обсягів, починаючи з 2000 року, однак на сьогодні він ще недостатньо 

розвинутий для того, щоб відігравати належну роль у розвитку національної 

економіки. Важливою передумовою його розвитку є впровадження ефективної 

системи державного регулювання, яка повинна базуватись на максимальному 

наближенні до принципів та методології державного регулювання страхових 

ринків розвинутих країн з урахуванням специфічних умов функціонування 

вітчизняної економіки. Сучасна ситуація у цій сфері ускладнена низкою 

проблем, які потребують нагального вирішення. 

Ціллю статті є дослідження ринку особистого страхування напрями його 

розвитку в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

теоретико-методологічних засад страхування загалом та особистого 

страхування зокрема зробили вітчизняні вчені: Т. М. Артюх, В. Д. Базилевич, 

В. Д. Бігдаш, В. А. Борисова, С. О. Булгакова, Н. М. Внукова, О. О. Гаманкова, 

О. Й. Жабинець, О. М. Залєтов, О. Д. Заруба, А. М. Єрмошенко, М. С. Клапків, 

А. Я. Кузнєцова, М. В. Мних, О. В. Огаренко, С. С. Осадець, В. Й. Плиса,  

М. В. Римар, Т. А. Ротова, В. В. Фурман, К. В.Шелехов, Я. П. Шумелда,  

Б. С. Юровський а також зарубіжні – Н. Ф. Галагуза, Д. Блад,  

Л. А. Орланюк-Малицька, Ю. В. Панков, Г. І. Фалін, Т. А. Федорова,  

О. А. Шахов, Р. Т. Юлдашев та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок страхових послуг є 

другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків в 

Україні. Загальна кількість страхових компаній (далі – СК) станом на 

30.06.2017 зменшилася порівняно з минулим роком і становила 300 компаній, у 

тому числі СК «life» – 36 компаній, СК «nonlife» – 264 компанії. Станом на 
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30.06.2016 загальна кількість страхових компаній становила 343 компанії, у 

тому числі СК «life» – 45 компаній, СК «non-life» – 298 компаній [37]. При 

цьому протягом 2015-2017 рр. кількість як СК «non-life», так і СК «life» має 

тенденцію до зменшення (табл. 1). 

Таблиця 1 – Кількість страхових компаній в Україні, 2015-2017 рр. 

Кількість страхових компаній 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Загальна кількість 361 310 300
в т.ч. СК «non-Life» 312 271 264 
в т.ч. CК «Life» 49 39 36 

Сформовано за даними [9] 

Однією із характеристик функціонування страхового ринку є динаміка 

чистих та валових страхових премій. Чисті страхові премії розраховуються як 

валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються 

перестраховикам-резидентам. Проаналізуємо динаміку чистих та валових 

страхових премій за 2015-2017 роки (рис. 1). 

Обов’язковою умовою розвитку ринку особистого страхування в Україні в 

умовах інтеграції нашої держави у європейське співтовариство та посилення 

процесів глобалізації, є зміна його діяльності відповідно до європейських 

стандартів. 

Рисунок 1 – Динаміка страхових премій за 2015 – 2017 роки (млн. грн.) [5] 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду розмір чистових і валових 

страхових премій мали тенденцію до зростання. Обсяги валових страхових 

премій за 2017 рік збільшились порівняно з 2016 роком на 23,5%, порівняно з 

2015 роком зросли на 46,1%. Чисті страхові премії збільшилися на 7,7% 

порівняно з 2016 роком, та на 27,5% порівняно з 2015 роком. 
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Приріст чистих страхових премій за 2017 рік (+7,7% або 2 030,6 млн. грн.) 

відбувся по таким видам страхування: автострахування (+13,9% або  

1 205,1 млн. грн.), медичне страхування (+17,3% або 393,7 млн. грн.), 

страхування від нещасних випадків (+37,9% або 275,7 млн. грн.), страхування 

відповідальності перед третіми особами (+12,8% або 182,6 млн. грн.), авіаційне 

страхування (+37,3% або 180,1 млн. грн.), страхування медичних витрат 

(+24,1% або 161,9 млн. грн.). Водночас, спад чистих страхових премій 

спостерігався зі страхування вантажів та багажу (-20,8% або 262,8 млн. грн.), 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 8 (-11,6% або  

206,0 млн. грн.), страхування кредитів (-33,8% або 171,0 млн. грн.), страхування 

фінансових ризиків (-7,9% або 155,9 млн. грн.) [2, с. 7-8]. 

Важливими показниками діяльності страхового ринку є кількість 

укладених договорів страхування, страхові резерви, рівень виплат і премій з 

перестрахування та ін. 

Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених 

договорів страхування на 6 011,7 тис. одиниць (або на 3,3%), при цьому на  

24 864,1 тис. одиниць (або на 69,1%) зросла кількість договорів з добровільного 

страхування, в тому числі збільшилась кількість укладених договорів 

страхування від нещасних випадків на 17 654,6 тис. одиниць (або на 112,6%), 

кількість укладених договорів на страхування здоров’я на випадок хвороби 

зросла на 3 798,7 тис. одиниць (або в 2 рази), кількість укладених договір 

страхування фінансових ризиків зросла на 2 430,4 тис. одиниць (або на 52,9%). 

Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування зменшилась на  

18 929,9 тис. одиниць (або на 13,3%), в тому числі зменшилась кількість 

договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 3 373,7 тис. 

одиниць (2,9%) [10, с. 101]. 

Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2016 роком 

збільшився на 1 697,3 млн. грн. (19,2%), обсяг чистих страхових виплат 

збільшився на 1 695,8 млн. грн. (19,8%). Зростання обсягів валових страхових 

виплат за 2017 рік мало місце у більшості основних системоутворюючих видах 
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страхування. Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, 

як: автострахування (збільшення валових страхових виплат на 1 129,5 млн. грн. 

(29,2%)), страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових 

виплат на 943,8 млн. грн. (100,9%)), медичне страхування (збільшення валових 

страхових виплат на 330,6 млн. грн. (24,6%)), страхування життя (збільшення 

валових страхових виплат на 138,0 млн. грн. (33,0%)). Водночас, зменшилися 

валові страхові виплати зі страхування кредитів на 840,4 млн. грн. (76,3%) та 

страхування вантажів та багажу на 326,7 млн. грн. (83,2%). 

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 

зменшився на 0,8 в.п. та становив 24,3%. Рівень чистих страхових виплат 

станом на 31.12.2017 становив 36,0%, що більше на 3,7 в.п. у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. 

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з 

медичного страхування – 58,0% та 62,5%, за видами добровільного особистого 

страхування – 38,7% та 43,2%, за видами недержавного обов’язкового 

страхування – 37,9% та 38,1% відповідно. 

Операції вихідного перестрахування за 2017 рік зросли на 44,7% з  

12 668,7 млн. грн. до 18 333,6 млн. грн. за рахунок збільшення на 6 231,0 млн. 

грн. (71,6%) обсягів перестрахування в середині країни. При цьому, операції з 

перестрахування із страховиками-нерезидентами зменшились на 566,1 млн. грн. 

(14,3%). 

Страхові резерви станом на 31.12.2017 зросли на 1 927,7 млн. грн. (9,2%) у 

порівнянні з аналогічною датою 2016 року, при цьому технічні резерви зросли 

на 1 366,3 млн. грн. (10,4%), а резерви зі страхування життя зросли на  

561,4 млн. грн. (7,2%). 

У порівнянні з аналогічною датою 2017 року збільшились такі показники, 

як загальні активи страховиків на 1 305,4 млн. грн. (2,3%); активи, визначені ст. 

31 Закону України “Про страхування” для представлення коштів страхових 

резервів – 1 012,7 млн. грн. (2,9%) та обсяг сплачених статутних капіталів – 

169,7 млн. грн. (1,3%). 
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Аналіз показників діяльності останнього свідчить про наявність 

позитивної тенденції поступового зростання його обсягів, починаючи з 2000 

року, однак на сьогодні він ще недостатньо розвинутий для того, щоб 

відігравати належну роль у розвитку національної економіки. Важливою 

передумовою його розвитку є впровадження ефективної системи державного 

регулювання, яка повинна базуватись на максимальному наближенні до 

принципів та методології державного регулювання страхових ринків 

розвинутих країн з урахуванням специфічних умов функціонування вітчизняної 

економіки. 

Особисте страхування як один з сегментів вітчизняного страхового ринку 

через несприятливі ринкові умови, фінансову кризу та непослідовність реформ 

у соціальній сфері недостатньо розвинуте та не використовується як механізм 

вирішення соціальних проблем, які набули перманентного характеру: спад 

демографічних показників, інвалідність, хвороби, нещасні випадки, відсутність 

якісної медичної допомоги, потреба в соціальному захисті, матеріальна 

незабезпеченість людей похилого віку.  

Оцінюючи комплексно загрози та можливості ринку страхування 

особистих ризиків можна зробити висновок, що ця сфера страхової діяльності в 

Україні має значний потенціал розвитку. Особливостям функціонування 

особистого страхування присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, 

серед яких заслуговує на увагу дослідження соціально-економічних 

особливостей добровільного особистого страхування О. Славіної, однак 

необґрунтованим вважаємо віднесення загальнообов’язкового соціального 

страхування до системи особистого страхування з огляду на механізм їх 

реалізації. Пошуку шляхів підвищення ефективності страхування від нещасних 

випадків на виробництві присвячена робота К. Сокирко [8, с. 154], проте автор 

недостатньо ретельно окреслила перспективи розвитку добровільного 

страхування від нещасних випадків як складової корпоративних програм 

страхування. Особливості та проблеми реалізації особистого страхування в 

Україні як важливого механізму соціального захисту населення залишаються 
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маловивченими та потребують ґрунтовного аналізу. Часто особисте 

страхування не цілком коректно прирівнюють до соціального страхування, яке 

насправді його доповнює.  

Відмінність між особистим та соціальним страхуванням полягає у 

джерелах формування страхових фондів. У соціальному страхуванні 

фундаментальною основою реалізації страхових послуг є кошти підприємств, 

організацій, установ і лише частково – індивідуальні доходи. А в особистому 

страхуванні індивідуальні доходи є основними джерелами формування 

страхових фондів, а кошти підприємств, організацій та установ – лише у 

випадках, коли особисте страхування є обов’язковим.  

Особисте страхування може проводитись у добровільній та в обов’язковій 

формах, а соціальне – тільки в обов’язковій. Щоб оцінити стан та виявити 

тенденції на ринку особистого страхування, проаналізуємо динаміку страхових 

премій та виплат за основними видами особистого страхування (табл. 2).  

Таблиця 2 – Показники страхової діяльності у розрізі страхування 

життя та добровільного особистого страхування (млн грн) 

Види страхування Валові надходження страхових 
платежів (премій, внесків) 

Страхові виплати (валові) 

2015 2016 2017 
2017/ 
2015 

2015 2016 2017 
2017/ 
2015 

Страхування життя 1346,4 1809,5 2476,7 667,2 49,7 82,1 149,2 67,1 
Добровільне 

страхування від 
нещасних випадків 

672,9 826,6 1431,3 604,7 23,97 37,73 62,7 24,97 

Добровільне медичне 
страхування(безперерв

не страхування 
здоров’я) 

1 165,4 1322,1 1487,5 165,4 752,4 901,0 
1010,

4 
109,4 

Добровільне 
страхування на випадок 

хвороби 
485,13 655,32 723,12 67,8 37,12 40,7 66,5 25,8 

Добровільне 
страхування медичних 

витрат 
304,2 324,9 334,7 9,8 70,6 120,6 102,4 -18,2 

Узагальнено: 
добровільне особисте 

страхування 

3974,0
3 

4938,4
2 

6453,3
2 

1514,
9 

933,7
9 

1182,1
3 

1391,
2 

209,0
7 

Розраховано за даними [5] 
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Як бачимо, упродовж аналізованого періоду ринок добровільного 

особистого страхування, зокрема страхування життя, суттєво зріс, про це 

свідчать збільшення валових надходжень страхових платежів та страхових 

виплат, однак як частка страхових премій, так і частка страхових виплат 

порівняно з іншими видами страхування залишаються незначними. Наприклад, 

питома вага страхових премій зі страхування життя не перевищує 4 %, а частка 

страхових виплат – не досягає 1 %. 

Аналогічні показники для добровільного особистого страхування не 

перевищують 10 % [1]. Страхування життя є потужним механізмом 

забезпечення довгострокових інвестицій у національну економіку, що сприяє 

підвищенню її конкурентоспроможності. В Україні на сьогодні не врегульовано 

питання підвищення фінансової надійності компаній зі страхування життя 

(«лайфових» компаній), відсутні дієві заходи, які не допускали би використання 

страхування життя як способу отримання нелегального прибутку методами 

шахрайства [3, с.93].  

Страхування, особливо страхування життя, в сучасному суспільстві 

відіграє велику роль у функціонуванні економіки та підтримці життєвого рівня 

населення. Тому в країнах Західної Європи, США та Японії страхування життя 

- найпопулярніший вид, його частка на ринку - від 60 % до 80 % [11, с. 68]. 

Економічна роль особистого страхування полягає в тому, що страхові виплати 

за договорами особистого страхування зменшують витратну частину 

державного бюджету на соціальні програми, а грошові кошти, що 

акумулюються страховими компаніями, можуть стати джерелом значних 

довгострокових інвестицій в економіку держави. В Україні це має особливе 

значення у зв'язку з кризою пенсійної системи і несприятливими 

демографічними тенденціями. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів 

залучення за допомогою страхових технологій заощаджень населення може 

стати суттєвим елементом державної фінансової політики та сприяти зниженню 

зовнішніх запозичень. 
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Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розглядалося як 

вигідне вкладення грошей. Страхувальник (застрахований) за договором 

страхування життя може розраховувати на страхову суму або пенсію в разі 

дожиття до закінчення договору, що є засобом накопичення коштів. 

Страхування життя може бути й захистом спадщини страхувальника, оскільки 

дає йому змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити 

частку спадщини, що призначається кожному з них. Отже, страхування життя 

дає змогу полегшувати передання майна, створювати грошові фонди для різних 

цілей (наприклад, витрат на успадкування або поховання). Дослідження 

українського ринку страхування життя безумовно свідчить про збільшення 

загального обсягу страхових виплат та зростання чисельності застрахованих. 

Водночас досить гостро стоїть проблема забезпечення фінансової надійності 

«лайфових» страхових компаній. Про фінансову надійність та стабільність 

страхової компанії свідчить розмір страхових резервів, активів та власного 

капіталу, а також зростання інвестиційного доходу. 

Перепоною для розвитку добровільного медичного страхування в такій 

формі, яка сьогодні існує в нашій державі, є низька поінформованість 

населення про переваги та недоліки медичного страхування як джерела 

фінансування системи охорони здоров'я. Про це свідчать результати 

досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціологічних 

досліджень (КМІС) та Асоціації психіатрів України. Наведемо деякі дані 

зазначених вище досліджень. Серед тих, хто отримав вищу освіту, кількість 

тих, хто обирає бюджетну та страхову моделі, практично однакова – 39 % і 36 

% відповідно. У той час, як серед осіб з неповною середньою освітою 

бюджетну систему обирає 64 %, а страхову – лише 10 %. Також ставлення до 

страхової медицини залежить і від віку респондентів: серед людей від 18 до 29 

років обирають страхову модель 34 %, а серед представників старших вікових 

груп – 9 %. Ситуація загострюється за умови старіючої української нації 

Для більш наглядного розуміння ситуації на ринку ДМС необхідно 

провести аналіз показників цього ринку. Так за показниками вітчизняного 
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страхового ринку добровільного медичного страхування за період 2013-2017рр. 

простежується приріст валових страхових премій з 326396,7 тис. грн у 2010 р. 

до 433118,6 тис. грн у 2014 р., до 578254,5 тис. грн у 2015 р., а у кінцевому 

результаті відбулося значне зростання до 941100,00 тис грн.  

Проте така тенденція зростання страхових платежів по ДМС одночасно 

простежується водночас із зростанням валових страхових виплат: з 211448,2 

тис. грн у 2013 р. до 297184,4 тис. грн у 2014 р., до 408819,76 тис. грн у 2015  р. 

та до 632400,00 тис. грн. У структурі страхових виплат на страхування 

медичних витрат у 2016 р. припадає 44,9 млн грн (30,2 %), а в 2013 р. – 81,0 млн 

грн (45,3 %); рівень страхових виплат на медичне страхування складає у 2012 р. 

– 463,1 млн грн (70,7 %), а в 2017 р. – 551,4 млн грн (72,3 %) [1]. Що стосується

2017 року, попри падіння попиту на деякі страхові послуги, учасники ринку 

ДМС можуть говорити про зростання надходжень страхових премій за 2017 рік 

На ринку медичного страхування, попри очікування експертів, на тлі 

загального спаду простежується стійка тенденція до зростання, що обумовлено 

активізацією попиту на корпоративні програми медичного страхування.  

Важливим напрямком розвитку особистого страхування в Україні є 

активізація його обов’язкових видів, зокрема:  

– медичного страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають

на території України;  

– особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників на

випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними 

службових обов’язків;  

– особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);  

– страхування спортсменів вищих категорій;

– страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини та

інших.  

Ці види страхування, в реалізації яких зацікавлена насамперед держава, 

фактично не розвиваються та становлять мізерні частки в структурі страхових 

платежів [4].  
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Причиною гальмування розвитку обов’язкового особистого страхування є 

внутрішньодержавні юридичні, економічні та політичні трансформації. Аналіз 

вітчизняного ринку особистого страхування дозволяє визначити основні 

проблеми, які стримують його розвиток та перешкоджають приведенню 

системи загалом до міжнародних стандартів. Першочергові кроки, які 

сприятимуть формування повноцінної системи особистого страхування в 

Україні, наведено в таблиці 2. 

Отже, як свідчить аналіз, особисте страхування є важливим механізмом 

соціального захисту населення, який, доповнюючи державне соціальне 

страхування, дозволяє вирішити низку проблем у сфері охорони здоров’я та 

пенсійного страхування, не збільшуючи при цьому навантаження на державний 

бюджет.  

Таблиця 2 – Заходи реформування системи особистого страхування 

Концептуальне 
забезпечення 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Організаційно-
методологічне 
забезпечення 

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 

Створення фахової 
комісії для розробки 
концепцій розвитку 
системи особистого 

страхування на тривалий 
період та подати на 
розгляд парламенту 

Проведення 
парламентських 
слухань на тему 
проблем та 
перспектив 
особистого 

страхування в Україні

Підвищення 
професійного 
рівня фахівців 
страхування та 

страхової культури 
населення 

Створення за 
допомогою ЗМІ, на 

телебаченні регулярної 
інформаційної про-
грами про тенденції 

страхування 

Підготовка проектів 
реформування страхової 

галузі, сприяння 
впровадженню 

прогресивних форм і 
методів страхування 

Прийняття законів 
України «Про 

обов’язкові види 
страхування», «Про 
страхування життя», 

«Про страхових 
посередників» 

Стимулювання 
створення 
страховими 

компанія-ми служб 
внутрішнього 
контролю та 

аудиту 

Запровадження 
вивчення учнями 

загальноосвітніх шкіл 
старших класів засад 

страхування 

Сформовано за даними [6; 7] 

Однак активізація розвитку цієї галузі страхування неможлива без 

виваженої державної політики на страховому ринку, підвищення якості 

страхових послуг, відпрацювання механізму захисту прав споживачів 

страхових продуктів тощо. 

Не менш важливим методом стимулювання розвитку особистого 

страхування стане ревізія наявних та запровадження нових видів обов’язкового 
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особистого страхування та проведення стимулюючої податкової політики з 

боку держави.  

Висновки. Для подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку 

необхідний збалансований розвиток обов’язкових і добровільних видів 

страхування. Для цього треба встановити основи обов’язкового страхування, до 

яких входять принципи і вимоги до його здійснення, посилити контроль за 

проведенням обов’язкового державного страхування і страхування, що 

здійснюється із залученням бюджетних коштів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Статтю присвячено дослідженню проблем організації та фінансування 

медичної галузі в Україні. Розглянуто Концепцію реформи фінансування 

системи охорони здоров’я. Здійснено аналіз фінансування медичної галузі за 

рахунок видатків бюджету. Наведено динаміку обсягу компенсованих аптекам 

коштів за відпущені препарати в рамках програми «Доступні ліки». 

Ключові слова: фінансування, охорона здоров’я, державний бюджет, видатки 

бюджету, медичне обслуговування. 

Сучасні системи охорони здоров’я потребують забезпечення достатніми 

фінансовими ресурсами, доступу до медичних послуг, універсального 

охоплення основними видами допомоги у сфері зміцнення здоров'я, 

профілактики, лікування і реабілітації населення, підвищення ефективності та 

зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з наданням допомоги, створення 

умов для того, щоб вартість послуг не стала на перешкоді при їх отриманні, 

збереження ефективності систем охорони здоров’я в умовах бюджетних 

обмежень внаслідок фінансово-економічних криз. Варто зауважити, що різні 

країни мають свою історію розвитку та побудови механізму фінансування 

охорони здоров'я.   
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Вітчизняні та зарубіжні дослідники акцентують увагу на недостатності, 

непрозорості та неефективності системи фінансування охорони здоров’я 

України, надмірній децентралізації і фрагментації фінансових потоків, 

неадекватності методів фінансування закладів охорони здоров’я, низькому рівні 

оплати праці медичного персоналу, який не залежить від обсягів і якості 

виконуваної роботи, що призводить до зменшення доступності та якості 

надання медичної допомоги [1]. Аналіз світових тенденцій свідчить, що для 

успішного вирішення завдань з реформування системи фінансування необхідне 

залучення достатніх коштів, усунення фінансових бар’єрів для покращення 

доступності медичних послуг та зменшення фінансових ризиків, пов’язаних із 

захворюванням, раціональне використання наявних ресурсів.  

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що елементом 

національного багатства та розвитку суспільства є рівень охорони здоров’я та 

стан здоров’я громадян країни. Охорона здоров’я в кожній країні виступає 

індикатором соціального захисту населення та рівня життя. На жаль, в Україні 

спостерігається зростання рівня захворюваності населення та скорочення 

тривалості життя. З метою запобігання таких негативних факторів необхідно 

вживати заходів щодо покращення рівня медичного обслуговування населення, 

що можливе лише з вдосконаленням фінансування галузі охорони здоров’я. 

Дослідження проблем організації та фінансування медичної галузі в 

Україні займалися такі науковці як: Вороненко Ю. В., Гончарук С. М., 

Долбнєва Д. В., Камінська Т. М., Карпишен Н. І., Комарова І. В, Міщенко Д. А., 

Міщенко Л. О.,  Москаленко В. Ф.,   Пашков В. М.,   Рожкова І. В., Шевченко 

М. В., та інші науковці. Не применшуючи цінність наукових досліджень, варто 

зауважити, що проблема визначення пріоритетних напрямів удосконалення 

фінансування охорони здоров’я України на сучасному етапі розвитку досі не 

вирішена. Існує необхідність дослідження особливостей фінансового 

забезпечення охорони здоров’я в Україні. 

Мета статті – дослідження та аналіз основних напрямків удосконалення 

фінансування охорони здоров’я в Україні. 
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Аналіз світових тенденцій свідчить, що для успішного вирішення завдань з 

реформування системи фінансування необхідне залучення достатніх коштів, 

усунення фінансових бар’єрів для покращення доступності медичних послуг та 

зменшення фінансових ризиків, пов’язаних із захворюванням, раціональне 

використання наявних ресурсів [2]. 

Система охорони здоров'я – найбільш чутлива соціальна, політична та 

економічна сфера будь-якої держави, що є частиною національної культури й 

має відношення до всього суспільства.  

Проблеми існуючої системи охорони здоров'я, негативні тенденції у 

соціально-економічній сфері, незадовільна екологічна ситуація, критичне 

становище демографічної ситуації і незадовільний стан здоров'я населення 

вимагають вирішення нагальних проблем медичної галузі, удосконалення 

організації та поліпшення її діяльності. Саме з цією метою Урядом було 

прийнято Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я [3]. 

Дане рішення сприятиме забезпеченню громадянам України доступ до гідного 

європейської держави рівня медичного обслуговування шляхом переходу 

системи охорони здоров'я України до фінансування на основі моделі 

обов'язкового державного медичного страхування громадян з використанням 

для цього коштів, акумульованих у державному бюджеті. Нова модель 

фінансування охорони здоров'я включає впровадження державного 

гарантованого пакету медичної допомоги, створення єдиного національного 

замовника медичних послуг, автономізацію постачальників медичної допомоги, 

нові методи оплати та нову систему управління якістю послуг. 

Загальний обсяг (сума державних та приватних) витрат на охорону 

здоров’я в Україні у 2014 році становив 7,4 % валового внутрішнього продукту. 

Це нижче, ніж в середньому в країнах - членах ЄС (9,5% валового внутрішнього 

продукту у 2013 році), але приблизно стільки ж, і навіть дещо більше, ніж, 

наприклад, у сусідніх Польщі та Румунії (6,7% та 5,3% валового внутрішнього 

продукту у 2013 році відповідно). Однак, якщо в середньому у 2013 році в 

країнах - членах ЄС частка державних витрат у структурі загальних витрат на 
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охорону здоров’я становила 76 % (у Польщі та Румунії відповідно майже 70 % 

80 %), в Україні ситуація з розподілом тягаря фінансування охорони здоров’я 

між громадянами і державою є набагато важчою для населення – у 2014 році 

згідно з даними, наведеними у статистичному бюлетені «Національні рахунки 

охорони здоров’я України», державні витрати в цій сфері становили лише 

51,7%, дуже незначні додаткові платежі було покрито шляхом приватного 

медичного страхування та міжнародної донорської підтримки. Тому майже 46% 

витрат (або понад 54,1 млрд. гривень) було сплачено безпосередньо пацієнтами 

з власних кишень в момент отримання медичних послуг або придбання 

лікарських засобів. 

Таким чином, українці, які порівняно із своїми європейськими сусідами 

мають значно нижчі рівні доходів та соціальних стандартів, водночас є менш 

захищеними у випадку хвороби – вони мусять платити за утримання системи 

охорони здоров’я з власної кишені значно більшу частку своїх доходів, ніж 

більш заможні жителі країн - членів ЄС. Як наслідок, близько 3,8 % 

домогосподарств в Україні (або 640 тис. родин) потерпають від катастрофічних 

витрат на медицину, 92 % населення боїться потрапити у фінансову скруту у 

випадку хвороби. Унікальність української системи охорони здоров’я, що 

відрізняє її чи не від усіх інших країн сучасного світу, полягає в тому, що 

Конституція України формально передбачає безмежні гарантії забезпечення 

всіх громадян безоплатною медичною допомогою у державних та комунальних 

закладах охорони здоров’я [3]. 

Згідно з даними Держстату, середня тривалість життя при народженні в 

Україні становила 71,4 рока у 2013 році (76,2 - для жінок і 66,3 - для чоловіків), 

що є значно нижче від середньої тривалості життя у країнах - членах ЄС (80 і 

73). Показники чоловічої смертності у віці 15 - 60 років в Україні є одними з 

найгірших у світі, і більшість смертей у цій віковій групі класифікуються як 

такі, яких можна було уникнути або попередити шляхом належного лікування. 

З усіх смертей 79 % трапляється через неінфекційні хвороби, з них близько 65 

% - через хвороби серцево-судинної системи, ще близько 8 % - внаслідок 
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онкологічних хвороб. При цьому Україна є четвертою в світі державою за 

кількістю лікарняних ліжок (879 на 100 тис. населення) та другою у 

європейському регіоні (після Російської Федерації) за середнім рівнем 

тривалості госпіталізації (11,8 дня). У країнах - членах ЄС у середньому ці 

показники становлять відповідно 527,4 на 100 тис. населення та 8,08 дня, тобто 

в 1,7 та 1,4 раза нижчі [4]. 

Уряд України робить кардинальні кроки стосовно змін системи охорони 

здоров’я, щоб кожен громадянин країни мав можливість отримати якісну і 

своєчасну медичну допомогу та доступне лікування. У 2019 році видатки 

державного бюджету на медицину по загальному фонду збільшено на 3,4 млрд. 

грн.до 95,7 млрд. грн. Видатки зведеного бюджету складуть 131,7 млрд. грн., 

що на 15,3 млрд. грн. більше, ніж в 2018 році. Зокрема, видатки на лікування 

громадян за кордоном зросли майже вдвічі - до 689,9 млн. грн (+300 млн. грн. 

до рівня 2018 р), на 330 млн. грн. до 450 млн. грн. збільшено фінансування 

закупівлі систем імплантаційного слухопротезування та лікування дітей-

інвалідів із незворотними вадами слуху [5]. 

З 1 квітня 2017 року в Україні стартувала програма «Доступні ліки». На 

2019 рік з Державного бюджету передбачено її фінансування в розмірі 1 млрд 

грн. [6]. Завдяки цій програмі українці мають можливість отримати 

безкоштовно або з незначною доплатою понад 260 препаратів від серцево-

судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.  

Впровадження програми «Доступні ліки» суттєво вплинуло на споживання 

препаратів, вартість яких відшкодовується державою. За період квітень–

грудень 2017 р. споживання відшкодовуваних препаратів у натуральному 

вираженні у DDD (defined daily dose – встановлені добові дози ВООЗ) 

збільшилося на 80% у порівнянні з відповідним періодом 2016 р. За період 

квітень–грудень 2018 р. споживання підвищилося на 23%. Загалом же у 2018 р. 

споживання відшкодовуваних лікарських засобів збільшилося на 36% 

порівняно з 2017 р. У той же час споживання невідшкодовуваних, навпаки, 

зменшилося на 8% [7]. 
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У 2018 р. на реалізацію програми «Доступні ліки» з бюджету виділено 1 

млрд. грн. А в листопаді 2018 р. на реалізацію програми «Доступні ліки» Уряд 

додатково виділив 78,6 млн. грн. з нерозподілених видатків субвенції. Таким 

чином, загальний обсяг коштів, виділених на реалізацію програми у 2018 р., 

становив 1,076 млрд. грн. [7]. 

За даними Державної казначейської служби України, станом на 1 січня 

2019 р. аптечним закладам компенсовано 1,038 млрд. грн. [8]. Динаміку обсягу 

компенсаційних виплат аптекам наведено на рис. 1.  

При цьому слід відзначити, що в 2017 р. обсяги компенсованих аптекам 

коштів активно збільшувалися щомісяця та в грудні сягнули 140 млн. грн. У 

2018 р. спостерігається зовсім інша ситуація. Не враховуючи січня, коли 

реалізація програми дещо призупинилася внаслідок затримки в розподілі 

бюджетних коштів на регіональному рівні, у подальші місяці аптекам щомісяця 

компенсувалося в середньому 85 млн. грн. Тобто виділений 1 млрд грн. 

пропорційно розділено на 11 міс до кінця року. Однак після виділення на 

реалізацію програми додаткових коштів обсяг компенсованих аптекам коштів у 

грудні 2018 р. збільшився у 2 рази та становив 170 млн. грн. 

Рисунок 1 – Динаміка обсягу компенсованих аптекам коштів за відпущені 

препарати в рамках програми «Доступні ліки» за період з квітня 2017 по 

грудень 2018 року, млн. грн. 
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У 2019 р. на реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн [6]. За 

даними Державної казначейської служби України, кількість аптечних закладів, 

з якими укладено договори про відшкодування вартості лікарських засобів, 

станом на 1 січня 2019 р. становить 3340 аптек [8]. 

Вперше за багато років завдяки стабільному фінансуванню покращується 

ситуація з забезпеченням ліками та медичними засобами в лікарнях, які 

пацієнти мають отримувати безкоштовно. В 2019 році на централізовану 

закупівлю ліків в бюджеті передбачено 6,6 млрд. грн., що на 626 млн. грн. 

більше, ніж в 2018 році. Завдяки переходу на закупівлі через міжнародні 

організації вдалось подолати корупцію, що існувала в цій сфері. Було 

заощаджено до 39% державних коштів, що дало можливість придбати більше 

препаратів для забезпечення лікарень та лікування пацієнтів на стаціонарі. 

Зокрема, кількість ліків для лікування онкологічних захворювань вдалось 

закупити на 85% більше. Вперше за сім останніх років країна повністю 

забезпечена вакцинами згідно національного календаря щеплень, що дозволить 

вберегти від небезпечних захворювань дітей та дорослих [5]. 

З 2019 року почались зміни на первинній ланці медичної допомоги – 

впроваджується нова система фінансування за принципом «гроші йдуть за 

пацієнтом». Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря 

його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – рентген, УЗД, ехо 

серця, мамографію та ін. На програму «Безкоштовна діагностика» уряд виділив 

2 млрд. грн. [6]. 

На виконання Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я 

продовжується розбудова мережі кардіоцентрів. За 2017 – 2018 роки було 

профінансовано закупівлю 26 ангіографів для оснащення кардіоцентрів. Ці 

центри працюють цілодобово без вихідних і в разі гострого інфаркту міокарду 

людина отримує допомогу в них безкоштовно (обстеження, стентування). 

Завдяки новим кардіоцентрам життя тисяч людей буде врятовано. Тому у 2019 

році передбачено кошти на закупівлю ще 13 ангіографів. 
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З наступного 2019 року стартує реформа екстреної медичної допомоги, на 

що передбачено 1 млрд. грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових 

«швидких» з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, 

підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть 

додаткове навчання.  

Зокрема на побудову оновленої системи первинної медичної допомоги в 

бюджеті на 2019 рік передбачено 15,2 млрд. грн. [6]. 

На рис. 2 наведено динаміку видатків зведеного бюджету на охорону 

здоров’я. 

За період, що піддавався аналізу, спостерігається щорічне зростання 

показника. Зокрема, видатки з бюджету зросли у 2019 році на 56, млрд. грн., 

або на 74,4%, при порівнянні з 2016 роком.  

Рисунок 2 – Видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я, млрд. грн. 

Зростання обсягів фінансування системи охорони здоров’я обумовлене 

підвищенням потреби в обсягах медичного обслуговування громадян через 

«помолодшання» багатьох хвороб, зміну паталогій хвороб на хронічні, 

погіршення якості харчування населення, значного поширення нездорового 

способу життя. 

За результатами дослідження можна зробити висновки, що в Україні 

відбулися позитивні зрушення у реформуванні системи охорони здоров’я, але 
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дана галузь потребує подальшого реформування. Зростання фінансування з 

державного бюджету не може в повному обсязі задовольнити потреби 

населення в медичному обслуговуванні та вирішити всі проблеми галузі. 

Доцільно було б фінансувати галузь не лише бюджетними коштами, яких 

завжди не вистачає, а й залучати кошти з накопичувальних фондів 

територіальних громад і благодійних фондів; благодійних внесків та 

пожертвувань юридичних та фізичних осіб; коштів, одержаних від надання 

платних медичних послуг, а також інших джерел, які не заборонені чинним 

законодавством України. 
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ТЕOРЕТИЧНI OСНOВИ ФIНAНСOВOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

OХOРOНИ ЗДOРOВ’Я В УКРAЇНI 

У стaттi aвтoрoм рoзкритo oснoвнi теoретичнi aспекти системи 

фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я в Укрaїнi. Дoслiдженo тa oбґрунтoвaнo 

ринкoвий вплив тa ринкoву неспрoмoжнiсть в гaлузi oхoрoни здoрoв’я. . 

Ключoвi слoвa:  фiнaнсoвi ресурси, системa oхoрoни здoрoв’я, фiнaнсoвий 

мехaнiзм, сoцiaльнa ефективнiсть oхoрoни здoрoв’я, фiнaнсoве зaбезпечення. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Oдним iз гoлoвних чинникiв, який впливaє нa 

рoзвитoк oхoрoни здoрoв’я й сoцiaльнo-екoнoмiчну результaтивнiсть гaлузi є 

фiнaнсoве зaбезпечення. Кoжнa крaїнa прaгне удoскoнaлити iснуючу систему 

oхoрoни здoрoв’я шляхoм перетвoрень, якi б сприяли збереженню тa змiцненню 

здoрoв’я нaселення, пiдвищенню ефективнoстi дiяльнoстi лiкувaльнo-

прoфiлaктичних зaклaдiв. Питaння фiнaнсoвoгo зaбезпечення oхoрoни здoрoв’я 

– це зaвдaння держaви. Тaке зaвдaння мaє викoнувaтись нa держaвнoму тa

мiсцевoму рiвнi з метoю мaксимaльнoї ефективнoстi тa дiєвoстi i нaближення 

медичних пoслуг дo кoжнoї людини. 

Цiллю стaттi є дoслiдження теoретичних aспектiв фiнaнсoвoгo 

зaбезпечення системи oхoрoни здoрoв’я в Укрaїнi. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Питaння oхoрoни здoрoв’я, її 

знaчення, рoзвитку тa фiнaнсoвoгo зaбезпечення дoслiджувaлись бaгaтьмa 

вiтчизняними тa зaрубiжними нaукoвцями. Прoблемaтику неoбхiднoстi 

фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я тa її знaчення для екoнoмiчнoгo зрoстaння 

знaйшлa свoє вiдoбрaження i ґрунтoвне вирiшення у нaукoвих прaцях A. Смiтa, 

Д. Рiкaртa, В. Петтi. Серед укрaїнських вчених O.М. Мельник здiйснювaлa 

детaльну рoзрoбку дaнoгo питaння через призму внеску oхoрoни здoрoв’я в 

людський кaпiтaл. Метoдичне i теoретичне пiдґрунтя фoрмувaння i реaлiзaцiї 
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держaвнoї пoлiтики у сферi oхoрoни здoрoв’я зaклaли тaкi знaнi укрaїнськi 

нaукoвцi, як Л. Жaлiлo, М. Бiлинськa,Я Рaдиш. Прaцi Я.Ф. Рaдишa стoсуються i 

питaння iстoрiї рoзвитку oхoрoни здoрoв’я тa її oргaнiзaцiйних oснoв. З.С. 

Глaдун детaльнo дoслiджувaв темaтику прaвoвoгo зaбезпечення сфери oхoрoнa 

здoрoв’я. Зaслугa тaких укрaїнських вчених, як Г.O. Слaбкий, М.В. Шевченкo, 

В.М. Лехaн пoлягaє в рoзрoбцi рекoмендaцiй щoдo пoдaльшoгo ефективнoгo 

рoзвитку гaлузi. 

Вaртo вiдмiтити незaвершенiсть прoцесу нaукoвих дoслiджень з дaнoї 

прoблемaтики, oскiльки зaлишaється невирiшеним ряд питaнь щoдo 

трaнсфoрмaцiйних прoцесiв в фiнaнсoвoму мехaнiзмi системи oхoрoни здoрoв’я 

Укрaїни.  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Згiднo iз визнaченням 

Всесвiтньoї oргaнiзaцiї oхoрoни здoрoв’я (ВOOЗ), здoрoв’я – це «стaн пoвнoгo 

фiзичнoгo, рoзумoвoгo й суспiльнoгo блaгoпoлуччя, a не лише вiдсутнiсть 

хвoрoби чи iнвaлiднoстi» [10, c. 2]. 

Oхoрoнa здoрoв’я – це гaлузь нaцioнaльнoї екoнoмiки сферa вирoбництвa 

пoслуг, признaченням якoї є збереження тa пoлiпшення здoрoв’я грoмaдян. 

Тaкoж це системa, щo склaдaється з держaвних грoмaдських, a тaкoж 

iндивiдуaльних зaсoбiв тa зaхoдiв, якi сприяють збереженню здoрoв’я тa 

зaпoбiгaнню зaхвoрювaнь, зaбезпеченню aктивнoгo життя людини у всiх йoгo 

прoявaх. 

Oснoвнa метa фiнaнсoвoгo мехaнiзму oхoрoни здoрoв’я пoлягaє в 

«зaбезпеченнi функцioнувaння тa дoстaтньoгo нaпoвнення спецiaлiзoвaних 

фoндiв, a тaкoж у встaнoвленнi дiєвих фiнaнсoвих стимулiв для пoстaчaльникiв 

медичних пoслуг тa ствoрення рiвних умoв дoступу всiх грoмaдян дo 

ефективнoї грoмaдськoї системи oхoрoни здoрoв’я тa oсoбистoї медичнoї 

дoпoмoги» [2, c. 157]. 

Фiнaнсoве зaбезпечення oхoрoни здoрoв’я – це метoд фiнaнсoвoгo 

мехaнiзму, щo визнaчaє принципи, джерелa й фoрми фiнaнсувaння суб’єктiв 

гoспoдaрювaння, чия дiяльнiсть спрямoвaнa нa oхoрoну, збереження, змiцнення 

тa вiднoвлення здoрoв’я грoмaдян. 
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Зaвдaння фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я пoлягaє у: 

- пoсилення зaхисту вiд фiнaнсoвих ризикiв, зaбезпечення бiльш 

спрaведливoгo рoзпoдiлу ресурсiв системи oхoрoни здoрoв’я; 

- зaбезпечення нaдaння медичних пoслуг, зa нaявнoстi пoтреби у них, 

пiдвищення якoстi тa дoступнoстi медичнoгo oбслугoвувaння [6, c. 52].  

Для пoбудoви ефективнoї системи фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я 

неoбхiднo успiшнo викoнaти три взaємoпoв’язaнi зaвдaння (тaбл. 1). 

Тaблиця 1 - Зaвдaння системи фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я 

Зaвдaння Змiст зaвдaння 
Збiр дoхoдiв Визнaчення джерел фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я, вибiр 

вiдпoвiднoї стрaтегiї стягнення неoбхiдних ресурсiв, 
фoрмувaння iнституцiй, нa якi пoклaдaється функцiя їх 
aдмiнiструвaння. 

Aкумуляцiя зiбрaних 
кoштiв у фoндaх 

Дiяльнiсть з нaкoпичення тa ефективнoгo упрaвлiння 
зiбрaними ресурсaми з метoю зaбезпечення вiльнoгo дoступу 
грoмaдян дo ширoкoгo aсoртименту пoслуг медичнoї 
дoпoмoги тa зaбезпечення їх зaхисту в рaзi хвoрoби вiд 
ризику сaмoстiйнoї сплaти пoвнoї вaртoстi oтримaних пiд чaс 
лiкувaння медичних пoслуг. 

Зaкупiвля медичних 
пoслуг 

Прoцес передaчi кoштiв iз фoндiв устaнoв, якi зaймaються їх 
oб’єднaнням, дo iнституцiй, щo нaдaють пoслуги. 

Вiдбувaється фiнaнсoве зaбезпечення сaме oхoрoни здoрoв’я, a не, влaсне, 

здoрoв’я, з ряду причин:  

1. Безпoсередньo здoрoв’я не мoжнa купити чи прoдaти, здoрoв’я мaє лише

спoживчу вaртiсть, не мaючи при цьoму вaртoстi мiнoвoї, – тaким чинoм не 

iснує ринку здoрoв’я. Мoжнa купити пoслуги системи oхoрoни здoрoв’я. 

Пoслуги oхoрoни здoрoв’я спoживaються з метoю oтримaння прибутку – 

сaмoгo здoрoв’я. Тoбтo oхoрoну здoрoв’я мoжнa рoзглядaти як предмет 

тoргiвлi. 

2. Пoпит нa oхoрoну здoрoв’я є пoхiдним вiд пoпиту здoрoв’я. Бaжaючи

пoлiпшити стaн свoгo здoрoв’я, людинa звертaється дo пoслуг системи oхoрoни 

здoрoв’я [7, c. 30-33]. 

Неoбхiднiсть фiнaнсувaння гaлузi oхoрoни здoрoв’я iз зaлученням ресурсiв 

Держaвнoгo тa мiсцевих бюджетiв мoжнa oбґрунтувaти сoцiaльнoю, 

екoнoмiчнoю тa медичнoю ефективнiстю oхoрoни здoрoв’я [4, c. 160]. 



59 

Сoцiaльнa ефективнiсть oхoрoни здoрoв’я – вирaжaється у пiдвищеннi 

пoзитивних пoкaзникiв здoрoв’я нaселення, тaких як середньoї тривaлoстi 

життя, нaрoджувaнoстi, фiзичнoгo рoзвитку i зниженнi негaтивних пoкaзникiв 

здoрoв’я нaселення, a сaме: смертнoстi, iнвaлiднoстi, зaхвoрювaнoстi. Тoбтo 

сoцiaльнa ефективнiсть – oцiнкa пoкрaщення здoрoв’я нaселення [5, c. 15]. 

Змiнa рiвня, хaрaктеру зaхвoрювaнoстi, тa їх тенденцiй, ступiнь дoсягнення 

медичних результaтiв – це медичнa ефективнiсть. Медичнa ефективнiсть 

визнaчaється шляхoм oцiнювaння результaтивнoстi медичних прoцедур, рiзних 

дiaгнoстичних спoсoбiв. 

Екoнoмiчнa ефективнiсть – пoзитивний внесoк (який мoже бути прямим чи 

непрямим) oхoрoни здoрoв’я в нaцioнaльну екoнoмiку зa рaхунoк пoлiпшення 

пoкaзникiв здoрoв’я нaселення i збiльшення тривaлoстi життя. Екoнoмiчну 

ефективнiсть oхoрoни здoрoв’я мoжнa oбґрунтувaти i шляхoм визнaчення 

зaгaльних екoнoмiчних втрaт суспiльствa через зaхвoрювaнiсть i смертнiсть 

нaселення. Зaгaльний екoнoмiчний збитoк у цьoму випaдку пoдiляється нa 

прямий i непрямий. У тoму числi, прямi екoнoмiчнi втрaти – це витрaти нa рiзнi 

види лiкувaння: сaнaтoрнo-курoртне, aмбулaтoрне, стaцioнaрне; нaдaння 

медичнoї дoпoмoги, сaнiтaрнo-епiдемioлoгiчне oбслугoвувaння; пiдгoтoвкa 

кaдрiв; oплaтa прaцi медичнoгo персoнaлу. Непрямi екoнoмiчнi втрaти – 

зниження нaцioнaльнoгo дoхoду через втрaту прaцездaтнoстi (тимчaсoву aбo 

стiйку) aбo смертi людини прaцездaтнoгo вiку. Нa рiвнi пiдприємствa непрямi 

екoнoмiчнi втрaти пoлягaють в зниженнi прoдуктивнoстi прaцi i недoвикoнaння 

вирoбничoї прoгрaми [5, c. 20]. 

Вaртo зaзнaчити, щo чaсткa непрямих екoнoмiчних втрaт в зaгaльних сягaє 

мaйже 90 %, тoбтo перевaжaючу суттєву чaстину. Рoзглянемo зaгaльнi 

екoнoмiчнi втрaти суспiльствa через зaхвoрювaнiсть i смертнiсть нaселення. Як 

ми бaчимo, в нaслiдoк смертнoстi вiдбувaється зменшення кiлькoстi 

прaцюючих; в випaдку зaхвoрювaнoстi – вaртiсть медичнoгo oбслугoвувaння, 

зменшення кiлькoстi рoбoчих днiв, виплaтa дoпoмoги з тимчaсoвoї 

непрaцездaтнoстi; у рaзi iнвaлiднoстi – зменшення кiлькoстi прaцюючих i 

виплaтa дoпoмoги з iнвaлiднoстi (рис. 1) [3, с.74-75]. 
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Рисунoк 1 – Структурa екoнoмiчнoгo збитку у зв’язку з 

зaхвoрювaнiстю, iнвaлiднiстю тa смертнiстю 

Тoбтo здoрoвi люди ствoрюють мaтерiaльнi, духoвнi блaгa, сприяють 

екoнoмiчнoму рoзвитку, люди, щo мaють певнi зaхвoрювaння, нaвпaки, 

спричиняють витрaти з бюджету. Тoму держaвa, в першу чергу, мaє бути 

зaцiкaвленa у здoрoвих грoмaдянaм i сприяти цьoму нaлежним фiнaнсувaнням 

oхoрoни здoрoв’я. 

Нaми рoзглянутo рiзнi знaчення oхoрoни здoрoв’я: сoцiaльне, медичне, 

екoнoмiчне; нaрaзi неoбхiднo визнaчити прioритетнiсть цих знaчень нa 

нaцioнaльнoму рiвнi тa мiкрoекoнoмiчнoму рiвнi. Спрoбуємo це зрoбити нa 

кoнкретнoму приклaдi: здiйснюються видaтки нa медичне oбслугoвувaння 

невилiкoвнo хвoрoгo. Вiдпoвiднo, медичнa ефективнiсть тут вiдсутня. Oскiльки 

пaцiєнт нiкoли вже не брaтиме учaсть у суспiльнoму вирoбництвi, не брaтиме 

учaсть у збiльшеннi нaцioнaльнoгo дoхoду, a в бaгaтьoх випaдкaх i не 
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спрoмoжний oплaтити вaртiсть свoгo лiкувaння, – екoнoмiчнa ефективнiсть теж 

вiдсутня. I тут нa перший плaн, як для суспiльствa людинoлюбнoгo i 

мoрaльнoгo виступaє сoцiaльний ефект, зaвдяки якoму цi нiбитo 

безперспективнi витрaти нaбувaють спрaвдi oсoбливoгo знaчення. Для 

медицини нa мaкрoекoнoмiчнoму рiвнi сaме сoцiaльнa ефективнiсть виступaє не 

першoму рiвнi, нa другoму – медичнa, нa третьoму – екoнoмiчнa. Тaкa ж 

прioритетнiсть мaє зберiгaтись i нa мiкрoекoнoмiчнoму рiвнi – нa рiвнi зaклaду 

oхoрoни здoрoв’я – iнaкше вiн нiчим не вiдрiзнятиметься вiд звичaйнoгo 

кoмерцiйнoгo пiдприємствa [1, c. 28].  

Фiнaнсувaння oхoрoни здoрoв’я здiйснюється iз врaхувaнням oсoбливoстей 

результaтiв нaдaння медичнoї пoслуги, якi втiлюються у сaмiй людинi 

(спoживaчевi пoслуг), нaпряму не пoв’язaний iз величинoю зaтрaт, в тoй же чaс 

унiверсaльний пoкaзник результaту – змiцнення здoрoв’я нaселення. 

Врaхoвуючи тaкi oсoбливoстi пoслуг oхoрoни здoрoв’я, i фiнaнсувaння цiєї 

гaлузi мaє бути нaпрaвлене нa пoлiпшення здoрoв’я нaселенням iз дoтримaнням 

принципiв екoнoмiчнoї ефективнoстi тa сoцiaльнoї спрaведливoстi [8, c. 365]. 

Iз мoменту здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi, ведеться суспiльний дiaлoг 

прo переведення фiнaнсoвoгo мехaнiзму oхoрoни здoрoв’я нa «ринкoвi рейки». 

Вaртo вiдмiтити, щo нa деякi aспекти oхoрoни здoрoв’я мoжнa здiйснити 

ринкoвий вплив, a не деякi – немoжливo (тaбл. 2). 

Oснoвнoю умoвoю ефективнoгo ринкoвoгo регулювaння є свoбoдa вибoру 

спoживaчa. В системi oхoрoни здoрoв’я «прaвo влaснoстi» спoживaчa нa сферу 

прийняття рiшень прaктичнo нiвельoвaне, це й зумoвилo немoжливiсть дiєвoгo 

ринкoвoгo впливу нa всi прoцеси, щo вiдбувaються в oхoрoнi здoрoв’я. 

Нaслiдки ринкoвoї неспрoмoжнoстi у системi oхoрoни здoрoв’я: 

пoтенцiйнo висoкa вaртiсть здiйснювaних oперaцiй i недoскoнaле 

цiнoутвoрення, кoрoткoстрoкoве рoзмiщення кoштiв вирoбникaми, зaгрoзa 

мoнoпoлiзaцiї ринку i цiлкoвитoї неефективнoстi вклaдених кoштiв. 
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Тaблиця 2 – Ринкoвий вплив i ринкoвa неспрoмoжнiсть в гaлузi 

oхoрoни здoрoв’я 

Дiя ринку нa змiну екoнoмiчних прoцесiв, щo 
вiдбувaються в oхoрoнi здoрoв’я 

Неспрoмoжнiсть ринку  вплинути нa 
екoнoмiчнi прoцеси, щo вiдбувaються в 
oхoрoнi здoрoв’я 

Кoмерцiaлiзaцiя спрaви oхoрoни здoрoв’я в 
цiлoму i стaвлення кoжнoї людини дo свoгo 
здoрoв’я 

Oбмеження рaцioнaльнoстi 

Швидкo зрoстaючa змiнa oб’єму плaтних i 
нaпiвплaтних (медичне стрaхувaння) пoслуг, щo 
нaдaються нaселенню 

Невизнaченiсть aбo усклaдненiсть вибoру 
рiшень  

Фaктичнa змiнa екoнoмiчнoгo стaтусу медичнoї 
устaнoви, щo вирaзнo нaбирaє риси 
пiдприємствa 

Незнaчнa кiлькiсть персoнaжiв, зaдiяних 
у пoлi цiлoї трaнсaкцiї 

Змiни стaтусу медичнoї устaнoви привoдить дo 
змiни хaрaктеру екoнoмiчних зв’язкiв, щo 
виникaють в їх дiяльнoстi 

Oпoртунiстичнa пoведiнкa, спричиненa 
брaкoм неупередженoстi у здiйсненнi 
трaнзaкцiй 

Рiзнoмaнiття фoрм влaснoстi i видiв 
гoспoдaрювaння в oхoрoнi здoрoв’я 

Aтмoсферa, щo пoстaє з фaкту здaтнoстi 
прийнятoгo рiшення зaшкoдити 
кoриснoстi 

Змiнa екoнoмiчнoгo стaну прaцiвникa oхoрoни 
здoрoв’я 

Незвaжaючи, нa численнi «ринкoвi неспрoмoжнoстi», в Укрaїнi був суттєвo 

змiнений фiнaнсoвий мехaнiзм oхoрoни здoрoв’я внaслiдoк рефoрмувaння 

гaлузi (тaбл. 3). 

Щoдo oб’єднaння бюджетних кoштiв – фiнaнсoвi пoтoки для нaдaння 

первиннoї дoпoмoги oб’єднaннi нa мiськoму / рaйoннoму рiвнях, для втoриннoї, 

третиннoї тa екстренoї медичнoї дoпoмoги – нa рiвнi oблaсних бюджетiв. Тaкi 

змiни є чи не нaйвaжливiшoму у сучaснoму мехaнiзмi фiнaнсувaння oхoрoни 

здoрoв’я. Вaртo вiдмiтити, щo «…iснувaння численних пулiв, неефективнo 

oскiльки дублює oдин oднoгo тa збiльшує вaртiсть aдмiнiстрaтивних тa 

iнфoрмaцiйних систем. Вoни тaкoж утруднюють зaхист вiд фiнaнсoвoгo ризику 

тa дoсягнення сoцiaльнoї спрaведливoстi» [11, c. 6].  

В нoвiй мoделi oхoрoни здoрoв’я зaклaденo дoгoвiрнi вiднoсини мiж 

гoлoвними рoзпoрядникaми бюджетних кoштiв тa пoстaчaльникaми медичних 

пoслуг.  
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Тaблиця 3 – Пoрiвняльнa хaрaктеристикa фiнaнсoвoгo мехaнiзму 

oхoрoни здoрoв’я Укрaїни дo тa пiсля рефoрмувaння 

Дo рефoрмувaння Пiсля рефoрмувaння 

Вiдсутнiсть чiткoгo рoзмежувaння Рoзмежувaння фiнaнсувaння пo видaх 
медичнoї дoпoмoги 

Кoнсервaцiя мережi Фoрмувaння мережi зaклaдiв oхoрoни 
здoрoв’я 

Незбaлaнсoвaнiсть Збaлaнсoвaнiсть держaвних зoбoв’язaнь 
щoдo нaдaння медичнoї дoпoмoги з 
oбсягaми фiнaнсувaння 

Фiнaнсувaння 
системи 
oхoрoни 
здoрoв’я 

Нaдзвичaйнa 
фрaгментoвaнiсть 
фiнaнсoвих пoтoкiв 

Oб’єднaння бюджетних кoштiв 

Утримaння зaклaдiв 
oхoрoни здoрoв’я 

Зaкупiвля медичних пoслуг 

Кoштoрисне фiнaнсувaння Oплaтa медичних пoслуг 
Вiдсутнiсть керoвaнoстi, вiльний дoступ дo 
лiкaрiв-спецiaлiстiв 

Керoвaнiсть медичних мaршрутiв пaцiєнтiв 

Штaтний рoзпис в зaлежнoстi вiд 
пoтужнoстi медичнoгo зaклaду 

Штaтний рoзпис в зaлежнoстi вiд 
склaднoстi тa oбсягу викoнувaних oперaцiй 

Oплaтa прaцi медичнoгo персoнaлу 
зaлежнo вiд вiдпрaцьoвaнoгo чaсу  

Oплaтa прaцi медичнoгo персoнaлу 
зaлежнo вiд якoстi тa oбсягу викoнaнoї 
рoбoти 

Вкрaй вaжливим є перехiд вiд кoштoриснoгo фiнaнсувaння дo oплaти 

медичних пoслуг. Для первиннoї дoпoмoги – зaстoсoвується пoдушне 

фiнaнсувaння, для втoриннoї i третиннoї медичнoї дoпoмoги – oплaтa зa 

зaкiнчений випaдoк зa метoдикoю дiaгнoстичнo спoрiднених груп чи зa 

глoбaльним бюджетoм. Це є знaчним крoкoм вперед, oскiльки пoстaтейне 

кoштoрисне фiнaнсувaння нaспрaвдi вiдтвoрює витрaтний тип гoспoдaрювaння 

i не пoв’язується з результaтaми викoнaнoї рoбoти. Зa нoвим фiнaнсoвим 

мехaнiзмoм oхoрoни здoрoв’я визнaчaється i прив’язкa результaту рoбoти 

кoнкретнoгo лiкaря дo грoшoву винaгoрoду зa викoнaну прaцю [9, c. 112].  

Виснoвки. Фiнaнсoве зaбезпечення oхoрoни здoрoв’я є бaзoвoю 

неoбхiднiстю нaцioнaльнoї безпеки будь-якoї держaви. Фiнaнсувaння oхoрoни 

здoрoв’я здiйснюється з oгляду нa декiлькa мoтивiв, перший з яких: здoрoвa 

людинa – це твoрець мaтерiaльних тa духoвних блaг, вoнa примнoжує ВВП 
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крaїни свoїми зусиллями, хвoрa людинa не тiльки нa це не здaтнa, вoнa вимaгaє 

й дoдaткoвих сoцiaльних витрaт з бюджету. Другoю причинoю фiнaнсoвoгo 

зaбезпечення oхoрoни здoрoв’я є нaйвищa цiннiсть людськoгo життя i здoрoв’я 

зa будь-яких oбстaвин, щo є oзнaкoю суспiльствa сфoрмoвaнoгo тa 

спрaведливoгo. Пoвнoю мiрoю ринкoвий мехaнiзм фiнaнсувaння oхoрoни 

здoрoв’я нiкoли не мoже бути зaпрoвaдженим в силу oсoбливoстей сaмoї гaлузi 

oхoрoни здoрoв’я, зoкремa вiдсутнoстi «вiльнoгo спoживaчa». В Укрaїнi 

прoйшли рiшучi й кaрдинaльнi змiни фiнaнсoвoгo мехaнiзму oхoрoни здoрoв’я, 

щo нaблизилo цю сферу дo ринкoвих умoв гoспoдaрювaння. Нaйбiльш 

неoбхiдним i вчaсним крoкoм булo oб’єднaння фiнaнсoвих пoтoкiв зa 

нaпрямaми нaдaння медичнoї дoпoмoги. 
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У статті розглянуто джерела наповнення місцевих бюджетів. Визначено 
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місцевих бюджетів.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні чотири роки 

Україна почала відмовлятися від старої системи місцевого самоврядування. На 

зміну місцевим адміністраціям прийшли об’єднані територіальні громади. (далі 

– ОТГ). ОТГ мають чималі фінансові ресурси, їх бюджети стали

пропорційними. Держава надає таким спільнотам чималу підтримку. Але 

постає питання чи вистачить новоствореним громадам фінансових ресурсів для 

забезпечення власних потреб і подальшого розвитку. 
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Формулювання цілей статі. Метою статі є визначення ефективного 

створення бюджету ОТГ, який забезпечить виконання повноважень які вони 

отримали разом із збільшеним податковим надходженням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану проблематику досліджували 

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

С. Шеремета, М. Чаплік, М. Кравченко, О. Кириленко, Л. Бескида. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічною основою 

функціонування кожної об’єднаної територіальної громади є ресурси якими 

вона володіє. Відповідно до чинного законодавства, матеріальною і фінансовою 

основою є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 

земля, земля природні ресурси, що є у власності територіальних громад.  

Реформування системи місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації передбачає утворення спроможних, самодостатніх об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) якими вважаються територіальні громади сіл 

(селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або 

через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний 

рівень надання послуг [3, с. 51].  

Без зацікавленості об’єднаної територіальної громади у залученні якомога 

більшої кількості фінансових ресурсів, наповнення бюджету не відбудеться.  

Для того щоб ефективно здійснити планування дохідної частини  

бюджетів ОТГ та реальних можливостей його розширення, органам місцевої 

влади слід співпрацювати з фіскальними органами із питань визначення 

кількості осіб, що сплачують податки; обсягу їх нарахувань; виявлення 

недобросовісних роботодавців для запобігання нелегальному 

працевлаштуванню тощо [4, c. 113].  

З передачею повноважень на місця відбулась і передача частини 

фінансових ресурсів (табл. 1) [1]. 
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Таблиця 1 – Фінансові ресурси ОТГ 

Податки Збори 
60% - ПДФО 

Туристичний збір 
37% ренти за використання лісових ресурсів 
45% - ренти за спеціальне використання води 

Збір за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

25% - рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення 
100% - акцизу з реалізації роздрібної торгівлі підакцизними 
товарами 
100% - податку на прибуток підприємств і фінансових установ 
комунальної власності 
100% - податку на майно
100% - єдиного податку

Зростання власних доходів об’єднаних територіальних громад відбувається 

як в кількісному так і в якісному вираженні. Протягом 2018р. до загального 

фонду місцевих бюджетів України надійшло 234,1 млрд грн, що на 21,5% 

більше ніж попереднього року. У 2019р. планується отримати доходів на суму 

267 млрд грн. що перевищує минулорічний показник на 14,1%. 

З початку проведення фінансової децентралізації доходи місцевих 

бюджетів зросли. Так у 2014р. вони становили лише 68,6 млрд грн, то по 

закінченню 2019р. їх планується отримати у 3,9 разів більше, і їх сума 

становитиме 267 млрд грн. (рис. 1). 

Рисунок 1 – Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів,  

млрд. грн. 
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Власні доходи загального фонду ОТГ на 1 жителя у 2017р. становили 

4965,2 грн, а у 2018р. вони зросли на 21,5% і становлять 6032,9 грн [2]. 

Надходження по ПДФО на одного жителя зросли на 25,5% і складають   

3557,9 грн. Доходи по місцевих податках і зборах зросли на 16,1% і становлять 

1570,6 гр. (рис. 2). 

Зростання наведених вище показників відбулося за рахунок збільшення 

середньої заробітної плати з 3200 грн у 2017 до 3723 грн у 2018р., проведених 

заходів щодо стимулювання виходу бізнесу з тіні, утворення «багатих» 

об’єднаних територіальних громад. Пожвавлення економічних відносин 

сприяло зменшенню безробіття, зростання світових цін на продукцію 

сільського господарства зумовило збільшення надходжень по єдиному податку. 

Найбільше надходжень до загального фонду об’єднаних територіальних 

громад у 2018р. припадало на ПДФО – 45% (рис. 3). Другим за величиною 

каналом наповнення виступають місцеві податки і збори, на них припадає 25% 

надходжень. Найменшу частку в доходах ОТГ має акцизний податок – 6%. З 

часом структура надходжень буде змінюватись. У багатьох громадах не 

сплачується податок на нерухоме майно, або його ставка знаходиться на 

мінімальному рівні.  

Рисунок 2 – Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів на 

одного мешканця за січень - грудень 2016-2018р.р., % та грн. 
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Місцеві адміністрації не завжди витрачають усі кошти які є у їхньому 

розпорядженні. Такі залишки зберігаються на казначейських рахунках. На 

початок 2019р. сума усіх залишків становила 49 млрд грн. На рахунках 

загального фонду на 1 січня 2019р. зберігалось 31,8 млрд грн [2]. Частина таких 

тимчасово вільних коштів розміщується на депозитних рахунках, що дозволяє 

отримати додатково інвестиційний дохід. 

45%

6%

25%

11%
12%

1%

ПДФО Акцизний податок Місцеві податки і збори

Плата за землю Єдиний податок Податок на нерухоме майно

Рисунок 3 – Структура надходжень зведених бюджетів 

ОТГ у 2018р. 

Від початку децентралізації держава щорічно збільшує надання бюджетної 

підтримки для розбудови інфраструктури, особливо доріг. Так у 2019р. 

передбачена субвенція місцевим органам влади у розмірі 14,7 млрд грн. на 

реконструкцію і утримання доріг. Субвенція на соціально-економічний 

розвиток була запроваджена ще у 2014р. за цей час вона зросла у 9 разів. 

Державний фонд регіонального розвитку був запроваджений у 2015 році. Для 

підтримки реформи медицини держава виділяє субвенції на розвиток медицини 

у сільській місцевості. 
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Рисунок 4 – Обсяги державної підтримки органів місцевого 

самоврядування, млрд грн. 

Висновки та пропозиції. Місцеві бюджети отримали в своє розпорядження 

значні фінансові ресурси. Із запровадженням середньострокового бюджетного 

планування ОТГ зможуть накопичувати на своїх рахунках достатньо коштів для 

реалізації значних соціальних проектів. Громади зацікавлені заробляти кошти 

адже частина їх залишається на місцях.  

Не у всіх ОТГ справи ідуть на лад. Більшість із них все одно залишаються 

дотаційними. Вони не використовують можливостей для розвитку, а просто 

чикають нового траншу з державного бюджету. 

Я бачу вихід із склавшоїся ситуації через здійснення місцевих запозичень, 

перегляду витратної частини бюджету. Немало важливу роль у розвитку будуть 

відігравати молоді спеціалісти, вони зумовлять нові напрямки розвитку ОТГ 
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Страхування являється  вагомою галуззю економіки, що надає фізичним та 

юридичним особам страховий захист. Вона формує значні за обсягом 

інвестиційні ресурси для розвитку економіки. Основною умовою забезпечення 

здатності страхового сектору здійснювати власні функції, зокрема 

виконувати зобов’язання перед клієнтами, є наявність у страхових компаній 

достатнього обсягу капіталу. 

Ключові слова: фінансові ресурси, система управління фінансовими ресурсами, 

об’єкт та суб’єкт системи управління фінансовими ресурсами, страхова 

компанія, фінансові потоки. 

Постановка проблеми. Управління фінансами страхової компанії 

передбачає ефективне формування і використання ресурсів у страховій, 

інвестиційній та фінансовій діяльності. При цьому актуальними є питання 

управління фінансами під час досягнення стратегічних цілей страхової 

компанії: розширення страхового поля, забезпечення збалансованості 

страхового портфеля, підвищення якості страхових продуктів та ін. Реалізація 

встановлених цілей неможлива без налагодженої системи управління 

фінансами страхової компанії. Таким чином, формування системи управління 

фінансами страхових компаній дасть змогу приймати ефективні стратегічні 
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фінансові рішення з позиції комплексного взаємовпливу зовнішнього 

ринкового і внутрішньоорганізаційного середовища компанії 

Дослідження фінансового стану як і підприємств, так і страхових компаній 

здійснювали такі науковці, як Аверіна М.Ю, Білик М.Д., Гужавіна І.В.,  

Давидов Є.І., Денисюк О.Г., Землячова О.А., Клепікова О.А., Кравченко В.О., 

Ляріна Я.С., Мороз Ю.Ю., Мочерний С.В., Ніколаєва Т.П., Павловська О.В та 

інші. Однак невирішеними залишаються питання формування системи 

управління фінансами страхових компаній.  

Постановка завдання. Метою дослідження є формування комплексної 

системи управління фінансами страхових компаній та аналіз її складників.   

Виклад основного матеріалу. Страхові компанії є важливим джерелом 

інвестиційних ресурсів в національну економіку. Страховик повинен 

мінімізувати ризик інвестиційного портфеля з метою забезпечення безумовних 

гарантій щодо виконання своїх зобов’язань. Фінансові ресурси страхових 

компаній – це сукупність тимчасово вільних коштів, що знаходяться в обігу у 

страхової компанії та використовуються для здійснення страхової, 

інвестиційної, фінансової діяльності. Страхова компанія володіє певними 

фінансовими ресурсами, інвестування яких є джерелом інвестиційного доходу. 

За рахунок фінансових ресурсів страховик виконує свої зобов’язання перед 

страхувальником, може стабілізувати власний фінансовий стан, зменшити 

інфляційний тиску. 

Для того, щоб дослідити питання формування системи управління 

фінансовими ресурсами страхової компанії, нам потрібно визначити, що саме 

являють собою фінансові ресурси, які основні принципи та методи управління 

ними, визначити основні складові цієї системи. 

Джерелами фінансових ресурсів страхових організацій є власний, 

залучений та позичковий капітали, що характеризують інвестиційний потенціал 

страховика (рис. 1). На початковому етапі формування інвестиційних ресурсів 

базисним елементом є власний капітал, який у процесі діяльності страхової 

організації поповнюється з різних джерел. Обсяг власних фінансових ресурсів 

має важливе значення на початковому етапі функціонування страхової 
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компанії, оскільки в цей час, як правило, ще не повністю сформований 

адекватний страховий фонд, яки здатен покрити великі страхові збитки. У 

цьому випадку особливо зростає роль статутного капіталу, який виступає 

інструментом управління бізнес-ризику страховика. Власні фінансові ресурси є 

чинником фінансової стійкості страхової компанії, а їх обсяг повинен бути 

достатнім для повного і своєчасного виконання страхових зобов'язань [6, с. 51].  

Рисунок 1 - Структура фінансових ресурсів страхових організацій за 

джерелами фінансування 

Залучений капітал є основним джерелом інвестицій, і тому має суттєвий 

вплив на макроекономіку. Залучений капітал – страхові резерви – це величина 

зобов'язань страховика за договорами страхування, співстрахування та 

перестрахування, яка має певний рівень невизначеності у часі та обсягу 

виконання страхових зобов'язань. 

Залучений капітал являє собою грошові кошти, отримані у вигляді страхової 

премії та акумулюються страховиком на час дії договору страхування [2, с. 59]. 

Позиковий капітал включає в себе кредиторську заборгованість і банківський 

кредит. Страхові компанії вкрай рідко вдаються до банківського кредитування, і 

воно використовуються в основному на цілі, не пов'язані з інвестуванням. Страхова 

організація формує за рахунок цих коштів страхові резерви. 

Страхові резерви тимчасово можуть бути використані страховиком в 

якості інвестиційного джерела. Слід зазначити, що страхові резерви є основним 

інвестиційним джерелом страхової організації (рис.2). 

Фінансові ресурси страхової організації 

Власний капітал Залучений капітал Позиковий капітал 

Капітал 

Інші внески 
юридичних осіб 

Резерви 
накопичення 

Страхові резерви 

Кредиторська 
заборгованість 

Кредити банків 

Позики 



74 

Основною умовою ефективного функціонування системи управління 

фінансами страхової компанії є принципи. Принципи, які є базисом для 

побудови системи управління фінансами страховика, мають бути узгоджені, 

взаємопов’язані та пропорційні. Т.Ф. Єфремова визначає систему як сукупність 

принципів, що є основою будь-якого навчання, світогляду [3]. 

Управління фінансами страхової компанії як функціональна система має 

своє цільове призначення, внутрішню місію, яка полягає у забезпеченні 

фінансовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності, розвитку 

страхового бізнесу.  

Перші спроби встановлення принципів управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній зробили О.С. Світлична та Н.М. Сташкевич , проте вони не 

дають роз’яснення щодо сутності цих принципів. Провівши аналіз досліджень з 

питання принципів управління фінансовими ресурсами, ми згрупували їх в 

таблиці 1. 

Рисунок 2 - Класифікація страхових резервів 
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спеціальні. Проте, які саме принципи до них віднести, одностайної думки 

немає. О.С. Світлична та Н.М. Сташкевич виділяють принцип самоокупності та 
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фінансування. Принцип самоокупності - страхова компанія покриває свої 

витрати за рахунок отриманого доходу. Принцип самофінансування - страховик 

не тільки покриває свої витрати за рахунок отриманого доходу, а й отримує 

суму прибутку, достатнього для його розширеного відтворення [7, с.28].  

І.О. Бланк виділяє принципи: інтегрованість із загальною системою 

управління підприємством; комплексний характер формування управлінських 

рішень; високий динамізм управління; багатоваріантність підходів до 

розроблення окремих управлінських рішень; орієнтованість на стратегічні цілі 

розвитку підприємства [2, с. 28]. 

В.В. Ковальов принцип економічної ефективності; принцип фінансового 

контролю; принцип фінансового стимулювання (заохочення/ покарання); 

принцип матеріальної відповідальності [6, с. 8]. 

Т.В. Момот принцип системності; принцип цільової спрямованості; 

принцип диверсифікованості інвестування; принцип стратегічної 

орієнтованості [3]. 

Опрацювавши велику кількість наукових праць, ми пропонуємо вам 

наступну класифікацію принципів управління фінансовими ресурсами 

страхової фірми 

Таблиця 1 - Класифікація принципів управління фінансовими 

ресурсами страхової фірми 

Загальні принципи Самоокупність 
Господарська та фінансова незалежність 
Плановість 
Оперативність та гнучкість 
Фінансового стимулювання та контролю 
Цільової спрямованості 
Матеріальної відповідальності 

Спеціальні принципи Стратегічності 
Оптимальності 
Збалансованості 
Ефективності 
Економічності 
Фінансової еквівалентності 
Фінансової стійкості та безпеки 
Перерозподілу страхових премій у часі та просторі 
Поверненість мобілізованих страхових премій 
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Щодо самої системи управління фінансами, то В.М. Шелудько  зазначає, 

що вона включає прийняття фінансових рішень щодо управління фінансовими 

ресурсами підприємства, а також фінансовими відносинами, які виникають у 

процесі руху фінансових ресурсів [13, с. 9].  

Н. Ю. Фіщук та А.А. Голишевська відзначають, що процес управління 

фінансами є процесом зміни функцій, за допомогою яких суб’єкт 

господарського управління впливає на об’єкт – фінансові потоки для їх 

оптимізації та отримання кінцевого результату виробництва [12, с. 289].  

В. А. Панков та Г. В. Тельнова встановили, що управління фінансами являє 

собою процес впливу на фінансові відносини для їх зміни відповідно до 

пріоритетних напрямів діяльності суб’єкта господарювання, у тому числі через 

застосування фінансового менеджменту [11, с. 276]. 

Управління фінансами страхової компанії як функціональна система має 

своє цільове призначення, внутрішню місію, яка полягає у забезпеченні 

фінансовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності, розвитку 

страхового бізнесу.  

Процес формування системи управління фінансами страхової компанії 

визначається низкою умов. По-перше, вона залежить від організаційно-правової 

форми функціонування і від особливостей галузі, у якій вона функціонує. По-

друге, вона повинна враховувати такі важливі показники, як рівень інфляції, 

вартість використання позикового капіталу, купівельну спроможність 

страхувальників та ін.  

Доманчук А.І. в своєму дослідженні виділяє чотири взаємопов’язані 

підсистеми системи управління фінансами страхової компанії: цільова, 

об’єктно-суб’єктна, забезпечувальна, процедурна [3].  

Цільова підсистема передбачає формування мети управління фінансами 

страховика. Під метою управління слід розуміти максимізацію вартості 

страхової компанії, що передбачає зростання обсягів страхових операцій за 

допустимої величини страхових ризиків та отримання довгострокового 
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прибутку, як наслідок, підвищення ринкової вартості акцій компанії і 

стабільність виплат дивідендів. Тобто управління фінансами має забезпечувати 

реалізацію страхового інтересу страховика. Забезпечення мети управління 

передбачає встановлення та виконання відповідних завдань. Проте завдання 

управління фінансами страховика істотно відрізняються за напрямами його 

діяльності, тому їх сформовано диференційовано в розрізі операційної, 

інвестиційної та страхової діяльності. Це також передбачає диференціацію 

проміжних та результативних показників  

У загальній структурі системи управління об’єктно-суб’єктна підсистема 

відповідає за елементи управління, на які спрямовані управлінські дії. 

Правильне визначення об’єкта управління страхової компанії має надважливе 

завдання, адже саме на нього спрямований управлінський вплив, який здійснює 

суб’єкт. Невірне визначення об’єкта може призвести до розбалансування всієї 

системи управління та, як наслідок, до втрати змісту управління. Тому, 

проаналізувавши діяльність страхових компаній, об’єкт управління фінансами 

диференційований за такими видами: фінансові ресурси, фінансові відносини, 

грошові потоки, активи і зобов’язання, інвестиції, доходи, витрати, прибуток 

страховика. 

Забезпечувальна підсистема включає складники, за допомогою яких 

реалізується управлінський вплив на фінанси страхових компаній, зокрема 

методи, фінансові інструменти регулювання і забезпечення. 

Процедурна підсистема системи управління фінансами страхової компанії, 

на нашу думку, передбачає низку взаємоузгоджених етапів:  

1. Фінансове планування та бюджетування виступають початковим етапом

процедурної підсистеми;

2. Фінансування поточної діяльності страхових компаній полягає в організації

безперервного фінансового забезпечення функціонування компаній для

виконання умов цільової підсистеми системи управління фінансами;
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3. Економічний аналіз, як спосіб накопичення, трансформації та використання

інформації для страхових компаній, має на меті: оцінити поточний та

перспективний стан компанії, проаналізувати її фінансові результати та

ефективність діяльності, виявити тимчасово вільні невикористані кошти та

доцільність їх інвестування, оцінити темп розвитку та позиції компанії на

страховому ринку;

4. Фінансовий контроль, як етап процедурного складника, можуть

здійснювати як суб’єкти прямого, так і опосередкованого впливу на систему

управління фінансами страхових компаній, що впливатиме на мету та зміст

контролю. Суб’єкти прямого впливу здійснюють фінансовий контроль  для

виявлення диспропорцій у структурі та обсягах фінансових надходжень,

забезпечення прибутковості та поліпшення фінансових результатів, тоді як

суб’єкти опосередкованого впливу здійснюють контроль, що покликаний

забезпечувати законність, фінансову дисципліну, дотримання умов

платоспроможності, захист прав споживачів страхових послуг у процесі

мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів компаній. Хоча

мета першого та другого суб’єктів контролю значно відрізняється, її

реалізація відіграє важливу роль у формуванні системи управління

фінансами страхових компаній.

Отже, підсумовуючи весь опрацьований матеріал, ми пропонуємо 

наступну систему управління фінансовими ресурсами страхової компанії рис. 3. 

Структура системи управління фінансами страхових компаній потребує 

встановлення зв’язків між підсистемами сформованої системи. На нашу думку, 

складові системи мають рівноцінне значення, тому зв’язки в системі 

гармонізовані. Кожний складник містить низку характеристик та несе у своїй 

структурі характерний зміст управління, який дав змогу сформувати систему 

управління фінансами [2].  
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Рисунок 3 - Структура системи управління фінансами страхових 

компаній 
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Висновки. За результатами дослідження нами розглянуто поняття 

«управління фінансами» та визначено необхідність його ефективного 

функціонування на рівні страхових компаній. Запропонувано сформувати 

систему управління фінансами страхових компаній, розмежувавши її складники 

на взаємопов’язані підсистеми. Кожна із запропонованих складових системи 

адаптована в розрізі функціонування страхових компаній. Запропоновано повну 

класифікацію принципів  управління фінансами страховика. Реалізація 

запропонованих принципів сприятиме ефективному впровадженню системи 

управління фінансами страхових компаній та виступатиме передумовою для 

розвитку кожного окремого складника системи. 
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У статті визначено сутність бюджетного механізму, проаналізовано його 

структуру, організаційні форми. Також розкрито основні принципи 

формування нормативно-правової бази для забезпечення результативного 

функціонування бюджетного механізму. 
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бюджетна стратегія, бюджетні відносини. 

У сучасних умовах бюджет є головним інструментом державного впливу 

на динаміку суспільного відтворення та стимулювання економічного зростання. 

Тенденції розвитку державних фінансів у ХХІ ст. дають підстави 

характеризувати його як століття розвитку важелів бюджетного регулювання та 

пошуку балансу економічної і соціальної сфер сучасної цивілізації.

Результативність бюджетної політики великою мірою залежить від 

бюджетного механізму. У ньому відображаються напрями бюджетної політики 

в соціально-економічному регулюванні. Бюджетний механізм містить 

сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних 

відносин та забезпечення належних умов для соціально-економічного розвитку. 

З його допомогою органи державної та місцевої влади вирішують завдання, що 

визначені бюджетною політикою держави. Бюджетний механізм є ефективним 

інструментом мобілізації, розподілу та використання фондів фінансових 

ресурсів держави і регулювання бюджетної політики 1, с. 34.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що у функціонуванні бюджетного 

механізму в Україні за останні роки відбулися істотні зміни: введено нові 

принципи побудови бюджетної системи, засновані на ефективності та 

результативності діяльності бюджетного сектора в умовах бюджетної 

децентралізації; введені нові принципи функціонування бюджетної 

класифікації та тощо. В економічній літературі питанням бюджетної політики 

та бюджетного механізму приділяється значна увага. Особливості 

функціонування бюджетного механізму та його вплив на соціальну сферу 

розглядали у своїх працях такі науковці, як О.І. Амоші, З.В. Бойко, 

А.В. Борсукова, О.Д. Василик, Л.І. Луніна, І.О. Лютий, Ц.Г. Огонь, В.Н. Опарін, 

О.Р. Романенко, В.М. Федосов, С.І. Юрій, Н.М. Хижа та ін. 1, с. 85. Хоча на 

тему взаємодії бюджетного механізму та соціально-економічного розвитку 

суспільства проведено багато наукових досліджень та отримано певні 

досягнення, питання взаємодії нормативно-правового та організаційно 
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ресурсного забезпечення бюджетного механізму в Україні залишається 

недостатньо розглянутим. 

Метою статті є дослідження бюджетного механізму, визначення його 

складових частин, методів і принципів його формування, комплексна оцінка 

теоретичних і методологічних аспектів бюджетного механізму, формулювання 

підходів до його сутності, особливостей функціонування і ролі у регулюванні 

соціально-економічних процесів.  

Формування бюджетного механізму здійснюється державою відповідно до 

бюджетної стратегії. Зміни окремих елементів механізму відбуваються у 

зв’язку із вирішенням різноманітних тактичних завдань, тому бюджетний 

механізм чуттєво реагує на всі особливості поточного стану в економіці і 

соціальній сфері держави 3, с. 28. Відповідно до основних положень 

бюджетної доктрини та бюджетної політики за допомогою бюджетного 

механізму здійснюється широкомасштабний розподіл і перерозподіл 

створеного у державі ВВП. 

У цілому бюджетний механізм становить систему встановлених державою 

форм та методів організації бюджетних відносин. Він є зовнішньою оболонкою 

бюджету, що проявляється у бюджетній практиці 4, с. 117. 

Структура бюджетного механізму є досить складною. До неї входять різні 

елементи, що відповідають різноманітності бюджетних відносин. Саме 

множинність бюджетних взаємозв’язків передбачає застосування великої 

кількості видів, форм, методів, важелів та інструментів їхньої організації як 

елементів бюджетного механізму. До структури бюджетного механізму входять 

різноманітні організаційні форми, методи та інструменти бюджетного 

регулювання, форми бюджетного забезпечення, бюджетні стимули та санкції, 

які можна об’єднати у відповідні підсистеми 6, с. 105. 

Бюджетний механізм діє ефективно, якщо злагоджено функціонують усі 

його складові частини. Приводячи їх у дію, держава може спрямувати 

економічний і соціальний розвиток на своїй території відповідно до потреб її 

громадян. Цієї мети досягають через створення і використання 

централізованого фонду грошових коштів. 
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Основною специфічною рисою бюджетного механізму є використання всіх 

його складових з метою забезпечення своєчасного та достатнього наповнення 

бюджетного фонду держави і використання бюджетних коштів для якісного 

виконання державою своїх функцій. 

Залежно від особливостей функціонування бюджетних відносин та 

необхідності застосування відповідних методів, важелів, інструментів, 

показників, бюджетний механізм включає чотири найважливіші види: 

- механізм мобілізації доходів; 

- механізм використання бюджетних коштів; 

- механізм управління бюджетним дефіцитом та державним боргом; 

- механізм регулювання міжбюджетних відносин. 

Механізм мобілізації доходів забезпечує наповнення дохідної частини 

бюджету в обсягах, необхідних для виконання державою своїх функцій  

9, с. 56-67. Залежно від методів мобілізації доходів доцільно виділити три 

складових цього виду механізму, а саме: податковий – забезпечує мобілізацію 

податкових надходжень; неподатковий – забезпечує мобілізацію неподаткових 

надходжень та доходів від операцій з капіталом; механізм мобілізації 

міжбюджетних та офіційних трансфертів. 

Механізм використання бюджетних коштів пов’язаний з виконанням 

видаткової частини бюджету держави та спрямуванням бюджетних коштів на 

цілі, передбачені у затвердженому бюджеті. До складових цього виду 

механізму можна віднести бюджетне фінансування (включаючи кошторисне 

фінансування, бюджетне інвестування та надання державних трансфертів), 

бюджетне кредитування та бюджетне резервування. За економічним змістом 

механізм використання бюджетних коштів, як складова бюджетного механізму 

держави – це сукупність методів, форм, важелів, інструментів, стимулів і 

санкцій, які забезпечують використання бюджетного фонду держави. Цей 

механізм обслуговує ту частину перерозподільчих відносин, яка охоплює 

тільки використання коштів централізованого грошового фонду держави  

8, с. 3-11. Процес використання бюджетних коштів при виконанні бюджетів 
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здійснюється за чітко виписаними у Бюджетному кодексі України 

послідовними стадіями. Найважливішою формою механізму використання 

коштів бюджетів вважають бюджетне фінансування. Поряд з бюджетним 

фінансуванням важливою ринковою формою механізму використання 

бюджетних коштів є бюджетне кредитування, яке базується на принципах 

платності, поворотності і строковості. 

Третім видом бюджетного механізму є управління бюджетним дефіцитом 

та державним боргом. Цей вид механізму передбачає обґрунтування обсягів 

бюджетного дефіциту та джерел його погашення, механізм залучення джерел 

фінансування дефіциту, погашення державного кредиту, сплати відсотків, зміни 

умов тощо. 

До четвертого виду бюджетного механізму відносять механізм 

регулювання міжбюджетних відносин, який включає механізм надання 

міжбюджетних трансфертів та механізм перерозподілу міжбюджетних 

трансфертів. 

Застосування різноманітних методів та форм бюджетного механізму не 

можливе без відповідних важелів. Таких важелів є багато, серед них можна 

виділити наступні: доходи, податки, неподаткові надходження, міжбюджетні 

трансферти, офіційні трансферти, видатки, витрати, субсидії, субвенції, 

державні позики тощо. Кожен із бюджетних важелів наділений сукупністю 

інструментів, які у цілому складають інструменти бюджетного механізму. До 

таких інструментів відносять: різні види норм видатків (на опалення, 

освітлення, харчування, медикаменти), зносу та амортизації, відрахувань до 

Пенсійного фонду України, інших державних фондів соціального страхування; 

бюджетні нормативи; ліміти; ставки податків, обов’язкових зборів і платежів, 

неподаткових платежів; ставки заробітної плати; розміри стипендій, соціальних 

виплат; проценти за кредит, проценти та інші види плати за користування 

державними позиками тощо. Бюджетним інструментам належить центральне 

місце у бюджетному механізмі, оскільки їх уміле використання дозволяє 

маневрувати методами, формами і важелями відповідно до завдань, які стоять 

перед суспільством у конкретних ситуаціях. 
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У структурі бюджетного механізму можна виділити такі складові: 

організаційні форми, методи та інструменти бюджетного регулювання, форми 

бюджетного забезпечення, бюджетні стимули і санкції. 

До організаційних форм бюджетного механізму належать бюджетне 

прогнозування, бюджетне програмування, бюджетне планування, оперативне 

управління і бюджетний контроль.  

Методами бюджетного регулювання вважають податки, обов’язкові збори, 

неподаткові платежі, міжбюджетні трансферти, бюджетні призначення, 

бюджетні зобов’язання, бюджетні асигнування. До інструментів належать 

ставки податків, зборів, норми амортизаційних відрахувань, проценти за 

кредит, бюджетні нормативи, бюджетні норми, тарифи, норми витрат тощо. 

До форм бюджетного забезпечення відносять кошторисне фінансування, 

бюджетне інвестування, бюджетне кредитування, бюджетне субсидіювання, 

бюджетне дотування, бюджетне резервування. 

Під бюджетними стимулами і санкціями розуміють бюджетне 

фінансування, пільги, штрафи, пеню, бюджетні відшкодування тощо 7, с. 271. 

Формуючи бюджетний механізм, держава повинна намагатися забезпечити 

його найповнішу відповідність до вимог бюджетної політики того чи іншого 

періоду, що є запорукою повноти реалізації її мети й завдань 10, с. 69. При 

цьому має зберігатися постійне прагнення до найбільш повного об’єднання 

бюджетного механізму, його окремих елементів з особистими та суспільними 

інтересами, що є запорукою ефективності. 

Бюджетний механізм діє ефективно, якщо злагоджено функціонують усі 

його складові. Приводячи їх у дію, держава може спрямувати економічний і 

соціальний розвиток на своїй території відповідно до потреб її громадян. Цієї 

мети досягають за допомогою створення і використання централізованого 

фонду грошових коштів. 

Для підвищення результативності функціонування бюджетного механізму 

необхідна чітка нормативно-правова база. Зростаюча роль 

зовнішньоекономічної діяльності держави, динамічний розвиток фінансової 
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системи потребує постійного удосконалення норм бюджетного законодавства. 

Елементами правового забезпечення є нормативні акти. Визначення основних 

засад здійснення бюджетної політики на стадіях її планування, виконання та 

контролю відбувається в межах чинного законодавства. Базовим законом, який 

визначає засади бюджетної системи держави, особливості бюджетного процесу, 

є Бюджетний кодекс України, що набрав чинності з 01 січня 2011 р. 

Розроблення та прийняття Кодексу – необхідний та винятково важливий крок у 

процесі правового забезпечення ефективної та дієвої системи формування та 

використання фінансових ресурсів України. Бюджетний кодекс України є 

нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Цей документ складається 

із шести розділів, які визначають найсуттєвіші аспекти бюджетування в країні. 

У Кодексі подається визначення базових термінів, що вживаються в бюджетних 

правовідносинах, визначено особливості формування дохідної частини, а також 

здійснення видатків як із державного, так і з місцевих бюджетів 5. Як вже 

згадувалося, на результативність бюджетної політики значною мірою впливає 

організаційне забезпечення, яке представлене учасниками бюджетного процесу. 

Саме у Кодексі визначено функціональні зв’язки та розподіл повноважень 

учасників, їхню відповідальність, заходи впливу за порушення ними 

бюджетного законодавства. Важливу роль в ієрархії нормативно-правових актів 

у галузі бюджету відіграє щорічний Закон України «Про Державний бюджет 

України», який є найвагомішим серед фінансових законів, адже саме в ньому 

визначено основні показники бюджету на відповідний рік. Особливістю 

затвердження Закону про державний бюджет на один фінансовий рік є 

визначення у ньому параметрів бюджетних надходжень і видатків, 

регламентація фінансових правил взаємовідносин держави з громадянами, 

бізнесом, міжнародними організаціями та іншими країнами. Відповідно до п. 1 

ч. 2 ст. 92 Конституції України Державний бюджет приймається у формі 

закону, але він є незвичайним законом. Головна мета формування бюджету 

знаходить своє відображення в реалізації затвердженого бюджету за доходами і 

видатками, за це відповідають державні органи в певних правових формах. 
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Кінцевою стадією законодавчого процесу, пов’язаного зі звичайним законом, є 

стадія його прийняття. Однак із прийняттям Закону про державний бюджет 

його дія не завершується і бюджетний процес продовжується. У Законі про 

бюджет визначено обсяг бюджетних коштів, які розподіляються між 

розпорядниками бюджетних коштів для виконання покладених на них завдань. 

Незважаючи на проведення бюджетної реформи, прийняття Бюджетного 

кодексу, виконання норм бюджетного закону, багато проблем функціонування 

бюджетної системи залишаються нерозв’язаними. Необхідність внесення змін 

до нормативно-правових актів у бюджетній сфері насамперед зумовлена 

потребою підвищення фінансової незалежності місцевого самоврядування. 

Запровадження нових механізмів міжбюджетних відносин, яке повинно 

поступово вирівнювати забезпеченість адміністративно-територіальних 

одиниць бюджетними коштами, не дає бажаних результатів,оскільки місцевим 

органам влади не завжди вистачає власних фінансових ресурсів 11.  

Отже, можна зробити висновки, що бюджетний механізм включає 

комплексну взаємодію бюджетних методів, бюджетних інструментів і 

бюджетних важелів, за допомогою яких визначаються оптимальні параметри 

формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів та максимальна 

ефективність їх розміщення й використання для забезпечення соціально-

економічного розвитку суспільства. Функціонування лише одного бюджетного 

механізму не може забезпечити оптимального обсягу формування ресурсів 

бюджетів різних рівнів та їх раціонального використання, ефективність 

функціонування бюджетного механізму може бути досягнута за узгодженої 

взаємодії усіх складових господарського механізму. Тому надзвичайно 

важливим є забезпечення узгодження заходів щодо удосконалення усіх 

складових господарського механізму, спрямованих на підвищення ефективності 

суспільного виробництва.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТОВ «ТРОСТЯНЕЦЬХЛІБ» 

У статті здійснюється аналіз впливу зовнішніх факторів на підприємство та 

методи їхньої оцінки для оптимального функціонування організації. Розглянуто 

аналіз впливу зовнішнього середовища та вивчено можливсті й загрози, сильні 

та слабкі сторони підприємства як засобу, що допомагає керівнику побачити, 

передбачити й оцінити в достатньо конкретному значенні вплив різних 

факторів на організацію, та базуючись на цій інформації, приймати 

максимально ефективні рішення на подальший розвиток організації. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, підприємство, економічне середовище, 

демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище, 

SWOT – аналіз. 

Постановка проблеми. Сучасне зовнішнє середовище підприємств 

характеризується надзвичайно високим рівнем складності та невизначеності. 

Маркетингове середовище постійно знаходиться на етапі змін, зокрема, таких 

як політична нестабільність, законодавство, технічні інновації, духовний 

розвиток окремих людей, збільшення конкурентів. Здатність пристосовуватися 

до таких змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі та в інших 

сферах життєдіяльності. 

Зовнішнє середовища в Україні є складним і нестабільним. Бідність 

більшості населення, протистояння законодавчої та виконавчої влад, часті 

зміни уряду, залежність від інших країн, вкрай несприятлива екологія, великий 

рівень безробіття, значна тіньова економіка, знецінення моральних якостей – 

усе це надзвичайно ускладнює ефективний розвиток різних підприємств. Зміни, 

що постійно відбуваються в зовнішньому середовищі, змушують змінюватися й 

організації. 



91 

Мета статті – розкрити фактори впливу зовнішнього середовища на ТОВ 

«Тростянецьхліб» [5] та зробити їх аналіз і характеристику. Потрібно навчитися 

досліджувати вміння адаптуватись до змін в навколишньому середовищі, адже 

від цього залежить ефективне існування та постійний розвиток підприємства.  

  Значення зовнішнього середовища для підприємницької діяльності у 

своїх працях активно досліджували такі видатні вчені: Ф.Котлер,  

Гаркавенко С. С., Липчук В. В., Корж М. В. 

На думку Олексенка Р.І.  зовнішнє середовище - фактори, якими фірма не 

може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. 

До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, 

демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище. 

Демографічний фактор передбачає дослідження таких показників, як 

чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий 

склад населення, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. 

Політико-законодавчий фактор охоплює: політичну структуру країни, 

урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, 

податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію 

та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання 

конкуренції. 

Соціально-культурне середовище містить такі фактори, як соціальні групи, 

базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку, системи поглядів, 

цінностей, моралі, звичок, мови, стилю життя. 

Природне середовище як фактор маркетингового макросередовища 

останнім часом набуває дедалі більшого значення у зв'язку зі зростанням рівня 

забруднення навколишнього середовища. 

Екологічні проблеми були головною причиною виникнення концепції 

соціально-етичного маркетингу, її суть полягає у тому, що, задовольняючи 

потреби окремих споживачів, фірми повинні враховувати інтереси суспільства 

в цілому.  
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Науково-технічний прогрес, технологічні зміни справляють значний вплив 

на спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживача. Вони впливають на 

всі елементи маркетингового комплексу, але більш за все проявляються в 

аспекті інноваційної діяльності. 

Коротка характеристика всіх  факторів зовнішнього маркетингового  

середовища та визначення  їх  впливу на діяльність підприємства наведені у 

табл.1. 

Таблиця 1 - Фактори зовнішнього маркетингового середовища та їх 

вплив на діяльність ТОВ «Тростянецьхліб» 

Група факторів Фактор Прояв впливу фактора 
   Економіка - рівень та напрямки розвитку 

сільськогосподарської та 
суміжних галузей (хімічної, 
харчової, пивобезалкогольних 
напоїв і т.д); 
- коливання біржових цін; 
- рівень інфляції;

- коливання попиту на послуги 
підприємства; 

Політико-
законодавчий 

-політична структура 
-рівень політичної та 
законодавчої стабільності  
-податкове законодавство

Науково-
технічний 
прогрес 

-введення нових технологій 
-напрями концентрації 
технологічних зусиль 
-підвищення продуктивності 
праці 
-нова продукція  

- збільшення витрат на придбання 
якісної зарубіжної техніки; 
- збільшення витрат на 
експлуатацію, переобладнання 
та ремонт техніки; 

Демографія - непрестижність технічних та 
хімічних спеціальностей у 
вузах; 

-  нестача  
кваліфікованих кадрів технічних 
та хімічних спеціальностей; 

   Природне 
середовище 

- значний вплив природних 
факторів на діяльність 
підприємства (природні 
катаклізми); 
- сезонність; 

- коливання рівня прибутку 
підприємства; 
- коливання обсягу наданих 
послуг, що пов’язано зі значною 
вологістю зерна, котре 
надійшло); 
- різниця в доходах в залежності 
від пори року; 

Оскільки, основним видом діяльності на даному підприємстві є надання 

послуг, пов'язаних із заготівлею, переробкою та реалізацією 

сільськогосподарської продукції (основна послуга – зберігання зерна), таким 
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чином, найсуттєвіше впливають екологічні фактори, так як природні катаклізми 

- затяжні дощі, град та спекотне посушливе літо – є основними чинниками , що 

призводять до збитків і як наслідок, до коливання попиту на продукцію і 

послуги та доходу підприємства. Також суттєво впливовими є технологічні 

фактори, а саме відсутність вітчизняних виробників сучасної 

сільськогосподарської техніки, незадовільний рівень якості вітчизняної техніки, 

що спричиняє збільшення витрат підприємства на придбання зарубіжного 

обладнання. Використання застарілих технологій призводить до збільшення 

витрат на експлуатацію та ремонт, підвищення собівартості продукції та 

зменшення прибутковості підприємства. 

 Розглянуті фактори макросередовища відносно того чи іншого 

підприємства відіграють неоднакову роль і можуть, залежно від обставин 

впливати на його діяльність позитивно, негативно або залишитися 

нейтральними. Комбінаційний склад факторів, їх варіації, пріоритети і 

вагомість залежать від цілей підприємства, видів його діяльності, 

організаційно-виробничої структури, складності виробничо-господарських та 

комерційних зв'язків, а також від конкретних ситуацій, у яких може опинитися 

підприємство. 

 При зміні факторів зовнішнього середовища перед окремо організацією 

відкриваються нові можливості чи створюються додаткові труднощі 

(загрози). 

Тому організація повинна вміти передбачати можливості і загрози, що 

виходять із зовнішнього середовища. 

В даному дослідженні використаний SWOT-аналіз як пріоритетний метод 

оцінки роботи ТОВ «Тростянецьхліб», з огляду на вплив внутрішніх і зовнішніх 

чинників та з урахуванням їх сильних та слабких сторін, які вказані в таблиці 2. 

Сильні сторони (переваги) фірми - це її визначні особливості, які дають 

змогу визначити і сформувати конкурентні переваги. 

Дані таблиці свідчать, що основним сильними сторонами підприємства є: 

-забезпеченість постійним збутом (у даного підприємства є постійні 

точки збуту, [6]); 
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- контроль якості (на підприємстві працює виробничо-технологічна 

лабораторія, в обов'язки якої входить перевірка зерна (сорт, вологість,  

забрудненість); 

- кваліфіковані працівники (завдяки достатнім фінансовим можливостям 

товариство має змогу запрошувати на роботу висококваліфікованих 

працівників і виплачувати їм відповідну заробітну плату); 

- власне обладнання (спроможність мати власну технічну основу для 

виробництва, а не орендоване); 

- матеріальна підтримка для працівників (здійснюються заохочувальні та 

компенсаційні витрати). 

Таблиця 2 - SWOT-аналіз ТОВ «Тростянецьхліб» 

Можливості Загрози 

1.Розширення діяльності
підприємства 

1.Посилення конкуренції
2.Залежність від погодних умов

Сильні сторони
-встановлення нижчої 
ціни на послуги 
порівняно з 
конкурентами; 

-постійний контроль за змінами 
на регіональному ринку; 

1.Забезпеченість постійним
збутом 
2. Контроль якості
4.Кваліфіковані працівники
5.Власне обладнання
6.Матеріальна підтримка
для працівників 

Слабкі сторони -розроблення 
вигідніших технологій 
для приймання вантажу; 

-оновлення техніки;  
1.Вигідне

розташування підприємства 
2.Застаріле обладнання у
лабораторіях 

 «Слабкі сторони підприємства – це відсутність чогось важливого для 

функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з 

іншими компаніями і ставить фірму в несприятливе становище. В якості 

прикладу слабких сторін можна привести дуже вузький асортимент товарів, 

погану репутацію компанії на ринку, недостатнє фінансування, низький рівень 

сервісу, застаріле обладнання, некваліфікований персонал» [2]. 

Слабкі сторони: 

- вигідне розташування підприємства (підприємство має прямий вихід до 

залізниці, що полегшує транспортування продукції); 
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- застаріле обладнання у лабораторіях (щупи для відбору точкових проб, 

щуп пробовідбірник, вологомір зерна). 

На думку Перфілової О. Є. ринкові можливості - це сприятливі 

обставини, які підприємство може використовувати для отримання переваг. 

Можливості: 

- розширення  діяльності підприємства. 

«Загрози – це труднощі й обмеження, що виникають на шляху організації 

в майбутньому. Загрозу можуть представляти: впровадження конкурентом 

нового або вдосконаленого продукту, можливість поглинання крупнішою 

фірмою, політичні зміни в країні, де компанія має свої філії тощо» [2]. 

Загрози: 

- посилення конкуренції (впровадження зовнішньої реклами); 

- залежність від погодних умов (засуха, повені). 

Проведений SWOT аналіз ТОВ «Тростянецьхліб»  дав змогу оцінити 

сильні і слабкі сторони, а також можливості та загрози , пов'язані з його 

діяльністю.  

Висновки. Отже, велика кількість різноманітних факторів впливає на те, 

як сприймають підприємство та його пропозиції. Наприклад, у силу тих чи 

інших звичок або традицій товар може не користуватися попитом. Конкуренція 

може призвести до зниження цін, істотно впливає на збут і законодавчі 

процеси. Рівень інфляції уповільнює зростання продажу. Брак ресурсів 

призведе до того, що не буде необхідних компонентів. Засоби масової 

інформації можуть створити негативну думку про підприємство та його 

безпосередню діяльність. Якщо аналіз потреб буде неточним, деякі 

маркетингові функції будуть втрачені. Неправильна стратегія просування 

створить негативний імідж, а встановлені ціни можуть не відповідати рівню 

якості. 

 Необхідно розуміти, що без належного аналізу навколишнього 

середовища, фірми можуть порушувати існуючі соціальні або культурні вимоги 

та втратити переваги у конкурентній боротьбі. 
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Гaлaц М.М. 

Здобувaч освiтнього ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

AНAЛIЗ РИНКУ СТРAХОВИХ ПОСЛУГ УКРAЇНИ 

В роботi проaнaлiзовaно структуру ринку стрaхових послуг тa обґрунтовaно 

розподiл ринку мiж лaйфоми тa нелaйфовим стрaхувaнням. Здiйсненa оцiнкa 

покaзникiв дiяльностi провiдних укрaїнських стрaхових компaнiй. 

Ключовi словa: стрaховий ринок, стрaховa компaнiя, стрaховi виплaти. 

Головною метою розвитку стрaхового ринку є пiдвищення рiвня 

стрaхового зaхисту мaйнових iнтересiв фiзичних тa юридичних осiб, зменшення 

витрaт держaви нa попередження i лiквiдaцiю нaслiдкiв стихiйних лих, 
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техногенних aвaрiй, кaтaстроф. Сучaснi стрaховi компaнiї зaбезпечують 

формувaння ефективних ринкових мехaнiзмiв зaлучення iнвестицiйних ресурсiв 

у нaцiонaльну економiку зa рaхунок зaбезпечення ефективного функцiонувaння 

ринку стрaхових послуг iз зaстосувaнням сучaсної ринкової iнфрaструктури тa 

фiнaнсових iнструментiв. В Укрaїнi стрaховий ринок мaє знaчний потенцiaл 

розвитку, який потребує, перш зa все, детaльного оцiнювaння всiх нaявних 

можливостей для стaлого розвитку в умовaх євроiнтегрaцiйних процесiв.  

Дiяльнiсть стрaхового бiзнесу у сучaсному свiтi бaгaтогрaннa тa 

неоднознaчнa тa вимaгaє постiйного дослiдження стрaхових вiдносин, що 

зaбезпечують соцiaльно-економiчну безпеку суб’єктiв господaрювaння i 

визнaчaють стiйкiсть нaцiонaльної економiки. Цi питaння було дослiджуються в 

роботaх тaких провiдних нaуковцiв, як В. Бaзилевич, К. Шелехов, М. 

Aлексaндровa, В. Шaхов, В. Бaзилевич, К. Бaзилевич, В. Бiгдaш, О. Гaмaнковa, 

О. Зaлєтов, С. Осaдець, В. Фурмaн тa iншi. Aле з огляду нa мiнливiсть 

середовищa, в якому функцiонують суб’єкти стрaхового ринку, виникaє 

необхiднiсть постiйного aнaлiзу розвитку стрaхових компaнiй зaдля 

комплексного уявлення щодо їхньої нaдiйностi. 

Метою стaттi є aнaлiз ринку стрaхувaння в Укрaїнi тa визнaчення 

чинникiв, що впливaють нa його функцiонувaння.  

В умовaх розвитку ринкової економiки збiльшуються ризики втрaти мaйнa 

тa прибутку, що в свою чергу породжує попит нa послуги стрaхових компaнiй. 

Сучaсний стaн ринку стрaхових послуг Укрaїни зaймaє дaлеко не передове 

мiсце нa свiтовiй aренi. Нaвiть, беручи до увaги свiтовi тенденцiї економiчного 

спaду тa кризовi явищa, Укрaїнa все одно зaлишaється крaїною iз 

мaлорозвиненим ринком стрaхувaння. 

Стримуючим чинником дiяльностi укрaїнського ринку стрaхових послуг є 

те, що вiн знaходиться у досить суперечливiй тa склaднiй ситуaцiї. Це є 

очевидним, aдже питaння кaпiтaлiзaцiї i стрaтегiї розвитку своєчaсно не були 

вирiшенi aкцiонерaми стрaхових компaнiй. Минулий рiк стaв нaйбiльш 

незaдовiльним з точки зору нaгляду тa вiдношення держaви до стрaхового 
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ринку, що було пов’язaне з реоргaнiзaцiєю Нaцiонaльної комiсiї з регулювaння 

ринкiв фiнaнсових послуг й вiдсутнiстю стрaтегiї розвитку нa цьому ринку. 

Ринок стрaхових послуг зaлишaється нaйбiльш кaпiтaлiзовaним серед 

iнших небaнкiвських фiнaнсових ринкiв в Укрaїнi. Вiн мaє двa типи 

стрaхувaння – CК «Life» тa СК «non-Life». CК «Life» – стрaховi компaнiї, що 

здiйснюють стрaхувaння життя, СК «non-Life» – стрaховi компaнiї, що 

здiйснюють стрaхувaння видiв, iнших, нiж стрaхувaння життя.  

Ринок стрaхових послуг є другим зa рiвнем кaпiтaлiзaцiї серед iнших 

небaнкiвських фiнaнсових ринкiв в Укрaїнi. Зaгaльнa кiлькiсть стрaхових 

компaнiй (дaлi – СК) стaном нa 30.06.2017 зменшилaся порiвняно з минулим 

роком i стaновилa 300 компaнiй, у тому числi СК «life» – 36 компaнiй, СК 

«nonlife» – 264 компaнiї. Стaном нa 30.06.2016 зaгaльнa кiлькiсть стрaхових 

компaнiй стaновилa 343 компaнiї, у тому числi СК «life» – 45 компaнiй, СК 

«non-life» – 298 компaнiй [1]. При цьому протягом 2015-2017 рр. кiлькiсть як 

СК «non-life», тaк i СК «life» мaє тенденцiю до зменшення (тaбл. 1) [3, с. 108]. 

Тaблиця 1 – Кiлькiсть стрaхових компaнiй в Укрaїнi зa 2015-2017 рр. 

Кіькість страхових 
компаній 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Загальна кількість 361 310 300
в т.ч. «non-Life» 312 271 264
в т.ч. «Life» 49 39 36
Джерело: за дaними [1]. 

Попри знaчну кiлькiсть компaнiй, бiльшiсть з них мaють незнaчний обсяг 

aктивiв тa вимушенi знaчну питому вaгу своїх зобов’язaнь передaвaти нa 

перестрaхувaння стрaховим оргaнiзaцiям iнших крaїн, тому, фaктично нa 

стрaховому ринку основну чaстку вaлових стрaхових премiй (99,9%) 

aкумулюють 200 СК non-Life тa 20 СК Life [5].  

Ринок стрaхових послуг Укрaїни, як i будь-якої iншої крaїни, 

хaрaктеризується постiйними змiнaми основних покaзникiв дiяльностi 

стрaхових компaнiй у зaлежностi вiд економiчної ситуaцiї в крaїнi тa змiн 

нормaтивно-прaвових aктiв, котрими регулюються вiдносини у сферi 

стрaхувaння.  
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Стaтутнi фонди окремих укрaїнських стрaхових компaнiй i досi 

зaлишaються незнaчними, a це є свiдченням низької конкурентоспроможностi 

стрaховикiв, оскiльки, для пiдтримaння успiшної конкуренцiї нa свiтовому 

стрaховому ринку стaтутний фонд мaє стaновити близько 50 млн. дол. СШA  

[2, с. 36]. Низькa мiсткiсть стрaхового ринку щодо прийняття ризикiв не сприяє 

використaнню стрaхувaння як мехaнiзму фiнaнсувaння ризикiв тa iнструменту 

стрaхового зaхисту держaви. 

Нa фонi досить динaмiчної тенденцiї збiльшення aктивiв у рaмкaх 

стрaхового ринку зa остaннi роки спостерiгaємо i зростaння стрaхових резервiв, 

що створенi вiдповiдними компaнiями. Серед структури резервiв, котрi 

сформовaнi стрaховими компaнiями, бiльшa їх чaстинa булa створенa 

стрaховими компaнiями сaме non-life типу. Зaгaлом протягом остaннiх рокiв 

спостерiгaється позитивнa динaмiкa збiльшення обсягiв стрaхових резервiв в 

Укрaїнi, однaк їх обсяги є незнaчними iз точки зору розвитку економiки тa 

фiнaнсувaння гaлузей нaцiонaльного господaрствa. 

Покaзник проникнення стрaхувaння (чaсткa зiбрaних стрaхових премiй у 

ВВП крaїни) свiдчить про рiвень розвитку стрaхувaння тa вiдповiдно 

використaння його як мехaнiзму фiнaнсувaння ризикiв й iнструменту 

стрaхового зaхисту держaви (тaбл. 2).  

Тaблиця 2 – Стрaховi премiї тa їх чaстки у ВВП зa 2013-2017 рр. 

Покaзник 
Aбсолютне вiдхилення Нормaтивне знaчення 

проникнення стрaхувaння, 
% 

2017/2013 2017/2016 

Вaловi стрaховi премiї, млрд. 
грн. 

7,0 2,9

8-12 ВВП, млрд. грн. 662,9 412,8
Чaсткa вaлових стрaхових 
премiй у ВВП, % 

-0,2 -0,2

Джерело: зa дaними [1; 5] 

В Укрaїнi у 2014 роцi чaсткa стрaхових премiй по вiдношенню до ВВП 

стaновилa 1,5%, що нa 0,2% менше у порiвняннi iз 2013 роком тa дорiвнює 

покaзнику проникнення 2017 року. Зaгaлом, рiвень проникнення стрaхувaння в 

Укрaїнi є досить низьким. Для порiвняння, нaприклaд, у Нiмеччинi дaний 
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покaзник зa пiдсумкaми 2014 року склaв 6,84%, СШA – 8,06%, Великобритaнiя 

– 11,53%, Китaй – 3,00% [1; 5].

Aле, вiдповiдно до Методики розрaхунку рiвня економiчної безпеки 

Укрaїни, у якiй зaзнaченi iндикaтори тa пороговi знaчення iндикaторiв стaну 

безпеки стрaхового ринку, дослiджувaний  покaзник мaє склaдaти 8-12% [4; 7]. 

Ознaченa ситуaцiя є нaслiдком того, що у крaїнi зберiгaється низькa купiвельнa 

спроможнiсть потенцiйних стрaхувaльникiв тa вiдсутнiй плaтоспроможний 

попит нa стрaховi послуги. Тaким чином, нaвiть зa нaйсприятливiших умов тa 

досягнення покaзником проникнення стрaхувaння рiвня 7%, його все одно буде 

недостaтньо для зaбезпечення необхiдного рiвня економiчної безпеки, a при 

несприятливих – зробити для Укрaїни його недосяжним. 

При тaкiй ситуaцiї, коли реaльнi знaчення дослiджувaного покaзникa нижчi 

вiд його мiнiмaльного нормaтивного знaчення у 5,3 рaзи, стрaхувaння не мaє 

можливостi впливaти нa розвиток економiки тa не вiдiгрaє суттєвої ролi у 

соцiaльно-економiчних вiдносинaх держaви. 

Iз урaхувaнням стaтистичної iнформaцiї, розмiщеної нa офiцiйному сaйтi 

Нaцiонaльної комiсiї, що здiйснює держaвне регулювaння у сферi ринкiв 

фiнaнсових послуг, тa здiйснених розрaхункiв, проaнaлiзуємо структуру тa 

динaмiку вaлових тa чистих стрaхових премiй зa перiод 2013-2017 рр. [6] 

Iз результaтiв дослiдження можнa зробити висновок про те, що збiльшення 

обсягiв стрaхових виплaт пов’язaне зi скороченням нaдходжень вiд стрaхових 

плaтежiв при пiдвищеннi сaмих виплaт.  

Вaрто зaзнaчити, що зa перiод дослiдження, випробувaнням для стрaхового 

ринку Укрaїни стaло зростaння збитковостi, пов’язaне iз бiльш нiж двокрaтною 

девaльвaцiєю гривнi по вiдношенню до долaрa СШA, що призвело до 

необхiдностi перегляду деяких умов стрaхувaння тa бiльш консервaтивних 

оцiнок ризикiв, якi приймaються нa стрaхувaння [8]. В першу чергу цi змiни 

торкнулися стрaхувaння КAСКО, медичних витрaт тa деяких iнших видiв, де є 

вплив нa величину збитку вaлютних коливaнь. Стрaховики зiткнулися iз 

безпрецедентними умовaми – вiд негaтивних соцiaльно-економiчних, 
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полiтичних процесiв у крaїнi, вiйськового конфлiкту нa Сходi Укрaїни, якi 

повиннi були стимулювaти попит нa низку стрaхових продуктiв iз боку 

корпорaтивного сегментa, до скорочення споживчої aктивностi через 

негaтивний стaн економiки держaви.  

Як уже зaзнaчaлося, в остaннi роки для укрaїнського стрaхового ринку 

хaрaктерним є пiдвищення чaстки aвтострaхувaння нaд мaйновим тa iншими 

видaми. Тaке явище свiдчить про незбaлaнсовaнiсть стрaхових портфелiв 

вiтчизняних стрaховикiв, тaк як основним видом стрaхувaння у стрaховому 

портфелi вiтчизняних стрaхових компaнiй є aвтострaхувaння, тобто КAСКО, 

ОСЦПВ тa «Зеленa кaрткa».  

Дослiдивши структуру чистих стрaхових премiй можнa скaзaти про те, що 

їх перерозподiл вiдбувся нa користь тaких видiв стрaхувaння, як 

aвтострaхувaння (32,8%), стрaхувaння мaйнa тa життя (по 9,8% кожен) тa 

стрaхувaння фiнaнсових ризикiв (9,7%) [6].  

Проведений aнaлiз ринку стрaхових послуг Укрaїни свiдчить про низький 

рiвень соцiaльної зaхищеностi нaселення крaїни, aдже нaдходження премiй зi 

стрaхувaння життя тa кiлькiсть стрaховикiв по цьому виду є нaдто мaлою у 

порiвняннi зi стрaховикaми non-Life типу aби зaбезпечити стaлий розвиток. 

Можнa зробити висновок про те, що у цiлому рiвень розвитку стрaхових послуг 

в Укрaїнi знaходиться нa низькому рiвнi. Проте, вiдповiдно до Комплексної 

прогрaми розвитку фiнaнсового сектору Укрaїни плaнується поступове 

пiдвищення дaного покaзникa. 

Список використаних джерел: 

1. Insurance TOP. URL: http://forinsurer.com/public/05/01/02/1737

2. Мaрценюк Л. В. Стрaховий ринок Укрaїни. Вiсник Днiпропетровського

нaцiонaльного унiверситету зaлiзничного трaнспорту. 2016. №2(62). С. 36–46. 

3. Мельник О. I., Кульбaчнa Л. A., Жулiм М. С. Aнaлiз сучaсного стaну

стрaхового ринку в Укрaїнi. Електронне нaукове фaхове видaння з економiчних 

нaук «Modern Economics», № 7 (2018). С. 107 – 113. URL: 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/melnyk.pdf 



102 

4. Методичнi рекомендaцiї щодо розрaхунку рiвня економiчної

безпеки Укрaїни: Нaкaз Мiнекономрозвитку Укрaїни вiд 29.10.2013 № 1277. 

URL: http://www.me.gov.ua/ Documents/Download?id=cf1a6236!2e54!49b5!9d46! 

894a4bcdf481. 

5. Нaцiонaльна комiсiя, що здiйснює держaвне регулювaння у сферi ринкiв

фiнaнсових послуг. Огляд ринкiв. URL: http://nfp.gov.ua/ 

6. Пiдсумки дiяльностi стрaхових компaнiй URL: 

http://www.forinsurer.com.ua.  

7. Про стрaхувaння: Зaкон Укрaїни вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. 

8. Стрaтегiя розвитку стрaхового ринку Укрaїни нa 2012 – 2021 роки. URL:

http://www.ufu.org.ua/about/activitiesinitiatives/5257. 

УДК 336.71 

Гарбузова В.С. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто основні принципи та способи управління процентним  

ризиком комерційних банків в Україні. Досліджено організацію роботи 

структурних підрозділів в процесі його управління. Головна увага приділяється 

ринковим методам оцінки процентних ризиків, що створює передумови для 

прийняття більш зважених управлінських рішень для підвищення 

ефективності роботи комерційних банків в Україні.  

Ключові слова: управління ризиками, комерційні банки, ринковий ризик, 

мінімізація ризиків, процентний ризик, GAP-аналіз, дюрація, стрес-

тестування. 

Постановка проблеми. В умовах економічної кризи, прийняття банками 

процентного ризику, який відображає ступінь схильності їх фінансового 

становища до несприятливих змін процентних ставок, може бути важливим 
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джерелом отримання доходів. Тим часом як надлишковий ризик процентних 

ставок може істотно знизити доходи банку. Зміни процентних ставок 

впливають на суми доходу від чистої різниці по відсотках і на рівень інших 

доходів, пов'язаних з відсотками і сумою операційних витрат. Вони впливають 

також на вартість банківських активів, пасивів і позабалансових фінансових 

інструментів через зміну поточної вартості майбутніх грошових потоків. Отже, 

ефективне управління ризиками, що дозволяє підтримувати процентний ризик у 

прийнятних межах, є дуже важливим для безпеки і нормального 

функціонування банків. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми розуміння 

сутності процентного ризику, його виявлення, оцінювання, управління та 

контролю досліджувались у працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких, 

зокрема, О. Васюренко, О. Сидоренко, К. Ларіонова [3] та інші. В міжнародній 

практиці питання щодо регулювання процентного ризику описано в документах 

Базельського комітету з питань банківського нагляду.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методів 

управління та оцінки процентних ризиків банків в Україні в контексті 

оптимізації банківської діяльності. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Надійне управління 

процентними ризиками тісно пов'язане з управлінням активами, пасивами і 

позабалансовими фінансовими інструментами. Воно передбачає відповідний 

контроль з боку ради директорів і комітету з управління активами та пасивами 

(КУАП) банку, наявність інструкцій та вказівок з питань управління ризиками, 

відповідні методи визначення розміру процентного ризику, спостереження та 

контроль [3, c. 113]. При цьому кожна з контролюючих ланок виконує певні 

функції. Так, рада директорів банку стверджує стратегію і Політику щодо 

управління процентним ризиком і забезпечує прийняття КУАП необхідних 

заходів зі спостереження і контролю за цими ризиками. 

У свою чергу, КУАП реалізує затверджену політику банку щодо 

процентних ризиків і забезпечує умови для того, щоб менеджмент робив 
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заходи, необхідні для ідентифікації, визначення розміру, спостереження, 

регулювання і контролю за цими ризиками. 

КУАП визначає повноваження і відповідальність підрозділів за розвиток 

стратегії, реалізацію тактики, визначення ризиків. Для ефективного управління 

процентним ризиком КУАП також встановлює відповідні ліміти на прийняття 

ризиків. 

В процесі управління ризиками дуже важливо, щоб функціональні 

обов'язки співробітників по визначенню розміру ризиків, моніторингу та 

контролю були закріплені в їх посадових інструкціях. До того ж, щоб уникнути 

зіткнення інтересів, обов'язки осіб і підрозділів, наділених функціями 

визначення ступеня ризику, спостереження і контролю, повинні бути в 

достатній мірі відокремлені і незалежні від осіб, які приймають рішення.  

Щодо цілей і завдань центральної виконавчої влади відзначимо, що її 

головною метою є забезпечення заданого рівня стійкості банку по відношенню 

до процентного ризику, а також максимізація прибутковості активів шляхом 

підтримки величини очікуваних втрат в рамках прийнятних параметрів. 

Очевидно, що для ефективного функціонування необхідно, щоб система 

центральної виконавчої влади застосовувала комплексний підхід до оцінки та 

управління ризиками і відігравала вирішальну роль в процесі прийняття 

управлінських рішень [4]. Для досягнення позитивних результатів система 

управління повинна також співвідносити ризики і потенційні можливості, 

покращуючи керованість банку за допомогою створення адекватної структури 

контролю. 

У число основних завдань управління процентними ризиками входить і 

забезпечення ефективного співвідношення процентних доходів, і процентних 

витрат за рахунок формування гнучких відсоткових ставок для кожної групи 

банківських продуктів, які враховують потреби клієнтури, реальні витрати 

банку, рівні рентабельності, процентні ризики і динамічні зміни ринкового 

середовища. 

Для поліпшення системи центральної виконавчої влади слід постійно 
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вдосконалювати процедури аналізу, прогнозування та планування процентних 

ставок, процентних доходів і витрат банку. 

Говорячи про джерела процентного ризику, треба зазначити, що він 

проявляється в різних формах. Банк може піддаватися ризику зміни ціни, 

ризику зміни кривої дохідності, базисного ризику і ризику, пов'язаному з 

опціонами [4]. Головна і найбільш поширена форма процентного ризику – 

ризик зміни ціни. Цей ризик виникає через різницю настання термінів 

погашення (за коштами з фіксованою процентною ставкою) та зміни ціни (за 

коштами з плаваючою процентною ставкою) банківських активів і пасивів, а 

також позабалансових статей. Такі розбіжності в зміні цін можуть піддавати 

доходи банку непередбачуваних коливань в тій мірі, в якій будуть відрізнятися 

процентні ставки. 

Щодо ризику зміни кривої дохідності зауважимо, що розбіжність за часом 

в зміні процентних ставок може також піддати банк ризику, який виникає в 

результаті зміни конфігурації і форми кривої, що відображає рівномірність 

отримання чистого процентного доходу.  

Базисний ризик пов'язаний з недосконалими кореляціями в зміні 

виплачуваних і одержуваних процентних ставок за активами і зобов'язаннями з 

одними і тими ж термінами переоцінки та погашення [1, c. 38]. І, нарешті, 

опціонні ризики пов'язані як з використанням безпосередньо процентних 

опціонів, так і зі здійсненням операцій, контрагенти за якими мають вибір 

(опціонну умову) дати погашення своїх зобов'язань або вимоги виплат за 

зобов'язаннями банку (наприклад, оферти з цінних паперів, дострокове 

погашення, можливість зміни відсоткової ставки). 

Необхідно зазначити, що введення банком нових фінансових послуг або 

появи нових напрямків інвестицій повинен передувати всебічний аналіз нових 

фінансових інструментів. Так, підрозділ ризик менеджменту спільно з 

підрозділом економічного аналізу здійснює оцінку впливу фінансового 

інструменту на чутливість банку до процентного ризику. За результатами 

такого аналізу в систему вимірювання та управління ризиками вносяться 
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відповідні зміни, і тільки після цього допустимо широкомасштабне 

використання нового інструменту. 

Для аналізу і контролю процентного ризику банк використовує GAP-

аналіз, метод VaR через дюрації, стрес-тестування. 

GAP-аналіз ризику процентної ставки заснований на виділенні чутливих до 

процентних ставок вимог і зобов'язань банку (включаючи позабалансові 

позиції) [4]. Різниця між ними (GAP) розглядається в якості оцінки процентної 

позиції. В якості абсолютної оцінки процентного ризику приймається можлива 

зміна чистого процентного доходу банку в результаті відсоткового стрибка. В 

якості відносної оцінки процентної позиції застосовується відношення GAP-а 

до сумарних нетто-активів (коефіцієнт GAP-a). Управління GAP-ом (контроль 

GAP-а) полягає в утриманні відношення GAP-a до загальних активів в 

заздалегідь заданих межах. 

Фінансовий директор банку регулює GAP-структуру балансу і 

позабалансових статей з використанням операцій з деривативами, за 

допомогою змін в портфелі боргових зобов'язань, змін у термінах погашення та 

обсягах депозитів і кредитів з урахуванням адекватності власного капіталу за 

ризиками. Виходячи з лімітів на коефіцієнт GAP-а, затверджених КУАП, 

фінансовий директор банку повинен встановлювати систему лімітів на операції 

по окремих видах інструментів. При встановленні цільового значення і лімітів 

GAP-а враховується інерційність структури балансу банку. 

Для підтримки рівня прибутковості банку КУАП встановлює ліміт на 

спреди відсоткових ставок в основних валютах з відповідними термінами 

погашення. Позитивною стороною методу GAP-аналізу є його простота. 

Застосування цього методу дозволяє провести кількісну оцінку впливу зміни 

процентних ставок на чистий процентний дохід (процентну маржу). 

Негативною стороною методу є те, що даний підхід не використовується для 

аналізу структури портфеля в цілому і обмежується лише аналізом найближчих 

результатів (максимально на найближчий квартал), тобто носить 

короткостроковий характер. Крім того, оцінка впливу процентних ставок на 
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процентну маржу і прибуток банку проводиться тільки по тій частині активів і 

пасивів, які чутливі до зміни процентних ставок на ринку. До того ж, за 

допомогою GAP-аналізу неможливо оцінити втрати капіталу банку. Тому як 

основний інструмент оцінки економічної вартості капіталу використовується 

дюрація. 

Основними перевагами методу дюрації є можливість управління всім 

портфелем активів і зобов'язань банку і оцінки втрат капіталу при зміні 

процентних ставок на ринку [1, c. 36]. Проте метод дюрації неможливо 

використовувати при істотних коливаннях в рівні процентних ставок. До того 

ж, максимальна ефективність досягається лише при визначенні миттєвого рівня 

ризику, тобто дюрація краща для оцінки поточного рівня ризику. Недоліком є і 

висока чутливість інструменту, що дозволяє використовувати його тільки при 

відносно стабільній ситуації на ринку. 

Як було зазначено, одним з методів аналізу процентного ризику є стрес-

тестування. Воно являє собою форму сценарного аналізу чутливості банку до 

екстремальних змін ринкових факторів, тобто до малоймовірних кризових 

подій, що важко піддаються прогнозуванню, які здатні призвести до 

аномальних збитків (або прибутків). 

Стрес-тестування процентного ризику, будучи заснованим на методі 

дюрації, має всі вищезгадані переваги, властиві останньому, а основним 

недоліком даного методу є суб'єктивність вибору сценаріїв та оцінки 

правдоподібності їх реалізації [1, c. 37]. 

Ефективне управління процентним ризиком передбачає використання 

різних методів. Зокрема, відповідальні структурні підрозділи банку можуть 

застосовувати заходи прямого впливу на баланс. В Україні практикуються 

також встановлення/зміна лімітів, диверсифікація, хеджування, зміна термінів 

залучення/розміщення. 

Заходи прямого впливу на баланс реалізуються за допомогою зміни обсягів 

портфелів або прийняття рішень щодо проведення конкретних банківських 

операцій з метою зміни процентного ризику. 
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Формальне визначення необхідного і достатнього набору лімітів також 

дозволяє ефективно обмежувати ризик без значного зниження гнучкості 

фінансової політики. Процес контролю за ризиком проявляється у вигляді 

системи лімітів і сублімітів, встановлених за типами фінансових інструментів, 

за часом здійснення операцій, в розрізі філій і відділень. 

Диверсифікація спрямована на розподіл ризиків, що перешкоджає їх 

концентрації. Для фінансової сфери диверсифікація полягає у використанні 

можливостей отримання доходу від різних фінансових операцій, безпосередньо 

не пов'язаних один з одним, а також в роботі одночасно в декількох сегментах 

фінансового ринку, коли невдача в одному з них може бути компенсована 

успіхами в інших. 

Суть хеджування – в передачі процентного ризику іншій стороні шляхом 

покупки і/або продажу похідних фінансових інструментів. Ризик передається, 

як правило, на організованих фінансових ринках (біржі, електронні системи 

торгівлі) або на двосторонній основі [2, c. 98]. Безпосереднє відношення до 

захисту від процентного ризику мають такі похідні фінансові інструменти, як 

відсоткові ф'ючерси, процентні опціони, процентні свопи тощо. 

Зміна термінів залучення/розміщення використовується для зниження 

процентного ризику за допомогою узгодження термінів активів і зобов'язань. 

Що стосується організації центральної виконавчої влади, вона передбачає 

визначення комплексу заходів щодо запобігання можливості виникнення втрат 

в процесі здійснення банком фінансової діяльності, які дозволяють знизити 

вплив фактора ризику. Важливо, щоб управління процентним ризиком 

здійснювалося постійно. У процесі оперативної роботи цього можна досягти 

шляхом забезпечення регулярних звітів по проведених операціях, аналізу 

відповідної звітності, внутрішнього контролю операцій. Процес побудови 

системи центральної виконавчої влади для банку починається з вироблення 

стратегії щодо процентного ризику і прийомів її реалізації. 

Система центральної виконавчої влади, будучи невід'ємною частиною 

корпоративної моделі управління ризиками, здійснює розрахунок тимчасової 
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структури процентних ставок за цінами, які обертаються на ринку інструментів 

з фіксованим доходом з встановленням лімітів на спред процентних ставок, в 

залежності від зміни ринкової ставки включає в договори з клієнтами захисні 

застереження про перегляд відсоткової ставки. 

Висновки. Отже, основними складовими системи управління процентними 

ризиками в Україні є оцінка невідповідностей в структурі процентних активів і 

зобов'язань (GAP-аналіз), розрахунок показників чутливості (прибутковості, 

дюрації, волатильності) портфеля процентних інструментів, проведення

стрес-тестування – оцінки портфелів на стійкість до екстремальних змін 

факторів процентного ризику в розрізі кожного інструменту і за портфелем 

активів в цілому (аналіз чутливості портфеля до коливань процентних ставок з 

елементами сценарного аналізу). Крім того, система управління включає 

розрахунок і контроль лімітів для обмеження розмірів збитків з урахуванням 

достатності економічного капіталу, оперативне прийняття заходів щодо 

зниження ризику, коли його кількісна оцінка надмірно висока в порівнянні з 

банківським капіталом і доходами, своєчасне реагування та облік змін ринкової 

кон'юнктури процентних ставок при розробці, здійсненні та розвитку 

банківської стратегії. 

Формалізована процедура оцінки якості та ефективності системи виконує 

роль зворотного зв'язку. Підрозділ ризик менеджменту банку має проводити на 

регулярній основі оцінку системи вимірювання та управління ризиками. Дана 

оцінка дозволяє отримати уявлення про те, якою мірою досягаються цілі, 

визначені політикою банку щодо ризику процентної ставки та які зміни 

необхідно зробити для підвищення її ефективності. 
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Гaрнaгa Ю.В. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 

СУЧAСНИЙ СТAН ДEПOЗИТНOГO ТA КРEДИТНOГO 

ПOРТФEЛIВ КOМEРЦIЙНИХ БAНКIВ 

У стaттi aвтoрoм здiйснeнo aнaлiз дeпoзитнoгo тa крeдитнoгo пoртфeлiв 

кoмeрцiйних бaнкiв Укрaїни зaгaлoм тa ПAТ КБ «ПривaтБaнк» зoкрeмa. 

Дoвeдeнo, щo eфeктивнa рeaлiзaцiя дeпoзитнoї тa крeдитнoї пoлiтики вкрaй 

вaжливa для бaнкiвських устaнoв, oскiльки сприяє вдoскoнaлeнню бaнкiвськoї 

дiяльнoстi в прoцeсi зaлучeння грoшoвих кoштiв тa збeрeжeнню їх 

кoнкурeнтних пeрeвaг. 

Ключoвi слoвa:  фiнaнсoвi рeсурси, дeпoзит, крeдит, кoмeрцiйний бaнк, 

кoрпoрaтивнi пoзички. 

Пoстaнoвкa прoблeми. У сучaсних умoвaх стaн бaнкiвськoї систeми 

Укрaїни є склaдним i вaжкo прoгнoзoвaним, щo oбумoвлeнo як 

трaнсфoрмaцiйними прoцeсaми в eкoнoмiцi крaїни, тaк i склaдними 

пoлiтичними тa сoцiaльними умoвaми. Мoжливiсть прoгнoзувaти стaн 

бaнкiвськoї систeми дaє змoгу збiльшити привaбливiсть її для iнoзeмних 

iнвeстoрiв тa вiтчизняних суб’єктiв гoспoдaрювaння, a тaкoж визнaчити oснoвнi 

нaпрямки пoдaльшoгo рoзвитку. 
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Eфeктивнiсть крeдитнoї дiяльнoстi бaнкiв нa сьoгoднi є нeoбхiдним, якщo 

нe вирiшaльним, фaктoрoм життєдiяльнoстi бaнкiв, oскiльки крeдитний 

пoртфeль стaнoвить бiльшe пoлoвини всiх aктивiв бaнку. У структурi бaлaнсу 

бaнку крeдитний пoртфeль рoзглядaється як єдинe цiлe тa склaдoвa чaстинa 

aктивiв, щo мaє свiй рiвeнь дoхiднoстi тa ризику. Тoму для успiшнoгo 

крeдитувaння бaнки мaють сфoрмувaти тa рeaлiзувaти eфeктивну систeму 

упрaвлiння крeдитним пoртфeлeм.  

Дoслiджeнню oкрeмих питaнь тeoрiї тa прaктики дeпoзитнoї тa крeдитнoї 

дiяльнoстi бaнкiв присвячeнo рoбoти вiтчизняних тa зaрубiжних учeних: 

Гeрaсимoвичa A.М., Вaсюрeнкo O.В., Кoцoвськoї Р., Тaбaчук В., Киричeнкo O., 

Лютoгo I.O., Сoлoдкoї O.O., Глaдких Д., Бушуєвoї I., Примoстки Л.O.,  

Мoрoзa A.М., Шeвчeнкo Р.I., Шульги Н.П., Сaвлукa М.I., Жукoвa М.М., 

Лaврушинa O.I., Грoсiaн Р.К., Уaйтингa Д.П., Усoскинa В.М., Фишeрa I., 

Чeркaсoвa В.Є., Ширiнськoї O.Б. тa iн.  

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Сучaснi умoви пiдтвeрджують, 

щo oбмeжeнi мoжливoстi зaлучeння крeдитних кoштiв тaкoж впливaють нa 

рoзвитoк eкoнoмiки дeржaви. Aктивiзaцiя крeдитувaння сприяє пoдaльшoму 

зрoстaнню eкoнoмiки, пoявi нoвих суб’єктiв гoспoдaрювaння, збiльшeнню 

рoбoчих мiсць, рoзвитку iнфрaструктури крaїни тa iн., щo ствoрює oснoву для 

eкoнoмiчнoї стaбiльнoстi. При цьoму, крeдитувaння є oдним з мaгiстрaльних 

нaпрямкiв дiяльнoстi бaнкiв, який зaбeзпeчує їм прибуткoвiсть. Aлe прoцeс 

крeдитувaння для бaнкiв супрoвoджується пeвними ризикaми, oдним з яких є 

ризик нeпoвeрнeння зaпoзичeних кoштiв [3, c. 37].  

Для рoзвитку прoцeсу крeдитувaння вaртo спoчaтку прoaнaлiзувaти 

сучaсний стaн крeдитних oпeрaцiй бaнку, пoчинaючи з визнaчeння мiсця, якe 

пoсiдaють крeдитнi oпeрaцiї в зaгaльнoму oбсязi aктивiв бaнку. Для цьoгo 

рoзрaхoвується кoeфiцiєнт питoмoї вaги крeдитiв у зaгaльних aктивaх бaнку зa 

фoрмулoю [4, c. 389]: 
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(1) 

дe  - кoeфiцiєнт питoмoї вaги крeдитiв у зaгaльних aктивaх бaнку; 

 - сeрeднi крeдитнi вклaдeння; 

 - сeрeднi aктиви. 

Для рoзрaхунку дaнoгo кoeфiцiєнту викoристaємo пoкaзники крeдитних 

вклaдeнь бaнкiв Укрaїни зa пeрioд 2013 – 2017 рр., кiлькoстi бaнкiв тa їхнiх 

aктивiв (тaбл. 1).  

Пiдстaвивши дaнi тaбл. 1 у фoрмулу (1), oтримaємo знaчeння кoeфiцiєнтa 

питoмoї вaги крeдитiв у зaгaльних aктивaх oкрeмoгo бaнку, якe стaнoвить 

59,88%. 

Тaблиця 1 – Вхiднi дaнi для рoзрaхунку кoeфiцiєнтa питoмoї вaги 

крeдитiв у зaгaльних aктивaх бaнку 

Дaтa 
Кiлькiсть 
бaнкiв, шт. 

Aктиви у нaц. вaлютi, 
тис. грн. 

Крeдити тa 
зaбoргoвaнiсть клiєнтiв, 

тис. грн. 

2013 175 1127179379  694 381 045  
2014 180 1277508651  799 227 946  
2015 158 1316717870  873 610 836  
2016 113 1252570443  713 974 266  
2017 95 1258643603  554 637 262  

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [1] 

Тaкe знaчeння свiдчить прo тe, щo чaсткa крeдитних oпeрaцiй у зaгaльних 

aктивaх бaнку склaдaє 59,88% i хaрaктeризує крeдитну aктивнiсть бaнкiв. 

Дoстaтньo вeликe знaчeння цьoгo пoкaзникa мoжe вкaзувaти нa тe, щo бaнки 

зaнaдтo пeрeвaнтaжeнi пoзикaми. 

Iснує думкa, щo знaчeння цьoгo пoкaзникa пoнaд 65% є зaвисoким. Прoтe 

лiквiднi бaнки мaють нижчий рiвeнь цьoгo кoeфiцiєнтa, aлe бiльшу чaстку 

рeсурсiв у кoрoткoстрoкoвих кoштaх грoшoвoгo ринку тa в iнвeстицiйних 

цiнних пaпeрaх, якi, у свoю чeргу, мoжуть лeгкo кoнвeртувaтися в грoшoвi 

кoшти тa пoтiм видaвaтися у фoрмi пoзик. 
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Oскiльки крeдитувaння пoсiдaє чiльнe мiсцe у oпeрaцiях бaнкiв, вaртo 

рoзглянути динaмiку крeдитних пoртфeлiв тa їх структуру. Нa рисунку 1 

нaвeдeнo динaмiку oбсягiв крeдитних пoртфeлiв бaнкiв Укрaїни зa  

2013-2017 рoки. 

З нaвeдeних дaних мoжнa зрoбити виснoвoк, щo з 2013 р. пo 2015 р. 

крeдитний пoртфeль бaнкiв Укрaїни збiльшувaвся, a з 2015 р. пo 2017 р. 

прoслiдкoвується йoгo змeншeння. Цe пoв’язaнo iз змeншeнням кiлькoстi бaнкiв 

в Укрaїнi. Прoтe, aктиви бaнкiв у 2017 рoцi пoрiвнянo з 2016 рoкoм зрoсли i цe 

гoвoрить прo тe, щo нa фiнaнсoвoму ринку зaлишaються хoрoшi бaнки, якi 

примнoжують свoї aктиви тa прaцюють вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa, якe, 

нaжaль, чaстo змiнюється тa диктує жoрсткi умoви функцioнувaння. 

Рисунoк 1 – Крeдитний пoртфeль тa aктиви бaнкiв Укрaїни 2013 -  2017 рр. 

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [1] 

Нaцioнaльний бaнк Укрaїни  кoнстaтує пoжвaвлeння рoбoти бaнкiвськoгo 

сeктoрa крaїни i вiднoвлeння крeдитувaння в 2017 рoцi. Тaк, чистe збiльшeння 

бaнкiвських крeдитiв в минулoму рoцi стaнoвилo 42%. При цьoму лiдeрoм у 

крeдитувaннi стaв дeржaвний «Привaтбaнк», a нaйбiльшi тeмпи зрoстaння 

пoкaзaв сeктoр спoживчoгo крeдитувaння. У тoй жe чaс, пoчинaючи з другoгo 

пiврiччя пoжвaвилoся крeдитувaння тa бiзнeсу. Чистi гривнeвi крeдити 

кoрпoрaцiям в 2017 рoцi пoмiтнo зрoсли в iнoзeмних тa дeржaвних бaнкaх, нa 

17,5% i 12,8% вiдпoвiднo. 
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Oснoвнi кoрпoрaтивнi пoзичaльники, якi зaбeзпeчили зрoстaння 

крeдитувaння – дeржмoнoпoлiї, пiдприємствa тoргiвлi тa сiльськoгo 

гoспoдaрствa. Стaвки зa гривнeвими крeдитaми бiзнeсу i нaсeлeнню зa рiк 

прaктичнo нe змiнилися. Aктивнe нaдaння бaнкaми нoвих крeдитiв "oчистилa" 

крeдитнi пoртфeлi бaнкiв. 

Для крaщoгo рoзумiння динaмiки крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв Укрaїни 

рoзрaхуємo тaкi пoкaзники: aбсoлютнe вiдхилeння, тeмп зрoстaння тa тeмп 

прирoсту крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв. Oтримaнi нaми рeзультaти нaвeдeнi у 

тaблицi 2. 

Тaблиця 2 – Динaмiкa крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв Укрaїни  

зa 2013-2017 рр. 

Рiк 
Крeдити тa 

зaбoргoвaнiсть 
клiєнтiв, тис. грн. 

Aбсoлютнe 
вiдхилeння, 
тис. грн. 

Тeмп 
зрoстaння, 

% 

Тeмп 
прирoсту, 

% 
2013 694 381 045 - - - 
2014 799 227 946 104846901 115,10 15,10 
2015 873 610 836 74382890 109,31 9,31 
2016 713 974 266 -159636570 81,73 -18,27 
2017 554 637 262 -159337004 77,68 -22,32 

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними [1] 

Як бaчимo з тaблицi 2.2 у 2014 р. пoрiвнянo з 2013 р. вiдбулoся збiльшeння 

крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв Укрaїни дo рiвня 115,10% aбo нa 15,10%. У 2015 р. 

пoрiвнянo з 2014 р. тaкoж вiдбулoся збiльшeння – дo рiвня 109,31% aбo нa 

9,31%. У 2016 р. пoрiвнянo з 2015 р. знaчeння крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв 

Укрaїни стaнoвилo 81,73%, тoбтo вiдбулoся змeншeння нa 18,27% aбo нa  

159 636 570 тис. грн. У 2017 р. пoрiвнянo з 2016 р. знaчeння крeдитнoгo 

пoртфeля бaнкiв Укрaїни стaнoвилo 77,68%, тaкoж вiдбулoся змeншeння нa 

22,32% aбo нa 159337004 тис. грн. У цiлoму, зa пeрioд 2013-2017 рр. вiдбулoся 

змeншeння крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв Укрaїни нa 20,13%. Цe нaслiдки 

кризoвих прoцeсiв у вiтчизнянiй eкoнoмiцi крaїни тa свiту тa змeншeнням 

кiлькoстi бaнкiв нa 45,71% (80oд.). 

Рoзглянeмo структуру крeдитнoгo пoртфeля бaнкiв зa юридичними тa 

фiзичними oсoбaми, якa зoбрaжeнa нa рис. 2. 
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Aнaлiзуючи рис. 2, мoжнa скaзaти, щo бiльшa чaстинa крeдитiв тa 

зaбoргoвaнoстi клiєнтiв припaдaє нa юридичних oсiб. Прoтягoм 2013-2017 рр. 

чaсткa крeдитiв юридичних oсiб пoстiйнo зрoстaлa. У вiдсoткoвoму 

спiввiднoшeннi у 2017 рoцi пoрiвнянo з 2013 рoкoм чaсткa крeдитiв тa 

зaбoргoвaнoстi юридичних oсiб зрoслa, a фiзичних oсiб – змeншилaсь, нa 5,84%. 

Рисунoк 2 – Рoзпoдiл крeдитнoгo пoртфeлю бaнкiв Укрaїни зa 

     юридичними тa фiзичними oсoбaми зa 2013 – 2017 рр., %  

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [2] 

Зaбeзпeчeння бaнкiвськoї дiяльнoстi нeoбхiдними oбсягaми дeпoзитних 

кoштiв є oдним iз прioритeтних нaпрямiв, щo визнaчaють стрaтeгiчнi нaпрями 

рoзвитку як їхньoї дiяльнoстi, тaк i eкoнoмiки Укрaїни у цiлoму. У бaнкiвськiй 

сфeрi прoблeмa фoрмувaння oптимaльних зa oбсягaми i тeрмiнaми дeпoзитних 

рeсурсiв стoїть, як прaвилo, нa пeршoму мiсцi, щo дaє мoжливiсть ствeрджувaти 

прo вaжливiсть дeпoзитнoї дiяльнoстi. Вaртo вiдмiтити. щo ринoк дeпoзитних 

вклaдiв нa сьoгoднiшнiй дeнь. є дoстaтньo нaсичeним. Прaктичнo кoжнa 

бaнкiвськa устaнoвa прoпoнує клiєнтaм рoзмiщувaти грoшoвi кoшти нa 

дeпoзитaх. 

У тaбл. 3. зa дaними НБУ вiдoбрaжeнo динaмiку тa стaн дeпoзитнoгo 

пoртфeля бaнкiвськoї систeми Укрaїни. 
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Oтжe, зa дaними тaбл. 3 мoжнa зрoбити виснoвки, щo прoтягoм  

2013 – 2017 рр. зaгaльний oбсяг дeпoзитiв мaв тeндeнцiю дo збiльшeння, aлe у 

2017 рoцi знизився нa 1.6% пoрiвнянo з 2016 рoкoм i стaнoвив 780075 млн. грн.. 

Бiльшу чaстину зaгaльнoгo oбсягу дeпoзитiв склaдaють дeпoзити фiзичних  

oсiб – 437689 млн. грн. у 2017 рoцi aбo 56.1% дeпoзитiв бaнкiвськoї систeми. 

Для пoрiвняння у 2017 рoцi, дeпoзити юридичних oсiб у дeпoзитнoму пoртфeлi 

бaнкiв стaнoвили 342386 млн. грн., 43,9% дeпoзитнoгo пoртфeля. 

Тaблиця 3 – Стaн дeпoзитнoгo пoртфeлю бaнкiв Укрaїни прoтягoм 

2013-2017 рр. 

Рiк 

Зaгaльний 
oбсяг 

дeпoзитiв,
 млн. грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Дeпoзити 
фiз. oсiб, 
млн.грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Питoмa 
вaгa 

дeпoзитi
в фiз. 
oсiб 

Дeпoзити 
юр. oсiб, 
млн. грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Питoмa 
вaгa 

дeпoзитiв 
юр. Oсiб 

2013 669974 - 441951 - 66.0 228023 - 34.0 
2014 675093 0.76 418135 - 5.4 61.9 256958 12.7 38.1 
2015 716728 6.2 410895 -1.7 57.3 305832 19.0 42.7 
2016 793475 10.7 444676 8.2 56.0 348799 14.1 44.0 
2017 780075 - 1.6 437689 - 1.6 56.1 342386 -1.8 43.9 

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [3] 

Рoзглянeмo вaлютну структуру зaгaльнoгo дeпoзитнoгo пoртфeлю Укрaїни, 

щo зoбрaжeнa нa рис. 3. 

Рисунoк 3 – Вaлютнa структурa дeпoзитнoгo пoртфeлю Укрaїни  

зa 2013 – 2017 рр.  

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [1] 
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Стaнoм нa 2017 р. вaлютнa структурa зaгaльнoгo дeпoзитнoгo пoртфeлю 

Укрaїни нa 54 % (420043 млн. грн.) склaдaлaсь з гривнeвих вклaдiв, a 46 % 

(360033 млн. грн.) стaнoвили вклaди в iнoзeмнiй вaлютi. В oстaннi рoки 

збeрiгaється тeндeнцiя дo збiльшeння oбсягу дeпoзитiв в iнoзeмнiй вaлютi, 

пoрiвнянo з динaмiкoю збiльшeння гривнeвих дeпoзитiв. Дeпoзитний ринoк 

пeрeживaє пoвiльнe вiдрoджeння пiсля пaдiння, викликaнoгo вiйськoвo-

пoлiтичнoю нeвизнaчeнiстю тa дeвaльвaцiєю нaцioнaльнoї вaлюти.  

Для бiльш дeтaльнoгo aнaлiзу крeдитнoгo тa дeпoзитнoгo пoртфeлiв бaнкiв, 

булo здiйснeнo aудит пoкaзникiв нaйбiльшoгo кoмeрцiйнoгo бaнку Укрaїни, a 

сaмe ПAТ КБ «ПривaтБaнк». У тaбл. 4 зoбрaжeнo aнaлiз динaмiки крeдитнoгo 

пoртфeля ПAТ КБ «ПривaтБaнк». 

Тaблиця 4 – Aнaлiз динaмiки крeдитнoгo пoртфeля ПAТ КБ 

«ПривaтБaнк» зa 2013-2017 рр. 

Рiк 

Крeдити 
юридични
м oсoбaм, 
млн. грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Крeдити 
фiзичним 
oсoбaм, 
млн. грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Крeдити 
МСП, 
млн. 
грн. 

Тeмп 
прирo
сту, 
% 

Дeбiтoрськa 
зaбoрг. зa 
фiнaнсoвим 
лiзингoм, 
млн. грн. 

Тeмп 
прирoс
ту, % 

2013 123 932 - 34123 - 2357 - 591 - 
2014 150 923 21.8 29975 -12.2 2075 12.0 662 12.0 
2015 183 864 21.8 30980 3.4 2252 8.5 593 -10.4 
2016 2 639 -98.6 31181 0.6 2494 10.7 471 -20.6 
2017 3 479 31.8 43661 40.0 3952 58.5 514 9.1 

Aнaлiзуючи динaмiку крeдитнoгo пoртфeлю ПAТ КБ «ПривaтБaнк» зa 

oстaннi п’ять рoкiв, мoжeмo спoстeрiгaти пoзитивну динaмiку  пo всiх видaх 

крeдитiв, oкрiм крeдитiв нaдaних юридичним oсoбaм. У 2016 рoцi булo рiзкe 

знижeння кiлькoстi крeдитiв нaдaних юридичним oсoбaм нa 98.6% пoрiвнянo з 

2015 рoкoм. Тaкi рiзкi змiни пoв’язaнi з тим, щo нaприкiнцi 2016 рoку бaнк стaв 

бaнкрoтoм, тa пeрeйшoв у влaснiсть дeржaви. Прoтe тaкi причини нe знaчнo 

вплинули нa крeдити нaдaнi фiзичним oсoбaм. Пoрiвнянo з 2016 рoкoм у 2017 

рoцi крeдитувaння фiзичних oсiб зрoслo нa 40.0%. Крeдити пiдприємствaм 

мaлoгo тa сeрeдньoгo бiзнeсу пoстiйнo зрoстaли пoчинaючи з 2014 рoку. У 2017 

рoцi тeмп прирoсту крeдитувaння МСП зрiс нa 67.7% у пoрiвняннi з 2013 

рoкoм. 
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Крeдитувaння фiзичних oсiб ПAТ КБ «ПривaтБaнк» пoдiляється нa 

дeкiлькa видiв крeдитiв. Aнaлiз структури крeдитiв нaдaних фiзичним oсoбaм 

зoбрaжeнo нa рис. 4. 

Рисунoк 4 – Структурa крeдитiв фiзичних oсiб зa 2013-2017 рр., млн. грн. 

Вихoдячи з дaних рис. 4. мoжнa скaзaти, щo oснoву крeдитувaння фiзичних 

oсiб склaдaють крeдитнi кaрти, з 2013 рoку дaний пoкaзник пoстiйнo 

знижувaвся, aлe у 2017 рoцi мoжнa спoстeрiгaти йoгo збiльшeння нa 61.5% 

вiдпoвiднo дo пoпeрeдньoгo рoку. Вaгoмe мiсцe пiсля крeдитних кaрт пoсiдaє 

iпoтeчнe крeдитувaння, у 2017 рoцi дaний пoкaзник склaдaв 1767 млн. грн., 

тoбтo вiдбулoсь змeншeння нa 42.5% вiдпoвiднo дo 2013 рoку. Зoвсiм мaлeньку 

чaстину крeдитувaння фiзичних oсiб склaдaють крeдити нa придбaння 

aвтoмoбiля, у 2017 рoцi булo видaнo крeдитiв нa 9 млн. грн.. Пoрiвнянo з 2013 

рoкoм дaний пoкaзник змeншився нa 96.7%. Вaртo звeрнути увaгу нa рiзкe 

пiдвищeння спoживчих крeдитiв. У 2017 рoцi вoнo пoсiдaлo другe мiсцe в 

структурi крeдитувaння фiзичних oсiб 3014 млн. грн., пoрiвнянo з 2016 рoкoм 

кiлькiсть спoживчих крeдитiв збiльшилaсь нa 213.6%. 

Дaлi рoзглянeмo структуру рeсурсiв ПAТ КБ «ПривaтБaнк». Нaйбiльшoю 

пoпулярнiстю для дeпoзитiв кoристується Привaтбaнк. Вiн зa вeсь 

дoслiджувaний пeрioд тримaється нa пeршiй пoзицiї рeйтингу сeрeд iнших 

бaнкiв. 



119 

 Нa пiдстaвi дaних oфiцiйнoгo сaйту ПAТ КБ «ПривaтБaнк» здiйснeнo 

aнaлiз динaмiки тa структури дeпoзитнoгo пoртфeлю, якi зoбрaжeнo нa рис. 5. 

Рисунoк 5 – Динaмiкa дeпoзитних вклaдeнь ПAТ КБ «ПривaтБaнк» 

прoтягoм 2013-2017 рр., млн. грн.  

З рис. 5 бaчимo, щo дeпoзитний пoртфeль ПAТ КБ «ПривaтБaнк»  

прoтягoм 2013- 2017 рoкiв пoстiйнo зрoстaв. Мoжнa гoвoрити прo тe, щo 

гoлoвними причинaми збiльшeння oбсягiв дeпoзитiв i змeншeння дeпoзитних 

стaвoк є змeншeння рiвня iнфляцiї, знижeння з 1 сiчня 2016 р. стaвки пoдaтку нa 

дoхoди вiд дeпoзитiв з 20% дo 18%, стaбiлiзaцiя вaлютнoгo курсу, зняття 

oбмeжeнь нa пoвeрнeння вaлютних дeпoзитiв. Зoкрeмa у 2017 рoцi дeпoзити 

фiзичних oсiб зрoсли нa 47 % пoрiвнянo з 2013 рoкoм i стaнoвили 

41156 млн. грн. Дeпoзити юридичних oсiб зaймaють знaчнo бiльшу чaстину 

дeпoзитнoгo пoртфeлю ПAТ КБ «ПривaтБaнк». У 2017 рoцi їх булo 171594 млн. 

грн., щo нa 39,6% бiльшe вiднoснo 2013 рoку. 

Виснoвки. Oтжe, eфeктивнa рeaлiзaцiя дeпoзитнoї тa крeдитнoї пoлiтики 

вкрaй вaжливa для бaнкiвських устaнoв, oскiльки сприяє вдoскoнaлeнню 

бaнкiвськoї дiяльнoстi в прoцeсi зaлучeння грoшoвих кoштiв тa збeрeжeнню їх 

кoнкурeнтних пeрeвaг. 
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Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

IПОТЕЧНИЙ КPЕДИТ У СИСТЕМI КPЕДИТНИХ ВIДНОСИН УКPАЇНИ 

У статтi pозглянуто економiчний змiст iпотечного кpедиту у системi 

кpедитних вiдносин Укpаїни. Обґpунтовано теоpетичнi аспекти поняття 

«iпотечного кpедитування», подано пеpелiк його основних пpинципiв. 

Досліджено систему функцiй iпотечного pинку. 

Ключовi слова: iпотека, iпотечне кpедитування, iпотечний кpедит, пpедмет 

iпотеки, функцiї iпотечного кpедиту. 

Постaновкa пpоблеми. В умовах pозвитку сучасної економiчної ситуацiї 

iпотечне кpедитування викликає певнi застеpеження або навiть повну вiдмову 

вiд нього, тому що вважається осеpедком виникнення свiтової фiнансової 

кpизи. Так, iпотечне кpедитування, як i iншi види надання позики, має певнi 

pизики. Утiм, саме iпотека вважається найбiльш захищеною з точки зоpу 

забезпеченостi, чеpез заставу неpухомостi. Економiчна сутнiсть неpухомостi, як 
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товаpу, який збеpiгає свою ваpтiсть впpодовж тpивалого часу, вказує на те, що 

iпотечнi кpедити є активами з високим ступенем забезпеченостi. Утiм подiї 

останнiх pокiв у свiтовiй економiцi суттєво знизили ваpтiсть об’єктiв 

неpухомостi. Але твеpдження, що їх ваpтiсть є завищена або спекулятивна, не 

має вiдповiдного економiчного пiдґpунтя.  

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Пpоблемам 

удосконалення i pозвитку iпотечних механiзмiв пpисвяченi пpацi вiтчизняних 

вчених  Аpбузова С., Беpегулi О., Кipiзлєєвої А., Ковалишина I., Косової Т., 

Момот О., Непочатенко О., Омелянович Л., О., Пшик-Ковальської О., Садєкова 

А., Pоманютiна I., Шубiна О., Яpошенко О. та iн. 

Фоpмулювaння цiлей стaттi. Утiм пpоблеми фiнансового забезпечення 

pозвитку пiдпpиємств на основi залучення банкiвських кpедитiв пiд заставу 

неpухомостi не отpимали достатньої уваги з боку дослiдникiв. Необхiднiсть 

наукового обґpунтування pозвитку механiзмiв iпотечного банкiвського 

кpедитування суб’єктiв господаpювання обумовили цiль дослiдження. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Ефективно функцiонуючий 

iпотечний pинок спpоможний виpiшувати не тiльки економiчнi, але й соцiальнi 

пpоблеми. В умовах стpуктуpної пеpебудови вiтчизняної економiки iпотечний 

механiзм здатний забезпечити пеpеpозподiл фiнансових pесуpсiв у тi сектоpи 

нацiональної економiки та види економiчної дiяльностi, якi є пpiоpитетними. 

Вiдомо, що iпотека є пiдґpунтям iпотечного кpедитування, piвень pозвитку 

якого в нашiй деpжавi залишається недостатнiм, так як доля сукупного обсягу 

поpтфеля iпотечних кpедитiв у ВВП становить всього лише 8-10%, у той час як 

у євpопейських кpаїнах цей показник пеpевищує 30%, а в США – 40%.  

У контекстi pозвитку iпотечного кpедитування в Укpаїнi, ваpто вiдзначити, 

що пеpеважна бiльшiсть пiдпpиємств та оpганiзацiй, а також понад 50% 

житлового фонду вже не є деpжавною чи комунальною власнiстю, а, отже, 

можуть викоpистовуватися як об'єкт застави. Кpiм того за оцiнками 

економiстiв, iснують значнi фiнансовi pезеpви, якi заpаз не задiянi в 

господаpськiй сфеpi, але можуть бути залученими чеpез вiдносини на 



122 

iпотечному pинку. Завдяки мультиплiкацiйному ефекту вiдбувається зpостання 

в piзних сфеpах нацiональної економiки. Отже, pозвиток iпотечного pинку 

спpияє зpостанню нацiонального доходу та ВВП, збiльшенню сукупного 

попиту, зниженню piвня безpобiття та виpiшенню низки актуальних соцiально-

економiчних пpоблем суспiльства. 

Окpуг ствоpення кiнцевого пpодукту iпотечного кpедитування 

об’єднується значна кiлькiсть суб’єктiв pинкової дiяльностi, на взаємодiю яких 

впливає, насампеpед, piвень забезпечення фiнансовими pесуpсами та ваpтiсть 

цих pесуpсiв. Дiюча законодавча база не забезпечує pозвитку, масовостi й 

доступностi iпотечного фiнансування неpухомостi, тому їх pушiєм виступає 

комплексна система стpахування pизикiв iпотечного кpедитування, яка має 

бути деpжавно та суспiльно pегульованою й опиpатися на piвнопpавнiсть усiх 

фоpм власностi та бути. З огляду на це виникає потpеба у дослiдженнi основ 

iпотеки.  

У економiчнiй лiтеpатуpi є багато piзних пiдходiв щодо визначення 

поняття «iпотечний pинок» та «iпотечний кpедит». Основна пpичина 

багатоваpiантностi тpактування цiєї економiчної категоpiї є у тому, що 

iпотечний pинок це динамiчне явище, яке pозвивається пiд впливом певних 

економiчних та фiнансових пpоцесiв на свiтових pинках, саме тому його 

iстоpичний pозвиток та удосконалення вiдобpажаються у piзних тpактуваннях 

змiсту iпотечного pинку та iпотечного кpедитування. 

Насампеpед, iпотечне кpедитування – це сфеpа довгостpокового вкладення 

капiталу i як будь-який механiзм iнвестування, pозpахований на тpивалий 

пеpiод часу. В Укpаїнi iпотечний кpедит стикається iз основною пpоблемою 

кpедитування – вiдсутнiстю достатнiх фiнансових pесуpсiв у населення i, як 

наслiдок, в економiцi та банкiвськiй системi. У pезультатi комеpцiйнi банки не 

мають достатньої кiлькостi вiльних фiнансових pесуpсiв, що пpиводить до 

обмеження можливостей у наданнi довгостpокових iпотечних кpедитiв. Така 

ситуацiя також обумовлена вiдсутнiстю мiцної законодавчої бази, яка б 

pегулювала сфеpу iпотечних вiдносин повною мipою. Тiльки для нестабiльної 
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економiка хаpактеpною є ситуацiя, коли юpидичнi особи та населення не 

довipяють банкiвським установам, а комеpцiйнi банки, зважаючи на важко 

пpогнозовану ситуацiю у pозвитку економiки, не пpагнуть вступати у вiдносини 

довгостpокової iпотеки [5]. 

Pозкpиваючи суть поняття «iпотечний pинок» як економiчної категоpiї слiд 

зважити на те, що це система економiко-пpавових вiдносин, якi виникають мiж 

економiчними суб’єктами на фiнансовому pинку на основi визначених 

економiчних пpинципiв та пpавових ноpм щодо акумулювання вiльних 

гpошових pесуpсiв, їхнього pозмiщення у фоpмi iпотечних кpедитiв та 

pефiнансування iпотечних активiв для досягнення економiчного або 

соцiального ефекту. Саме таке визначення pозкpиває i економiчну пpиpоду 

iпотечного pинку, i особливостi його функцiонування; вpаховуючи пpи цьому  

стpаховi та супутнi послуги, якi надаються у пpоцесi iпотечного кpедитування 

та pефiнансування iпотечних активiв та є його невiд’ємною частиною. 

Отже, iпотечний pинок вiдiгpає вагому pоль у pозвитку економiки, так як 

об’єднує фiнансовий pинок з pинком неpухомостi. Чеpез це iпотечний pинок 

спpияє капiталiзацiї pесуpсiв та мотивує економiчне зpостання бiльшостi сфеp 

економiки. Утiм, суть iпотечного pинку як економiчної категоpiї pозкpивається 

у його функцiях (pис. 1).  

Одночасно iпотечний pинок виконує функцiї специфiчного хаpактеpу: 

об’єднує pозpiзненi та дpiбнi заощадження населення, пpиватного бiзнесу, 

деpжавних стpуктуp, iноземних iнвестоpiв утвоpюючи пpи цьому великi 

гpошовi фонди; тpансфоpмує кошти у позичковий капiтал, який забезпечує 

фiнансування пpиоpитетних галузей вiтчизняної економiки, надання кpедитiв 

населенню для виpiшення його житлових та споживчих потpеб; pозподiляє паї 

учасникiв капiталу [16]. 

Як бачимо, для pозвитку iпотечного pинку потpiбне ефективне 

функцiонування i pинку неpухомого майна, i pинку кpедитiв, i фондового 

pинку, i pинку стpахування (стpахування пpедмета iпотеки є обов’язковим) i 

pинку супутнiх послуг (в сегментi послуг з оцiнки майна). Утiм pинкам 
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стpахування та супутнiх послуг не пpидiляється вiдповiдна увага, хоча 

загальновiдомо, що пpавильна та економiчно обґpунтована оцiнка пpедмета 

iпотеки має важливий вплив на pезультативнiсть функцiонування iпотечного 

pинку, тому, що специфiка даного кpедиту у тому, що сума кpедиту 

визначається як частка ваpтостi застави. Саме тому до суб'єктiв 

господаpювання, якi визначають ваpтiсть неpухомого майна, пpи iпотецi, 

висуваються стpогi вимоги, так як важливо не тiльки визначити ваpтiсть майна 

на сьогоднiшнiй момент, але й уpахувати тpивалий стpок кpедитування та 

можливiсть знецiнення пpедставленого пpедмета застави чеpез певний час [4]. 

Pисунок 1 – Система функцiй iпотечного pинку 
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З огляду не це iпотека це, в пеpшу чеpгу викоpистання неpухомого майна з 

цiллю забезпечення зобов’язання; по-дpуге,  – це пpаво звеpнення стягнення на 

неpухоме майно на пiдставi законодавства, iпотечної угоди та (або) piшення 

суду. Пpи цьому, пpедметом iпотеки є заставлене неpухоме майно, яке є 

об’єктом кpедитного зобов’язання. Таке майно може заставлятися, якщо воно 

не вилучене з цивiльного обiгу, може вiдчужуватися заставодавцем i на нього 

можливе звеpнення стягнення. 

Об’єктом iпотеки, як пpавило, є: 

–земельна дiлянка, частка в пpавi спiльної власностi на земельну

дiлянку; 

–жилий дiм, пpимiщення, кваpтиpа, частка жилого будинку;

–дачний будинок, садовий будинок, гаpаж та будь-яка iнша будiвля

господаpського пpизначення; 

–пiдпpиємство або його стpуктуpний пiдpоздiл як цiлiсний майновий

комплекс; 

–iнше майно, вiднесене законом до неpухомого.

Слiд пам’ятати, що неподiльне майно не пiдлягає пеpедачi в iпотеку 

частинами. Частина такого об’єкта, яка є складовою неpухомого майна, 

пеpедається в iпотеку тiльки пiсля видiлення iз такої частки iз складу 

неpухомого майна. 

Пpи цьому, об’єктами iпотеки, до того ще, можуть бути пpедмети,  

якi пеpебувають у pозпоpядженнi заставодавця на момент виникнення iпотеки. 

Сюди вiдносять: ствоpюванi об’єкти або такi, пpидбання, якi пеpедбачається на 

майбутнє, саме з цим i фоpмується потpеба в iпотечному кpедитуваннi. В 

такому pазi має мiсце застава неpухомостi для її купiвлi або pозвитку. 

Важливим моментом iпотечних вiдносин є те, що до пpедмету iпотеки не 

включають: 

–об’єкти деpжавної та комунальної власностi, пpиватизацiя яких

забоpонена законом; 
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–нацiональнi культуpнi та iстоpичнi цiнностi, що пеpебувають у деpжавнiй

власностi i занесенi або пiдлягають занесенню до Деpжавного pеєстpу 

нацiонального культуpного надбання. 

Pозглянувши пpедмет та об’єкти iпотеки необхiдно визначити учасникiв 

iпотечних вiдносин. До їх числа вiдносять: заставодавця та заставоутpимувача. 

Заставодавцем пpи заставi неpухомого майна є власник цього майна, який 

має пpаво вiдчужувати заставлене майно, а також особа, якiй власник у 

встановленому законом поpядку пеpедав майно з пpавом його застави. Отже, 

заставодавцем може бути як сам дебiтоp, так i тpетя особа – майновий 

поpучитель. Тож, заставодавець – це особа, яка пеpедає майно у iпотеку. 

Дpугим учасником є майновий поpучитель, тобто особа, яка пеpедає в 

iпотеку майно, яке належить їй на пpавах власностi, або майно, яким вона має 

пpаво pозпоpяджатися та пеpедавати в iпотеку для забезпечення кpедитного 

зобов’язання дебiтоpа пеpед заставоутpимувачем (кpедитоpом). 

I ще одним учасником iпотеки є заставоутpимувач, тобто особа, якiй 

пеpедається у iпотеку майно для забезпечення кpедитного зобов’язання 

боpжника пеpед нею. 

Iпотечнi вiдносини pеалiзуються шляхом укладення iпотечної угоди. Пpи 

чому, коли боpг за основним зобов’язанням пеpевищує визначену законом 

суму, iпотека має пpовадитися чеpез видачу заставної, яка офоpмлюється 

iпотечним договоpом. Вiдповiдно до ноpмативних актiв iпотечний договip 

укладається у письмовiй фоpмi та пiдлягає обов’язковому нотаpiальному 

посвiдченню [1]. Вiдношення мiж учасниками iпотеки пpедставлено на pис. 2.  

Як витiкає iз договоpу, iпотечнi вiдносини мають двостоpоннiй хаpактеp у 

pазi, коли заставодавцем виступає позичальник (дебiтоp), а заставоутpимувачем 

– кpедитоp. У pазi, коли ж заставодавцем виступає тpетя особа (майновий

гаpант), iпотечнi вiдносини набувають тpьохстоpоннього хаpактеpу 

«позичальник – заставодавець (майновий поpучитель) – заставоутpимувач 

(кpедитоp)». 
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Pисунок 2 – Взаємозв’язок мiж учасниками iпотечних вiдносин 

У pазi тpьохстоpоннього хаpактеpу iпотеки майновий гаpант має пpаво на 

вчинення pегpесного позову пpи pеалiзацiї застави у пpимусовому поpядку, 

коли позичальник не виконує кpедитнi зобов’язання пеpед заставоутpимувачем. 

Тож, pегpесний позов – це вимога майнового гаpанта до позичальника, 

вiдповiдального за збитки, завданi майновому гаpантовi. У ходi iпотечних 

взаємовiдносин їх учасники можуть мiнятися, тобто заставоутpимувач може 

поступитися своїми пpавами за заставною iншому. 

Для уступки пpава за заставною, особа, якiй належить заставна здiйснює 

чеpез iндосант – пеpедаточний напис (iндосамент) на коpисть iншої особи – 

iндосата та пеpедає йому саму заставну. Пpи чому iндосант несе пеpед 

iндосатом вiдповiдальнiсть за достовipнiсть iнфоpмацiї, що мiститься у 

заставнiй, а також за здiйснення цього пpава. 

Далi особа, до якої пеpейшли пpава на заставну, подає до оpгану деpжавної 

pеєстpацiї пpав на неpухоме майно заяву пpо свою pеєстpацiю, як особи, що є 

новим заставоутpимувачем. Тож, сеpед учасникiв iпотечних вiдносин 

pозpiзняють як заставу майна позичальником (iпотека власного майна) так i 

заставу майна майновим поpучителем (iпотека чужого майна).  

Iпотечне ж кpедитування пов’язано, в пеpшу чеpгу з договipною iпотекою. 

Тож, договipна iпотека, як пpавило виникає на пiдставi iпотечної угоди. 
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Слiд пpидiлити увагу ще двом видам iпотеки: законнiй та судовiй. Так, 

законна iпотека фоpмується на основi закону (напpиклад, на коpисть деpжави 

чи оpганiв мiсцевого самовpядування для забезпечення сплати податку на 

неpухомiсть, або на коpисть неповнолiтнього пiдопiчного вiдносно земельної 

дiлянки опiкуна тощо). Судова ж iпотека пpиймається за piшенням суду для 

забезпечення вимог позивача.  

Piзнi пpавовi систем окpемих кpаїн спpияли тому, що за пpавовою основою 

iпотека подiляється на англосаксонську та pомано-геpманську. Кожна з них має 

свої особливостi. Так, за англосаксонським пpавом економiчна сутнiсть iпотеки 

ближча до давньоpимського iнституту фiдуцiї, коли пpедмет застави 

знаходиться у власностi заставодеpжателя, за pомано-геpманською системою 

пpава, яка сьогоднi пошиpена на теpенах континентальної Євpопи, пpавова 

категоpiя запозичена з давньоpимської iпотеки.  

Аналiз заpубiжного досвiду дає змогу ствеpджувати, що система 

iпотечного кpедитування слугує одночасно pозв’язанню соцiальних та 

економiчних пpоблем. Тому вдосконалення законодавства, що встановлює 

механiзм застави неpухомого майна, спpиятиме соцiально-економiчнiй ситуацiї 

в кpаїнi. Стосовно укpаїнського законодавства пpо iпотеку, слiд зазначити, воно 

мiстить чимало положень, якi є запозиченими iз нiмецького законодавства, i це 

цiлком випpавданий факт, адже вони мають спiльнi pиси i належать до 

пандектної системи пpава.  

Вpаховуючи особливостi pомано-геpманської системи пpава, у 

вiтчизняному законодавствi пpедмет застави залишається у власностi 

заставодавця. Отже, суб'єктами iпотечного кpедиту є: 

–позикодавцi з iпотеки (до числа яких входять iпотечнi або спецiалiзованi

iпотечнi банки, iпотечнi компанiї i також унiвеpсальнi комеpцiйнi банки); 

–позичальники (дана гpупа учасникiв включає: фiзичних та юpидичних

осiб, якi мають у власностi об’єкти iпотеки, чи мають гаpантiв, що надають пiд 

заставу об’єкти iпотеки на коpисть позичальника. 
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До об’єктiв iпотечного кpедиту включають: земельнi дiлянки, споpуди, 

житловi будинки, виpобничi будинки, кваpтиpи, кpамницi тощо. Всi можливi 

моделi iпотечного кpедитування гpупують у двi основнi системи iпотечного 

кpедитування: одноpiвневi та двоpiвнева система iпотечного кpедитування. 

Зупинимося на особливостях одноpiвневої схеми оpганiзацiї iпотечного 

кpедитування. В умовах одноpiвневої схеми iпотечного кpедиту фiнансовi 

pесуpси, що потpiбнi для надання iпотечного кpедиту фоpмуються кpедитоpом 

за pахунок кpедитiв iнших суб’єктiв господаpювання, а також мобiлiзованих 

ним їх тимчасово вiльних pесуpсiв. Цi pесуpси також ствоpюються за pахунок 

випуску кpедитоpом особливих iпотечних облiгацiй - закладних листiв. Вказанi 

iпотечнi облiгацiї випускаються особливими iпотечними банками. 

Кpiм того, в данiй системi iпотечний кpедит завжди належить 

безпосеpедньо кpедитоpу, який є останнiм iнвестоpом цього кpедиту. До тог ж,  

за цiєю схемою кpедитна установа, що надала iпотечний кpедит, не тiльки його 

обслуговує, тобто одеpжує усi виплати за iпотечним кpедитом, а саме, основну 

суму боpгу та вiдсотки за ним, а ще й самостiйно забезпечує погашення 

iпотечного кpедиту. Утiм, слiд вiдзначити, що пpовiдними iнститутами, якi 

здiйснюють iпотечне кpедитування, за цiєю схемою є спецiалiзованi iпотечнi 

банки, унiвеpсальнi банки, якi здiйснюють iпотечне кpедитування чеpез 

ощадно-будiвельнi каси, ощаднi каси, кpедитнi спiлки, стpаховi компанiї, 

iпотечнi компанiї та iншi заклади заставного кpедитування. Одноpiвнева 

система iпотечного кpедитування, як пpавило, не пеpедбачає пpодаж та 

пеpепpодаж iпотечних кpедитiв на втоpинний pинок. 

Наступна модель iпотеки двоpiвнева система iпотечного кpедитування, 

вона є бiльш складною. Вiдмiнними ознаками двоpiвневої системи iпотечного 

кpедитування є такi: 

–фiнансовi pесуpси, що потpiбнi для iпотечного кpедитування,

ствоpюються не лише за pахунок джеpел, якi хаpактеpнi одноpiвневiй системi 

iпотечного кpедитування, а й за pахунок pесуpсiв, якi мобiлiзуються на 

фiнансовому pинку; 
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–пеpвиннi кpедитоpи у цiй системi виконують функцiї i з надання кpедитiв,

i фiнансових посеpедникiв, якi займаються пpодажем та пеpепpодажем цих 

кpедитiв. 

–у двоpiвневiй системi iпотечного кpедитування вагома pоль належить

закладам фiнансування лiквiдностi у piзноманiтних оpганiзацiйно-пpавових 

фоpмах [24]. 

Як бачимо, двоpiвнева модель iпотечного кpедитування надає можливiсть 

кpедитним установам пеpшого piвня (банкам та спецiалiзованим iпотечним 

компанiям) залучити на гpошовому pинку довгостpоковi фiнансовi pесуpси для 

здiснення опеpацiй з iпотечного кpедитування [30]. У кpаїнах з pинковою 

економiкою iпотека вiдiгpає дуже важливу pоль. Власне, вона є обов’язковою 

умовою функцiонування pинку капiталу, до того ж iнвестицiї у виpобничу 

сфеpу, як пpавило, здiйснюються у фоpмi довгостpокових кpедитiв. 

Сеpед особливих pис iпотечного кpедиту слiд визначити такi: цiльова 

спpямованiсть, масштабнiсть, фiксована пpоцентна ставка, стpоковiсть, 

пеpелiченi pиси виpiзняють її вiд iнших фоpм кpедиту та фоpмулюють пеpеваги 

його викоpистання i для позичальника, i для кpедитоpа [28]. Отже, iпотечний 

кpедит є pадикальним засобом тpансфоpмацiї капiталу, пpив’язаного до 

неpухомостi, в опеpацiйний. Пpи цьому заставлена неpухомiсть залишається в 

коpистуваннi заставодавця i пpодовжує виконувати свої безпосеpеднi функцiї, 

надаючи можливiсть одночасно одеpжувати цiннi фiнансовi pесуpси, залучення 

яких в iнший спосiб неможливе. Учасники iпотечних взаємовiдносин 

вiдобpаженi на pис. 3.  

Pисунок 3 – Учасники iпотечних вiдносин 

Кpедитоp 
(заставо-
утpимувач) 

Банк 
(посеpедник) 

Позичальник 
заставодавець 

Коpотко- i 
довгостpоковi 

pесуpси 

Застава 
застави 

Iпотечний 
кpедит 

Застава 
неpухомостi 



131 

Як видно з pис 3., застава застави пpизводить до pозшиpення кола 

учасникiв iпотечних опеpацiй. Вона може вiдбуватися, зокpема, чеpез заставу 

заставних. У цьому випадку заставна може бути викоpистана як пpедмет 

застави для забезпечення зобов’язань її господаpя (в даному pазi iпотечного 

банку) пеpед тpетьою особою (кpедитоpом банку). 

Застава заставної здiйснюється шляхом укладення угоди застави, яка 

пiдлягає нотаpiальному засвiдченню. Отже, застава заставних є одним iз засобiв 

pефiнансування iнвестицiй в неpухомiсть. 

Pефiнансування iнвестицiй в неpухомiсть pеалiзується також шляхом емiсiї 

iпотечних облiгацiй. Щодо iпотечних облiгацiй, то це окpемий вид цiнних 

папеpiв, тобто ваpiант забезпеченої облiгацiї, який емiтований iпотечною 

фiнансово-кpедитною установою та покpитий неpухомим майном, заставленим 

пpи наданнi iпотечного кpедиту цiєю установою.  

Слiд зазначити, що pозвиток iпотечних вiдносин є неpеальним без 

ствоpення економiчних, пpавових та iнституцiйних пеpедумов. Так, економiчнi 

пеpедумови запpовадження iпотечного кpедитування – це насампеpед: 

–стабiльнiсть i паpитет цiн;

–стабiльнiсть обмiнного куpсу нацiональної валюти;

–помipна ваpтiсть позичкового капiталу;

–загальне економiчне зpостання.

Стабiльнiсть цiн i обмiнного куpсу нацiональної валюти є надзвичайно 

важливою пеpедумовою iпотеки. За високого piвня iнфляцiї довгостpоковi 

вкладення стають неможливими, а «коpоткi» гpошi виключають можливiсть 

фiнансування великих iнвестицiйних пpоектiв. 

Висновки. Безумовно, iпотека є невiд’ємною ланкою pинкової економiки. 

В Укpаїнi iпотечний pинок, який функцiонує без фiнансового втpучання 

деpжави (тобто дiє на пpинципах самофiнансування), дозволить фiнансувати 

виpобництво, будiвництво, сiльське господаpство, будiвництво житла тощо. 

Очевидно, що iпотека спpиятиме зpостанню дiлової активностi, pозвитку pинку 

фiнансових та стpахових послуг. Iпотека пpиваблива для кpедитоpiв тим, що 
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надiйно захищає їх пpава пеpед iншими особами, якi пpетендують на майно 

боpжника, оскiльки встановлює високий пpiоpитет для вимог iпотекодеpжателя.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРИБУТКОВОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

В статті обґрунтовано зарубіжний досвід побудови системи прибуткового 

оподаткування юридичних осіб. Виділено передові механізми оподаткування 

підприємств у різних країнах. Визначено основні положення на яких має 

базується сучасна національна податкова система. 

Ключові слова: податки, оподаткування, юридичні особи, податкова система, 

бізнес. 

Постановка проблеми. Україна, не дивлячись на заходи, що 

реалізовуються, по зниженню сукупного податкового тягаря як для 

українських, так і для іноземних компаній, в теперішній час програє іноземним 

країнам в боротьбі за іноземних інвесторів. Їхня податкова політика, якщо 

порівнювати з Україною, представляється більш орієнтованою на бізнес і 

оновлення основних виробничих фондів [1]. 
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Питання зарубіжного досвіду функціонування системи оподаткування 

юридичних осіб розкривали наступні вчені: У. Джевонс, А. Маршал, А. Сміт,  

О. Василик, В. Вишневський, Н. Дорош, А. Крисоватий, О. Рудь та iнші. 

Метою статті є розкриття зарубіжного досвіду побудови системи 

прибуткового оподаткування юридичних осіб. 

Викладення основного матеріалу.  В Україні діє повне звільнення від 

сплати ПДВ і податку на прибуток організацій не тільки передавальної сторони 

при внеску в статутний капітал (фонд) організації, даруванні активів, але і 

одержуючої сторони (емітента), а також вертикально інтегрованих компаній 

(при безвідплатній передачі майна від материнської компанії до дочірньої або 

від однієї дочірньої компанії до іншої). Тому вважаємо за можливе ввести таку 

практику і в Україні (звичайно, податок не повинен бути обтяжливим для 

інвесторів і служити перешкодою для розвитку економіки і інтенсифікації 

інвестиційної діяльності). 

Що стосується амортизаційних відрахувань, то австрійська податкова 

практика містить тільки лінійний метод списання вартості активів на витрати. 

Проте платник податків має право самостійно встановлювати норму 

амортизації (виняток становлять промислові і виробничі будівлі, для яких річна 

норма амортизації визначена 2-3%, і автомобілі - 12,5%). Крім того, 

допускається нарахування амортизації по такому нематеріальному активу, як 

ділова репутація фірми (протягом 15 років); встановлені правила для зниження 

ціни вартості природних ресурсів унаслідок їх виснаження, що відсутній у 

українській податковій практиці [2]. 

Відносно вирахування окремих видів витрат при визначенні податкової 

бази існують наступні правила: 

- витрати на навчання співробітників приймаються у розмірі, що не 

перевищує 20% від суми понесених витрат; 

- вартість ділових обідів відноситься на витрати у розмірі 50% від 

фактичних витрат; 
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- будь-які витрати на НДДКР приймаються в повному об'ємі. За наявності 

збитку у компанії передбачено субсидування витрат на НДДКР за рахунок 

бюджетних коштів (або у вигляді податкового кредиту) у розмірі 8% від сум 

понесених витрат. 

Максимальна ставка корпоративного податку в Бельгії понижена з 39 до 

33,99% (включаючи спеціальний антикризовий податок 3%, який зобов'язані 

сплачувати всі організації), що вище за середньоєвропейський рівень ставок. 

Для малих і середніх підприємств або підприємств з невеликою величиною 

доходу, оподаткування, встановлені знижені ставки:  24,25% — відносно 

доходів не більше 25 000 євро; 31% — від 25 001 до 90 000 євро; 34,50% — від 

90 001 до 322 500 євро.  

Законодавством Бельгії при визначенні податкової бази корпоративного 

податку  встановлені «правила недостатньої капіталізації». Так, зменшення 

податкової бази бельгійської компанії або філіалу на виплачені відсотки може 

бути обмежено або не дозволено податковими органами, якщо одержувач 

відсотків звільнений від сплати даного податку або ставка податку тієї, що 

істотно нижче діє в Бельгії.  

У разі коли безвідплатна передача майна здійснюється між 

взаємозалежними компаніями (частка участі в капіталі 50% і більш). В даному 

випадку виплачені відсотки за користування позиковими засобами (за 

виключенням відсотків, що підлягають сплаті по цінних паперах), не 

віднімаються в частині перевищення розрахункових відсотків, визначуваних з 

урахуванням коефіцієнта, а саме якщо величина позикових засобів у 7 разів 

перевищує розмір сплаченого капіталу і капітальні резерви компанії, що 

виплачує відсотки. 

Особливі правила недостатньої капіталізації застосовуються відносно 

позик від акціонерів директорів, що управляють або інших подібних осіб 

безпосередньо пов'язаних з управлінням компанією, або їх близьких родичів 

(подружжя або дітей). Так, у разі, коли відсотки, що виплачуються по подібних 

позиках, перевищують середньоринковий відсоток або сума позики менше, ніж 



135 

розмір сплаченого капіталу компанії, виплачувані відсотки признаються у 

одержувачів дивідендами, а витрати на сплату відсотків не підлягають 

вирахуванню при визначенні оподаткування бази корпоративного податку. 

Амортизаційна політика Бельгії передбачає два методи нарахування 

амортизації - лінійний і метод зменшуваного залишку. Останній метод 

непридатний відносно нематеріальних активів, автомобілів, а також у випадку 

операційного лізингу, коли активи фактично використовуються 

лізингоотримувачем. Так само, як і в Австрії, вирішується амортизація в цілях 

оподаткування виключно лінійним методом протягом 10-12 років - так званої 

ділової репутації фірми. 

Серед українських економістів питання про доцільність включення до 

складу майна ділової репутації фірми, що амортизується, поки залишається 

спірним. 

Цікавий також бельгійський механізм перенесення збитків на майбутнє. У 

Бельгії не встановлений граничний термін заліку збитків проти майбутньої 

прибули, так само як і обмеження щорічного максимального списання збитків.  

Стимулювання малих і середніх підприємств Бельгії відбувається за 

допомогою створення неоподатковуваного інвестиційного резерву в розмірі не 

більше 50% загальної суми нерозподіленого прибутку, або не більше 37 500 

євро за податковий період. 

Заходи податкового стимулювання розвитку економіки в основному 

направлені: 

- на  стимулювання малого бізнесу, що припускає регресію податкових 

вирахувань при збільшенні сум здійснених інвестицій тобто чим менше розмір 

інвестицій в капітал і активи малого підприємства, тим більше розмір 

вирахування з податкової бази: при сумі інвестицій 2 тыс. - 33 тис. євро розмір 

вирахування складає 25 %; 254 тис. - 286 тис. євро - 3 %; понад 286 тис. євро - 

вирахування не надається; 

- на стимулювання інвестицій в енергозбережні і енергоефективні активи 

— можливості одноразового списання в момент введення в експлуатацію до 
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55% суми витрат на придбання активів. Розмір витрат обмежений: від 2 тис. до 

106 млн. євро в рік; 

- на  стимулювання інвестицій в природоохоронні заходи і активи - 

можливість одноразового списання витрат на придбання цих активів у розмірі 

40, 30 або 15% залежно від виду природоохоронних активів і заходів; 

- на стимулювання інвестицій у виробництво кінофільмів, орієнтованих на 

аудиторію країни, - віднесення на витрати суми у розмірі 25 тис. євро, але не 

більше 47% від доходу, оподаткування, в податковому періоді; 

- на стимулювання нових технологій - зменшення податкових баз по 

єдиному соціальному податку і прибутковому податку в межах 8 млн. євро в рік 

на одного працівника, зайнятого науково-дослідницькими розробками. Для 

застосування положення програма НИОКР повинна бути узгоджена з 

Міністерством економіки Нідерландів [2]. 

Вважаємо це передчасним причині відсутності в нашій країні механізму 

реєстрації такого нематеріального активу, як ділова репутація фірми, що може 

привести до необгрунтованих вирахувань і скорочення надходжень до бюджету 

по податку на прибуток організацій. 

- на стимулювання інвестицій на поліпшення умов праці працівників - 

одноразове ухвалення до вирахування витрат, понесених на подібні цілі, в 

повному об'ємі; 

- на стимулювання організаційних і підготовчих заходів щодо відкриття 

нових компаній або бізнесу - повне списання понесених витрат протягом 

першого року роботи компанії. 

На нашу думку, для економіки Україні було би доцільно і ефективно 

стимулювання засноване на регресії податкових вирахувань при збільшенні 

капіталізації малого бізнесу, а також стимулювання розвитку енергозбережних 

активів і природоохоронних заходів. 

На відміну від інших країн ЄС, у Франції тільки починаючи з 2004 року 

скасовано тимчасове обмеження по віднесенню збитків на майбутнє. 

Аналогічно Бельгії, у Франції діє система заліку збитків проти податку на 

доходи організацій, сплаченого за попередні 3 роки.  
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Як і в багатьох країнах ЄС, у Франції вжиті антиофшорні заходи, тобто 

спеціальні податкові правила відносно будь-яких виплат організаціям або 

фізичним особам - резидентам країн з більш пільговим податковим режимом, 

крім випадків, коли Францією поміщений міжнародний договір з країною, 

резидентом якої є одержувач доходу. 

У податковій системі Великобританії присутні всі основні види податків, 

характерних розвинених європейських країн. В той же час існують особливості 

обкладення окремих операцій і операцій, відмінні від загальноприйнятих 

принципів: 

- вирахування в необмеженому розмірі і перенесення на майбутнє 

операційних збитків; збитки від реалізації капітальних активів і основних 

засобів підлягають заліку проти доходів, одержаних в результаті операцій з 

ними; 

- обкладення прибули від купівлі-продажу цінних паперів по ставці 10 % 

або звільнення одержаного прибутку від обкладення, якщо термін володіння 

цінними паперами зверху 1 роки; 

- звільнення від оподаткування одержаних дивідендів усередині групи 

компаній, що є резидентами Великобританії;  

- прискорене списання на витрати капітальних витрат, понесених при 

придбанні (створенні) машин і устаткування для цілей виробництва, а також 

торгівлі або здачі в оренду (передачі в лізинг), за допомогою методу 

зменшуваного залишку із застосуванням річної норми амортизації  

у розмірі 25%; 

- визначення податкової бази по групі компаній - резидентів 

Великобританії, частка взаємної участі в яких складає не менше 70% 

акціонерного капіталу протягом всього податкового періоду; 

- застосування пільгових податкових режимів в спеціальних економічних 

зонах - повне списання на витрати будь-яких капітальних витрат, в тому числі 

витрат на придбання комерційних будівель і споруд, і зниження ставок 

корпоративного податку [3]. 
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Оподаткування доходів організацій в Канаді здійснюється на двох рівнях - 

федеральному і провінційному, що свідчить про високе розвитку бюджетного 

федералізму і суверенітеті провінцій. Федеральна ставка корпоративного 

податку складає 21%. Показово, що відношення до суб'єктів малого бізнесу 

визначається виключно об'ємом доходу (виручки), а не видом діяльності або 

чисельністю працівників. 

Цікавим з погляду можливого застосування в Україні є канадський  

податок на капітал, об'єктом обкладення якого визнається сума сплаченого 

капіталу і інших активів (основних засобів, нематеріальних активів, оборотних і 

необоротних активів) крупних корпорацій з капіталізацією більше 10 млн. 

канадських доларів і фінансових організацій (банків, трастів, фондів, страхових 

організацій і т. п.). Так як і корпоративний податок, податок на капітал 

стягується на двох рівнях - федеральному і провінційному. Федеральна ставка 

податку встановлена у розмірі 0,225% — для крупних корпорацій; 1,25% — для 

фінансових організацій. 

Включення податку на капітал в українську податкову систему (але тільки 

як тимчасова заходи) дозволило б вилучати до бюджету надприбуток 

національних монополій або крупних олігархічних структур.  

Канадський досвід податкового стимулювання залучення прямих 

приватних інвестицій заснований на звільненні від оподаткування доходів у 

вигляді дивідендів по звичайних акціях у розмірі не більше 500 тис. канадських 

доларів якщо частка володіння акціями не перевищує так званого блокуючого 

пакету -  25%. Будь-які інші дивіденди, включаючи дивіденди по 

привілейованих акціях, можуть обкладатися по вибору платника податків: або у 

джерела виплати по ставці 25 %,  або у одержувача доходу по ставці 10%. 

 Це правило, на нашу думку, можливо з успіхом застосовано в українській 

податковій системі для залучення тимчасово вільних грошових коштів 

приватних міноритарних інвесторів на класичний ринок акцій. Природно, 

неоподатковуваний дохід може бути обмежений фіксованою сумою, а частка 

участі не повинна перевищувати 25%. 
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Відмінна риса канадської системи стимулювання інвестицій полягає в 

застосуванні методу перенесення одержаних в поточному році збитків від 

діяльності організації в минуле. У його основі лежить субсидування державою 

платника податків за рахунок сплаченого їм в попередні 3 роки корпоративного 

податку, але не більше суми одержаного збитку.  

На наш погляд, впровадження в Україні механізму перенесення збитків в 

минуле на 3 роки могло б стать стимулом для розвитку бізнесу, створення 

сприятливого податкового клімату, оскільки платники податків переконалися б 

в безпосередній зацікавленості держави до свого положення.  

Висновки. Отже розвинені країни світу будують систему оподаткування 

прибутку таким чином, що вона має цілий комплекс різноманітних пільг, а 

ефективний контроль податкових органів унеможливлює уникнення 

підприємств від оподаткування прибутків, використовуючи такі пільги. 

Можливо стверджувати, що різноманітні системи пільгового оподаткування 

прибутків збережуться в майбутньому. Державне регулювання не ставитиме за 

мету ослаблення даної систему через те, що вона надає значні можливості 

ціленаправлено впливати на визначенні напрямки господарської діяльності. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ 

У статті визначено сутність проблемного кредиту, визначено елементи 

організації діяльності банку щодо формування та використання кредитного 
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портфеля. Досліджено класифікацію видів банківського кредиту. Розглянуто  

управління кредитним портфелем комерційного банку. 

Ключові слова: комерційний банк, кредитний ризик, проблемний кредит, 

проблемна заборгованість, кредитний портфель банку. 

Постановка проблеми. Кредитування є найважливішим напрямком 

здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить 

здебільшого від третини до половини сукупного обсягу активів банку. У 

структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та 

складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. 

Кредитний портфель комерційного банку є одним із найризикованіших 

напрямків, і найвагоміших компонентів структури відсоткових доходів. Тому 

для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та 

підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впроваджувати 

ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні, 

методологічні та методичні аспекти управління проблемними кредитами банку, 

шляхи мінімізації кредитних ризиків ґрунтовно розглянуто у працях 

вітчизняних науковців і практиків: О.І. Барановського, І.С. Гуцала, 

В.В. Коваленко, Б.Л. Луціва, В.І. Міщенка, Б.І. Пшика, Т.С. Смовженко, 

М.І. Савлука, В.С. Стельмаха, Н.Р. Швець та ін. 

Формулювання цілей статті. До сьогодні низка питань стосовно управління 

проблемною кредитною заборгованістю банків залишається нерозглянутою у 

повній мірі, а саме потребують удосконалення теоретико-методичні положення 

управління проблемними кредитами банку, й є ціллю нашого дослідження. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Кредитний портфель це- 

сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку. Банк 

може видавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або 

купувати позику чи частину позики, яка була видана іншим кредитором, 

шляхом укладення угоди з позичальником. Надання кредиту може відбуватися 

у формі позик, облігацій, простих векселів, підтверджених авансів, векселів, 
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строк сплати яких уже настав, рахунків факторингу, овердрафтів, 

короткострокових комерційних векселів, банківських акцептів та інших 

подібних зобов'язань. Кредитний портфель включає агреговану балансову 

вартість усіх кредитів, у т.ч. і прострочених, пролонгованих та сумнівних до 

повернення кредитів. [1, с. 208]. 

Виділяють наступні елементи організації діяльності банку щодо 

формування та використання кредитного портфеля [3]: 

–вибір критеріїв оцінки якості кредитів; 

–розробка визначеного методу оцінки якості кредиту на основі вибраних 

критеріїв;  

–оцінка якості кредитного портфеля на основі фінансових показників; 

–визначення проблемних і сумнівних кредитів; 

–визначення абсолютної величини кредитного ризику в розрізі кредитів 

кредитного портфеля та сукупного ризику для банку; 

–прийняття рішення про величину створюваного резерву для покриття 

можливих втрат, про джерела відрахування у резерв;  

–організація та визначення методики повернення проблемних кредитів; 

–організація роботи з класифікації кредитів за групами ризику; 

–накопичення інформації по банку для визначення процента ризику для 

кожної групи класифікованих кредитів; 

–прийняття рішення щодо проблемних і сумнівних кредитів; 

–робота ризик-менеджера щодо повернення кредитів. 

У фаховій літературі часто зустрічаються поняття оптимального та 

збалансованого кредитного портфеля. Оптимальний кредитний портфель 

найбільш точно відповідає за складом і структурою кредитної та маркетинговій 

політиці банку і його планом стратегічного розвитку. Збалансований кредитний 

портфель - це портфель банківських кредитів, який за своєю структурою і 

фінансовим характеристикам лежить в точці найбільш ефективного вирішення 

дилеми «ризик-прибутковість». Оптимальний портфель не завжди збігається зі 

збалансованим: на певних етапах своєї діяльності банк може на шкоду 
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збалансованості кредитного портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою 

прибутковістю і з великим ризиком. Робиться це звичайно з метою зміцнення 

конкурентної позиції, завоювання нових ніш на ринку, залучення нових 

клієнтів і т.д. 

Кредит є однією з найскладніших економічних категорій як за своєю 

сутністю, так і за механізмом впливу на процес суспільного відтворення. Щодо 

цього він поступається тільки категорії грошей. Є два підходи до визначення 

сутності кредиту: 

1) ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним

суб'єктом іншому в позичку. При такому підході увагу звернуто на саму 

позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його 

економічного змісту; 

2) ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які

формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити 

економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та 

закономірності руху. Тому цей підхід переважає, на ньому ґрунтується 

висвітлення сутності кредиту (в сучасній ринковій економіці). 

Найбільш визнаним є розкриття сутності кредиту як економічних 

відносин, що виникають між суб'єктами ринку у зв'язку з передачею один 

одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах 

поворотності, строковості, платності, забезпеченості та цільового 

використання. 

Ефективна кредитна діяльність банку потребує методичного забезпечення, 

адекватного вимогам ринку. При цьому головними критеріями в класифікації 

видів банківського кредитування, має бути економічний зміст банківської 

операції, правове поле провадження і технологічні схеми практичного 

здійснення, що відповідають сучасним тенденціям функціонування світового 

банківського бізнесу. Саме ці критерії послужили основою пропонованої 

класифікації видів банківського кредитування (табл. 1). [2]. 
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Таблиця 1 – Класифікація видів банківського кредиту 

Класифікаційна ознака Економічне призначення 

За суб’єктами 

економічних відносин 

Банківський; державний; міжгосподарський (комерційний); 

міжнародний, особистий (приватний). 

За цільовим 

призначенням 

Кредити для поповнення обігових коштів; кредити в 

інвестиційну діяльність; кредити на споживчі цілі 

За термінами 

кредитування 

Короткострокові; середньострокові; довгострокові 

За видами економічної 

діяльності 

Кредити, надані в промисловість; сільське господарство; 

будівництво; торгівлю тощо 

За організаційно – 

правовими ознаками 

забезпечений і незабезпечений; прямий і опосередкований; 

строковий і прострочений, пролонгований. 

За категорією ризику Стандартні; під контролем; субстандарті; сумнівні; 

безнадійні 

За типами позичальників Кредити, надані суб'єктам господарювання; фізичним 

особам; іншим банкам; органам загальнодержавного 

управління; місцевим органам державного управління 

За валютою кредиту Кредити, надані в національній валюті; кредити, надані в 

іноземній валюті 

Кожний із видів кредиту характеризує певну грань його внутрішньої 

сутності, а в сукупності вони формують складну структуру кредитного 

портфелю і процес його руху в межах товарної і грошової форм. 

Методикою НБУ кредитний портфель комерційного банку класифікується 

за такими критеріями: 

а) залежно від фінансового стану позичальника; 

б) якості погашення заборгованості по позичках і сплати процентів по них; 

Таким чином, банківський кредитний портфель – це не тільки і не стільки 

розрахункове поняття. На нашу думку, кредитний портфель – це сукупність 

банківських позик, які належать до надання або/і надані в користування 

юридичним і фізичним особам для забезпечення їхніх господарських і 

соціальних потреб та структуровані за певними форматами відповідно до 

завдань визначеної кредитної політики або/і відображають результати її 

реалізації. Кредитний портфель відтворює у сукупному кількісному та якісному 
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виглядах напрями і результати кредитної діяльності банківської системи (або 

окремого банку) та її вплив на розвиток соціально-економічних відносин у 

суспільстві. Щодо небанківських суб’єктів фінансового ринку, а також сфери 

підприємницького кредитування, то позичкові ресурси, які надаються ними в 

грошовій формі, є частиною загального кредитного портфеля, але вони, на 

нашу думку, не підпадають під пряме регулювання з боку державної кредитної 

політики.  

Розумне управління кредитним портфелем встановлює параметри 

кредитного портфеля, визначаючи при цьому, яка доля ресурсів банку може 

бути використана для видачі позики, які типи кредитів можуть видаватися, яку 

частину кредитного портфеля можуть складати позики даного типу, яка 

допустима концентрація кредитів окремим боржникам і галузям [4]. 

Управління кредитним портфелем на рівні комерційного банку можна 

представитипна рис.1. 

Рисунок 1 – Схема управління кредитним портфелем комерційного 

банку 

Якість управління кредитним портфелем прямо пов'язана з прибутковістю 

банку, а також забезпечення високого рівня надійності і мінімізації ризику 

Класифікація позик по групам позик 

Нагромадження інформації для визначення процента 
ризику для кожної групи 

Заходи по управлінню безнадійними кредитами і 
зміні структури кредитного портфеля 

Вибір критеріїв для аналізу і оцінки якості позик 
(аналіз фінансових коефіцієнтів і сегментації 

кредитного портфеля) 
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банківських операцій, що можливе за умови дотримання банками належного 

рівня своєї ліквідності. Основним принципом підтримання ліквідності банку є 

відповідність активів до термінів очікуваного виникнення потреби в коштах для 

погашення зобов'язань перед кредиторами і вкладниками. 

Такий зв'язок термінів розміщення коштів із термінами залучення ресурсів 

є важливим фактором перетворення його активів для виконання своїх 

зобов'язань. 

Світова банківська практика використовує різні системи показників, які 

виступають в якості економічних інструментів виміру і управління банківською 

ліквідністю. Основними параметрами оцінки при цьому є: 

1) ступінь участі власних коштів в активних операціях комерційного

банку; 

2)рівень величини власного капіталу банку в обсязі зобов'язань по пасиву;

3) ступінь вкладення ресурсів банку в операції з підвищеним ризиком.

В Україні, згідно з діючими нормативними актами НБУ, розраховують 

наступні показники ліквідності: норматив миттєвої ліквідності, норматив 

загальної ліквідності, норматив ресурсної ліквідності та нормативне 

співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку [5]. 

Висновки. Отже, управління кредитним портфелем комерційного банку 

охоплює ряд заходів: від вибору критерію і оцінки якості позик до розробки 

механізму управління сумнівними та безнадійними кредитами. 

Кредитний портфель, по суті - це сукупність усіх видів кредитів, 

наданих банком позичальникам з метою отримання прибутку у вигляді 

відсотка. Кредитний портфель комерційного банку може бути представлений 

обсягом кредитів, наданих банком за певний період часу, або залишками 

позикової заборгованості банку на певну звітну дату. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

В статті розглянуто теоретичні аспекти доходів місцевих бюджетів, 

наповнення доходів місцевих бюджетів. Розглянуто доходи місцевих бюджетів 

як інструмент  соціально економічного розвитку регіонів Сформульоване 

власне визначення категорії «доходи місцевих бюджетів». 

Ключові слова: дохід, бюджет, бюджетний механізм, регіональна бюджетна 

політика, соціально-економічний розвиток регіону. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними практичними завданнями. 

Кожна економічна система перебуває в залежності від власного бюджету в 

загальному та від дохідної його частини зокрема. На основі надходження доходів 

до бюджету (державного, місцевого) відбувається акумуляція ресурсів, що у 

майбутньому спрямовуються на фінансування витрат. З допомогою бюджету 

доходи стають інструментом розвитку територій і вступають в особливі економічні 

відносини сфери формування та розподілу фінансових ресурсів регіону.  
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення  економічного 

змісту доходів місцевого рівня як інструмента регіонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у визначення 

ролі доходу місцевих бюджетів, як інструменту регіонального розвитку зробила 

чимала кількість вчених, серед них:  В.І Кравченка, О.П. Кириленко, О.Д. 

Василик та К.В. Павлюк, В.О. Кулик, Ю.В. Пасічник та ін. Проте, навіть 

величезний обсяг праць, що досліджував  дохід, як інструмент розвитку не 

розкриває дане питання повністю питання. А на сучасному етапі запровадження 

та розвитку децентралізації його актуальність зростає. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до діючого 

законодавства, а саме до ст. 2 Бюджетного кодексу України, доходами бюджету 

є податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, плату  за надання адміністративних послуг, власні надходження 

бюджетних установ) [3].  Категорія доходу місцевих бюджетів в різних країнах 

світу, в різні часові періоди була висвітлена по різному, різні визначення давали 

й вітчизняні науковці, розглянемо різні погляди на визначення категорії 

«доходи місцевих бюджетів» (табл. 1). 

Таблиця 1 –– Категорія «доходи місцевих бюджетів»: тлумачення 

сучасних авторів 

Автор Сутність визначення 

 В.І. Кравченко [7] 
Доходи місцевих бюджетів – це кошти, які надходять до відповід-
них місцевих бюджетів у  розмірах і порядку, установлених 
законодавчо

 О.П. Кириленко [8] 
Доходи місцевих бюджетів як доходи, що складаються із власних і 
закріплених надходжень, перелік яких визначений на тривалу 
перспективу

 О.Д. Василик та 
К.В. Павлюк [4] 

 Економічна сутність доходів місцевих бюджетів виявляється у 
формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням 
діяльності місцевих рад і місцевих державних адміністрацій

В.О. Кулик [6] 
Доходами бюджету є кошти, що надходять у постійне 
користування на безповоротній основі, які забезпечують 
стабільність бюджету і фінансування його видатків 

Ю.В. Пасічник [9] Як окрема економічна категорія доходи місцевих бюджетів 
виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана 
з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів 
регіонального рівня і використовується місцевими органами влади 
для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку 
регіону 
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Як бачимо із Таблиці 1, дана категорія за сучасного розвитку набула 

широкого значення і тлумачення. Отже, підсумуємо: доходи місцевих бюджетів 

формуються за рахунок податкових надходжень, неподаткових надходжень, 

доходів від операцій з капіталом та трансферів (рис 1). 

 

 

 

Рисунок 1 –– Надходження доходів місцевих бюджетів 

Розглянемо тепер дохід місцевих бюджетів через призму бюджетних 

відносин регіонів. Потенціал впливу доходу місцевого бюджету полягає в його 

економічній сутності. 

Дохід місцевих бюджетів  є складовою бюджетного механізму,  який 

виступає регулятором місцевих фінансів, виконувачем функції перерозподілу 

доходів та видатків на регіональний розвиток [1].  

Місцевий бюджет, як максимально наближений до відповідної громади 

(регіону) має можливість направити доходи на потреби регіону на споживання 

необхідних йому соціальних благ. Отже, доходи виступають  як інструмент 

регіонального розвитку. З їх допомогою можна розвинути промисловий 

потенціал, розширити структуру виробництва, покращити екологію та технології 

інфраструктури регіону, підвищити рівень окремих верств населення [2]. 
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На сьогоднішньому етапі розвитку децентралізації доходи місцевих 

бюджетів, які є інструментом соціально-економічного розвитку регіону 

перебувають під впливом державної політики держави та місцевих органів 

самоврядування.  

Регіональна бюджетна політика є основним напрямком соціально-

економічної політики регіону. Доходи місцевих бюджетів під її впливом 

можуть бути спрямовані на виконання стратегічних цілей та тактичних завдань. 

Отриманні місцевими бюджетами доходи, можуть бути реалізовані відповідно 

до пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону. 

Для розкриття доходу місцевих бюджетів як інструменту  соціально 

економічного розвитку регіонів необхідно розкрити зміст місцевої бюджетної 

політики. Наведемо її основні класифікаційні ознаки: 

1. Бюджетна політика поділяється на стратегічну та тактичну

(залежить від масштабності цілей та строків реалізації). Місцевий рівень 

бюджетної політики має бути націлений на розвиток соціально-економічного 

спрямування регіону. 

2. Місцева бюджетна політика за функціональною ознакою

розподіляється на сферу доходів місцевого бюджету; сферу видатків місцевого 

бюджету; сферу місцевих запозичень; сферу бюджетно-податкового 

регулювання; сферу міжбюджетних відносин. 

3. Стратегічна спрямованість місцевої бюджетної політики полягає у

стимулюючій та стримуючій ролі. Вона перебуває в залежності від циклічності 

економіки та специфіки соціально-економічного розвитку регіону. 

4. Територіальною ознакою місцевого бюджету є бюджетна політика

макрорегіону (області); субрегіональна бюджетна політика (району, району у 

місті); бюджетна політика місцевої громади (міста, селища, села) [2]. 

Ефективність використання доходів місцевих бюджетів для соціально-

економічного розвитку регіону визначається за напрямками: 

- Визначення, ухвалення та реалізація програм, які передбачають 

конкретні заходи націлені на соціально-економічний розвиток регіону; 
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- Різнобічне зростання  доходів, фінансових ресурсів, податкових 

доходів та зменшення рівня (економія) державних витрат; 

- Здійснення інвентаризації видаткової частини місцевих бюджетів; 

- Підвищення ролі фінансово – бюджетної дисципліни та 

відповідальності на керівних посадах усіх рівнів, за дотримання вимог 

фінансово-бюджетного законодавства і цільове витрачання бюджетних та 

позабюджетних коштів на основі запровадження ефективного режиму  

економії [1]. 

Органами місцевого самоврядування, на основі конкретно визначених 

завдань регіональної політики та пріоритетів соціально-економічного розвитку 

регіону можуть самостійно встановлюватися ставки місцевих податків або 

скасовуватися місцеве оподаткування. Як зрозуміло місцеві податки – це 

джерело доходів місцевих бюджетів, а отже органи місцевого самоврядування 

використовуючи податкове маніпулювання використовують доходи як 

інструмент  регіонального розвитку. Відбувається так звана «активізація» чи 

«пригнічення» економічних процесів відповідно до обраних пріоритетів 

соціально-економічного розвитку  регіону [4]. 

Ефективність використання доходу як інструменту соціально-

економічного розвитку регіону залежить від важелів бюджетного регулювання 

та напрямків бюджетної політики. 

На основі розглянутого у роботі матеріалу, а зокрема визначень категорії 

«доходи місцевих бюджетів» різними науковцями та розгляді використання 

доходів місцевих бюджетів як інструменту соціально-економічного розвитку 

регіонів можна сформувати власне визначення категорії. 

Дохід місцевого бюджету, як інструмент регіонального розвитку – це 

сукупність економічних відносин, що виникають між органами місцевої влади 

та іншими суб’єктами господарювання в процесі формування місцевих 

бюджетів з метою забезпечення фінансування регіонального розвитку, 

підвищення конкурентоспроможності регіонів та рівня життя населення.  
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Висновки. Доходи місцевих бюджетів є вагомою категорією економічних 

відносин. На сьогодні вчені по різному визначають дане поняття, однак 

найбільш доцільно розглядати доходи місцевих бюджетів, як інструмент 

регіонального розвитку.  Це пояснюється тим, що за сучасних умов 

впровадження та розвитку децентралізації роль місцевих бюджетів зростає. 

Вони набувають більшого значення саме через можливість підвищення 

ефективності використання доходу місцевого бюджету. Ефективність 

використання доходів місцевих бюджетів для соціально-економічного розвитку 

регіону може бути визначена за різними напрямками, а збільшення позитивного 

впливу використання доходу місцевого бюджету можна буде оцінити через 

результати соціально - економічного розвитку регіону. Отже, дохід займає 

визначальне місце у бюджетному механізмі соціально-економічного розвитку 

регіонів. Місцевий рівень бюджетного механізму відіграє роль технологічної 

системи управління. За його допомогою відбувається раціоналізація та 

реалізація ефективної місцевої бюджетної політики. Вона є центром визначення 

пріоритетів використання доходів як інструменту соціально-економічного 

розвитку регіону.  
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 Горбань В.М.  

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

В статті вказані основні проблеми агрострахування в теперішній час. 

Наведені приклади найбільших учасників ринку на страхуванні 

сільськогосподарських ризиків. Вказані основні напрями страхового розвитку і 

виділено три основні способи страхового захисту.  

Ключові слова: страховий ринок, агрострахування, страхові послуги, 

сільськогосподарське виробництво, проблеми страхування. 

Сільське господарство - одна з ключових й життєво важливих галузей 

суспільного виробництва і водночас одна з найбільш ризикових галузей 

економіки, оскільки відтворювальний процес пов'язаний з природно- 

кліматичними та біологічними чинниками. Одним із найефективніших способів 
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управління сільськогосподарськими ризиками, виходячи з досвіду 

європейських країн, є аграрне страхування, основна мета якого - часткова чи 

повна компенсація суб'єкту господарювання втрат через несприятливі природні 

явища. 

Агрострахування є засобом збереження стабільності фінансового стану 

сільськогосподарських виробників. Однак, незважаючи на переваги 

агрострахування, страховий ринок АПК залишається найменш розвинутим, що 

й зумовлює актуальність нашого дослідження. Сучасний стан розвитку 

страхування сільськогосподарської продукції не відповідає своєму основному 

завданню - управляти ризиками в аграрному секторі з метою забезпечення 

стабільного розвитку агровиробників. Зокрема в сільському господарстві 

страхують близько 3% ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей 

показник сягає 70-80%. При цьому на території України втрати врожайності від 

несприятливих погодних умов в окремі роки можуть сягати 45-50%. 

Результативність та перспективність страхової діяльності завжди цікавили 

як фахівців зі страхування, так і науковців, і знайшли належне відображення в 

наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а саме: 

В. Д. Базилевича, В. А. Борисової, О. Д. Василика, В. І. Грушка, П. А. Лайка,  

М. Д. Лутака, С. С. Осадця, Л. І. Рейтмана, В. В. Шахова, І. В. Яковенка та ін. 

Водночас не всі аспекти страхування в аграрному секторі економіки всебічно 

досліджені відповідно до ринкових відносин. 

Наша мета - обґрунтування наукових положень щодо шляхів 

удосконалення страхування сільськогосподарського виробництва в Україні. 

Сільське господарство в усьому світі є стратегічною галуззю економіки, 

яка значною мірою забезпечує продовольчу безпеку країни та є складовою 

національної безпеки. Водночас кількість та якість первинної продукції 

сільського господарства дуже вразливі до погодних та інших природних 

ризиків. Таке поєднання важливості галузі та нестійкості агровиробництва до 

зовнішніх чинників і є підґрунтям розвитку агрострахування з активним 

залученням держави до цього процесу. 
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Масштабність впливу катастрофічних подій на сільськогосподарське 

виробництво протягом останніх років коливається щорічно в межах від 3 до 7 

млрд грн, з них державний бюджет України компенсує лише десяту частину [1]. 

Починаючи з 2009 року державну підтримку для сільгоспвиробників через 

виділення коштів із державного бюджету для здешевлення вартості фактично 

сплачених сільгоспвиробниками страхових премій не передбачено. Водночас 

система аграрного страхування щороку здатна акумулювати в собі близько 3,5 

млрд грн. Фактично це дорівнює видаткам на резервний фонд. Відмінність 

полягає в тому, що рівень покриття збитків через систему агрострахування 

становить 60-70% [2, с. 149]. 

Отож, система страхування сільськогосподарської продукції спроможна 

значно ефективніше забезпечувати відшкодування сільгоспвиробникам, ніж це 

робить держава своїми прямими виплатами з резервного фонду [3, с. 163]. 

Агрострахування розвивалося в усьому світі як основний інструмент 

управління ризиками з метою зменшення негативного впливу погоди та 

природних ризиків. Перевагами агрострахування є те, що воно: 

1. спрямовує допомогу до сільгосптоваровиробників ефективніше, ніж 

альтернативні види державної підтримки на кшталт прямих виплат у разі 

настання катастрофічних подій; 

2. за належного оформлення договірної бази не суперечить критеріям 

міжнародних торгових угод у частині державної підтримки; 

3. сприяє довірі кредиторів, що дає змогу господарствам залучати більші 

кредитні ресурси й на вигідніших умовах. 

В Україні існує страховий сектор, який розвивається стабільно. Він 

представлений майже 470 страховими компаніями з валовим обсягом премій 18 

млрд грн. Водночас агрострахування в нашій державі поки що не можна 

вважати розвиненим. 

Проблемними аспектами, що ускладнюють розвиток аграрного ринку та 

агрострахування, є: 

-недосконалість законодавства, що регулює діяльність зі страхування 

сільськогосподарської продукції; 
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-концептуально невизначені та не повністю реалізовані завдання держави 

щодо управління ризиками в аграрному секторі через механізми державної 

підтримки страхування сільськогосподарської продукції; 

-низький обсяг пропозиції страхових послуг, які відповідають потребам 

сільгоспвиробників; 

-недостатність інформації, необхідної для обчислення та управління 

ризиками, а також відсутність доступного й ефективного ринку 

перестрахування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції, що 

зумовлює високі тарифи страхування; 

-недостатній рівень стандартизації страхових продуктів, наявність яких дає 

змогу забезпечити додаткові можливості для захисту прав сільгоспвиробників, 

які мають невисокий рівень обізнаності у страхуванні; 

-низький рівень поінформованості сільгоспвиробників про страхування 

сільськогосподарської продукції 

-страхування сприймається сільгоспвиробниками як вимушений засіб для 

отримання банківського кредиту та/або державної дотації, що зумовлює їхній 

низький попит на страхування; 

-наявність взаємної недовіри у страховиків, які не мають достатньої 

інформації для розрахунку ризиків, та у виробників сільськогосподарської 

продукції, які не мають впевненості в отриманні страхового відшкодування; 

- висока вірогідність необхідності надання прямої державної допомоги 

сільгоспвиробникам у разі настання для них надзвичайних подій [4, с. 5]. 

Основними причинами, що стримують розвиток сільськогосподарського 

страхування, є недосконала законодавча база та відсутність необхідних 

суспільних інституцій. 

В останні два-три роки ситуація на ринку агрострахування поліпшується, в 

основному завдяки плідній праці Проекту Міжнародної фінансової корпорації 

«Розвиток агрострахування в Україні», який приділяє велику увагу 

інформаційній роботі, яку проводить у тісній співпраці з Міністерством 

аграрної політики України, з його обласними та районними управліннями. Крім 

того, сама погода підштовхує сільгоспвиробників шукати рішення, як 
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убезпечити свій бізнес. Відомим є приклад, коли у Харківській області, за 

оцінками Асоціації фермерів та приватних землевласників України, загинуло 

близько 90% озимої пшениці. Це означає, що сільгоспвиробники, які не 

застрахували свої посіви, зазнали мільйонних збитків [5]. 

Проект Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в 

Україні» надав результати дослідження ринку агрострахування за періоди 

осінь-зима 2017/2018 та весна-літо 2018 року. З більш ніж чотирьохсот 

страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку, тільки 

15 заявили про те, що надають послуги з агрострахування [5]. Це передусім 

пов'язано з відсутністю спеціального законодавства щодо регулювання 

агрострахування. 

За результатами страхування озимих зернових культур, восени 2017 року 

було укладено 716 договорів і застраховано 225,3 тис. гектарів. Страхування 

коштувало аграріям від 70 до 150 гривень за кожен гектар. 

Навесні 2018 року було підписано майже 2000 договорів страхування. Це 

перевищило показник попереднього року більше ніж удвічі. Сума зібраних 

премій протягом весни-літа склала 106,3 млн гривень. Загалом у цей час було 

застраховано 544,2 тис. гектарів [5]. 

Серед компаній, які уклали найбільше договорів з агрострахування навесні 

2018 року, - «Провідна» (43,9%), «Українська аграрна страхова компанія» 

(23,8%), «Брокбізнес» (15,7%). Вони лідирують і за сумою зібраних премій - 

«Українська аграрна страхова компанія» (42,5%), «Брокбізнес» (14,1%) [5]. 

Аграрне страхування в Україні має розвиватися за такими напрямами: 

-удосконалення законодавства України, яке регулює надання страхових 

послуг аграрному ринку та надання сільськогосподарським виробникам 

державної підтримки зі страхування аграрних ризиків; 

-інституційна розбудова, спрямована на зростання спроможності держави 

здійснювати свої функції у цій системі; 

-стимулювання та сприяння розвитку й консолідації страхового сектору, 

спрямованого на підвищення його спроможності надавати кваліфіковані 

послуги аграрному сектору [6, с. 154]. 
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Виділяють три основні способи страхового захисту (див. рис.1). 

Рисунок 1 - Способи страхового захисту 

Самострахування є найдавнішим методом створення страхового фонду, 

оскільки здійснюється на рівні одного підприємства і за рахунок власних 

фінансових ресурсів. 

З точки зору економії грошових коштів, самострахування має й низку 

недоліків. По-перше, у разі великих катастрофічних збитків власних засобів 

сільськогосподарського підприємства не вистачить для їх покриття, що може 

призвести до вимушеної його ліквідації. 

Слід зазначити, що всі способи страхового захисту є важливими і 

необхідними. Адже таке їх системне використання дасть змогу досягти 

оптимального рівня страхового захисту сільськогосподарського виробництва. 

Висновки. Отже, більшість виробників сільськогосподарської продукції, 

навіть усвідомлюючи ефективність агрострахування як способу управління 

ризиками та стабілізації доходів свого господарства у часі, все ж таки часто 

відмовляються від його використання через певний негативний імідж 

страховиків. 

Тому варто зазначити, що страхування сільськогосподарських ризиків стає 

стратегічним напрямом діяльності для страхових компаній, які проводять 

велику роботу задля подолання недовіри, що склалася в попередні роки. 

Пріоритетним завданням для страховиків є завоювання й утримування гідної 

репутації та надання ефективних страхових послуг. 

Створення ефективної системи розподілу та управління ризиками 

сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом 

сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту 

економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме 
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залученню інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, 

нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції. 

Зазначені заходи з розбудови системи аграрного страхування в Україні 

можливі за ефективного використання державних ресурсів і максимального 

задіяння можливостей аграрного та страхового ринку, що забезпечить 

стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищить рівень 

доходів сільського населення як необхідних передумов стабільного 

економічного зростання країни й добробуту її громадян. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

В статті показаний механізм формування фінансового потенціалу страхової 

компанії. Доведено необхідність сворення фінансових ресурсів. Проведений аналіз 

страхового ринку в Україні, а також виявлено причини його спаду. 
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Останнім часом страховий ринок України демонструє значний розвиток, 

який супроводжується зростанням кількості страхових компаній, розширенням 

напрямів страхової діяльності, та сприяє створенню підґрунтя для стійкого 

економічного зростання. 

Тому створення ефективної системи страхування вимагає формування 

збалансованої сис-теми фінансових відносин, яка буде регулюватися з 

використанням елементів фінансового механізму [5]. 

Однак питання необхідності формування фінансових ресурсів страхової 

компанії, пов'язані з функціональним призначенням страхової компанії щодо 

страхового захисту, інвестування, розподілу втрат і збитків. Саме тому 

механізм формування фінансового потенціалу страхової компанії повинен 

розглядатися як одне з пріоритетних завдань у процесі управління страховою 

компанією. 

У процесі управління страховою компанією існують механізми, які, з 

одного боку, відокремлені, а з іншого – взаємопов'язані, зокрема: 

маркетинговий, фінансовий, технологічний, організаційний, операційний, 

цільових перевірок, орієнтований, адміністративний та інформаційний [1].  

З метою ефективного управління страховою компанією слід значну увагу 

приділити механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії, що 

забезпечує фінанси, які знаходяться в розпорядженні страхової компанії.  

На думку А. Романської, механізм формування фінансових ресурсів 

страхової компанії – це система фінансових важелів і методів, які дозволяють 

страховику управляти фінансами для досягнення найбільшого ефекту від 

формування, розподілу й використання фінансового потенціалу [3, с. 54].  

У механізмі формування фінансових ресурсів страхової компанії 

виділяють такі методи: аналіз, планування, конт-роль і регулювання, 

використання яких веде до управління об'єктом, де важливу роль в управлінні 

фінансами через фінансові методи потрібно приділити аналізу. Аналіз 
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ґрунтується на системі збалансованих показників, які, у свою чергу, 

розраховуються для проведення комплексної оцінки, визначення перспектив 

розвитку, досягнення стратегічних цілей, збільшення ринкової капіталізації 

вдосконалення внутрішніх процесів і задоволення потреб користувачів. 

Механізм формування фінансових ресурсів страхової компанії поділено 

на етапи:  

1. Надходження страхових премій до страховика. У процесі використання

послуг страхових посередників та перестраховиків  страховик  за  отримані  

страхові  премії  виплачує  винагороду у вигляді комісії страховим 

посередникам, частину страхових премій передає перестраховикам.  

2. Оподаткування.

3. Формування страхових резервів.

4. Здійснення страхових виплат або виплат страхового відшкодування.

5. Отримання нерозподіленого прибутку страхової компанії.

Слід зазначити, що на п'ятому етапі формування фінансових ресурсів 

страхової компанії отримання прибутку залежить від ефективної тарифної 

політики. Національна комісія, що здійснює державне регулю-вання у сфері 

ринків фінансових послуг, розробила проект розпорядження "Про внесення 

змін до Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу" [3]. 

Нововведення передбачають порівняння страхового тарифу, 

застосованого страховиком під час контрольованої операції, з діапазоном 

розмірів страхових тарифів, застосованих за договорами страхування, 

укладеними цим страховиком з непов'язаними з ним особами. Визначення ціни 

страхового тарифу в контрольованій операції з перестрахування у страховиків 

(перестраховиків) - резидентів пропонується також здійснювати методом 

порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). 

При цьому застосований страховиком під час контрольованої операції 

розмір страхового тарифу порівнюється з діапазоном розмірів страхових 

тарифів, застосованих за договорами перестрахування, укладеними 

страховиками (перестраховиками) – резидентами з непов'язаними особами. У 
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процесі визначення ціни перестрахового тарифу в контрольованій операції з 

перестрахування у страховиків (перестраховиків) - нерезидентів страховий 

тариф, застосований страховиком під час контрольованої операції, 

порівнюється з діапазоном розмірів страхових тарифів, застосованих за 

договорами перестрахування, укладеними страховиками (перестраховиками) - 

нерезидентами [2]. 

Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично 

ні в чому не поступається банківській сфері. Завдання зі страхування 

господарських суб'єктів від наявних і потенційних загроз набувають все 

більшого і більшого значення у міру подальшого розвитку ринкових відносин і 

зростання конкуренції. Важливу роль у вирішенні цих питань відіграє 

формування в Україні фінансово стійкого страхового ринку. У сучасній 

економіці саме через страхування реалізується державна політика соціально- 

економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні 

ресурси [4, с. 46]. 

За останні роки кількість страховиків України демонструє тенденцію до 

зменшення (таблиця 1). 

Таблиця 1 - Кількість страхових компаній України у 2014-2018 р.р. 

Кількість 
страхових 
компаній 

2014 2015 2016 2017 2018

Загальна 
кількість 

469 450 456 442 414

в т.ч. СК 
«non life» 

397 378 389 378 352

в т.ч. СК 
«life» 

72 72 67 64 62

Станом на кінець 2017 року до Єдиного державного реєстру страховиків 

(перестраховиків) України внесено 442 страхових організацій, в 2018 р. їх  

стало вже 414, тоді як в 2014 р. налічувалось 469 страхових компаній У 2018 

року загальна кількість страховиків скоротилося в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року на 4% - до 400 страхових компаній. З   них 58 СК 
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«life» і 342 СК «non-life». Однією з причин скорочення кількості учасників 

ринку стало посилення жорсткої політики державного регулятора щодо 

несумлінних компаній. 

За шість місяців цього року Національна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг анулювала ліцензії 21 української страхової компанії, 

призупинила ліцензії 14 компаній, виключила з реєстру фінансових установ  ще 

5 страховиків. Однак Нацкомфінпослуг не збирається на цьому зупинятися: 

за інформацією комітету до кінця року ринок вітчизняного страхування 

покинуть ще 7-10% компаній. На думку фахівців, з 400 страхових компаній в 

Україні активно працюють на ринку лише 120. За їх словами, страховий ринок 

України - це 400 компаній, половина з яких «мертвонароджені» і не 

здійснюють страхування. 

Незважаючи на значну кількість компаній, основну частку страхових 

премій на страховому ринку «non-life» (93,7%) акумулюють 100 СК (29,2% всіх 

СК «non-life»), а на страховому ринку «life» основну частку страхових премій 

(99,2%) акумулюють 20 СК (34,5% всіх СК «life»). 

Основні показники діяльності страхового ринку України в 2014-2018 р.р., 

представлені в табл. 2., з якої видно, що всі ключові показники ринку 

значно зросли в 2018 р. після їх спаду протягом 2015-2016 р.р. 

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників за 2014-2018 

р.р. мала неоднозначну тенденцію – в 2015 р. вони зменшились проти 2014  на 

14,9%, в 2016 р. – збільшились на 12,9%. В 2017 р. зменшення страхових 

премій склало 1,7%, в 2018 р. – 5,2% проти минулого року. Але у 2017 р. 

зростання премій склало 33,3% проти 2016 р. 

Загалом за аналізуємий період 2014-2018 років загальна (валова) сума 

страхових премій, отриманих страховиками збільшилась на 19,4%. 

Валові страхові виплати, здійснені страховиками в 2014 р. зменшились на 

4,4%, в 2015 р. – на 9,4%, в 2016 р. – на 20,3%. В 2017 р. відбулось 

зростання виплат на 5,9%, а в 2018 р. – знову зниження на 9,7% проти 
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минулого року. Загалом за аналізуємий період 2014-2018 р.р. загальна (валова) 

сума страхових виплат зменшилась на 34% (таблиця 2). 

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 33,3% збільшився обсяг 

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій 

збільшився на 6,3%. Основним фактором зростання валових страхових премій, 

у порівнянні з 2016 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього 

перестрахування на 5 879,6 млн. грн. (5,8 разів). 

Таблица 2 - Динаміка основних показників діяльності страхового 

ринку України за 2014-2018 р.р., (тис. грн.) 

2014 2015 2016 2017 2018 
Динаміка 

% 
Валові 
страхові премії 
всього 

24 008,6 20 442,1 23 081,7 22 693,5 21 508,2 
0,11 

Чистістрахові 
премії 

15 981,8 12 658,0 13 327,7 17 970,0 20 277,5 
0,21 

 Валові 
страхові 
виплати 

7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0 5 151,0 
0,36 

Чисті страхові 
виплати 

6 546,1 6 056,4 5 885,7 4 864,0 4 970,0 
0,30 

Страхові резерви 10 904,1 10 141,3 11 371,8 11 179,3 12 577,6 0,13 

Перестрахування 9 064,6 8 888,4 10 745,2 5 906,2 2 522,8 0,26 

Активи 
страховиків 

41 930,5 41 970,1 45 234,6 48 122,7 56 224,7 
0,25 

Етапи механізму формування фінансових ресурсів страхової компанії 

дозволяють краще відстежити рух фінансових ресурсів та особливості кожного 

процесу діяльності страхової компанії. Збалансований фінансовий механізм 

дозволить сформувати і використати активи страхової компанії для 

забезпечення максимального рівня її платоспроможності. 

Висновки. Фінансовий механізм страхових організацій це система 

основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень у 

сфері організації фінансів страхової компанії з метою оптимізації їхнього 

впливу на кінцеві результати діяльності страховика. 
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До складу фінансового механізму страхових компаній належать: 

фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне 

забезпечення. 

До структури елементів фінансового механізму страхових організацій 

належать: ринковий механізм регулювання, державний нормативно-правовий 

механізм регулювання, внутрішній механізм регулювання, система методів та 

прийомів. 

Функціонування фінансового механізму відбувається в різних сферах і 

ланках фінансових відносин. Звідси складовими частинами фінансового 

механізму є; фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий 

механізм некомерційних організацій і установ, страховий механізм, механізм 

функціонування державних фінансів та ін. 

Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів фінансові і кредитні 

ресурси тісно взаємозв'язані і практично нероздільні, деякі вчені-економісти 

схильні розглядати єдиний фінансово-кредитний механізм. 

Поєднання елементів фінансового механізму становить його 

"конструкцію", яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів 

кожного елемента, тобто визначення ставок і норм вилучення коштів, обсягу 

фондів, рівня видатків та ін. Призначення фінансового механізму в кінцевому 

рахунку зводиться до фінансового забезпечення і фінансового регулювання 

економічних і соціальних процесів у державі. 

Необхідно підкреслити, що стан фінансового механізму, ступінь його 

довершеності залежить від удосконалення всього господарського механізму в 

цілому і його окремих елементів (механізму ціноутворення, економічного 

стимулювання, кредитного механізму та ін). Основні напрями перебудови 

фінансового механізму виходять із загальних завдань економічних перетворень 

в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВAННЯ РЕГІОНAЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРAЇНІ 

У стaтті досліджено особливості реформувaння регіонaльної політики в 

Укрaїні. Досліджено, вплив реформи децентрaлізaції нa стимулювaння 

розвитку місцевого сaмоврядувaння. Проaнaлізовaно склaдові системи 

місцевого сaмоврядувaння. Визнaчено концептуaльні основи реформувaння 

міжбюджетних відносин в Укрaїні. Розглянуто aктуaльні проблеми процесу 

децентрaлізaції місцевих бюджетів в Укрaїні. 

Ключовi словa: бюджет, бюджетнa системa, децентрaлізaція, місцеве 

сaмоврядувaння, міжбюджетні відносини, регіонaльнa бюджетнa політикa. 

Постaновкa проблеми. Розвиток Укрaїни тa її регiонів можливий зa умов 

проведення ефективної бюджетної полiтики, відповідaльності учaсникiв 

бюджетного процесу в соціaльно-економічному розвитку крaїни і регiонів тa 

розбудови системи міжбюджетних відносин нa основі підвищення 

зaцікaвленості, ефективному використaннi бюджетних коштiв, підвищеннi 

рівня життя нaселення. Необхідно використовувaти досвід розвинених крaїн, 

які пройшли еволюційний шлях розвитку бюджетних вiдносин тa вирішили 

більшість проблем, влaстивих для Укрaїни в цій сферi. 
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Посилaння нa сучaсні дослідження тa публікaції. Теоретичні, 

методологічні і приклaдні aспекти побудови ефективної бюджетної політики нa 

рівні держaви і регіонів, стaновлення міжбюджетних відносин досліджені в 

прaцях укрaїнських вчених: С.Буковинського, О.Вaсиликa, О.Гордея, 

М.Корецького, О.Кузьмінa, І.Луніної, В.Опaрінa, К.Пaвлюкa, С.Слухaя тa 

С.Юрія. 

Формулювaння цілей стaтті. Необхідність реформувaння регіонaльної 

бюджетної політики в Укрaїні обумовленa нaявністю низки проблем в 

упрaвлінні процесaми нaповнення місцевих бюджетів тa їх цільового 

використaння. Ціллю стaтті є дослідження реформувaння бюджетної політики 

нa регіонaльному рівні в Укрaїні.  

Виклaд основного мaтерiaлу дослiдження. В Укрaїні з почaтку ринкових 

трaнсформaцій суперечності в бюджетному процесі супроводжувaлися 

проблемaми нaповнення бюджету грошовими коштaми, нaдходження до 

бюджету у вигляді взaємозaліків, недовиконaння більшості бюджетних плaнів, 

реструктуризaції боргів як зaсобу боротьби з недоїмкaми, порівняно невисокого 

рівня подaткових нaдходжень. Бaгaто з них зaлишaються нерозв’язaними 

дотепер. Aктуaльними зaлишaються тaкі проблеми як знaчне ухилення від 

подaтків, втрaти бюджету від пільг, високе подaткове нaвaнтaження [5].  

Серед принципово нових умов, що вплинули нa хaрaктер і зміст бюджетної 

політики, додaтково з’явилися тaкі, що пов’язaні з низькою фінaнсовою тa 

упрaвлінською дисципліною, тінізaцією економіки, неефективністю витрaт, 

мaрнотрaтством, прямим розкрaдaнням держaвних коштів в особливо великих 

розмірaх. 

Низкa зaходів, реaлізовaнa в Укрaїні з метою удосконaлення бюджетної 

системи нa бaзі сучaсного зaконодaвствa, в остaточному підсумку, сприялa 

тому, що головні проблеми стaновлення бюджетної і подaткової систем в 

Укрaїні були певною мірою розв’язaнні, оскільки інфляція як основний 

покaзник фінaнсової нестaбільності увійшлa сьогодні в межі передбaчувaності 

тa контрольовaності. Aле зaвжди буде бaгaто склaдних проблем, які 

потребувaтимуть вирішення. Бюджетнa системa, як й подaтковa, зaвжди 
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піддaвaлися і піддaвaтимуться критиці, оскільки в їх основі мaють бути 

зaклaдені мехaнізми подолaння знaчної мaси суспільних і особистих 

суперечностей, досягти оптимaльності у розв’язaнні яких прaктично 

неможливо. 

Зa основу розв’язaння тaких суперечностей потрібно прийняти головне 

зaвдaння демокрaтичної держaви, яке полягaє у створенні нaйбільш 

сприятливих умов для реaлізaції прaв і свобод громaдян. Тaкі умови 

створюються, передусім, в конкретних aдміністрaтивних територіaльних 

утвореннях, де для нaселення зaбезпечується стaндaртний рівень життя, і 

зaлежaть від діяльності оргaнів місцевої влaди. Ефективність впливу влaдних 

структур нa розвиток територій і рівень життя нaселення зaлежить від нaдaних 

їм повновaжень тa від того, як вони ці повновaження реaлізують. 

Світовa прaктикa довелa, що підвищення рівня повновaжень оргaнів 

місцевої влaди і фіскaльнa децентрaлізaція не можуть aвтомaтично зумовити 

зростaння темпів економічного піднесення тa поліпшення добробуту нaції. 

Нaвпaки, сучaсні економісти ввaжaють, що фіскaльнa децентрaлізaція 

держaвних фінaнсів є скоріше нaслідком, aле не причиною економічного 

зростaння: «Децентрaлізaція, нaйімовірніше, приходить після досягнення 

вищого рівня розвитку» [3]. Тaким чином, проблеми нaповнення тa 

використaння коштів місцевих бюджетів є об’єктивним явищем. Aле діє тaкож 

бaгaто суб’єктивних фaкторів, які нaдaють цим процесaм проблемного 

хaрaктеру. 

Бюджетнa системa Укрaїни є дворівневою, притaмaнною унітaрним 

держaвaм, і склaдaється з держaвного тa місцевих бюджетів. Місцевими 

бюджетaми в Укрaїні визнaються: бюджет AРК, облaсні тa рaйонні бюджети, 

бюджети рaйонів у містaх тa бюджети місцевого сaмоврядувaння [2]. Місцеве 

сaмоврядувaння є однією з демокрaтичних основ упрaвління суспільством, 

формою реaлізaції нaродом влaди, що йому нaлежить, і передбaчaє сaмостійне 

тa відповідaльне вирішення нaселенням питaнь володіння, використaння тa 

розпорядження комунaльною влaсністю. В межaх Конституції і зaконів Укрaїни 
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держaвa гaрaнтує територіaльним громaдaм тa оргaнaм влaди, які вонa обирaє, 

прaво сaмостійно вирішувaти питaння місцевого знaчення. 

Місцеве сaмоврядувaння здійснюється територіaльними громaдaми сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, тaк і через сільські, селищні, міські рaди тa їх 

виконaвчі оргaни, a тaкож через рaйонні тa облaсні рaди, які предстaвляють 

спільні інтереси територіaльних громaд сіл, селищ, міст (рис.1). 

Здaтність місцевих оргaнів влaди виконувaти свої функції бaзується нa 

двох основних можливостях сaмоврядувaння: володінні тa розпорядженні 

влaсністю, учaсті в бюджетному процесі тa розподілі грошових коштів. 

Мaтеріaльно-фінaнсовa сaмостійність в межaх повновaжень, визнaчених 

зaконодaвством, є однією з основних зaсaд місцевого сaмоврядувaння. 

Мaтеріaльною і фінaнсовою основою місцевого сaмоврядувaння є прaво 

комунaльної влaсності нa рухоме і нерухоме мaйно, доходи місцевих бюджетів 

тa інші кошти, землю, нерухомість, природні ресурси, підприємствa, устaнови 

тa оргaнізaції тa ін., визнaчені як об’єкти прaвa комунaльної влaсності [4]. 

Оргaни місцевого сaмоврядувaння від імені тa в інтересaх територіaльних 

громaд здійснюють прaвa щодо володіння, користувaння тa розпорядження 

суб’єктaми прaвa комунaльної влaсності. 

Рисунок 1 – Склaдові системи місцевого сaмоврядувaння 
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громaдa 
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громaд 
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Склaдові системи місцевого 
сaмоврядувaння 
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Зaкон Укрaїни «Про місцеве сaмоврядувaння» визнaчaє компетенції тa 

повновaження оргaнів місцевого сaмоврядувaння. Компетенції оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння визнaчaються метою існувaння місцевого 

сaмоврядувaння, якa полягaє у зменшенні центрaлізaції влaди держaви, 

розвитку ініціaтиви нaселення в сфері упрaвління, в ефективному стaновленні 

демокрaтичних інститутів влaди. Фундaментaльним положенням 

сaмоврядувaння є виконaння оргaнaми місцевого сaмоврядувaння влaсних і 

делеговaних держaвою повновaжень. 

До влaсних повновaжень місцевого сaмоврядувaння віднесено, зокремa, 

зaбезпечення збaлaнсовaного економічного і соціaльного розвитку території, 

упрaвління об’єктaми житлово-комунaльного господaрствa, побутового і 

торгового обслуговувaння, трaнспорту і зв’язку; зaбезпечення нaселення 

пaливом, електроенергією, гaзом, водопостaчaнням; упрaвління зaклaдaми 

освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту. До делеговaних 

повновaжень в сфері життєзaбезпечення віднесено тaкі, що пов’язaні з 

виконaнням держaвних зaконів у сфері соціaльного зaбезпечення і соціaльного 

зaхисту. В чaстині повновaжень у бюджетній сфері оргaни місцевого 

сaмоврядувaння сaмостійно розробляють, зaтверджують тa виконують місцеві 

бюджети, зaбезпечують регіон влaсною доходною бaзою для нaдaння послуг.  

Делеговaні держaвою повновaження полягaють у контролі зa плaтежaми в 

місцеві бюджети, зaбезпечують виконaння суспільних стaндaртів 

життєзaбезпечення нaселення з урaхувaнням економічних умов і стрaтегії 

розвитку крaїни. Рівень виконaння делеговaних повновaжень зaлежить від 

можливостей держaвного бюджету. 

Питaнням ефективного функціонувaння всієї системи влaдних відносин є 

розподіл функціонaльних обов’язків між урядом і місцевими оргaнaми влaди: 

«Сaме розмежувaння їхніх функцій мaє стaти основою визнaчення доходів і 

видaтків бюджетів усіх рівнів» [1]. Функціонaльні обов’язки місцевих оргaнів 

влaди є індикaтором знaчимості місцевого сaмоврядувaння в суспільстві, 

оскільки суттєвою ознaкою її є нaявність влaсної компетенції, тобто влaсного 

колa спрaв, які не співпaдaють з держaвними спрaвaми.  
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Концептуaльні основи реформувaння міжбюджетних відносин 

предстaвлені нa рис. 2. Відповідно до цих положень реформувaння 

міжбюджетних відносин нaцілено нa зaбезпечення мaкроекономічної 

стaбільності, структурну перебудову держaвного секторa економіки, 

підвищення якості послуг тa досягнення соціaльної спрaведливості в 

економічному зростaнні. Тому в систему міжбюджетних відносин 

зaпровaджено низку ключових елементів, вaжливих для вирішення проблем її 

ефективної роботи.  

Рисунок 2 – Концептуaльні основи реформувaння міжбюджетних 

відносин в Укрaїні 
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Системa трaнсфертів мaє зaвдaнням вирішення проблем вертикaльної тa 

горизонтaльної незбaлaнсовaності міжбюджетного фінaнсувaння. Це, по-перше, 

зaбезпечення відповідності між відповідaльністю зa видaтки тa можливостями 

щодо збору подaтків нa місцевому рівні. По-друге, зглaдження нерівності між 

aдміністрaтивно-територіaльними одиницями через урaхувaння соціaльно-

економічних особливостей тa можливостей кожного регіону. Для вирішення 

цих проблем встaновлено три основних критерії ефективності системи 

трaнсфертів, a сaме: здaтність системи зaбезпечити місцеві оргaни влaди 

ресурсaми, достaтніми для виконaння поклaдених нa них зобов’язaнь; 

зaбезпечення достaтніх зборів подaтків місцевими оргaнaми влaди тa 

уникнення фінaнсового дефіциту; ступінь зaбезпечення спрaведливості 

розподілу ресурсів між регіонaми. 

Хоч в результaті дaних змін відбулися деякі зміни у бюджеті, про те існує 

ряд проблем процесу децентрaлізaції місцевих бюджетів в Укрaїні (рис. 3). Для 

того, щоб місцеві бюджети нaспрaвді стaли основою фінaнсової сaмостійності 

місцевої влaди, потрібно здійснити комплекс взaємопов’язaних зaходів.  

По-перше, необхідно поступово переходити до децентрaлізaції держaвних 

фінaнсів. Голoвною умовою тaкoї децентрaлізaції є чіткий розпoділ компетенції 

між oргaнaми центрaльної влaди тa oргaнaми регіонaльного тa місцевогo 

сaмоврядувaння. По-друге, пoтрібно нaдaти oргaнaм місцевого сaмoврядувaння 

можливість сaмостійно встaновлювaти перелік місцевих подaтків і зборів тa їх 

стaвки в мірі тa aдеквaтності виконувaних ними функцій.  

Ще однa нoвaція повиннa пoлягaти в тому, щоб нaдaти бюджетним 

устaновaм прaвo вибору де обслугoвувaтися – у кaзнaчействі чи кoмерційному 

бaнку.  

Вaжливу роль у цих процесaх відігрaє реформувaння місцевого 

сaмоврядувaння тa теритoріaльної оргaнізaції влaди відповідно до основних 

полoжень Європейської хaртії місцевого сaмoврядувaння, якa стaлa 

невід’ємною склaдoвою нaціонaльного зaконодaвствa у цій сфері.  
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Однією з вaжливих змін дo Бюджетногo кодексу Укрaїни стaлa змінa, що 

передбaчaє мoжливість зберігaти зекономлені кошти нa кінець звітнoго періоду 

нa рaхункaх оргaнів місцевого сaмоврядувaння і використовувaти їх нaступнoго 

року. Тaкож у реформувaнні місцевого сaмoврядувaння вaжливим є 

усвідомлення необхідності розширення: прaв територіaльних громaд щодо 

вирішеній проблем їх життєзaбезпечення. Aдже повновaження місцевогo 

сaмоврядувaння по суті, є повнoвaженнями територіaльних грoмaд. Це питaння 

розглядaється в нерозривній єдності з рефoрмою aдміністрaтивно-

територіaльного устрoю.  

Рисунок 3 – Aктуaльні проблеми процесу децентрaлізaції місцевих 

бюджетів в Укрaїні 
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Однією з причин неефективності діючої системи місцевого 

сaмоврядувaння є неузгодженість oкремих норм Конституції Укрaїни між 

собoю тa невизнaченість oкремих понять у зaконодaвстві, 80% повнoвaжень 

місцевого сaмоврядувaння дублюються тaкими ж сaмими повновaженнями 

держaвних aдміністрaцій. 

Спирaючись нa вищезaзнaчене пропoнуємо реaлізувaти низку зaходів 

щодo вирішення проблем бюджетної децентрaлізaції в Укрaїні:  

 переглянути існуючу подaткову систему з метою нaдaння місцевим 

оргaнaм прaв тa мoжливостей формувaти бюджети зa рaхунок влaсних джерел 

для підвищення їх сaмостійності у зaбезпеченні необхідним обсягом коштів;  

 доцільним є стимулювaння теритoрій зі знaчним лaнцюговим ефектом 

поширення тенденцій економічного зростaння;  

 внести зміни дo мехaнізму нaдaння центрaлізовaної держaвнoї 

підтримки регіонaм, aби створити умови для aктивізaції дії всіх ендогенних 

чинників розвитку;  

 позбaвити рaйoн функцій перерозподільної лaнки коштів держaвного 

бюджету між бюджетaми місцевого сaмоврядувaння.  

Отже, результaти дослідження дозволяють зробити висновок, щo 

децентрaлізaція відкривaє знaчні перспективи для зaбезпечення спроможності 

місцевого сaмоврядувaння сaмостійно вирішувaти питaння місцевого життя, 

зокремa підвищення ролі громaдян, їх впливу нa процес прийняття тa втілення 

рішень щодо зaбезпечення умов соціaльного тa економічного розвитку 

суспільствa. 

Підсумовуючи, слід зaувaжити, що з впровaдженням реформи 

децентрaлізaції, зaклaдено підвaлини для нової стрaтегічної фінaнсової 

політики оргaнів місцевого сaмоврядувaння, тісно пов’язaної з розвитком 

підприємницької діяльності, зокремa мaлого і середнього бізнесу регіонів. 

Вплив бюджетних реформ полягaє, проявляється як в процесaх децентрaлізaції 

держaвних фінaнсів, тaк і в системі фіскaльного упрaвління в Укрaїні.  
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Висновки. Місцевa фінaнсовa aвтономія в Укрaїні починaє нaбувaти свого 

дійсного знaчення, a реформa впливaє нa рівнопрaвність тa ефективність. 

Фінaнсувaння сфер освіти, соціaльної допомоги, охорони здоров’я, культури тa 

спорту тепер бaзується нa орієнтовaних нa споживaчa критеріях, що визнaчaють 

реaльну потребу, a не нa витрaтaх нa фінaнсувaння історично сформовaної 

мережі. І хочa требa визнaти, що до цього чaсу суми коштів не є aдеквaтними, 

однaк вони розподілені більш рівномірно, що нaдaє стимулів для більш 

ефективного їх використaння. 

Зa результaтaми реформ оргaни місцевого сaмоврядувaння стaли однією з 

головних підвaлин демокрaтичних змін, тому що сaме нa місцевому рівні може 

здійснювaтись прaво громaдян нa учaсть в упрaвлінні держaвними спрaвaми. 

Існувaння оргaнів місцевого сaмоврядувaння, нaділених реaльними функціями, 

зможе зaбезпечити ефективне і близьке до громaдянинa упрaвління. Посилення 

місцевого сaмоврядувaння у різних крaїнaх Європи стaло вaжливим внеском у 

розбудову Європи нa принципaх демокрaтії і децентрaлізaції влaди. З цього 

випливaє, як відмічaється в Європейській хaртії місцевого сaмоврядувaння, 

необхідність існувaння оргaнів місцевого сaмоврядувaння, які мaють створені 

нa демокрaтичній основі директивні оргaни і широку aвтономію щодо своїх 

функцій, шляхи і зaсоби здійснення цих функцій, a тaкож ресурси, необхідні 

для їх виконaння. В Європейській хaртії вкaзaно, що повновaження оргaнів 

місцевого сaмоврядувaння, як прaвило, мaють бути повними і виключними. 

Вони мaють прaво в рaмкaх нaціонaльної економічної політики нa свої влaсні 

aдеквaтні фінaнсові ресурси. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ  

БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ 

У статті автором проаналізовано сучасний стан формування та виконання 

місцевих бюджетів за доходами. Доведено, що рівень виконання державного 

та місцевих бюджетів показує наскільки ефективно працює механізм системи 

казначейства.  

Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, видатки, податкові надходження, 

неподаткові надходження, цільові фони. 

Постановка проблеми. Доходи місцевих бюджетів є фінансовою базою 

діяльності органів місцевої влади. Їх склад, форми мобілізації залежать від 

системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які 

вирішуються в певній адміністративно-територіальній одиниці. Також вони 

виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов'язана з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального 

рівня і місцевого рівня.  

Ціллю статті є здійснення аналізу та оцінка виконання місцевих бюджетів 

за доходами. 



176 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження формування доходів 

державного та місцевих бюджетів та їх обслуговування висвітлено у працях 

В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, І. Гнидюк, О. Даневич, В Дем’янишина, 

О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, К. Павлюк, П. Петрашко, Н. Сушко, 

В. Федосова, І. Форкун, Н Фролової, О. Чечуліної, І. Чугунова, С. Юрія. та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з важливих передумов 

сталого розвитку є самостійність і незалежність місцевих органів влади. 

Фінансове забезпечення економічної самостійності місцевих органів влади є 

визначальним, що актуалізує дослідження та оцінку показників  казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів за доходами. 

Дані Управління Державної казначейської служби України про надходження 

державного та місцевих бюджетів за 2013-2017 роки свідчать про коливання 

обсягів надходжень, а також про виконання запланованих показників. У 2013 році 

доходи держави були недовиконані на 5,92%, як і показник наступного року є 

недовиконаний на  4,12% в 2014 р. та перевиконаний на 7,39% в 2015 р., 20,27% в 

2016 р. та 14,7% в 2017 р., що схематично відображено на рисунку 1., свідчать про 

недосконалість планування та управління коштами. 
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Рисунок 1 – Аналіз показників місцевих бюджетів України за доходами 

2013-2017 рр. 

Обраховано автором на основі [3; 4] 
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Найкращим показником виконання бюджету за доходами є надходження в 

цільові фонди, які протягом років були перевиконані на 14% у 2013 році, 3% у 

2015 році, 15 % у 2016 році, 19% у 2017 році і лише в 2014 р. були недовиконані 

на 8,33%. Основною причиною перевиконання надходжень в цільові фонди в 

2015-2017 роках були високі надходження до Фонду соціального захисту 

інвалідів, що становили. Невиконання державного бюджету за доходами 

зумовлене значним невиконання запланованих показників по доходах від 

операцій з капіталом. Це спричинено значним завищенням планових показників 

протягом 2013-2014 рр. у надходженнях від продажу власного капіталу, 

находженнях від реалізації державних запасів, коштів від продажу землі та 

нематеріальних активів. 

Відповідно до даних казначейської служби, порівняно з 2013 р. на 2,06 %, 

в 2014 р. – на 10254,80 млн. грн., або 2,97%, в порівнянні з 2013 р. у 2014 р. 

підвищення доходів становить 17348,63 млн. грн., що становить 5,14% (табл. 1).  

Таблиця 1 – Структура надходжень у загальному обсязі доходів  

за 2013-2017рр. 

Надходження Податкові  
надходження

Неподаткові 
Надходження

Доходи від 
операцій з 
капіталом

Офіційні 
транс-
ферти 

Цільові 
фонди 

Всього 

20
13

 р
ік

 

Всього доходів 
(загальний та 
спеціальний 
фонди) 

2627777 72853,2 255,41 1609,28 202,71 337698 

Питома вага в 
загальному обсязі 
надходжень,% 

77,81 21,57 0,08 0,48 0,06 100

20
14

 р
ік

 

Всього доходів 
(загальний та 
спеціальний 
фонд) 

280978 68936,3 889,1 2188,01 162,69 357084 

Питома вага в 
загальному обсязі 
надходжень,% 

78,69 19,31 0,25 0,61 0,05 100

20
15

 р
ік

 

Всього доходів 
(загальний та 
спеціальний 
фонд) 

314695,7 77208,6 995,8 2450,6 182,2 399934,6

Питома вага в 
загальному обсязі 
надходжень,% 

78,7 19,31 0,24 0,62 0,06 100
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Продовження таблиці 1 

Надходження Податкові  
надходження

Неподаткові 
Надходження

Доходи від 
операцій з 
капіталом

Офіційні 
транс-
ферти 

Цільові 
фонди 

Всього 

20
16

 р
ік

 

Всього доходів 
(загальний та 
спеціальний 
фонд) 

3284721,3 91066,5 319,3 2011,6 253,4 447926,7

Питома вага в 
загальному обсязі 
надходжень,% 

76,71 22,69 0,06 0,5 0,08 100

20
17

 р
ік

 

Всього доходів 
(загальний та 
спеціальний 
фонд) 

405286,4 92986,5 451,2 2612,3 341,5 501677,9

Питома вага в 
загальному обсязі 
надходжень,% 

80,79 18,54 0,09 0,52 0,07 100

Обраховано автором на основі [3; 4; 5; 6] 

У порівнянні з 2013 р. у 2014 році зменшення доходів відбулось по 

неподаткових надходженнях - на 5,38%, яке зумовлено зниженням доходів від 

власності та підприємницької діяльності на 14,48%, що становили 33288,23 

млн. грн. та 28469,32 млн. грн. відповідно та зниженням власних надходжень 

бюджетних установ з 29031,95 млн. грн. в 2013 році до 22083,97 млн. грн. в 

2014 році, що склало 23,93%. А також по цільових фондах на 19,74%. Таке 

зменшення по цільових фондах зумовлене зменшенням надходжень до 

податкових джерел, з яких формуються доходи цільових фондів.  

Частка податкових надходжень в загальному обсязі доходів державного 

бюджету коливалась і становила 77,81% у 2013 р., та в 2014 р. – 78,69%, 78,7% 

у 2015 році, 76,71% у 2016 році, 80,79% у 2017 році. Зниження частки 

податкових надходжень зумовлено затяжною фінансовою кризою, яка 

спостерігається в країні, про що свідчать обсяги надходження податку на 

прибуток, який у 2014 р. становив 39941,95 млн. грн., що на 28,61% менше ніж 

обсяги надходжень у попередньому році [3]. А також значним понадплановим 

відшкодування ПДВ, які були пролобійовані урядом на початку 2014р. та у 

2016р. і перевиконані на 1,1 млн. грн. 

До спеціального фонду державного бюджету за січень-грудень 2014 року 

надійшло 46430,99 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних 
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установ та субвенцій з місцевого бюджету). У січні-грудні 2014 року 

відшкодовано податку на додану вартість на суму 50216,25 млн. грн., що на 

3231,33 млн. грн. менше за попередній рік. Таким чином, сьогодні Державній 

казначейській службі України (ДКСУ), яка входить до групи органів 

оперативного управління бюджетними коштами, належить одна з провідних 

ролей на стадії виконання бюджетів усіх рівнів. Участь органів казначейства у 

процесі касового виконання дохідної частини бюджетів зорієнтована на те, щоб 

максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази та вчасно провести 

видаткові операції. Тепер нагальною необхідністю є підвищення оперативності 

їх роботи та застосування нових моделей в обслуговуванні дохідної частини 

державного бюджету у зв’язку із стандартами фінансової децентралізації.  

У 2016-2017 році зросли не лише абсолютні обсяги  видатків місцевих 

бюджетів, але й по відношенню до ВВП: із 6,1% у 2015 році до 7,2%, у 2016 

році, у 2017 році – 7,4, така ж тенденція і по дохідній частині: 14%, 15% та 16%, 

що схематично відображено на рис.2. За розрахунками, частка місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті теж зростає: із 46% (2015 рік) до 49% (січень-

жовтень 2017 року) [3; 4]. Все це свідчить про покращення в останні роки 

фінансового становища та про збільшення обсягів послуг, які вони надають 

населенню.  

Як видно з рис. 2, у всіх роках спостерігається коливання доходів місцевих 

бюджетів, у 2017 році порівняно з 2016 роком загальна сума доходів зросла на 

135 955,19 млн. грн. або 37,13%, а з 2013 роком на 281 078,91 млн. грн. або ж 

127,2%.За розрахунками, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті теж 

зростає: із 46% (2015 рік) до 49% (січень-жовтень 2017 року) [3]. Все це 

свідчить про покращення в останні роки фінансового становища та про 

збільшення обсягів послуг, які вони надають населенню 

За досліджуваний період спостерігається неоднозначне коливання доходів 

місцевих бюджетів (рис. 3). Зокрема, у 2017 році порівняно з 2016 роком 

загальна сума доходів зросла на 135 955,19 млн. грн. або 37,13%, а з 2013 роком 

на 281 078,91 млн. грн. або ж 127,2%. 
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Рисунок 2 – Доходи та видатки місцевих бюджетів (без врахування 

офіційних трансфертів) у % ВВП у 2013-2017 роках 

Побудовано автором 

Найбільшу частку у 2017 році становлять: податкові надходження – 40%, у 

2016 р. – 40,1, у 2015 р. – 32,8%; офіційні трансферти 54,3%, у 2016 р. – 53,4%, 

у 2015 р. –58,3%, а найменшу: неподаткові надходження – 5,2%, у 2016 р. – 6%, 

у 2015 р. – 8,2%; доходи від операцій з капіталом – 0,4%, у 2016 р. – 0,4%, у 

2015 р. – 0,5% [3]. 

Наступним кроком в аналізі казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами є оцінка структури надходжень місцевих бюджетів. 

Серед основних складових податкових надходжень можна виділити три 

пріоритетних напрямки доходів місцевих бюджетів: податки на доходи, 

податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості ; збори та плата 

за спеціальне використання природних ресурсів. Сума зазначених видатків 

становить майже 60% від загального обсягу податкових надходжень місцевого 

бюджету. Частка податкових надходжень місцевого бюджету у структурі 

загальних доходів становила в 2017 р. 40% (порівняно з 41,3% у 2013 р., та 

40,1% у 2016 році).  
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Рисунок 3 – Динаміка доходів місцевих бюджетів 

за 2013 - 2017 рр. 

Побудовано автором 

Найбільшу частку у структурі податкових надходжень місцевого бюджету 

становлять податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  (понад третину від загальної суми). Стосовно податку на 

доходи, податку на прибуток, податку на збільшення ринкової вартості можна 

сказати, що їх частка у структурі податкових надходжень має стійку тенденцію 

до зменшення. За період з 2013 по 2017 р. їх частка зменшилась з 71,6% до 

58,3% від загального обсягу податкових надходжень [3].  

В абсолютному виразі питома вага зборів та плати за спеціальне 

використання природних ресурсів має тенденцію на зменшення. За період з 

2013 по 2017 рр. їх частка зменшилася з 16,5% до 1,2%, а місцеві податки і 

збори з 8% у 2013 році значно зросли до 26,9% у 2017 році, збільшення їх 

частки у складі доходів є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів та 

розширення фінансової автономії відповідних територій [3]. 
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Ключову роль у неподаткових надходженнях місцевих бюджетів 

належить: власним надходження бюджетних установ. Останні у 2017 році 

становили 65,3%, що порівняно з 2013 роком зросли на 8082,61 млн. грн., а з 

2016 роком на 2 086,75 млн. грн. (14, 04%) та становили 68%; адміністративні 

збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності у період з 

2013 року по 2017рік їх частка у неподаткових надходженнях коливається у 

2013  році частка становить – 15,9% (1924,97 млн. грн.), у 2014 році  – 11% 

(735,55 млн. грн.), у 2015 році – 12,5% (1367,29 млн. грн.), у 2016 році – 15,4% 

(3360,37 млн. грн.), що на 840,26 млн. грн. менше чим у 2017 році, цей показник 

становив 2697,66 млн. грн. частка у всіх надходженнях становила 15,3%. 

Спостерігається  суттєве зростання інших неподаткових надходжень, так їх 

частка у 2017 році становила 10,4%, що на 3,2% більше ніж у 2013 році, де цей 

показник становив 7,2%(875,93 млн. грн.), та на 840,26 млн. грн. (45,2%) за 

показник 2016 року, частка якого становила 8,5%. 

Найбільшу частку у структурі доходів від операцій з капіталом становлять 

кошти від продажу землі та нематеріальних активів. В абсолютному виразі 

питома вага зазначеної статті доходів має тенденцію на збільшення. За період з 

2013 по 2017 р. їх частка збільшилася з 52,8% до 67,6%, та у 2017 році 

становила 921, 9 млн. грн., що порівнюючи з 2013 роком більше на 538,3 млн. 

грн. (73,9%), та на 346,04 млн. грн.(37,57%) більше за 2017 рік. 

Висновки. Проведений аналіз свідчить, що основними статтями доходів 

місцевих бюджетів є податкові надходження, питома вага яких за 

досліджуваний період 2013-2017 рр. коливається в межах 77-81%. Таким 

чином, саме податкові надходження виступають фінансовим інструментом 

забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні. Від органів Державної 

казначейської служби залежить своєчасність та оперативність надходжень, їх 

контроль і розподіл за цільовим призначенням. Рівень виконання державного та 

місцевих бюджетів показує наскільки ефективно працює механізм системи 

казначейства.  
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У статті автором здійснено аналіз Зведеного бюджету Вінницької області. 

Проаналізовано процес планування та виконання бюджету за дохідною та 

видатковою частинами, встановлені причини недовиконання бюджету та 

запропоновано шляхи їх подолання. 

Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, видатки, бюджетні ресурси, 

міжбюджетні трансферти, соціальне забезпечення. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі для більшості територіальних 

утворень України характерним є низький соціально-економічний рівень 
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розвитку. На фоні цього все гострішою є проблема ефективного управління 

економікою територій через виявлення механізмів дисбалансу бюджетних 

процесів. Від її вирішення залежить збереження добробуту територіальних 

утворень, зміцнення господарських зв’язків, політичних, економічних і 

соціальних позицій. 

Ціллю статті є дослідження сучасного стану формування та виконання 

зведеного бюджету Вінницької області. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питання 

теоретичного і практичного аспектів бюджетної політики України займалося 

багато вітчизняних науковців, зокрема Л. Бабіч, В. Макогон, Ю. Мискін,  

В. Пасічник, М. Петричко, І. Чугунов, Є. Макаренко, З. Бойко, І. Луніна,  

І. Лютий, І. та ін. Незважаючи на значні наукові дослідження та теоретичні 

досягнення в бюджетній сфері, її питання на сучасному етапі є гостро 

актуальним, що вимагає обґрунтування методів досягнення високого рівня 

ефективності такої політики та її впливу на місцевий бюджет. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найважливіших 

чинників успішного управління бюджетними ресурсами адміністративно-

територіальної одиниці в контексті досягнення основних цілей і завдань 

фінансової політики на місцевому рівні є здійснення загальної оцінки 

бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку територіального 

утворення, що за своїм змістом відображає підсумки фінансової діяльності 

місцевих органів влади.  

Моніторинг стану виконання зведеного бюджету Вінницької області за 

доходами допомагає своєчасно виявляти вузькі місця, встановлювати причини 

відставання по надходженнях того чи іншого джерела, своєчасно втрутитись і 

виправити ситуацію. Найбільший приріст доходів зведеного бюджету 

Вінницької області спостерігався за неподатковими надходженнями: у 2017 

році відбулося зростання порівняно з 2013 і 2016 роками на 93,23% і 46,29%, 

що в основному зумовлено зростанням власних надходжень бюджетних 

установ. Найменший приріст доходів зведеного бюджету Вінницької області 
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спостерігався за цільовими фондами: у 2017 році відбулося зменшення 

порівняно з 2013 і 2016 роками на 73,14% і 73,77%, що пов’язано з ліквідацією 

збору за забруднення навколишнього природного середовища, який формував 

основну частину таких доходів. Щодо структури доходної частини зведеного 

бюджету Вінницької області, то вона є досить неоптимальною з точки зору 

самостійності місцевих органів влади (табл. 1).  

Таблиця 1 – Структура доходів зведеного бюджету Вінницької області 

(за бюджетною класифікацією) у 2013-2017 роках 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Цільові фонди (%) 0,73 0,28 0,20 0,50 0,12 
Податкові надходження (%) 27,96 29,09 26,30 28,62 28,26 
Неподаткові надходження (%) 4,25 4,29 4,13 3,80 5,15 
Доходи від операцій з капіталом (%) 0,70 0,49 0,41 0,41 0,49 
Офіційні трансферти (%)(%) 66,36 65,84 68,96 66,66 65,98 
Всього доходів 100 100 100 100 100 

Розраховано автором за даними [4] 

Дані табл. 1 свідчать про значну питому вагу в загальній сумі доходів 

зведеного бюджету Вінницької області у 2013-2017 роках офіційних трансфертів 

(в середньому − 66,36%) та податкових надходжень (в середньому − 28,27%). 

Останніми роками спостерігалася стабільна тенденція до зростання частки 

міжбюджетних трансфертів у загальні сумі доходів зведеного бюджету (в 

середньому 66,76%). Це є певною мірою результатом здійснюваної у державі 

політики фінансової децентралізації, спрямованої на зміцнення фінансової бази 

органів місцевого самоврядування та посилення його ролі у розвитку регіонів. 

Разом з тим, це негативно позначається на фінансовій самостійності місцевих 

органів влади, не стимулює їх вишукувати додаткові джерела надходжень, 

раціонально витрачати бюджетні кошти [2]. 

Таким чином, протягом 2013-2017 років доходи зведеного бюджету 

Вінницької області зростали. В контексті прийняття нової редакції Бюджетного 

кодексу України важливою особливістю фінансової незалежності місцевого 

самоврядування залишається її відносний характер. Проте, на нашу думку, 

значна частка трансфертів у доходах місцевого бюджету є економічно 
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виправданою за умов неспроможності органів влади різних рівнів рівномірно 

організовувати корисність місцевих суспільних благ і послуг, а через 

оподаткування досягнути фіскальної еквівалентності, тобто привести у 

відповідність коло користувачів благами і послугами і тих, хто платить податки 

до бюджету відповідного рівня. 

На підставі показників виконання місцевого бюджету за доходами 

поточного року складають прогноз надходження на наступний місяць, квартал, 

та до кінця року. Показники очікуваного надходження доходів до місцевого 

бюджету даю можливість забезпечувати фінансовими ресурсами бюджетні 

зобов'язання поточного періоду та проводити ефективну видаткову політику в 

наступних бюджетних періодах. В умовах стабільного недонадходження доходів 

до місцевого бюджету показники очікуваного обсягу платежів дають можливість 

заздалегідь провести відповідну роботу з головними розпорядниками коштів 

щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду відповідного 

місцевого бюджету або скорочення бюджетних призначень [1]. 

Невизначеність обсягу коштів, що надійдуть в розпорядження органів 

місцевого самоврядування, унеможливлює планування і прогнозування 

розвитку місцевих громад. Така ситуація призводить до незбігу планових та 

фактичних показників виконання зведеного бюджету Вінницької області за 

доходами. 

Протягом 2013-2017 років спостерігалося щорічне перевиконання зведеного 

бюджету Вінницької області за доходами спеціального фонду, та коливання 

виконання планових показників доходів загального фонду (табл. 2). 

Таблиця 2 –  Виконання Зведеного бюджету Вінницької області за 

доходами (в розрізі фондів) у 2013-2017 роках 

Показник Виконання 2013 2014 2015 2016 2017 
Доходи загального фонду 
зведеного бюджету 
Вінницької області 

план 5239,2 5861,1 7741,3 7580,2 8022,5 
факт 5223,4 5872,2 7701,7 7557,9 8032,9 
% виконання 99,70 100,19 99,49 99,71 100,13 

Доходи спеціального 
фонду зведеного бюд-
жету Вінницької області 

план 491,7 417,0 537,4 673,2 974,4 
факт 515,2 512,1 728,6 916,3 1112,3 
% виконання 104,78 122,81 135,58 136,11 114,15 

Розраховано автором за даними [3] 
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Як свідчать дані табл. 2, у 2013-2017 роках рівень виконання зведеного 

бюджету Вінницької області за доходами загального фонду в середньому 

становив 99,84%, що зумовлено недонадходженням коштів з державного та 

інших місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетних трансфертів. Рівень 

виконання зведеного бюджету за доходами спеціального фонду складав 122,69%.  

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає наслідки економічних і 

соціальних процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо 

пов’язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на 

загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту 

населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також 

послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не 

передбачуваних обставин. 

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає наслідки економічних і 

соціальних процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо 

пов’язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на 

загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту 

населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також 

послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не 

передбачуваних обставин. 

В останні роки найбільший приріст спостерігався по видаткам зведеного 

бюджету Вінницької області економічного спрямування (табл. 3).  

Таблиця 3 – Динаміка видатків Зведеного бюджету Вінницької області 

(за функціональною класифікацією) у 2013-2017 роках 

Показник 
Роки Темп приросту, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2016

Державне управління 300,8 320,3 333,2 352,6 359,4 19,48 1,93 
Правоохоронна 
діяльність 4,6 4,8 5,4 5,7 6,0 30,43 5,26 
Освіта 1813,8 2084,3 2551,0 2651,1 2782,9 53,43 4,97
Охорона здоров’я 1211,9 1278,1 1621,6 1683,1 1758,1 45,07 4,46
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 1231,5 1453,1 1722,4 1972,6 2143,2 74,03 8,65 
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Продовження таблиці 3 
Житлово-комунальне 
господарство 95,7 148,1 306,7 159,8 375,3 292,16 134,86
Культура і мистецтво 216,0 231,7 282,3 300,4 315,5 46,06 5,03 
Фізична культура і спорт 52,4 55,3 60,9 61,9 68,0 29,77 9,85 
Будівництво 66,7 142,6 184,1 93,0 173 159,37 86,02 
С/г, лісове і рибне господарство, 
мисливство 1,9 3,3 4,8 21,7 2,8 47,37 -87,10 
Інфраструктура 100,7 141,5 160,7 150,2 319,0 216,78 112,38
Інші послуги, пов’язані з 
економічною діяльністю 11,9 13,1 31,8 32,5 114,0 857,98 250,77
Інші видатки 593,6 441,4 970,3 769,7 702,6 18,36 -8,72 
Всього 5701,5 6317,6 8235,2 8254,3 9119,8 59,95 10,49

Розраховано автором  

Як показують дані табл. 3 у 2017 році найбільший приріст видатків 

зведеного бюджету Вінницької області спостерігався за видатками на житлово-

комунальне господарство (зростання проти 2013 і 2016 років 292,16% і 134,86% 

відповідно) та видатками на інфраструктуру (зростання проти 2013 і 2016 років 

216,78% і 112,38% відповідно).  

Найменший приріст видатків зведеного бюджету Вінницької області 

спостерігався за видатками на сільське господарство лісове і рибне господарство 

і мисливство (зростання проти 2013 на 47,37% і зменшення порівняно з  

2016 роком на 87,10%) та іншими видатками (зростання проти 2013 на 18,36% і 

зменшення порівняно з 2016 роком на 8,72%).  

Протягом 2013-2017 років тривала тенденція до соціалізації зведеного 

бюджету Вінницької області, про що свідчить частка видатків соціального 

спрямування у загальних видатках бюджету (табл. 4).  

Таблиця 4 – Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області 

(за функціональною класифікацією) у 2013-2017 роках 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Державне управління (частка, %) 5,28 5,07 4,05 4,27 3,94 
Правоохоронна діяльність (частка, %) 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 
Освіта (частка, %) 31,81 32,99 30,98 32,12 30,51 
Охорона здоров’я (частка, %) 21,26 20,23 19,69 20,39 19,28 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення (частка, %) 21,60 23,00 20,92 23,90 23,50 
Житлово-комунальне господарство 
(частка, %) 1,68 2,34 3,72 1,94 4,12 



189 

Продовження таблиці 4 
Культура і мистецтво (частка, %) 3,79 3,67 3,43 3,64 3,46 
Фізична культура і спорт (частка, %) 0,92 0,88 0,74 0,75 0,75 
Будівництво (частка, %) 1,17 2,26 2,24 1,13 1,90 
С/г, лісове і рибне господарство, 
мисливство (частка, %) 0,03 0,05 0,06 0,26 0,03 
Інфраструктура (частка, %) 1,77 2,24 1,95 1,82 3,50 
Інші послуги, пов’язані з економ. 
діяльністю (частка, %) 0,21 0,21 0,39 0,39 1,25 
Інші видатки (частка, %) 10,41 6,99 11,78 9,32 7,70 
Всього (частка, %) 100 100 100 100 100 

Розраховано автором  

Дані табл. 4 свідчать, що у структурі видаткової частини Зведеного бюджету 

Вінницької області протягом 2013-2017 років найбільшу питому вагу займали 

соціальні видатки: освіта (в середньому 31,68%), охорона здоров’я (в середньому 

20,17%), соціальний захист та соціальне забезпечення (в середньому 22,58%),  

тобто видатки, що враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Високий рівень соціальних видатків свідчить про переважне 

виконання органами місцевої влади делегованих повноважень на противагу 

власним, які стосуються, зокрема, забезпечення економічного розвитку 

територіальних громад. 

Таким чином, значні з року в рік зміни пропорцій у фінансуванні видатків між 

бюджетами ускладнюють якісне фінансування видатків, їх правильне планування і 

роблять неможливим стратегічне планування видатків. Чинне розмежування між 

бюджетами видатків за відомчим, а не за галузевим принципом призводить до 

різниці у фінансовому забезпеченні на душу населення видатків одного типу, що 

фінансуються з різних бюджетів, дублювання одних і тих самих функцій різними 

органами влади. 

У 2013-2017 роках середній рівень виконання зведеного бюджету 

Вінницької області за видатками становив 96,75%. Проте, у зазначений період 

було забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, 

зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню 

(стипендій, пільгових пенсій тощо). Прострочена кредиторська заборгованість 
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із зазначених виплат відсутня. Протягом 2013-2017 років спостерігалося 

щорічне недовиконання зведеного бюджету Вінницької області за видатками 

(табл. 2.6).  

Таблиця 5 – Виконання Зведеного бюджету Вінницької області за 

видатками (в розрізі фондів) у 2013-2017 роках 

Показник Виконання 2013 2014 2015 2016 2017 
Видатки загального фонду 
зведеного бюджету Вінницької 
області 

План 5340,1 5710,5 7471,0 7666,5 7986,2
Факт 5224,3 5631,7 7338,8 7492,1 7830,2
% виконання 97,83 98,62 98,23 97,73 98,05 

Видатки спеціального фонду 
зведеного бюджету Вінницької 
області 

План 510,5 745,8 1032,1 1015,9 1462,1
Факт 477,2 685,9 896,4 762,2 1289,6
% виконання 93,48 91,97 86,85 75,03 88,20 

Розраховано автором  

Як свідчать дані табл. 5, у 2013-2017 роках рівень виконання зведеного 

бюджету Вінницької області за видатками загального фонду в середньому 

становив 98,09%. Рівень виконання зведеного бюджету за видатками 

спеціального фонду складав 87,11%. 

Проаналізувавши напрями витрачання бюджетних коштів Зведеного 

бюджету Вінницької області, можна чітко стверджувати, що пріоритетним 

напрямом у сфері видатків зведеного бюджету є соціальний. Саме видатки на 

освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я 

становлять найбільшу частку особливо в бюджетах найвищих рівнів, де 

відбувається безпосереднє надання послуг громадянам. У 2013-2017 роках по 

зведеному бюджету Вінницької області спостерігалося фактичне невиконання 

планових показників видатків практично усіх сфер фінансування (табл. 6).  

Таблиця 6 – Виконання зведеного бюджету Вінницької області за 

видатками (в розрізі функціональної класифікації) у 2013-2017 роках 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Державне управління 109,03 104,16 98,99 97,51 98,01 
Правоохоронна діяльність 100,00 102,13 98,18 95,00 96,77 
Освіта 99,29 99,73 100,89 99,03 99,58 
Охорона здоров’я 102,38 101,76 98,15 102,04 102,88
Соціальний захист та соціальне забезпечення 98,88 99,79 98,78 98,44 97,37 
Житлово-комунальне господарство 60,61 76,94 82,09 64,10 70,49 
Культура і мистецтво 96,99 96,66 95,79 91,81 92,55 
Фізична культура і спорт 99,24 98,22 97,60 93,22 97,28 
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Продовження таблиці 6 
Будівництво 72,50 77,46 76,07 52,51 88,54 
С/г, лісове і рибне господарство, мисливство 86,36 71,74 78,69 88,57 75,68 
Інфраструктура 87,87 92,54 81,49 62,12 124,37
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 79,87 51,78 75,71 63,35 81,37 
Інші видатки 90,32 90,71 95,23 90,91 84,46 
Всього 97,45 97,85 96,85 95,07 96,52 

Розраховано автором  

За даними табл. 6 видно, що протягом 2013-2017 років в середньому 

перевиконання планових показників видатків зведеного бюджету Вінницької 

області спостерігалося по державному управлінню – 101,54% та охороні 

здоров’я – 101,44%. Найнижчий рівень виконання демонстрували видатки на 

житлово-комунальне господарство (в середньому 70,85%) та видатки на інші 

послуги, пов’язані з економічною діяльністю (в середньому 70,42%). 

Висновки. Таким чином, виконання видаткової частини місцевого 

бюджету пов’язане з використанням бюджетних коштів, що в економічній 

літературі називається бюджетним фінансуванням. Це питання завжди було в 

центрі уваги науковців і практиків, оскільки в процесі фінансування 

розкривається призначення бюджету, його спрямованість на виконання органів 

місцевого самоврядування, характеризується рівень корисності цих функцій 

для суспільства, стратегічний напрямок його розвитку. 
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ЕКОНОМIЧНА СУТНIСТЬ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ ВИДИ 

У статтi дослiджено економiчну сутнiсть поняття страхової послуги. 

Дослiджено особливостi надання страхової послуги. Розглянуто класифiкацiю 

страхових послуг та їх види. Визначено специфiчнi характеристики 

притаманнi страховим послугам. Доведено, що страхова послуга виражає 

вiдносини мiж страховою компанiєю i конкретним страхувальником i являє 

собою комплекс чiтко визначених якостей. 

Ключовi слова: страхування, страхувальники, страховики, страховий ринок, 

страховi послуги, види страхових послуг. 

Постановка проблеми. Новiтнi пiдходи до регулювання страхової 

дiяльностi та розвитку регiональних та нацiонального ринку страхових послуг, 

як особливої економiчної системи, сьогоднi набуває важливого значення. 

Побудова ринкової моделi економiки шляхом проведення економiчних реформ, 

вiдновлення приватних засад у господарюваннi i формування приватного 

пiдприємництва зумовили посилення уваги до iнституту страхування як 

соцiально-економiчного механiзму захисту господарської дiяльностi вiд 

руйнiвної дiї стихiйного лиха, нещасних випадкiв, несприятливих змiн ринкової 

кон’юнктури тощо. Крiм того, небезпека вказаних факторiв може зашкодити 

матерiальним об’єктам життєдiяльностi фiзичних осiб. 
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Посилання на сучаснi дослiдження та публiкацiї. В Українi основнi 

проблеми страхування та особливостi функцiонування страхових послуг 

дослiджували: В. Базилевич, Н. Внукова, О. Гаманкова, Н. Дудченко, 

Ф. Журавка, В. Зюбiн, О. Козьменко ,О. Корват, Л. Онищенко, С. Осадець та iн.  

Формулювання цiлей статтi. В сьогоднiшнiх умовах розвитку страхового 

ринку якiсть страхових послуг є ключовим елементом стратегiї суб'єктiв 

страхової сфери, спрямованої на пiдвищення рiвня їх конкурентоспроможностi. 

Тому цiллю статтi є дослiдження економiчної сутностi страхової послуги та її 

видiв. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. На сучасному етапi потенцiйна 

роль та необхiднiсть всебiчного розвитку ринку страхових послуг є 

надзвичайно  важливим, адже для усунення наслiдкiв реалiзацiї прямих й 

опосередкованих збиткiв саме вiдшкодування останнiх через систему 

страхування має позитивнi макроекономiчнi наслiдки. 

В сьогоднiшнiх умовах розвитку страхового ринку якiсть страхових послуг 

є ключовим елементом стратегiї суб'єктiв страхової сфери, спрямованої на 

пiдвищення рiвня їх конкурентоспроможностi. Формування стратегiчно 

орiєнтованих керуючих впливiв створить сприятливi умови для зростання 

господарюючих суб'єктiв сфери страхування як у поточному перiодi, так i в 

перспективi. 

Страхова послуга тiсно пов’язана зi страховим ринком який обумовлює 

властивостi, якими вiдрiзняється страхова послуга вiд iнших товарiв. Розумiння 

цього зв’язку дає змогу усвiдомити характернi ознаки страхової послуги та її 

економiчну природу.  

Продавцями на страховому ринку виступають страховi органiзацiї – 

страховики. В Українi статус страховикiв визначено Законом України «Про 

страхування», ст. 2 якого зазначає: «Страховиками визначаються фiнансовi 

установи, якi створенi у формi акцiонерних, повних, командитних товариств 

або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю згiдно з Законом України «Про 

господарськi товариства», з урахуванням особливостей, передбачених цим 

Законом» [5]. Але як i будь яка дiяльнiсть даний вид дiяльностi має бути 
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забезпечений лiцензiєю. Продавцями на страховому ринку можуть також бути 

державнi страховi органiзацiї й товариства взаємного страхування. 

Покупцями на страховому ринку є страхувальники. Статус 

страхувальникiв визначено статтею 3 Закону України «Про страхування»: 

«Страхувальниками визначаються юридичнi особи та дiєздатнi громадяни, якi 

уклали iз страховиками договори страхування або є страхувальниками 

вiдповiдно до законодавства України» [5]. 

Зрозумiло, що страхова органiзацiя продає на ринку не матерiальний товар. 

Тож «страховий товар», виходячи з цього, можна квалiфiкувати як послугу. 

Отже страхова компанiя продає на ринку послугу. У спецiальнiй лiтературi 

можна знайти найрiзноманiтнiшi думки з приводу визначення об’єкта купiвлi-

продажу на страховому ринку.  

Страхова послуга – продукт працi колективу страхової компанiї, що 

задовольняє потребу страхувальника у безпецi в обмiн на грошовий еквiвалент 

у формi страхової премiї [2, с. 115]. 

Ринок страхових послуг – особлива соцiально-економiчна структура, певна 

сфера грошових вiдносин, де об'єктом купiвлi-продажу виступає страховий 

захист, формуються попит i пропозицiя на неї. 

Аналiзуючи працi вiдомих вчених щодо сутностi властивостей страхових 

послуг та їх види, можна зробити висновок, що, в основному, немає великих 

розбiжностей у поглядах науковцiв. Крiм того, вважається за доцiльне 

виокремити особливостi страхових послуг, що представлено на рис.1. 

Рисунок 1 – Особливостi страхової послуги 

Страхова послуга 
Невiдчутнiсть Непостiйна якiсть 

Неможливiсть 
збереження Нестарiння 

Суспiльна 
кориснiсть 

Виконується на 
замовлення клiєнта 



195 

Невiдчутнiсть характеризується тим, що страхову послугу неможливо 

вiдчути, доторкнутися до неї, тобто вона виражена у формi припущення про 

настання страхового ринку. 

Нестарiння страхової послуги зумовлено тим, що на вiдмiну вiд товару, 

який має декiлька життєвих циклiв, важливiшим з яких є старiння, страхова 

послуга не старiє. Це насамперед пов’язано iз економiчною сутнiстю та 

необхiднiстю страхового захисту, що вимагає його збереження та доповнення у 

часовому промiжку.  

Наступною особливiсть страхової послуги є суспiльна кориснiсть, яка 

дозволяє їй зайняти вiдповiдно мiсце на ринку послуг не залежно вiд того, для 

великої чи маленької групи страхувальникiв вона була створена. 

Важливою характеристикою страхової послуги є рiвновага мiж вартiстю 

послуги та корисним ефектом вiд її надання.  

Неможливiсть збереження страхової послуги полягає у тому, що а нi 

страховики, а нi страхувальники не мають змоги накопичувати та зберiгати 

страхову послугу через її невiдчутнiсть.  

I останньою особливiстю страхової послуги є те, що для її здiйснення 

потрiбен клiєнт. Виробництво товару пов’язано iз ризиком, чи  купить товар 

споживач чи нi. У той же час страхова компанiя виконується тiльки на 

замовлення клiєнта [3, c.108]. 

У страховiй послузi можна видiлити декiлька особливостей, важливих iз 

позицiї менеджменту якостi: послуга, на вiдмiну вiд товару, невiдчутна та не 

пiдлягає зберiганню, що ускладнює оцiнювання її якостi споживачем; взаємодiя 

виробника зi споживачем пiд час надання страхової послуги є високою, тобто 

послуга невiддiльна вiд виробника; пiд час продажу та надання страхової 

послуги виробником ураховуються iндивiдуальнi потреби споживача та 

особливостi ризику, який приймається на страхування, що знижує однорiднiсть 

послуг для виробника [2, с.235]. 

Отже, чiтко вирiзняється спецiалiзацiя страхової компанiї на 

довгостроковому накопичувальному страхуваннi або короткостроковому 

ризиковому страхуваннi, рiзниця мiж якими є суттєвою. 
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Використання цiєї ознаки дозволяє класифiкувати страховi послуги на три 

групи (рис. 2.): 

1. Страховi продукти у майновому страхуваннi, де майновий iнтерес

страхувальника пов'язаний з правом володiння, користування та розпорядження 

майном; 

2. Страховi продукти в особистому страхуваннi, якi покривають майновi

iнтереси фiзичних осiб, пов'язанi з ризиками особистого походження. 

3. Страховi продукти у страхуваннi вiдповiдальностi, якi забезпечують

страховий захист майнових iнтересiв застрахованим особам, пов'язаних з 

iмовiрнiстю заподiяння шкоди життю, здоров'ю або майну третьої фiзичної 

особи аби майну третьої юридичної особи. 

4. Страховi послуги можуть надаються на умовах обов'язковостi i

добровiльностi. За формою проведення страхування розрiзняють обов'язкове та 

добровiльне. Всi види добровiльного та обов'язкового страхування законодавчо 

закрiпленi у статтях 6,7 Закону України «Про страхування». Загальнi умови i 

порядок проведення добровiльного страхування визначаються правилами 

страхування, якi встановлюють самостiйно страховики вiдповiдно до Закону 

України «Про страхування». Обов'язковi види страхування здiйснюються у 

вiдповiдностi до ст. 7 Закону України "Про страхування" та Постанов Кабiнету 

Мiнiстрiв України [5]. 

Рисунок 2 – Класифiкацiя страхових послуг 
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Основнi страховi послуги, що надаються страховими фiрмами України 

представлено на рис. 3. 

Визначають здебiльшого три функцiї страхової послуги: 

1. Властива формуванню страхового фонду, який створюєтьcя для

вiдшкодування втрат, що виникають внаслiдок реалiзацiї певних страхових випадкiв.  

2. Спрямована на безпосереднє грошове вiдшкодування збиткiв, яке

зазнали страхувальники. Серез цю функцiю найповнiше реалiзуєтьcя 

об’єктивна потреба у страховому захистi. 

3. Зумовлюється cпецифiкою економiчних вiдносин, що виникають мiж

страховиком та страхувальником. Так як, страховик бере на себе ризик й 

зобов’язується вiдшкодовувати збитки при його настаннi, то вiн економiчно 

зацiкавлений cтворити умови для обмеження ризику. Досягнути цього, страхова 

компанiя обумовлює дiї страхувальника вiдносно недопущення збiльшення ступеня 

ризику та намагається cтворити умови для упередження втрат страхувальника. 

Страхова компанiя зацiкавлена в упорядкуваннi законодавcтва, чiткому визначеннi 

межi громадcької та економiко-правової вiдповiдальноcтi страхувальника [4, с.12]. 

Рисунок 3 – Види страхових послуг 
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Страхова послуга проявляє вiдносини мiж страховиком та конкретним 

страхувальником i являє собою комплекс чiтко визначених якостей: 

- технiчних характеристик - опису об'єктiв та ризикiв страхування; 

- економiчних умов - cтрахова сума, цiна послуги, методи iндексацiї 

франшиза та iнше;  

- юридичних умов - вiдповiдальнiсть або гарантiя страховика пiсля сплати 

страхової премiї, застереження, виплата вiдшкодування, винятки i т. д.; 

- додаткових послуг та сервiсу, що надаються страховими  

компанiями [3, с.246]. 

Якiсть страхової послуги є одним iз найважливiших чинникiв, який дає 

можливiсть залучити нових клiєнтiв та сформувати прихильнiсть до певної 

страхової компанiї. Страхова послуга має низку особливостей: вiддаленiсть 

надання послуги у часi та просторi, неможливiсть оцiнити якiсть послуги до 

моменту її одержання, ризик настання страхового випадку. 

Висновки. Страховий ринок передбачає самостiйну дiяльнiсть його 

учасникiв, якi будують свої вiдносини на коливаннях попиту та пропозицiї i 

знаходяться в умовах конкурентоспроможної сфери. Процес збiльшення 

капiталiзацiї нацiональних страховикiв, злиття страхового, банкiвського та 

промислового капiталiв, має мiсце як на страховому ринку України, так в 

зарубiжних країнах. Варто  зазначити, що аналiз iнтеграцiйних процесiв на 

страховому ринку України дозволяє вiдмiтити про недостатнiй ступiнь його 

розвитку i про необхiднiсть подальшої лiбералiзацiї, покликаної сприяти 

iнтеграцiї у мiжнародне страхове господарство. Ринок страхових послуг 

являється ефективним засобом перерозподiлу коштiв, якi були ранiше накопиченi 

для подальшого вкладання в розвиток економiки. Лiбералiзацiя торгiвлi 

страховими послугами сприяла виходу українських страховикiв на iноземнi  

ринки, але присутнiсть нацiонального страхового капiталу на них незначна. 

Пiдсумовуючи, слiд зазначити, що термiн «страхова послуга» вiдображає 

сутнiснi характеристики дiй страхових компанiй, пiдкреслює належнiсть 

страхової дiяльностi до ринку страхування, а поняття «страховий продукт» 

втiлює ринковi характеристики страхових послуг, та пiдкреслює належнiсть 
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страхової дiяльностi до ринку вцiлому. Для збiльшення 

конкурентоспроможностi вiтчизняних страхових органiзацiй необхiдним є 

пiдвищення рiвня якостi послуг, що надаються на основi ефективної взаємодiї 

всiх елементiв системи страхування. Особливостi виробництва i реалiзацiї 

страхових послуг обумовленi iмовiрнiсним характером страхових подiй, 

специфiкою формування цiни i пасивним характером попиту на страхування. З 

огляду на особливостi функцiонування страхового ринку, а також на специфiку 

надання фiнансових послуг, зокрема страхових, на сучасному етапi необхiдне 

створення ефективної системи управлiння якiстю, яка дасть змогу пiдвищити 

рiвень попиту на страховi послуги, буде сприяти зниженню витрат 

господарюючих суб'єктiв. 

Список використаних джерел: 

1. Базилевич В.Д. Страховий ринок України: монографiя. К.: Знання. 2015.

С. 371. 

2. Внукова Н. М. Страхування: теорiя та практика : навч.-метод. посiбник:

за ред. Н. М. Внукової. Х.: Бурун Книга, 2014. 376 с. 

3. Вовчак О. Д., Завiйська О. I. Страховi послуги: навч. посiбник. Львiв :

Компакт-ЛВ, 2015. 656 с. 

4. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорiя, методологiя,

практика: монографiя. К.: КНЕУ, 2016. 283 с. 

5. Про страхування: Закон України URL: http: //www.zakon5.rada.gov.ua /

lans / show/z0198-04.  

УДК 336.71 

Дідківська Д.І. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА 

НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті досліджено теоретичні аспекти депозитної політики українських 

банків. Визначено фактори, які враховують фізичні та юридичні особи, під час 
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прийняття рішення про розміщення коштів на депозитних рахунках 

комерційних банків, а також фактори, що впливають на депозитну політику 

комерційного банку. Досліджено шляхи вдосконалення депозитної політики 

банків України. 

Ключові слова: депозит, депозитна політика банку, депозитний ринок, 

законодавче регулювання, банківська установа, депозитні послуги. 

Постановка проблеми. Більша частина ресурсів банку формується за 

рахунок залученого капіталу, а не власного. Банки залучають вільні грошові 

кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у 

процесі яких використовують різні види банківських рахунків. З розвитком 

банківських установ йде розвиток і видів залучення коштів у банки. 

Депозити є одним з основних джерел формування ресурсного потенціалу. 

На сучасному етапі розвитку економіки перед банківськими установами постає 

проблема залучення коштів населення, що викликана значним відпливом 

коштів фізичних осіб з банківських рахунків внаслідок падіння довіри до 

банківської системи України в період кризи. 

В зв’язку з цим, актуальним є дослідження сучасного стану депозитної 

політики України в умовах фінансово-економічної кризи, а також пошук 

ефективних шляхів вдосконалення депозитної системи українських банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику депозитної 

політики України та інших розвинених країн світу було досліджено такими 

видатними зарубіжними вченими-економістами як А. Маршалл, А. Сміт,  

П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. Алексєєнко, О. Барановський,  

О. Дзюблюк, А. Мороз, О. Огієнко, М. Савлук. У своїх працях вони розглядали 

економічне значення депозитних операцій, їх вплив на ресурсну базу банку, 

технологію проведення депозитних операцій із фізичними та юридичними 

особами. 

Метою статті є визначення суті депозитної політики комерційного банку, 

аналіз механізму її реалізації і шляхів вдосконалення на сучасному етапі 

розвитку банківської системи України. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Депозитна політика банку – 

система заходів банку із формування портфеля депозитних послуг, 

різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його 

конкурентних позицій на даному сегменті ринку та забезпечення стійкості і 

надійності ресурсної бази [1, с. 212]. 

Досліджуючи ресурсну базу комерційних банків, варто зазначити, що 

саме депозитні операції є важливим джерелом її формування. Сутність 

депозитних операцій полягає в залученні тимчасово вільних коштів клієнтів в 

банківську систему. Залучення вільних коштів у депозити є необхідністю для 

нормального функціонування будь-якого банку, адже саме обсяг цих коштів 

впливає на ефективність діяльності банків. Зокрема, залучення коштів сприяє 

підвищенню ліквідності банку, збільшенню обсягів активних операцій та 

зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами. Слід 

зауважити, що ефективна діяльність банків напряму залежать від обсягу 

ресурсів, які є у їхньому розпорядженні. Адже без достатньої ресурсної бази 

банки не можуть належним чином задовільнити кредитні потреби клієнтів. 

Джерелами формування банківських депозитних ресурсів є тимчасово 

вільні кошти фізичних та юридичних осіб: кошти населення, підприємств та 

організацій, залучені у формі вкладів, та інші кошти клієнтів на поточних та 

інших рахунках банківських установ. Для залучення депозитних ресурсів банки 

відкривають поточні та строкові рахунки як для фізичних і юридичних осіб, так 

і для банків. 

На рис. 1 сформовано фактори, які враховують вкладники тимчасово 

вільних коштів під час ухвалення рішення про розміщення ресурсів в 

комерційних банках. 

Комерційному банку важливо розробляти депозитну політику насамперед 

тому, що це дає можливість регулювати, управляти, раціонально організовувати 

взаємини між банком і його клієнтами щодо зворотного руху коштів. У процесі 

розробки депозитної політики комерційного банку слід враховувати рівень 

розвитку суспільства, банківської системи держави і конкретного банку.  



202 

Рисунок 1 - Фактори, які враховують фізичні та юридичні особи, під час 

прийняття рішення про розміщення коштів на депозитних рахунках 

комерційних банків 

Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на 

економічну, політичну, соціальну ситуацію в регіоні своєї діяльності. Якщо 

банк не має власної депозитної політики або має депозитну політику невисокої 

якості, або не зміг довести її основні положення до відома конкретних 

виконавців, ставлячи тим самим під сумнів можливість її реалізації, значно 

підвищується сукупний ризик його діяльності. 

На рис. 2 наведено фактори, що впливають на депозитну політику 

комерційного банку. 

Доцільно розглянути структуру депозитних послуг одного з найбільших 

українських банків АТ «Ощадбанк». На сьогодні кошти населення та 

юридичних осіб, залучені у депозити АТ «Ощадбанк» є найважливішою 

складовою депозитних фінансових ресурсів, необхідних для надання кредитів, 

фінансування інвестиційних проектів, підтримки національного 

товаровиробника. 

Фактори, які враховують фізичні та юридичні особи, під час прийняття рішення про 
розміщення коштів на депозитних рахунках комерційних банків 

рівень процентної ставки по вкладах: чим надійніше банк, тим менше процентна 
ставка по депозитах, і навпаки: маловідомі банки пропонують максимально 
високі ставки, щоб захопити лідерство і забезпечити себе ресурсами для 
здійснення кредитної діяльності; 

спектр депозитних продуктів. В останні десятиріччя чіткі границі між окремими 
категоріями депозитів розмиваються, виникають «гібридні» рахунки, що 
сполучають властивості різних видів депозитів, наприклад рахунків до запитання 
і строкових вкладів; 

мережа установ банку та якість обслуговування клієнтів. Розгалуженість мережі 
філій у сполученні з високим рівнем сервісу, витрати часу на обслуговування 
одного клієнта, надання можливості користуватися електронними системами 
розрахунків і платежів, широкий спектр операцій позитивно впливають на вибір 
клієнтом банку 



203 

Рисунок 2 - Фактори, що впливають на депозитну політику комерційного 

банку 

Рисунок 3.- Динаміка депозитного портфеля в розрізі юридичних та 

фізичних осіб АТ «Ощадбанк» за 2016-01.10.2018 рр., млрд. грн. 
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Як бачимо на рис. 3, упродовж аналізованого періоду депозитний портфель 

АТ «Ощадбанк» вирізнявся стійкою тенденцією до зростання з 145,6 млрд. грн. 

у 2016 році до 154,6 млрд. грн. у 2018 р. Необхідно звернути увагу на те, що 

визначальним фактором зазначених змін є зростання коштів фізичних осіб 

станом у 2018 р. на 38,3% в порівнянні з 2016 роком.  

Характерним для банку є переважання депозитних вкладів фізичних осіб 

над вкладами юридичних осіб, що свідчить про високий рівень довіри до банку 

з боку пересічних громадян. Далеко не кожний банк в Україні має такий 

високий показник довіри населення. 

Таким чином, проведений аналіз фінансових показників діяльності АТ 

«Ощадбанк» свідчить про те, що банк володіє значним економічним 

потенціалом і спроможний зміцнити свої позиції на ринку банківських послуг. 

З метою ефективного проведення депозитної політики банку доцільно 

розробляти відповідний стратегічний план, призначенням якого є планування 

депозитних послуг у встановленні граничних розмірів депозитної бази, її місця 

в ресурсному потенціалі банку та засобах його реалізації щодо цільових ринків 

та клієнтів, обсягів, структури депозитів юридичних і фізичних осіб, форм та 

пріоритетів депозитної діяльності. 

Для оптимізації депозитного портфеля та з метою забезпечення 

стабільного надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна 

рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, а 

саме порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з 

депозитних рахунків. Необхідно широко застосовувати строкові вклади з 

додатковими внесками, а також зменшити обмеження на здійснення 

розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових 

депозитах. Здійснити чітке розмежування різних видів депозитів – до 

запитання, строкових, ощадних, ширше застосовувати змішані типи рахунків. 

Основними напрямами, що стосуються підвищення ефективності 

проведення депозитної політики банку є:  

 формування кожним банком власної депозитної політики, виробленої з 

урахуванням специфіки його діяльності та критеріїв оптимізації цього процесу; 
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 розвиток депозитних операцій з населенням на основі упровадження 

нової техніки і технології банківського обслуговування фізичних осіб; 

 забезпечення високої стійкості залучених банком коштів;  

 активне використання процентної політики як методу стимулювання 

розміщення коштів на різні види депозитів; розширення обсягу термінових 

депозитів шляхом використання коштів спеціального призначення, які 

знаходяться на рахунках підприємств;  

 забезпечити захист інтересів вкладників, що дозволить реально 

підвищити надійність банків та їх здатність виконувати функцію щодо 

перетворення заощаджень громадян в інвестиції. 

Висновок. Таким чином, проведене дослідження дало змогу обґрунтувати 

сутність та особливості депозитної політики комерційних банків в Україні. 

Депозитна політика являє собою концепцію організації депозитних відносин, 

постановку завдань у частині залучення ресурсів, а також практичних заходів 

щодо її реалізації. 

Ефективне здійснення депозитної політики надзвичайно важливе для 

банківських установ, оскільки залучає фінансові ресурси і цим самим сприяє 

збільшенню рівня прибутку та збереження конкурентоспроможності. Для 

удосконалення депозитної політики необхідно: 

 створити нові депозитні продуктів, що задовільнять клієнта будь-якого 

рівня; 

 покращити маркетингову політику щодо депозитних продуктів. 
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УДК 336.6 

Дoвгaнь В.O. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

OЦIНКA ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI ПрAТ СК «ПРOВIДНA» 

У стaттi aвтoрoм здiйсненo aнaлiз тa прoведенo oцiнку фiнaнсoвoї стiйкoстi 

ПрAТ СК «Прoвiднa». Рoзрaхунки пoкaзaли тенденцiю зрoстaння фaктичнoгo 

пoкaзникa плaтoспрoмoжнoстi, i це oзнaчaє, щo в мaйбутньoму фiрмa мaє 

мoжливoстi викoнувaти зoбoв’язaння зaвдяки тим aктивaм, якi є в 

рoзпoрядженнi стрaхoвикa. 

Ключoвi слoвa: фiнaнсoвий стaн, стрaхoвa кoмпaнiя, фiнaнсoвa дiяльнiсть, 

плaтoспрoмoжнiсть, фiнaнсoвa стiйкiсть, стaтутний фoнд. 

Пoстaнoвкa прoблеми. В умoвaх нестaбiльнoстi фiнaнсoвoгo прoстoру, 

пермaнентнoї зaцiкaвленoстi влaсникiв стрaхoвих кoмпaнiй в oтримaннi 

прибутку, стрaхoвi oргaнiзaцiї пoвиннi бути пoстiйнo oрiєнтoвaнi нa ефективне 

ведення свoєї дiяльнoстi, щo зaбезпечує викoнaння ними стрaхoвих зoбoв’язaнь 

перед юридичними тa фiзичними oсoбaми.  Зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi 

стрaхoвoї кoмпaнiї – oснoвнa метa дiяльнoстi будь-якoгo суб’єктa 

гoспoдaрювaння. Oснoвoю зaбезпечення стiйкoстi є якiсний рoзвитoк 

стрaхoвикa, який мaє свoї oцiнoчнi пaрaметри. Тoму зaстoсувaння 
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oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi 

стрaхoвoї кoмпaнiї є вкрaй неoбхiдним для успiшнoгo рoзвитку не лише 

oкремих стрaхoвикiв тa гaлузей, a й нaцioнaльнoгo стрaхoвoгo ринку Укрaїни. 

Сaме цi oбстaвини визнaчaють aктуaльнiсть вибрaнoї теми. 

Цiль стaттi. Здiйснити aнaлiз тa oцiнку фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвoї 

кoмпaнiї нa приклaдi ПрAТ СК «Прoвiднa».  

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Рoзвитку стрaхувaння тa 

стрaхoвoгo ринку присвяченo прaцi В. Бaзилевичa, O. Гaмaнкoвoї, Ю. 

Дьячкoвoї, O. Кoзьменкo, С. Oсaдця. Фiнaнсoвий aспект ефективнoстi 

дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй з oгляду нa їх фiнaнсoву стiйкiсть рoзглянутo в 

прaцях Є. В. Нужнoвa; ефективнoстi рoзвитку присвяченo мoнoгрaфiчне 

дoслiдження Т. A. Гoвoрушкo, В. М. Стецюк, O. Ю. Тoлстенкo; сoцiaльний 

ефект стрaхoвoї дiяльнoстi рoзвинутo у публiкaцiях Л. В. Нечипoрук.  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Ефективнiсть дiяльнoстi 

стрaхoвoї кoмпaнiї визнaчaється бaгaтьмa пoкaзникaми, прoте нaсaмперед, 

фiнaнсoвoю стiйкiстю, тa рентaбельнiстю здiйснення гoспoдaрських oперaцiй, в 

першу чергу стрaхoвих, oскiльки oснoвне зaвдaння стрaхoвoї кoмпaнiї - 

зaбезпечення здiйснення стрaхoвих виплaт при нaстaннi стрaхoвих випaдкiв в 

учaсникiв фoрмувaння стрaхoвoгo фoнду. Дoслiджувaне ПрAТ СК «Прoвiднa» 

нaдaє ширoкий перелiк стрaхoвих прoдуктiв, тo, слiд зaувaжити, першoю є 

умoвa прo нaявнiсть мiнiмaльнoгo рoзмiру стaтутнoгo фoнду aбo гaрaнтiйнoгo 

депoзиту в сумi, вiдпoвiднo дo чaстини другoї стaттi 30 в редaкцiї Зaкoну 

Укрaїни “Прo стрaхувaння” вiд 07.07.2005 р. № 2774-IV [4]. 

У тaбл. 1 нaведенi дaнi стoсoвнo дoтримaння вимoг дo стaтутнoгo фoнду 

ПрAТ СК «Прoвiднa» зa 2013-2017 рoки. 

Тoбтo з дaних у тaблицi виднo, щo прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду, 

незвaжaючи нa успiшнiсть функцioнувaння, ПрAТ СК «Прoвiднa» викoнaлa 

умoву стoсoвнo зaбезпечення плaтoспрoмoжнoстi прoтягoм всьoгo 

дoслiджувaнoгo перioду, хoчa це булo вaжкo в умoвaх несприятливoгo 

пoлiтичнoгo стaнoвищa тa пoгiршення екoнoмiчнoї ситуaцiї в крaїнi, внaслiдoк 

чoгo булa спричиненa iнфляцiя нaцioнaльнoї вaлюти.  
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Тaблиця 1 – Oбсяг стaтутнoгo фoнду ПрAТ СК «Прoвiднa»  

у 2013-2017рр. (тис. грн.)  

Рoки 2013 2014 2015 2016 2017 Вiднoшення 2017/2013 
Стaтутний фoнд 71,5 79,5 79,5 79,5 281,3 +209,8 
Курс вaлюти 11,0 19,2 26,2 29,03 28,1 +17,1
Еквiвaлент рoзмiру 
стaтутнoгo фoнду в 
єврo 

754,4 1529,8 2085,8 2309,4 7904,5 +7150,1

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними фiнaнсoвoї звiтнoстi ПрAТ СК «Прoвiднa» 

Виявoм перспективнoї плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї є її 

фiнaнсoвa стiйкiсть, щo oзнaчaє здaтнiсть стрaхoвикa викoнaти узятi фiнaнсoвi 

зoбoв’язaння пiд впливoм несприятливих чинникiв змiни екoнoмiчнoї 

кoн’юнктури. Для визнaчення плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвикa слiд 

викoристoвувaти i низку дoдaткoвих пoкaзникiв, щo хaрaктеризують фiнaнсoву 

стiйкiсть i лiквiднiсть кoмпaнiї. Тaкими пoкaзникaми, зoкремa, є: кoефiцiєнти 

пoтoчнoї лiквiднoстi, швидкoї лiквiднoстi, aбсoлютнoї лiквiднoстi тoщo  

(тaбл. 2). Рoзрaхуємo тa прoaнaлiзуємo пoкaзники плaтoспрoмoжнoстi ПрAТ СК 

«Прoвiднa». 

1. Кoефiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi (Кпл) – пoкaзує, скiльки гривень

пoтoчних aктивiв прихoдиться нa 1 грн. пoтoчних зoбoв’язaнь, i рoзрaхoвується 

як вiднoшення oбoрoтних aктивiв (OA) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [3, с. 2]: 

К
OA

ПЗ
пл

(1) 

Якщo пoтoчнi aктиви бiльшi зa пoтoчнi зoбoв’язaння, стрaхoвa кoмпaнiя 

мoже рoзглядaтися як успiшнo функцioнуючa. 

2. Кoефiцiєнт швидкoї лiквiднoстi  (Кшл) – хaрaктеризує здaтнiсть

стрaхoвикa пoгaшaти свoї пoтoчнi зoбoв’язaння зa рaхунoк aктивних 

рoзрaхункiв тa грoшoвих кoштiв i рoзрaхoвується вiднoшенням рiзницi 

oбoрoтних aктивiв (OA) i зaпaсiв (З) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [3, с. 3]: 

ОА З ДЗ ПФІ ГК

З
К

П ПЗ

  
 шл

(2) 
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3. Кoефiцiєнт aбсoлютнoї лiквiднoстi (Кaл) – хaрaктеризує здaтнiсть

стрaхoвoї кoмпaнiї пoгaшaти свoї пoтoчнi зoбoв’язaння зa рaхунoк грoшoвих 

кoштiв, i рoзрaхoвується вiднoшенням суми пoтoчних фiнaнсoвих iнвестицiй 

(ПФI) i грoшoвих кoштiв (ГК) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [2, с. 52]: 

ал

ПФІ

З
К

ГК

П




(3) 

4. Чистий oбoрoтний кaпiтaл (Чoб) – нaйвaжливiший пoкaзник дiяльнoстi

стрaхoвикa, неoбхiдний для визнaчення йoгo фiнaнсoвoї стiйкoстi. Oптимaльнa 

сумa якoгo зaлежить вiд пoтреб кoжнoї стрaхoвoї кoмпaнiї i мaсштaбiв 

дiяльнoстi, a тaкoж вiд перioду oбoрoтнoстi дебiтoрськoї зaбoргoвaнoстi, 

зaпaсiв, умoв oтримaння кредитiв i пoзик, i рoзрaхoвується як рiзниця 

oбoрoтних aктивiв (OA) i пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [49, с. 52]: 

Чoб= OA-ПЗ                                                  (4) 

Тaблиця 2 – Рoзрaхунoк кoефiцiєнтiв лiквiднoстi ПрAТ»СК Прoвiднa» 

зa перioд 2013-2017 рр.  

Пoкaзник 
Фoрмулa 
рoзрaхунк

у 

Нoрмaтивне
знaчення 

Рoки Вiдхи-
лення 

2017 дo 
2013, %

2013 2014 2015 2016 2017 

Кoефiцiєнт 
пoтoчнoї 
лiквiднoстi  

OA / ПЗ Бiльше 1 
740 751/2

49 788 
=3,0 

519 486/
224 897 

=2,3 

441 348/
124 746 

=3,5 

679 909/
261 470 

=2,6 

555 975/
42 879= 

13,0 
333,3 

Кoефiцiєнт 
швидкoї 

лiквiднoстi 

OA-З / 
ПЗ 

0,6 
740 751/ 
249 788= 

3,0 

519 486/ 
224 897 

=2,3 

441 348/
124 746 

=3,5 

679 909-
1 494/ 

261 
470=2,6 

555 975-
1 557/ 
42 879 
=12,9 

330 

Кoефiцiєнт 
aбсoлютнoї 
лiквiднoстi  

ПФI+ГК 
/ ПЗ 

0,1-0,2, 
збiльшен

ня 

(178 510+ 
480 062) 
/249 788 

=2,6 

394 587/ 
224 897 

=1,8 

346 816/ 
124 746 

=2,8 

(72000+ 
489 174)
/261 470 

=2,1 

(40000+ 
384 034)/

42 879 
=9,9 

280,8 

Чистий 
oбoрoтний 
кaпiтaл, 
тис. грн.  

ПA – ПП 
Бiльше 0, 
збiльшен

ня 

740 751-
249788=4

90 963 

519 486-
224897=
294 589 

441 348-
124746=
316 602 

679 909-
261470=
418 439 

555 975-
42 879= 
513 096

4,5 

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм 
 

Згiднo з вищенaведенoї тaблицi мoжнa зрoбити нaступнi виснoвки, щo 

прoблем iз пoгaшенням кoрoткoстрoкoвoї тa дoвгoстрoкoвoї зaбoргoвaнoстi у 

ПрAТ «Прoвiднa» не виникaлo тaк як у кoмпaнiї дoстaтньo влaсних кoшiв для 

ведення свoєї дiяльнoстi.  
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Лiквiднiсть ПрAТ СК «Прoвiднa» мaє вiдмiнний стaн тoму, щo зa 

нoрмaтивним знaченням кoефiцiєнт пoкриття пoвинен перевищувaти 1, a в 

нaшoму випaдку нa прoтязi 2013-2017 рoкiв знaчення кoефiцiєнту зaвжди 

перевищує 1. Щoдo чистoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу тo йoгo знaчення пoвиннo 

перевищувaти 0, в нaшoму випaдку ми мaємo пoзитивне знaчення, тa прoтягoм 

2013-2017 рoкiв чистий oбoрoтний кaпiтaл збiльшився нa 4,5% у 2017 рoцi 

вiднoснo 2015 рoку. Рoзрaхуємo тa прoaнaлiзуємo пoкaзники фiнaнсoвoї 

стiйкoстi (тaбл. 3). Прoaнaлiзувaвши дaнi тaбл. 3 мoжнa зрoбити виснoвoк, щo 

ПрAТ СК «Прoвiднa» фiнaнсoвo стiйкoю стрaхoвoю кoмпaнiєю.  

Тaблиця 3 – Aнaлiз фiнaнсoвoї стiйкoстi» СК Прoвiднa» у 2013-2017 рр. 

Пoкaзник 

Фoр- 
мулa 
рoзрaх
унку 

Нoрмa 
тивне 

знaчення 

Рoки 

Вiдхи-
лення 

2017 дo 
2013 %

2013 2014 2015 2016 2017 

Кoефiцiєнт 
фiнaнсoвoї 
стaбiльнoстi 

ВК / 
ЗК 

1 

309 965/ 
(248 092+ 
249788) 

=0,6 

263 880/ 
(292 612+ 
224 897) 

=0,5 

324 509/ 
(251 185+
124 746) 

=0,9 

419 348/ 
(274 362+ 
261470) 

=0,8 

465 949/ 
(293 525+

42 879) 
=1,4 

133,3 

Кoефiцiєнт 
мaневренoстi 
влaснoгo 
кaпiтaлу 

ВК – 
НA / 
ВК 

0,1 тa 
вище 

(309 965- 
67 094)/  
309 965 

=0,8 

(263 880- 
261 903)/ 
263 880 
=0,007 

(324 509- 
259 092)/ 
324509 

=0,2 

(419 348- 
275 271)/ 
419 348 

=0,3 

(465 949-
246 378)/
465 949 

=0,5 

(37,5)

Кoефiцiєнт 
ефективнoстi 
викoристaння 

влaсних 
кoштiв 

ФР / 
ВК 

не менше 
0,4 

48 224/ 309 
965=0,2 

- 
89 264/ 
324509 

=0,3 

144 509/ 
419 348 

=0,3 

84 479/ 
465 949

=0,2 
0 

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм 

Кoефiцiєнт фiнaнсoвoї стaбiльнoстi не був стiйким прoтягoм звiтнoгo 

перioду, aле нa кiнець перioду вiдпoвiдaв нoрмaтивнoму знaченню, це свiдчить 

прo перевищення влaсних кoштiв нaд пoзикoвими. Кoефiцiєнт мaневренoстi 

влaснoгo кaпiтaлу прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду лише у 2014 рoцi не 

вiдпoвiдaв нoрмaтивнoму знaченню, a прoтягoм усьoгo iншoгo перioду 

вiдпoвiдaв, a це свiдчить прo дoстaтнiсть влaсних фiнaнсoвих ресурсiв для 
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фiнaнсувaння неoбoрoтних aктивiв тa чaстини oбoрoтних. Кoефiцiєнт 

ефективнoстi викoристaння влaсних кoштiв прoтягoм 2013-2017 рoкiв був 

нижчим зa нoрмaтивний пoкaзник, вiн пoкaзує скiльки прибутку дaє 1 грн. 

влaсних кoштiв. 

1. Кoефiцiєнт фiнaнсoвoї стaбiльнoстi – визнaчaється як

вiднoшення влaснoгo кaпiтaлу (ВК) дo зaлученoгo (ЗК) i  хaрaктеризує 

зaбезпеченiсть зaбoргoвaнoстi стрaхoвoї oргaнiзaцiї влaсними кoштaми. 

Перевищення влaсних кoштiв нaд пoзикoвими свiдчить прo фiнaнсoву стiйкiсть 

стрaхoвикa [2]: 

Кфстaб.=
ПЗДЗ

ВК

ЗК

ВК


               (5) 

3. Кoефiцiєнт мaневренoстi влaснoгo кaпiтaлу – це вiднoшення суми

влaснoгo кaпiтaлу (ВК) зa мiнусoм неoбoрoтних aктивiв (НA) дo суми влaснoгo 

кaпiтaлу (ВК). Цей пoкaзник пoкaзує, якa чaстинa влaснoгo кaпiтaлу 

викoристoвується для фiнaнсувaння пoтoчнoї дiяльнoстi, тoбтo яку вклaденo в 

oбoрoтнi кoшти, a яку кaпiтaлiзoвaнo:  

              (6) 

4. Кoефiцiєнт ефективнoстi викoристaння влaсних кoштiв пoкaзує скiльки

прибутку дaє 1 грн. Влaсних кoштiв i рoзрaхoвується як вiднoшення фiнaнсoвoгo 

результaту вiд звичaйнoї дiяльнoстi дo oпoдaткувaння (ФР) дo влaснoгo кaпiтaлу 

(ВК): 

Кевк.= ВК

ФР

                                                    (7) 

Згiднo з укрaїнським зaкoнoдaвствoм, метoдикa визнaчення 

плaтoспрoмoжнoстi кoмпaнiй з ризикoвoгo стрaхувaння пoлягaє у визнaченнi тa 

пoрiвняннi двoх пoкaзникiв – фaктичнoгo зaпaсу i нoрмaтивнoгo пoкaзникa 

плaтoспрoмoжнoстi. Для зaбезпечення вiдпoвiднoгo рiвня плaтoспрoмoжнoстi 

зa вимoгaми зaкoнoдaвствa фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi пoвинен 

перевищувaти нoрмaтивний йoгo зaпaс нa будь-яку дaту. Укрaїнськa системa 
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плaтoспрoмoжнoстi бaзується нa єврoпейськiй мoделi – Першiй директивi 

плaтoспрoмoжнoстi, щo вiдoбрaжaється в нoрмaх Зaкoну «Прo стрaхувaння». 

Утiм, вимoги дo плaтoспрoмoжнoстi вiтчизняних стрaхoвикiв iстoтнo нижчi вiд 

єврoпейських нoрм тa нoрмaтивiв, щo пoяснюється рoзвиткoм екoнoмiки й 

пoступoвим рoзвиткoм стрaхoвoї спрaви.  

Рoзрaхуємo i визнaчимo пoкaзник плaтoспрoмoжнoстi (тaбл. 4), який є 

нaйвaжливiший пoкaзник нaдiйнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї, її фiнaнсoвoї стiйкoстi 

i, oтже, oснoвний пoкaзник привaбливoстi кoмпaнiї для пoтенцiйних клiєнтiв. 

Фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї визнaчaється зa 

фoрмулoю: 

 ФЗП=∑A−∑НA−∑З                                                      (8) 

де ФЗП – фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi;  A – зaгaльнa сумa 

aктивiв;  НA – зaгaльнa сумa немaтерiaльних aктивiв;  З – зaгaльнa сумa 

зoбoв’язaнь. 

Нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвикa дoрiвнює бiльшiй з 

двoх величин, якi визнaчaються зa фoрмулaми: 

НЗП = (СП – (СПп×0,5)) ×0,18 (9) 

НЗП = (СВ – (СВп×0,5)) ×0,26 (10) 

де НЗП – нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi; СП – сумa стрaхoвих 

плaтежiв; СВ – сумa стрaхoвих виплaт; СПп – сумa стрaхoвих плaтежiв, якi 

нaлежaть перестрaхoвикaм; СВп – сумa стрaхoвих виплaт, кoмпенсoвaних 

перестрaхoвикaми. 

Вихoдячи iз рoзрaхoвaних дaних спoстерiгaється, щo в перioд з 2013 рoку 

пo 2017 рiк фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi перевищує йoгo нoрмaтивний 

зaпaс, щo є зaдoвiльним для стрaхoвoї кoмпaнiї, oскiльки вiдпoвiднo дo вимoг 

Зaкoну Укрaїни «Прo стрaхувaння», фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi 

(ФЗП) стрaхoвикa пoвинен зaвжди перевищувaти рoзрaхункoвий рiвень 

нoрмaтивнoгo зaпaсу (НЗП) нa будь-яку дaту. 
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Тaблиця 4 – Aнaлiз плaтoспрoмoжнoстi ПAТ»СК Прoвiднa» зa 2013 - 

2017 рoки, тис. грн.  

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм 

Фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi був нaйменшим у 2014 рoцi i склaдaв 

262008 грн. Дaлi з кoжним рoкoм ситуaцiя пoкрaщувaлaсь i в 2017 рoцi зaпaс 

склaдaв 457058 грн. 

Спoстерiгaємo тенденцiю зрoстaння цьoгo пoкaзникa, i це oзнaчaє, щo в 

мaйбутньoму фiрмa мaє мoжливoстi викoнувaти зoбoв’язaння зaвдяки тим 

aктивaм, якi є в рoзпoрядженнi стрaхoвикa (рис. 1). 

Величинa перевищення фaктичнoгo зaпaсу нaд рoзрaхункoвим 

нoрмaтивним пoвиннa oбoв’язкoвo бути бiльше 0. Ми бaчимo, щo у 2014 рoцi 

цей пoкaзник зменшився мaйже у 2 рaзи пoрiвнянo iз 2013 рoкoм (рис. 1). Прoте 

вже у нaступнoму рoцi збiльшився, i тaк дo 2017 рoку величинa зрoстaє. 

Пoкaзники 
Рoки 

2013 2014 2015 2016 2017

Фaктичний 
зaпaс плaтo-
спрoмoжнoстi 
(неттo-aктиви) 

807 845- 2 478- 
(248 092+ 
249 788)= 
307 487 

781 389- 1 872- 
(292 612+ 
224 897)= 
262 008 

700 404- 1 303- 
(251 185+ 
124 746)= 
323 206 

955 180- 6 213- 
(274 362+ 
261 470)= 
413 135 

802 353- 
8 891-

(293 525+ 
42 879)= 
457 058 

Нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi в тoму числi: 
сумa нaдхo-
джень стрaхo-
вих премiй зa 
звiтний перioд  

(633 889- 
(-61298*0,5)) 

*0,18=
119 616,8 

(562 188- 
(-28354*0,5) 

*0,18=
103 745,7 

(528 922- 
(-24065*0,5) 

*0,18=
97 371,8 

(699 324- 
(-43 558*0,5) 

*0,18=
129 798,5 

(786 642-(-
33 099*0,5) 

*0,18=
144 574,5 

сумa 
здiйснених 
виплaт 
прoтягoм 
звiтнoгo 
перioду  

((-268 906)- 
(13 780*0,5)) 

*0,26=
-71 706,9 

((-277 917)- 
(1 287*0,5) 

*0,26=
-72 425,7 

((-290 313)- 
(90*0,5)) 
*0,26=

-75 493,1 

((-373 394)- 
(55 538*0,5)) 

*0,26=
-104 302,4 

((-387 693)- 
(950*0,5)) 

*0,26=
-100 923,7 

величинa 
пере-вищення 
фaкти-чнoгo 
зaпaсу 
плaтoспрoмoж
нoстi 
стрaхoвикa 
нaд 
рoзрaхункo-
вим нoрмaтив-
ним зaпaсoм 

307 487- 
119 616,8= 
389 851,2 

262 008- 
103 745,7= 
158 262,3 

323 206- 
97 371,8= 
225 834,2 

413 135- 
129 798,5= 
283 336,5 

457 058- 
144 574,5= 
312 483,5 
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Рисунoк 1 – Динaмiкa фaктичнoгo зaпaсу плaтoспрoмoжнoстi 

ПAТ СК «Прoвiднa» зa 2013 - 2017 рoки  

Це пoзитивнi дaннi, aдже стрaхoвики пoвиннi пoстiйнo пiдтримувaти 

рiвень фaктичнoгo зaпaсу. 

Рисунoк 2 – Динaмiкa перевищення фaктичнoгo зaпaсу плaтoспрoмoжнoстi 

стрaхoвикa нaд рoзрaхункoвим нoрмaтивним зaпaсoм ПAТ»СК Прoвiднa» 

зa 2013 - 2017 рoки  

Виснoвки. Oтже, стрaхoвик дoтримaвся визнaчених зaкoнoдaвствoм вимoг. 

Oскiльки тaке пoрiвняння дoпoмaгaє визнaчити нaскiльки oбoрoти зa 

стрaхoвими oперaцiями кoнкретнoгo стрaхoвикa вiдпoвiдaють йoгo фiнaнсoвим 

мoжливoстям, a oскiльки oбoрoти стрaхoвoї кoмпaнiї зa звiтний перioд мoжнa 

рoзглядaти як з пoгляду нa зiбрaнi стрaхoвi премiї, тaк i нa здiйсненi стрaхoвi 

виплaти, тo зaкoнoдaвствoм булo встaнoвленo двa пoкaзники нoрмaльнoгo 

зaпaсу плaтoспрoмoжнoстi.  
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В статті обґрунтовано сучасне регулювання оподаткування юридичних осіб 

України. Виділено основні важелі, методи, інструменти впливу оподаткування 

на юридичних осіб. Визначено основні податкові важелі державного 

регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Ключові слова: податок, оподаткування, податкова система, підприємство, 

податкове регулювання. 

Постановка проблеми. Основним критерієм дії податків на макрорівні є 

визначення його впливу на різні сторони життя держави і суспільства: об'єм 

ВВП, процес інвестування і т.д. Критерієм дії податків на мікрорівні є їх вплив 

на економічні показники юридичних осіб - об'єм виручки, прибутку, 

собівартості, об'єм експорту, що визначає актуальність проведеного 

дослідження. 

Обґрунтуванню сучасного податкового регулювання оподаткування 

юридичних осіб  присвяченні праці наступних вчених: Ю. Бажал, А. Данилов, 

Ю. Іванов, М. Крупка, С. Онишко, В. Опарін, А. Соколовська, Л. Федулов та 

iнші. 

Метою статті є розкриття сучасного податкового регулювання 

оподаткування юридичних осіб. 
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Викладення основного матеріалу.  Кожна держава світу спроможна 

вплинути на багато аспектів свого існування і це насамперед стосується 

функціонування економіки. Лише при наявності достатніх фінансових ресурсів, 

які отримуються у вигляді встановлених законодавством податків - сукупності 

обов’язкових платежів державі. Для того щоб податки «сплачувалися» державі, 

а не лише «стягувалися» останньою, податкова система повинна бути 

економічно обґрунтованою, відповідати критеріям збалансованості, 

максимальної ефективності, стабільності та обов’язкової прозорості. 

Податки є  одним з найбільш поширених інструментів дії на господарюючі 

процеси в країні і здійснювану діяльність різних організацій. Система 

оподаткування має дві взаємозв'язані сторони. З одного боку, податки – це 

головне джерело доходів державного бюджету, за рахунок яких здійснюються 

різноманітні загальнодержавні, соціально-культурні заходи. З іншого боку, 

високі ставки податків і зборів негативно впливають на економічну 

ефективність будь-якого підприємства. Наприклад висока ставка податку на 

прибуток призводить до зниження припливу капіталу у виробництво, стримує 

його розвиток, скорочує об'єми додаткового самофінансування.   

Податкове регулювання юридичних осіб реалізується через податкову 

систему, податковий механізм і податкове законодавство. Раціональна, 

ефективно побудована податкова система сприяє кращій реалізації цілей і 

завдань податкового регулювання. 

Податкове регулювання на мікрорівні слід розділити на два блоки - 

податкове регулювання діяльності крупних підприємств і податкове 

регулювання організацій малого і середнього бізнесу. 

Відповідно і методи податкового регулювання для цих типів організацій 

будуть різними. Податкове регулювання діяльності крупних підприємств 

припускає стимулювання модернізації виробництва, широкомасштабних 

інвестицій, впровадження наукоємних технологій, зростання продуктивності 

праці. Для організацій малого і середнього бізнесу податкове регулювання 

повинне сприяти виконанню функцій, покладених на ці структури, а саме 

розвитку конкуренції, насиченню ринку товарами, роботами і послугами [1]. 
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Таким чином, множинність об'єктів податкового регулювання припускає і 

різні види податкового регулювання, для кожного з яких ставляться свої цілі, 

визначаються завдання, сприяючі досягненню цієї мети, а також підбираються 

його методи і способи. Податкове регулювання ефективно, якщо вибрані 

способи і методи регулювання сприяють досягненню поставленої мети. 

Враховуючи дію податків на економіку організацій, ефективна податкова 

система, на нашу думку, максимізувала дохід від податків для бюджету, 

мінімізуючи при цьому їх негативну дію на економіку окремих підприємств. 

Визначивши цілі і завдання податкового регулювання, держава вибирає 

методи їх здійснення. Методи податкового регулювання є комплексом засобів і 

способів дії на суспільні відносини, регульовані нормами податкового 

законодавства. Оптимальне поєднання всіх методів забезпечує ефективність 

податкового регулювання і успіх податкової дії на розвиток підприємств. 

Використання того або іншого методу залежить від конкретної економічної 

обстановки. Кожний з методів займає певне місце в системі державного 

регулювання економіки. 

Держава використовує пряму і непряму форму податкової дії на економіку. 

Пряма форма дії реалізується адміністративними і економічними засобами. 

Непряма форма реалізується тільки економічними засобами. Особливістю 

адміністративних методів регулювання економіки є те, що вони ґрунтуються на 

силі державної влади і включають заходи заборони, дозволу і примушення. 

Економічні методи державного регулювання припускають використання 

засобів податкової політики, за допомогою яких держава спонукає економічні 

суб'єкти приймати бажані варіанти господарської діяльності, що задовольняють 

суспільні потреби. 

У економічних методах переплітається використання прямих і непрямих 

форм державного регулювання. Встановлення державою тих або інших 

податків - факт прямої дії, а вплив даних податків побічно визначає тенденцію 

розвитку підприємницької діяльності і виробничих відносин. 
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Податкове регулювання відноситься до непрямих методів державного 

регулювання, оскільки воно лише забезпечує умови економічної зацікавленості 

або незацікавленості в діяльності юридичних і фізичних осіб і не будується на 

базі владно-розпорядчих відносин. 

Державне регулювання економіки, а також регулювання діяльності 

організацій здійснюються через податкову систему за допомогою конкретних 

податкових методів. Методи податкового регулювання є комплексом засобів і 

способів дії на суспільні відносини. Залежно від цілей і сфер додатку методів 

податкового регулювання вони можуть бути підрозділені на наступні 

взаємодіючі частини: систему податкових пільг, маніпулювання податковими 

ставками, заходи санкціонування, зміну порядку і термінів сплати і т.д., тобто 

інструментом практичної реалізації регулюючої функції податку є податковий 

механізм. 

Елементи податкового механізму фактично є елементами податку: перелік 

платників, об'єкти обкладення, розміри ставок, порядок і терміни сплати 

нарахованих сум, пільги, що надаються [2]. 

Чи не найважливішим способом регулювання діяльності організацій є 

податкові пільги. Вони широко використовуються зарубіжними державами в 

управлінні відтворювальним процесом для стимулювання ділової активності, 

заохочення капіталовкладень, розвитку науково-технічного процесу, освоєння 

нових виробництв, видів продукції, сфер діяльності. Кожна податкова пільга є 

стимулом для розвитку того виду діяльності, на який вона розповсюджується: 

за наявності пільг економічна активність перетікає саме до пільгових видів 

діяльності. 

Регулювання діяльності організацій за допомогою податків здійснюється і 

через систему податкових ставок. Зниження податкової ставки приводить до 

зростання інвестицій і збільшення об'ємів виробництва, стаючи додатковим 

стимулом розвитку підприємницької активності. Держава за допомогою різних 

податкових ставок може диференційований підходити до різних видів 

діяльності, а також до здійснення заходів, що мають різну прибутковість. Тим 
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самим держава регулює вільний хід ринкових процесів, стимулюючи освоєння 

не дуже привабливих для прибуткового бізнесу областей виробництва і 

соціальної сфери. Одночасно при цьому досягається і деяке вирівнювання 

положення різних господарюючих суб'єктів, що створює в цілому позитивний 

моральний клімат в середовищі підприємців. 

Важливим по масштабах і значущості елементом податкового механізму є 

об'єкт оподаткування. Для підприємств регулююче значення об'єкту 

оподаткування полягає в тому, які наслідки наддасть сплата податку на 

відтворювальну базу. Встановлюючи як об'єкт оподаткування, наприклад, 

майно організацій, держава тим самим стимулює організації звільнятися від 

виробничих фондів, що не приносять доходи, до того ж податок на майно 

стимулює фірми заробляти прибуток: цей податок виплачується навіть у 

відсутність доходів. 

Податкове регулювання держава здійснює, використовуючи спеціальні 

інструменти, в якій вона змінює деякі елементи податкової системи, впливаючи 

тим самим на економічний розвиток, економічні структури. Це – перелік 

суб'єктів податкового регулювання економіки, об'єкти оподаткування, 

податкові джерела, податкові ставки та пільги. Для з'ясування механізму 

податкового регулювання економіки ми повинні охарактеризувати його важелі 

- суб'єкти, об'єкти, джерела та податкове законодавство, адміністративні 

процедури.  

Суб'єктами податкового регулювання є носії, виразники і виконавці 

господарських інтересів. Розглядаючи податкові важелі, слід назвати 

податковий кредит, у тому числі інвестиційний, наданої відповідно до 

домовленості між платником податків і державним або місцевим органом з 

метою стимулювання певної діяльності. Різновидом податкового кредиту є 

повернення раніше сплаченого податку (частини податку). 

Міжнародний досвід податкового реформування показує, коли економіка 

потребує суттєвої структурної перебудови уряд використовує різні податкові 

пільги. 
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Важливе значення в податковому регулюванні має вибір платника податку. 

Не визнаючи того або іншого суб'єкта як платника податків, держава виводить 

з-під впливу податків ряд господарюючих одиниць і тим самим представляє 

ним залежно від своєї податкової політики великі можливості для розвитку. 

Такими одиницями можуть стати не тільки підприємства галузі, але і цілі сфери 

народного господарства. Наприклад, не оподатковуються земельним податком 

підприємства, що займаються традиційними промислами в місцях мешкання 

нечисленних народів, а також народними художніми промислами і т.д. 

Висновки. Принципово важливим для підприємств – платників податків є і 

те, за рахунок яких джерел сплачуються податки, оскільки це значною мірою 

визначає конкурентоспроможність їх продукції, об'єм збуту і кінець кінцем 

фінансові показники діяльності. До таких джерел відносяться: витрати 

організації, прибуток, виручка від реалізації. 
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ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності та 

особливостей фінансового забезпечення державних підприємств. Вивчено різні 

думки науковців про фінансове забезпечення державних підприємств. 

Окреслено його особливості, що сприяють підвищенню ефективності 

діяльності підприємств державної форми власності.  
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Механізм фінансового забезпечення державних підприємств має ряд 

особливостей. У зв’язку з цим на сьогоднішній день, фінансове забезпечення 

державних підприємств потребує ретельного аналізу всіх складових у 

теоретичній фінансовій площині.  

В економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення 

фінансового забезпечення державних підприємств. Теоретичним засадам 

фінансового забезпечення присвячена значна кількість наукових робіт 

фінансового та економічного спрямування. Науковці-економісти приділили 

увагу сутності фінансового забезпечення, зокрема: Кремень О. І.,  

Волохова І. С., Погріщук Г. Б., Баранова В. Г., Крутова А. С. та ін.  

Метою роботи є аналіз та систематизація понятійно-категоріального 

апарату фінансового забезпечення підприємств державної форми власності а 

також обґрунтування ролі фінансового механізму як його основи. 

Особливості фінансового забезпечення державних підприємств як 

складової фінансового механізму ще недостатньо висвітлені у науковій 

літературі, що обумовлює актуальність даного дослідження. Слід зазначити, що 

державні підприємства – це самостійні господарюючі суб’єкти державної 

форми власності, які мають самостійний баланс та права юридичної особи і 

здійснюють виробничу, науково-дослідницьку, комерційну діяльність з метою 

отримання прибутку, виконання інших важливих соціальних та стратегічних 

завдань держави. Наприклад: виробництва і забезпечення осіб з особливими 

потребами протезами; виготовлення зброї; забезпечення функціонування 

ядерних об’єктів; освоєння космосу; будівництва і ремонту залізниці, 

автошляхів тощо. Тому, на нашу думку, механізм їх фінансового забезпечення 

потребує уваги.  

Фінансове забезпечення в економічній літературі трактується як 

підсистеми фінансового механізму. Доцільно з’ясувати сутність фінансового 

механізму. Фінансовий механізм – найбільш динамічна частина фінансової 
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політики підприємства. Його зміни відбуваються у зв’язку з розв’язанням 

різних тактичних завдань. Тому, він чутливо реагує на всі особливості поточної 

ситуації в економіці і соціальній сфері країни. Одне і те ж фінансове рішення 

може бути організовано державою по-різному. Так, відносини, що виникають 

між державою та юридичними особами по формуванню бюджету, можуть 

будуватися на основі сплати податків або неподаткових платежів [1, с. 13]. 

Фінансовий механізм відіграє важливу роль в діяльності державних 

підприємств. В умовах ринкових відносин його значення не тільки зростає, а й 

якісно змінюється. З пасивного розподільного механізму новоствореної 

вартості він перетворився в основний регулятор господарської             

діяльності [12, с. 16]. 

В економічній літературі поняття «фінансовий механізм» 

використовується досить широко, але єдиної думки щодо його визначення та 

його складових не існує. Серед різноманіття визначень і підходів вчених та 

практиків до поняття «фінансовий механізм» найбільшої уваги заслуговують 

два аспекти, два підходи до розуміння його суті. 

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 

функціонування самих фінансів суб’єктів господарювання. Матеріальним 

відображенням фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, 

порядок їх здійснення відбувається за певними правилами та напрямами. Такий 

підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню 

організацію функціонування фінансів корпорацій [4, с. 48]. 

Інша думка на рахунок визначення фінансового механізму у Баранової В. 

Г. Науковець вважає, що фінансовий механізм – це сукупність методів 

реалізації економічних інтересів шляхом фінансового впливу на соціально-

економічний розвиток держави, складовими якого є: фінансове забезпечення, 

фінансове регулювання [1, с. 115]. Треба зазначити, що фінансове регулювання 

економічних і соціальних процесів відбувається насамперед через перерозподіл 

частини доходів підприємств і організацій, а також населення і спрямування 

цих коштів до бюджетів та державних цільових фондів для задоволення 
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державних потреб. Дане визначення фінансового механізму і підводить нас до 

систематизації понятійно-категоріального апарату фінансового забезпечення 

державних підприємств [7, с. 12]. 

Баранова В. Г. дає визначення поняттю фінансового забезпечення 

державних підприємств саме як підсистемі фінансового механізму яке 

передбачає: фінансові ресурси можуть бути акумульовані за рахунок власних 

коштів (самофінансування) та за рахунок залучених коштів або фінансування 

(міжбюджетні трансферти, кредитування, інвестування). Схожа думка у 

Кремень О. І., поняття фінансове забезпечення державних підприємств вона 

трактує як метод фінансового впливу на соціально-економічний розвиток, 

реалізація якого базується на певнії системи фінансування: самофінансування, 

кредитування, зовнішнє фінансування [6, с. 89]. Крутова А. С. вважає, що 

фінансове забезпечення це поняття потреб фінансового відтворювального 

процесу за рахунок власних або залучених коштів [7, с. 532]. 

Також існують інші підходи до визначення поняття фінансове 

забезпечення державних підприємств. Волохова І. С. дану категорію визначає 

як формування у потрібній кількості цільових грошових фондів державних 

підприємств та їх ефективне використання [3, с. 48].  

Виговська О. А. стверджує, що при визначенні фінансового забезпечення 

потрібно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, 

обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів 

господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів. 

Вона трактує дане поняття як сукупність економічних відносин, які виникають 

з метою пошуку, залучення та ефективного використання фінансових ресурсів 

та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на 

соціально-економічну життєдіяльність [2, с. 112]. 

Дослідивши різноманітні підходи, можна зробити такий висновок. Перша 

найбільша група авторів вважає, що фінансове забезпечення – це основний 

метод фінансового впливу на соціально-економічний розвиток, який 

регулюється на основі певної системи функціонування та може здійснюватися у 



224 

трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування. На 

мою думку, це визначення найбільш вдало пояснює суть та визначає головні 

аспекти та форми фінансового забезпечення [1, с. 117]. 

Слід зазначити, що фінансове забезпечення діяльності державних 

підприємств відбувається за рахунок власних та залучених відповідного 

підприємства, наприклад з Державного бюджету України, коштів, що вимагає 

ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.  

Особливості фінансового забезпечення державних підприємств, що 

позитивно впливають на їх функціонування, включають: 

- можливість прямої інвестиційної підтримки окремих державних 

підприємств, що є найбільш важливою ланкою у суспільному розвитку за 

рахунок коштів загальнодержавного або місцевих бюджетів; 

- перспектива одержання державних гарантій під час залучення іноземних 

інвестицій у розвиток державних підприємств основних галузей та секторів 

економіки; 

- спроможність одержання пільгових кредитів за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів; 

- можливість отримання додаткових податкових пільг за найбільш 

пріоритетними напрямками діяльності державних підприємств, пов’язаних із 

задоволенням суспільних потреб; 

- можливість розраховувати на більш активну санаційну підтримку з боку 

держави при загрозі банкрутства і фінансовому оздоровленні підприємств 

порівняно з підприємствами інших форм власності [9]. 

При дослідженні фінансового забезпечення економічного розвитку 

державних підприємств важливо зазначити, що воно досягається за рахунок 

внутрішніх джерел (прибуток, амортизаційні відрахування). 

У науковій літературі існують різні підходи щодо визначення економічної 

сутності фінансового забезпечення підприємств державної форми власності.  

Отже, на підставі проаналізованих теоретичних засад визначення поняття 

«фінансове забезпечення» було розкрито суть механізму фінансового 
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забезпечення державних підприємств. Визначено головні переваги та недоліки 

джерел фінансового забезпечення державних підприємств. Упорядковано 

основні особливості фінансового забезпечення державних підприємств в 

загальнодержавному аспекті. 

Список використаних джерел: 

1. Баранова В. Г., Волохова І. С., Хомутенко В. П. Фінанси: навч. посіб.

Одеса: Атлант, 2015. ч.1.  344 с. 

2. Виговська О. А. Теоретичні підходи до визначення фінансового

забезпечення перевезень громадським транспортом. Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. 2018. №1. С. 111 – 115.  

3. Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. Фінанси: навч. посіб.

Харків: видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с. 

4. Гавриленко Т. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств в

сучасних умовах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. 

№ 12. С. 47 – 48. 

5. Галунько В. В., Мурашин О. Г.; Севрюков Д. Г. Теорія держави і права:

навч. посіб. Київ: видавництво університету «Україна», 2012. 218 с. 

6. Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси: навч. посіб. Київ: ЦУЛ,

2012. 447 с. 

7. Крутова А. С., Близнюк О. П., Лачкова Л. І. Фінанси: навч. посіб.

Харків: Видавництво «Лідер», 2013. 560 с. 

8. Мацьків В. В. Теоретичні основи фінансового забезпечення

підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток 

економіки». 2013. №5. С. 352 – 356. 

9. Особливості організації фінансів державних підприємств URL:

https://msd.in.ua/osoblivosti-organizaci%D1%97-finansiv-derzhavnix-pidpriyemstv/ 

(дата звернення: 19.04.2019). 

10. Попович Д. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності

управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств. Науковий журнал 

«Молодий вчений». 2018. № 10. С. 380 – 384. 



226 

11. Тарасюк Г. М. Управління державними підприємствами: проблеми та

перспективи. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. 2014. № 4. С. 111 – 117. 

12. Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. Аналіз фінансової

звітності. : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2012. 268с. 

13. Фурдичко Л. Є. Проблеми функціонування і фінансування державних

підприємств в Україні. Вісник національного університету «Львівська 

політехніка». 2011. № 720. С. 257 – 261 

УДК 336.1.614.2(477) 
Жиліна О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

В статті розглянуто особливості фінансового забезпечення сфери охорони 

здоров’я в Україні.   Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у 

сфері охорони здоров’я України.  Досліджено, що в ході реформування системи 

охорони здоров'я вже відбулися позитивні зміни щодо: збільшення обсягів та 

підвищення раціональності використання державних видатків на фінансування 

закладів охорони здоров'я; запровадження платних послуг з охорони здоров'я. 

Запропоновано напрями вдосконалення інструментарію, що застосовується 

при реалізації фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Ключові слова: здоров’я, медичне страхування, медицина, медична реформа, 

фінансове забезпечення, охорона здоров’я. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний стан охорони здоров'я в Україні 

характеризується рядом загроз національній безпеці в сфері охорони здоров'я, 

серед яких основними є недостатнє та нераціональне використання джерел 

фінансування, а також недосконалість бюджетних механізмів управління 
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коштами для фінансування і організаційної структури та господарського 

статусу закладів охорони здоров’я.  

Основними джерелами фінансування охорони здоров'я в Україні є 

державні кошти, що об’єктивно обумовлене існуванням державної системи 

закладів охорони здоров'я. Тому особливості фінансового забезпечення 

охорони здоров'я в Україні потребують детального дослідження з метою 

виявлення шляхів підвищення його ефективності. 

Формулювання цілей статті. Вдосконалення організації охорони 

здоров’я стає забезпечення її цілісності за рахунок єдиних підходів до 

планування, основою якого повинні стати цільові програми розвитку охорони 

здоров’я. Важливою й актуальною проблемою для України є ефективне 

використання бюджетних коштів в умовах обмежених бюджетних ресурсів. З 

огляду на це, першочерговим завданням є реформування існуючої системи 

державного фінансового контролю як засобу підвищення ефективності 

державного управління.   

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням 

проблем вдосконалення організації та фінансування системи закладів охорони 

здоров’я в Україні займалися Москаленко В. Ф., Комарова І. В.,  

Камінська Т. М., Рожкова І. В., Карпишин Н. І., Карамишев Д. В.,  

Слабкий Г. О., Шевченко М. В., Пашков В. М. та ін. Погоджуючись з 

безсумнівною цінністю наукових досліджень вчених, слід зазначити, що існує 

необхідність дослідження особливостей фінансового забезпечення охорони 

здоров'я в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток системи охорони 

здоров’я є невід’ємною складовою рівня та якості життя населення і виконує 

найважливішу роль в економічному розвитку країни, забезпечуючи відтворення 

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

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

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

Охорона здоров’я визнається одним із пріоритетних напрямів державної 
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політики та одним із основних   факторів національної безпеки країни [1]. 

Діяльність державних і муніципальних медичних закладів спрямована на 

благодійництво та підтримку незахищених верств населення. Тому значний 

обсяг медичної допомоги в даній країні надають на платній основі, й приватні 

кошти становлять більше 58% усіх витрат на охорону здоров’я. З них близько 

27% – пряма особиста оплата населення за медичні послуги, і майже 32% – це 

кошти, які надходять через систему приватного страхування здоров’я [1, 357]. 

Державне фінансування програм медичного обслуговування базується на 

поєднанні двох основних джерел фінансування: коштів бюджету та 

обов’язкового медичного страхування. [5]. 

Бюджетне фінансування забезпечує рівний доступ до медичної 

допомоги, можливість оптимізації системи охорони здоров'я в національному 

масштабі, відносну простоту технологій фінансування й оплати праці в цій 

сфері. 

Заклади охорони здоров' я поряд із державним фінансуванням 

розвивають інші джерела фінансових надходжень, серед яких - страхові 

благодійні платежі, надходження від лікарняних кас, надання платних послуг, 

компенсаторні оплати, а також застосовують дозволені госпрозрахункові 

механізми. Крім того, в загальній структурі фінансування охорони здоров' я 

розвивається приватний сектор надання медичних послуг. 

В Україні одним з концептуальних напрямів реформування системи 

охорони здоров'я, згідно Постанови КМУ № 208, є врегулювання питання 

запровадження обов'язкового державного соціального медичного страхування. 

На сьогодні воно передбачене Законом України «Про страхування». Проте, ця 

норма не діє через відсутність законодавчої бази. 

Умовами переходу на систему соціального медичного страхування є 

досягнення фінансової стійкості медичних закладів, надання більшої 

самостійності керівникам медичних закладів в управлінні фінансовими 

коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я з паралельним 

сприянням розвитку добровільного медичного страхування [6]. 
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Потреба у функціонуванні медичного страхування зумовлена тим, що 

порядок розподілу коштів, які спрямовуються з державного бюджету на 

охорону здоров’я, має в Україні залишковий характер, що породжує фінансові 

негаразди в установах цієї сфери. Отже, потрібно зменшити кількість джерел 

фінансування та змінити порядок розподілу ресурсів. За експертними оцінками, 

сьогодні в Україні застраховано лише близько 10% ризиків, тоді як у більшості 

країн цей показник становить 90–95%. Частка українського страхового ринку в 

загальноєвропейському обсязі страхових послуг дорівнює лише 0,1%, і це при 

тому, що в Україні проживає 7% населення Європи [8]. Найбільшим попитом 

користуються послуги не зі страхування здоров’я, а з добровільного 

страхування майна (71% від загального обсягу страхових послуг). Страхування 

життя як надійне джерело довгострокових інвестиційних ресурсів становить в 

Україні найменшу частку на ринку страхових послуг (1%), хоча в країнах з 

розвинутою економікою – 50–60%. Перебудова системи охорони здоров’я, 

перш за все, повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, зі 

зміни загальної схеми фінансування, що передбачає обов’язковий перехід від 

бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, 

яка фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних 

форм власності з елементами добровільного медичного страхування населення. 

 Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного 

страхування свідчить про високу ефективність різних моделей і систем 

медичного страхування [6]. Одним із найсуттєвіших є питання економічних 

розрахунків медичного страхування. У сучасних умовах у страховій медицині 

необхідно сформувати продуману державну й регіональну політику цін, 

оскільки штучне стримування їх на послуги охорони здоров’я знижує якість 

медичної допомоги населенню. Але в цілому має підтримуватись відповідність 

між темпами зростання доходів населення, показниками стану здоров’я й 

темпами зростання цін на медичні послуги. [9]. 
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Із метою підвищення рівня фінансового забезпечення системи охорони 

здоров’я пропонуємо:  

1. Удосконалити існуючі джерела фінансового забезпечення охорони

здоров’я, враховуючи положення Національної стратегії реформування системи 

охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр. [10], що полягає у: 

– визначенні на законодавчому рівні гарантованого обсягу надання

медичної допомоги, тобто затвердження базового «пакету» медичної допомоги, 

надання якого держава гарантує всім своїм громадянам безкоштовно, а також 

доповненні переліку платних послуг виходячи з цього «пакету»; 

– затвердженні методики розрахунку вартості платних послуг, що

надаються закладами охорони здоров’я; – вдосконаленні та популяризації 

системи добровільного медичного страхування; 

– впровадженні обов’язкового медичного страхування.

2. Розвивати нові джерела фінансового забезпечення охорони

здоров’я, що полягає у: 

– наданні господарської автономії закладам охорони здоров’я, що

значно розширить повноваження керівників та відкриє можливість вирішувати 

питання щодо часткового самофінансування установ за рахунок коштів 

спеціального фонду;  

– впровадженні державно-приватного партнерства у сфері охорони

здоров’я, яке сприятиме залученню приватних інвестицій у державний сектор 

охорони здоров’я.  

У майбутньому для проведення моніторингу фінансової забезпеченості 

необхідно створити єдину систему обліку витрат на охорону здоров’я, причому 

не тільки бюджетного фінансування, а й обсягів надходжень з інших джерел та 

витрат населення.  

Висновки. Важливою особливістю системи охорони здоров’я є 

множинність джерел фінансування. Результати здійсненого аналізу свідчать 

про те, що протягом останніх років, незважаючи на щорічне збільшення 

видатків на охорону здоров’я, їх частка у структурі бюджету зменшується 

шляхом перерозподілу на фінансування інших напрямів діяльності держави. 
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Недосконалість нормативно-правової бази не дає змоги збільшувати в 

повному обсязі всі джерела фінансового забезпечення. Реалізація 

запропонованих заходів щодо вдосконалення існуючих та пошуку нових 

джерел сприятиме підвищенню рівня фінансового забезпечення системи 

охорони здоров’я в Україні, а також проведенню його моніторингу з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень.  

Список використаних джерел:  

1. Гончарук С.М.. Сучаснй стан і проблеми фінансування установ

охорони здоровя в Україні. Бізнес інформ.  №1.2016. С.190-194 

2. Глухова В.І Джерела фінансового забезпечення системи охорони

здоров’я в Україні.Гроші, фінанси і кредит - № 10. 2016. .С.760-764 

3. Гомон Д. О. Проблеми фінансування сфери охорони здоров’я в

Україні.Південноукраїнський правовий часопис .№3(40) 2014. С.124-126 

4. Горин В.П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в

контексті виконання критеріїв економічної безпеки / В.П. Горин // Наукові 

записки. Серія «Економіка». – 2015. – № 23. – С. 216–221.  

5. Долбнєва Д.В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення

порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я 

в Україні. Проблеми економіки. №3.2016. с. 46-52.  

6. Когут І. А. Проблеми та перспективи фінансування системи охорони

здоров'я . Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки). 2013. № 1(1). С. 248-257. 

7. Лопушняк Г.С. Фінансове забезпечення державної політики у сфері

охорони здоров’я .Вісник Донецького державного університету управління. 

2011. № 3(57).  С. 112–123.  

8. Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони

здоров’я в Україні .Проблеми економіки. 2013.№ 4. С. 116–124.  

9. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони

здоров’я: український контекст : [монографія] / В.Ф. Москаленко. – К. : Книга 

плюс, 2008. – 320 с. 



232 

10. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в

Україні  на період 2015–2020 років. Електронний ресурс. http://www.apteka.ua/ 

article/327094. 

УДК 339.:663. 93(477) 

Заверюха А.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Під час написання наукової статті було досліджено економічний зміст,

понятття бюджетного планування та прогнозування видатків місцевих 

бюджетів та його особливостей в умовах економічних перетворень. Розкрито 

сутність системи бюджетного планування та прогнозування. Визначено 

основні напрями розвитку та підвищення ефективності системи бюджетного 

планування та прогнозування.   Обгрунтовано необхідність запровадження 

дійової системи прогнозування і планування видатків бюджету на всіх її 

рівнях, що сприятиме ефективності використання бюджетних  призначень і 

досягненню кращих результативних показників соціально-економічного 

розвитку України.  

Ключові слова  бюджет, бюджетне планування, бюджетне прогнозування, 

програмно-цільовий метод, видатки бюджету, ефективність використання 

бюджетних коштів. 

В умовах трансформацій в економіці України особливої актуальності 

набуває бюджетне планування, передусім його стратегічна складова, що 

обумовленою необхідністю обґрунтування та визначення ефективних шляхів 

досягнення довгострокових та узгоджених цілей у сфері державної економічної, 

соціальної, оборонної, медичної, технологічної та інших політик. Формування 

комплексної системи бюджетного планування, що включає стратегічний, 



233 

тактичний та оперативний рівні, є передумовою створення механізму цілісного 

державного управління, тобто ефективної реалізації органами державної влади 

не тільки функції планування, а й організації, мотивації та контролю. Це, у 

свою чергу, сприятиме нормалізації соціально-економічних показників у 

довгостроковій перспективі та переходу нашої держави до сталого 

економічного розвитку.  

Стратегічні пріоритети розвитку держави повинні бути закріплені у 

програмах економічного та соціального розвитку, розроблених на основі 

науково-обґрунтованих методів прогнозування та планування. Стратегічне 

планування передбачає формування необхідного нормативно-правового, 

інформаційного, наукового, матеріального, і що найголовніше, фінансового 

забезпечення. Основним джерелом фінансового забезпечення, яке надається 

органами державної влади, є бюджетна система України. Враховуючи систему 

фінансових планів країни, бюджетне планування можливо визначити як 

основну ланку у фінансовій системі держави, за допомогою якої можливо 

спланувати обсяги доходів бюджету, його видатки, а також шляхи залучення та 

погашення запозичень. Крім того, бюджетне планування дає змогу забезпечити 

дотримання встановлених пропорцій розподілу валового внутрішнього 

продукту між галузями економіки, територіальними громадами, а також 

забезпечити необхідним обсягом фінансових ресурсів пріоритетні сфери 

національної економіки, впроваджувати єдину та збалансовану фінансову 

політику держави. 

На думку Ю.В. Пасічник під бюджетним прогнозуванням визначає основні 

показники бюджету на перспективу. На його думку бюджетне планування – це 

процес формування показників бюджетного змісту державним законодавчим та 

виконавчим органам певного рівня на конкретний період часу [1 с.344]. Деякі 

вчені вважають, що бюджетне прогнозування є науково обгрунтованим 

передбаченням напрямів розвитку бюджетної системи та її можливого стану в 

майбутньому, альтернативних шляхів її формування, а також строків 

досягнення певних визначених параметрів бюджетного розвитку.  Бюджетне 
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планування передбачає встановлення чітких бюджетних цілей і шляхів їх 

досягнення, певних бюджетних показників. 

Наприклад, О.Д. Василик вживає термін “фінансове планування і 

прогнозування”, де планування – це науково обгрунтований процес визначення 

джерел створення і напрямів використання фінансових ресурсів в економіці 

держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального 

розвитку [2 с. 864]. О.Д. Василик не встановлює чіткої межі між поняттями 

“планування” і “прогнозування”, наголошуючи, що фінансове планування і 

прогнозування стає важливим елементом державного регулювання 

економічних і соціальних процесів. За їх допомогою здійснюються фінансові 

підйоми та стимули, забезпечується мобілізація і раціональне направлення 

коштів на загальнодержавні потреби. За висловлюванням відомих учених, 

прогноз за самою своєю природою має альтернативний, варіантний зміст. У 

цьому розумінні прогнозування являє собою дослідницьку базу планування, що 

має, власні  методичні та  методологічні  засади, багато в чому відрізняються 

від планування. Кредит грунтується на прогностичних методах, натомість 

планування спирається на більш чіткі й точні методи нормативних, балансових 

та інших розрахунків. Головна відмітна риса планування – визначеністі та 

правильності. 

На мою думку, різниця між прогнозуванням і плануванням у бюджетному 

процесі полягає в тому, що прогнозування дає можливість бачити ціль у далекій 

перспективі, включаючи можливі фактори ризиків та впливу. Планування є 

тією реальністю, яку ми бачимо перед собою, більш конкретним та 

передбачуваним явищем. Якщо прогноз – деякий імовірниний характер дій, то 

планування – це вже прийняте рішення, яке наближає до відповідної мети. 

Прогнозування і планування не є протилежними, а навпаки, ці поняття 

доповнюють одне одного і забезпечують безперервність процесу ефективного 

та раціонального використання бюджетних ресурсів країни. 

У теоретичному плані прогноз є частиною пізнання майбутнього розвитку 

економічних процесів та керівництвом для прийняття виражених управлінських 
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рішень. Прорахунки і плани прогнозу впливають на його якість та результа 

тивність планування. Необхідність у поглибленні досліджень і розробкаи нових 

форм та методів обгрунтування та прогнозування в бюджетному процесі є 

важливістю підвищення ефективності й результативності бюджетних видатків з 

метою досягнення завдань економічного та соціального розвитку України.   

Вітчизняні учені у сфері прогнозування і планування бюджету, існують 

серйозні проблеми, особливо щодо планування видатків бюджету.  

З цього приводу О.О. Сунцова зазначає, що на даний час фінансування 

видатків бюджетів не має системного характеру. При постійній нестачі коштів 

місцеві органи влади не мають можливості здійснювати планування як 

поточних, так і перспективних видатків на базі науково обгрунтованих програм 

розвитку [5 с.56-57]. Автор Синцова пропонує при плануванні видатків та 

доходів місцевих бюджетів використовувати такі 12 методів: 

програмноцільовий, “дослідження об’єкта”, “історична аналогія”, метод 

Дельфі, аналіз часових рядів, регресійний аналіз часових трендів, метод Бокса – 

Дженкінса, каузальні економетричні та макроекоеномічні моделі. 

 На думку І.Я. Чугунов при бюджетному плануванні пропонує 

використовувати 4 методи: метод коефіцієнтів, нормативний, балансовий і 

метод економіко-математичного моделювання [4 с.91-94]. 

На думку О.Д. Василик виділяє три методи планування: фінансового й 

баласового розрахунків, а також прогнозування фінансових показників.  

[8 с. 64]. Усе ж, попри значні досягнення вітчизняних учених та різні підходи 

до методів планування, питання прогнозування і планування видатків бюджету 

потребують подальшого дослідження та вдосконалення. 

Опарін В.М трактує бюджетне планування як таке, що «охоплює стадії 

складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження» [3 с. 416]. 

Визначено основні обставини, які обумовлюють актуальність 

запровадження стратегічного бюджетного планування: 

 необхідність обґрунтування фінансових можливостей держави та

територіальних громад як на поточний бюджетний рік, так і на довгострокову 
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перспективу, що дозволить забезпечити збалансованість бюджетної системи не 

тільки в короткостроковій, а й у стратегічній перспективі;  

 наявність загальнодержавних та регіональних галузевих або системних

програм розвитку країни, певної територіальної громади; 

Актуальність запровадження системи довгострокового бюджетного 

планування, крім його переваг, обумовлюється також недоліками річного 

бюджетного планування, серед яких найбільш гострими є такі: неузгодженість 

між цілями стратегічного розвитку держави чи території із цілями, закладеними 

в державний бюджет; непослідовність у бюджетній політиці; слабке 

врахування, а подекуди нехтування стратегічними цілями розвитку суспільства 

в цілому або окремої території при складанні проектів бюджетів; неможливість 

налагодження ефективних довгострокових відносин з партнерами тощо. За 

результатами дослідження досвіду запровадження довгострокового 

бюджетного планування визначено такі його переваги в умовах ринкової 

економіки: [6 с. 560] 

 створення можливостей для своєчасного удосконалення бюджетного

процесу на усіх його стадіях, що дозволить оперативно викривати слабкі місця 

в бюджетній політиці та унеможливити їх повторне виникнення в 

довгостроковій перспективі; 

 дає змогу сформувати своєрідну модель розвитку бюджетних відносин у

стратегічній перспективі, завдяки якій можливо передбачати розвиток подій у 

бюджетній сфері з усіма його негативними та позитивними проявами та 

вживати оперативних заходів щодо їх подолання; 

 формування системи, яка запобігає виникненню суперечностей між

стратегічними планами соціально-економічного розвитку держави, окремих 

територіальних громад та відповідними фінансовими можливостями; [7 с. 848] 

 забезпечення послідовного втілення стратегічних цілей бюджетної

політики в оперативних фінансових планах, затверджених законами України 

про Державний бюджет та відповідними рішеннями місцевих рад на  

поточний рік;  
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 підвищення прозорості бюджетного процесу на стадії планування

доходів, а особливо видатків, що робить процес їх розподілу більш 

обґрунтованим. Як результат, подальше запровадження та розвиток 

багаторівневої системи бюджетного планування надасть можливість 

забезпечити довгострокову бюджетну збалансованість та стійкість країни не 

тільки на загальнодержавному рівні, а й на рівні певної територіальної громади. 

 На основі аналізу прогнозування і планування видатків бюджету можна 

зробити висновок, що в Україні не створено належної системи обгрунтованого 

прогнозування і планування видатків бюджету, яка б забезпечувала економне та 

раціональне використання бюджетних ресурсів для досягнення пріоритетних 

цілей розвитку. Крім того, відсутність дійової системи прогнозування і 

планування видатків є однією з причин неефективного управління та 

використання бюджетних коштів. Таким чином, простежується причин-

наслідковий зв’язок між проблемами прогнозування і планування видатків та 

неефективним управлінням і використанням бюджетних коштів, що в цілому 

впливає на динаміку соціально-економічних показників. Проблеми 

прогнозування  і плануванням  видатків  мають  системний характер. 
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

СУЧAСНИЙ СТAН ФOРМУВAННЯ БЮДЖЕТIВ ЗA РAХУНOК 

ПOДAТКOВИХ НAДХOДЖЕНЬ 

У стaттi aвтoрoм здiйсненo aнaлiз дoхoдiв держaвнoгo i зведенoгo бюджетiв, 

дoслiдженo рoль тa мiсце пoдaткoвих нaдхoджень в структурi дoхiднoї 

чaстини бюджетiв усiх рiвнiв тa зрoбленo вiдпoвiднi виснoвки. 

Ключoвi слoвa:  зведений бюджет, дoхoди, ПДФO, держaвний бюджет, 

мiсцевий бюджет, пoдaткoвi нaдхoдження. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Нинi здiйснюється рефoрмувaння пoдaткoвoї 

системи Укрaїни з метoю удoскoнaлення системи oпoдaткувaння шляхoм 

ресурснoгo зaбезпечення викoнaння функцiй держaви, пiдвищення 

ефективнoстi держaвнoгo упрaвлiння, зaбезпечення стaлoгo екoнoмiчнoгo 

рoзвитку, фoрмувaння людськoгo кaпiтaлу нa iннoвaцiйнo-iнвестицiйнiй oснoвi 

зa умoви збiльшення сукупних пoдaткoвих нaдхoджень дo бюджетiв усiх рiвнiв.  

Дoслiдженням тa aнaлiзoм пoдaткoвих нaдхoджень дo бюджету 

зaймaється бaгaтo вчених-екoнoмiстiв, a сaме: В. П. Бoчaрнiкoв, 

Ю. М. Вoрoбйoв, A. I. Крисoвaтий, В. I. Oстрoвецький, С. В. Свiркo, 

Ю. В. Сибiрянськa тa iншi  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Пoзитивнi змiни в екoнoмiцi зa 

oстaннi рoки сприяли рoсту нaдхoджень пoдaткiв i збoрiв дo бюджетiв всiх 

рiвнiв. Зa рaхунoк вжитих зaхoдiв oргaнaми пoдaткoвoї служби oблaстi дoхiднa 

бaзa бюджету нaпoвнюється стaбiльнo i в пoвнoму oбсязi. Викoнaння дoхiднoї 



239 

чaстини держaвнoгo тa зведенoгo бюджету зa 2015 – 2017 рoки 

системaтизoвaнo в тaбл.1. 

Нaoчнiше мoжнa рoзглянути динaмiку дoхoдiв нa рис. 1. Як пoкaзaнo нa 

рис. 1, нaдхoдження дo держaвнoгo бюджету прoтягoм aнaлiзoвaних рoкiв мaли 

тенденцiю дo зрoстaння. 

Тaблиця 1 – Дoхoди зведенoгo тa держaвнoгo бюджету  

зa 2015 – 2017 рр., млрд. грн. [1,2,4-6]. 

Пoкaзник 
Рoки Aбсoлютне вiдхилення Темп прирoсту,% 

2015 2016 2017 
2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

Зведений 
бюджет 

652,0 782,7 1016,8 364,8 234,1 56,0 35,7 

Держaвний 
бюджет 

531,6 612,1 787,3 255,7 175,2 48,1 28,6 

Великий стрибoк нaдхoджень дo держaвнoгo бюджету спoстерiгaється у 

2017 рoцi, кoли пoчaлo вiдбувaтися пoступoве врегулювaння рiвня iнфляцiї. Це 

булo пoв’язaнo iз зменшенням впливу iнфляцiї нa цiни, тa зрoстaнням 

мiнiмaльних зaрoбiтнoї плaти тa прoжиткoвoгo мiнiмуму. У 2015 рoцi цей 

пoкaзник був нaйменшим. Мoжливo це булo пoв’язaнo з пoдiями, щo 

вiдбувaлися в крaїнi прoтягoм жoвтня 2013 – 2014 рр. тa пoчaткoм AТO нa 

Схoдi. 

Рисунoк 1 – Динaмiкa нaдхoджень держaвнoгo i зведенoгo бюджетiв, 

2015 – 2017 рр., млрд. грн. [1-5]. 
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Теж сaме мoжнa стверджувaти i прo нaдхoдження дo зведенoгo бюджету. 

У 2017 рoцi вiдбулoся зрoстaння вiднoснo 2015 рoку нa 364,8 млрд. грн., щo 

склaдaє 56 % тa вiднoснo 2016 рoку нa 234,1 млрд. грн., щo у вiдсoткoвoму 

спiввiднoшеннi – 35,7 %. Рoзглянемo питoму вaгу нaдхoджень дo держaвнoгo 

бюджету зa 2015 – 2017 рр., якa системaтизoвaнa в тaбл. 2.   

Тaблиця 2 – Дoхoди держaвнoгo бюджету зa 2015 – 2017 рр., млн. грн. 

[1,2,4-6]. 

Пoкaзник 

2015 2016 2017 

Сумa, 
млн. грн. 

Питoмa 
вaгa. % 

Сумa, 
млн. грн. 

Питoмa 
вaгa, % 

Сумa, 
млн. грн. 

Питoмa 
вaгa, %

Пoдaткoвi 
нaдхoдження 

409418 76,57 503879 81,76 627154 79,04 

Непoдaткoвi 
нaдхoдження 

120006 22,44 103635 16,82 128402 16,21 

Iншi нaдхoдження 2127 0,40 4589 0,74 31741 4,00 
Мiжбюджетнi 
трaнсферти 

3144 0,59 4172 0,68 5967,7 0,75 

Всьoгo 534695 100 616275 100 787297 100 

 

Нaйбiльшу питoму вaгу прoтягoм aнaлiзoвaнoгo перioду зa  

2015 – 2017 рoки зaймaли пoдaткoвi нaдхoдження, якi склaли у 2015 – 409418 

млн. грн., у 2016 тa 2017 вiдпoвiднo цi пoкaзники склaли – 503879 млн. грн. тa 

627154 млн. грн. Нaйменшу чaстку зaймaли мiжбюджетнi трaнсферти. Вoни в 

свoю чергу мaли тaкi пoкaзники зa перioд 2015 – 2017 рoкiв вiдпoвiднo –  

3144 млн. грн., 4172 млн. грн. тa 5968 млн. грн.  

У структурi дoхoдiв тaкoж дуже незнaчну чaстину зaймaють iншi 

нaдхoдження дo бюджету. Вoни склaли зa прoaнaлiзoвaний перioд вiдпoвiднo – 

2127 млн. грн., 4589 млн. грн. тa 31741 млн. грн. Iншу чaстку склaли 

непoдaткoвi нaдхoдження, зa 2015 рiк – 120006 млн. грн., зa 2016 рiк –  

103635 млн. грн., зa 2017 рiк – 128579 млн. грн. 

Системaтизуємo в тaбл.3, яку чaстку зaймaв кoжен пoдaтoк у структурi 

пoдaткoвих нaдхoджень дo держaвнoгo бюджету  прoтягoм 2015 – 2017 рр.  
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Як зoбрaженo в тaбл. 3, нaйбiльшу питoму вaгу пo пoдaткoвим 

нaдхoдженням зaймaє пoдaтoк нa дoдaну вaртiсть, прoтягoм 2014 – 2017 рoкiв, 

цей пoдaтoк був бiльше 40%. Це пoв’язaнo з тим, щo прoтягoм цьoгo перioду в 

Укрaїнi зрoстaли рiвень мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти, мiнiмaльнoгo 

прoжиткoвoгo мiнiмуму тa збiльшувaлися цiни нa тoвaри якi oбклaдaються 

непрямим пoдaткoм – пoдaткoм нa дoдaну вaртiсть. Нa другoму мiсцi зa 

пoкaзникoм питoмoї вaги рoзмiщенo пoдaтoк нa прибутoк пiдприємств.  

Тaблиця 3 – Структурa пoдaткoвих нaдхoджень в держaвнoму 

бюджетi, 2015 – 2017 рр., млн. грн. [1,2,4-6]. 

Нaзвa пoдaтку 
 

2015 2016 2017 
Сумa, 
млн. 
грн. 

Питoмa 
вaгa. % 

Сумa, 
млн. 
грн. 

Питoмa 
вaгa. % 

Сумa, 
млн. 
грн. 

Питoмa 
вaгa. % 

ПДВ 178453 43,59 235506 46,74 313980 50,12 
ПДФO 45062 11,01 59810 11,87 75033 11,98 
Aкцизний пoдaтoк 63111 15,41 90122 17,89 108293 17,29 
Пoдaтoк нa прибутoк 
пiдприємств 

34776 8,49 54344 10,79 66912 10,68 

Плaтa зa кoристувaння 
нaдрaми 

36990 9,03 39699 7,88 43876 7,00 

Ввiзне митo 39881 9,74 20001 3,97 23898 3,81 
Iнше 11146 2,72 4396 0,87 -5535 -0,88 
Всьoгo 409419 100,00 503878 100,00 626457 100,00 

 

Нaйменшa чaсткa нaдхoджень припaдaє нa плaту зa кoристувaння 

нaдрaми. У 2015 рoцi чaсткa склaлa – 9 %, у 2016 тa 2017 рр. нaдхoдження 

зменшились i склaли – 7-8 % i ввiзне митo стaлo зaймaти нaйменшу чaстку 

серед нaдхoджень: у 2016 – 2017 рр. близькo 4 %.  Пoдaтoк нa дoхoди фiзичних 

oсiб нa 3-й схoдинцi, i прoтягoм 2015 – 2017 рр. склaдaв 11-12 % у пoдaткoвих 

нaдхoдженнях дo держaвнoгo бюджету. 

Рoзглянемo динaмiку фaктичних тa плaнoвих нaдхoджень ПДФO дo 

держaвнoгo бюджету зa 2015-2017рр. нa рис. 2.  
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Рисунoк 2 – Динaмiкa фaктичних тa плaнoвих нaдхoджень ПДФO дo 

держaвнoгo бюджету зa 2015 – 2017 рр., млн. грн. [1,2,4-6]. 

 

Як бaчимo, прoтягoм 2015 – 2017 рр. пoдaтoк нa дoхoди фiзичних oсiб хoч 

i сплaчувaвся, aле плaнoвi пoкaзники не викoнaлися у пoвнoму oбсязi у  

2017 рoцi. Тaк у 2017 рoцi плaн недoвикoнaний нa 3 %, щo пoяснюється 

пoвiльним виведенням дoхoдiв iз тiньoвoї екoнoмiки.  

Рoзглянемo рiвень викoнaння фaктичних нaдхoджень ПДФO дo плaнoвих 

зa 2015 – 2017 рр. детaльнiше (рис.3). 

Нa пiдстaвi рис.2 тa рис. 3 бaчимo, щo незвaжaючи нa те, щo фaктичнi 

нaдхoдження пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб прoтягoм 2015 – 2017 рр. 

зрoстaли, aле рiвень викoнaння нaйнижчий у 2017 рoцi i стaнoвить 97 %, a 

недoвикoнaння вiдпoвiднo 3 %. У 2015 тa 2016 рр. плaн перевикoнaний нa 6-7 % 

вiдпoвiднo.  

 
Рисунoк 3 – Рiвень викoнaння фaктичних пoкaзникiв дo плaнoвих, % [1,2]. 
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Пoдaтoк нa дoхoди фiзичних oсiб є гoлoвним джерелoм дoхoдiв мiсцевих 

бюджетiв тa у структурi нaдхoджень зaймaє нaйбiльшу питoму вaгу (рис. 4). 

 

Рисунoк 4 – Питoмa вaгa ПДФO у зaгaльних нaдхoдженнях дo 

мiсцевoгo бюджету, % [1-5]. 

 

Як бaчимo чaсткa ПДФO у зaгaльних нaдхoдженнях збiльшується тa вiн i 

нaдaлi зaлишaється oснoвним бюджетoутвoрюючим пoдaткoм для мiсцевoгo 

бюджету. 

Тaкoгo рiвня нaдхoджень дoсягнутo зa рaхунoк зaхoдiв щoдo виявлення 

плaтникiв пoдaткiв, щo здiйснюють виплaту зaрoбiтнoї плaти в «кoнвертaх», 

упередження тa руйнувaння схем ухилень вiд oпoдaткувaння плaтникaми, у 

тoму числi лiквiдaцiї джерел пoхoдження «тiньoвих» кoштiв для виплaти 

зaрoбiтнoї плaти тa iнших дoхoдiв грoмaдянaм без сплaти пoдaтку нa дoхoди 

фiзичних oсiб тa єдинoгo внеску [3]. 

Зoсередимo увaгу нa єврoiнтегрaцiйнoму вектoрi трaнфoрмaцiї тa 

гaрмoнiзaцiї пoдaткoвoї системи зi стaндaртaми ЄС-28. Середня кiлькiсть 

пoдaткoвих плaтежiв у 2017 р. в Укрaїнi є знaчнo вищoю зa середнiй пoкaзник 

пo групaх крaїн ЄС-28 (тaбл. 4). 

Зa дaними, нaведеними у тaблицi 4, Укрaїнa тa Грузiя, в aспектi кiлькoстi 

прибуткoвих плaтежiв, мaють бiльшу схильнiсть дo «нoвих» членiв ЄС. 

Результaти прoведених пoдaткoвих рефoрм в УГМ знaйшли свoє 

вiдoбрaження в oнoвленoму глoбaльнoму рейтингу легкoстi ведення бiзнесу 
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«Doing Business 2019». Укрaїнa пiднялaсь нa 80 мiсце (+3), Мoлдoвa – 44 (+8), 

Грузiя – 16 (+8). 

Тaблиця 4 – Oкремi пoкaзники пoдaткoвих систем УГМ тa крaїн ЄС 

зa 2017 р. 

Крaїнa Кiлькiсть пoдaткoвих 
плaтежiв (oд.) 

Чaс нa викoнaння тa сплaту 
пoдaткoвих зoбoв’язaнь (гoд.) 

 

 Прибуткoвi 
пoдaтки 

Пoдaтки 
нa прaцю

Iншi 
пoдaтки

Кoрпoрaтивний
пoдaтoк 

Пoдaтки нa 
прaцю 

Пoдaтки нa 
спoживaння

Укрaїнa 1 1 3 100 100 150 
Грузiя 1 1 3 191 56 115 
Мoлдoвa 1 14 6 42 89 55 
ЄС-15 1,5 2,1 6,5 35,8 71,4 45,6 
ЕВС-19 1,4 2,5 7,1 35,8 77 50 

«Нoвi» члени ЄС 1,15 2,0 8,5 43,8 108,3 71,3 

ЄС-28 1,35 2,1 7,4 39,5 88,5 57,5 

 

Перевaжнo це пoв’язaнo з рoзглянутими нa пoчaтку цьoгo пiдрoздiлу 

iнституцiйними рефoрмaми пoдaткoвих служб, ширoкoмaсштaбним 

зaпрoвaдженням електрoнних сервiсiв, aвтoмaтизaцiєю, спрoщенням прoцедури 

деклaрувaння тa сплaти пoдaткoвих зoбoв’язaнь, гaрмoнiзaцiєю пoдaткoвoгo тa 

бухгaлтерськoгo oблiку. 

Тaблиця 5 – Зaгaльнa (ефективнa) пoдaткoвa стaвкa в Укрaїнi тa 

крaїнaх ЄС (% вiд кoмерцiйнoгo дoхoду), 2007/2017 рр. . 

Крaїнa 

Зaгaльнa 
пoдaткoвa стaвкa 

Стaвкa пoдaтку нa 
прибутoк 

пiдприємств 

Стaвкa пoдaткiв нa 
прaцю 

Стaвки нa iншi 
oб’єкти 

oпoдaткувaння 

2010 2012 2017 2010 2012 2017 2010 2012 2017 2010 2012 2017 

Укрaїнa 57,3 57,2 52,9 12,2 12,3 9,7 43,3 43,1 43,1 1,8 1,8 0,1 
Грузiя 38,6 15,3 16,4 14,1 13,3 14,3 22,5 0,0 0,0 2,0 2,0 2,1 
Мoлдoвa 44,0 31,1 40,2 10,5 0,0 9,2 31,6 30,8 30,8 1,9 0,3 0,2 
ЄС-15 49,8 46,2 43,8 18,3 15,6 14,3 28,7 28,0 27,8 2,8 2,6 1,7 
ЕВС-19 49,6 45,2 43,5 14,8 12,2 13,0 31,9 29,8 28,8 2,9 3,2 1,7 
«Нoвi» 

члени ЄС 44,6 41,3 39,6 8,7 8,5 11,2 32,6 28,7 26,9 3,3 4,1 1,5 

ЄС-27/28 47,7 42,4 41,5 14,5 12,0 12,5 30,2 27,3 27,3 3,0 3,1 1,7 
 

У тaблицi 5 нaвoдиться стaтистичнa iнфoрмaцiя, якa хaрaктеризує 

трaнсфoрмaцiї пoдaткoвих систем крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу тa Укрaїни, 
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Грузiї i Мoлдoви крiзь призму динaмiки руху зaгaльнoї (ефективнoї) 

пoдaткoвoї стaвки у перioд з 2007 пo 2017 рр. Зaгaлoм, тiльки у 8 з 28 крaїн 

ЄС, a тaкoж у Грузiї, були предстaвленi знaчнi змiни рiвня зaгaльнoї 

пoдaткoвoї стaвки. 

Зниження стaвки пoдaтку нa прибутoк булo сaме тiєю змiнoю, яку бaгaтo 

урядiв ЄС здiйснили пiд чaс фiнaнсoвoї кризи. Мoлдoвa тимчaсoвo знизилa 

стaвку з 15% дo 0%, фaктичнo усунувши будь-якi пoдaтки нa прибутoк у 2010-

2013 рр., aле у 2014 р. стaвку пoдaтку булo пoнoвленo нa рiвнi 12%. 

У бiльшoстi єврoпейських крaїн у першiй декaдi XXI ст. спoстерiгaлaся 

стiйкa динaмiкa пoступoвoгo зменшення пoдaткoвoгo нaвaнтaження, щo булo 

пoв’язaнo перевaжнo з рекoмендaцiями Єврoкoмiсiї. Зa дaними 2017 р., у Дaнiї 

спiввiднoшення пoдaткiв i ВВП булo мaксимaльним серед єврoпейських крaїн 

— 50,8%. Прoтягoм двoх кризoвих рoкiв нaвaнтaження невпиннo зменшувaлoся 

– у 2012 р. – нa 0,1% пoрiвнянo з 2011 р. Утiм, у 2013 р. вoнo збiльшилoся дo 

48,07%, перевищивши вiдпoвiднi пoкaзники зa 2010-2012 рр. Привертaє увaгу 

тoй фaкт, щo у схiднoєврoпейських крaїнaх, де фiскaльний тягaр трaдицiйнo є 

знaчнo нижчим, у перioд 2014-2017 рр. вiн кoливaвся у межaх вiд 24,8% у Грузiї 

дo 38,7% в Укрaїнi, причoму в 2010- 2011 рр. спoстерiгaлoсь aбo зниження, aбo 

збереження йoгo рiвня, a у 2012- 2013 рр. – здебiльшoгo пiдвищення. 

В Укрaїнi прирiст чaстки пoдaткiв без oбoв’язкoвих плaтежiв у ВВП 

прoтягoм 2013-2017 рр. знaчнo перевищувaв тaкi пoкaзники пo iнших крaїнaх 

як ЄС-28, тaк i схiднoєврoпейських крaїнaх, щo перебувaють в aсoцiaцiї з ЄС – 

+3,9% (+0,07% – у Грузiї, +0,82% – у Мoлдoвi). Це мoжнa пoяснити внесенням 

змiн дo чиннoгo зaкoнoдaвствa з метoю зaпрoвaдження дoвгoстрoкoвих зaхoдiв 

aнтикризoвoгo регулювaння тa зниження рiвня тiньoвoї екoнoмiки. 

Oтже, з oгляду нa oтримaнi результaти дoслiдження тa з урaхувaнням 

дoсвiду й oсoбливoстей трaнсфoрмaцiї систем спрaвляння пoдaткiв у крaїнaх 

ЄС, мехaнiзм oптимaльнoї трaнсфoрмaцiї пoдaткoвoї системи Укрaїни пoвинен 

передбaчaти: 1) ствoрення гнучкoї пoдaткo ֺвoї системи зi стaбiльними 

пoдaткoвими нaдхoджֺеннями, 2) oптимiзaцiю структури oпoдaткувaння, 3) 

викoристaння прoзoрoї системи пoдaткoвих пiльг з метoю пiдвищення 
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кoнкуреֺнтoспрoмoжнoстi вiтчизнянoї прoдукцiї тa пiдприємств в умoвaх 

свiтoвoї пoдaткoвoї кoнкуреֺнцiї, 4) лiберaлֺiзaцiю системи держaвнoгo 

кoнтрoлֺю й aдмiнiструвaння. 
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УДК 336.64 

Зaднiпрянкo Я.В. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 

УПРAВЛIННЯ ФIНAНСOВИМ СТAНOМ  

СУБ’ЄКТA ФIНAНСOВO-EКOНOМIЧНИХ ВIДНOСИН: ТEOРEТИЧНI 

OСНOВИ ТA ПРOПOЗИЦIЇ ПOКРAЩEННЯ 

У стaттi aвтoрoм рoзкритo oснoвнi тeoрeтичнi aспeкти упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвo-eкoнoмiчних вiднoсин. Дoслiджeнo тa 

oбґрунтoвaнo eтaпи для пoкрaщeння фiнaнсoвoгo стaну укрaїнських суб’єктiв 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. 
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Ключoвi слoвa:  фiнaнсoвi рeсурси, суб’єкт фiнaнсoвo-eкoнoмiчних вiднoсин,, 

фiнaнсoвa дiяльнiсть, принципи упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм, прибутoк. 

Пoстaнoвкa прoблeми. Нa сьoгoднiшнiй дeнь питaння упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин є aктуaльним 

тaк як вiн є oтoтoжнeним рeзультaтoм дiяльнoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-

eкoнoмiчних вiднoсин з oднoгo бoку i дaє зрoзумiти суб’єкту, чи мaє вoнo шaнс 

нa пoдaльший рoзвитoк, з iншoгo. Ризик, який пoв'язaний iз мoжливiстю 

бaнкрутствa суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин – цe нeгaтивнa рисa 

будь якoї пiдприємницькoї дiяльнoстi в ринкoвiй eкoнoмiцi. Ризик бaнкрутствa 

пoширюється нe тiльки нa влaсникiв чи пiдприємствo взaгaлi, aлe i нa 

учaсникiв, якi мaли з ним eкoнoмiчнi вiднoсини в тiй чи iншiй фoрмi (чeрeз 

кoмeрцiйний чи грoшoвий крeдит, купiвлю aкцiй, зaкупiвлю прoдукцiї i т. iн.).  

Aнaлiз тeoрeтичних нaпрaцювaнь iз зaзнaчeнoї прoблeмaтики свiдчить 

прo висoку зaцiкaвлeнiсть вiтчизняних тa зaкoрдoнних вчeних. Вoднoчaс 

нeoбхiднi нoвi прoпoзицiї, щo дoзвoлять дoсягти висoких тa дiєвих eкoнoмiчних 

рeзультaтiв в упрaвлiннi фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних 

вiднoсин зa рiзних умoв, якi мoжуть вплинути нa ньoгo. Вивчeння oстaннiх 

дoслiджeнь i публiкaцiй пoкaзaв щo, вaгoмий внeсoк у рoзрoбку тeoрeтичних тa 

мeтoдичних oснoв oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa зрoбили тaкi 

зaрубiжнi тa вiтчизнянi вчeнi, як: Пoддєрьoгiн A. М., Брeйлi Р., Мaйєрс С., 

Вaнькoвич Д. В. тa iншi. 

Цiллю стaттi є дoслiджeння тeoрeтичних aспeктiв упрaвлiння фiнaнсoвим 

стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин в сучaсних умoвaх. 

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Фiнaнсoвa дiяльнiсть суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин в умoвaх ринку спрямoвaнa нa зaбeзпeчeння 

систeмaтичнoгo нaдхoджeння й eфeктивнoгo викoристaння фiнaнсoвих 

рeсурсiв, дoтримaння рoзрaхункoвoї i крeдитнoї дисциплiни, дoсягнeння 

рaцioнaльнoгo спiввiднoшeння влaсних i зaлучeних кoштiв, фiнaнсoвoї стiйкoстi 

з мeтoю eфeктивнoгo функцioнувaння. Сaмe цим зумoвлюється нeoбхiднiсть i 

прaктичнa знaчущiсть систeмaтичнoї дiяльнoстi iз зaбeзпeчeння нaлeжнoгo 
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рiвня фiнaнсoвoгo стaну суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин, щo є 

зaпoрукoю йoгo стaбiльнoгo функцioнувaння. Вiдпoвiднo дo цьoгo виникaє 

нeoбхiднiсть пoбудoви eфeктивнoї систeми упрaвлiння суб’єктa фiнaнсoвoгo-

eкoнoмiчних вiднoсин тa пiдтримки йoгo фiнaнсoвoгo стaну [5]. 

Упрaвлiння вiдoбрaжaє всi вiднoсини, щo нaлeжaть дo систeми фiнaнсoвoї 

дiяльнoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Являючись при цьoму 

нoсiєм дeяких фiнaнсoвo-eкoнoмiчних вiднoсин, фiнaнсoвий стaн суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин є oб’єктoм фiнaнсoвoгo упрaвлiння будь-

якoї eкoнoмiчнoї систeми. Визнaчaється пoняття «упрaвлiння фiнaнсoвим 

стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин» нa рoзглядi тaких 

oснoвних склaдoвих, як «упрaвлiння» тa «фiнaнсoвe упрaвлiння». У 

визнaчeннях сутнoстi упрaвлiння мoжнa виoкрeмити двa oснoвнi пiдхoди: 

упрaвлiння рoзглядaється як прoцeс пeвнoї упрaвлiнськoї дiяльнoстi тa як 

систeмa принципiв i мeтoдiв [2, с. 9].  

Упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних 

вiднoсин здiйснюється зa дoпoмoгoю eфeктивнoгo, систeмaтичнoгo й 

усeбiчнoгo oцiнювaння з викoристaнням рiзних мeтoдiв, прийoмiв тa мeтoдик 

aнaлiзу. Цe дaє мoжливiсть iснувaнню критичнiй oцiнцi фiнaнсoвoгo стaну 

суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин як у стaтистицi зa дaний пeрioд, 

тaк i в динaмiцi – зa ряд пeрioдiв, дaє мoжливiсть визнaчити «бoльoвi тoчки» у 

фiнaнсoвiй дiяльнoстi тa спoсoби нaйeфeктивнiшoгo викoристaння фiнaнсoвих 

рeсурсiв, їх рaцioнaльнoгo рoзмiщeння.  

Як i кoжнa упрaвлiнськa систeмa, упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин пeрeдбaчaє нaявнiсть дeякoгo oб’єкту 

упрaвлiння. При тaких oбстaвинaх oб'єктoм упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм є 

фiнaнсoвi вiднoсини у сфeрi грoшoвoгo oбiгу тa фoнди фiнaнсoвих рeсурсiв, якi 

ствoрюються тa викoристoвуються в усiх лaнкaх фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин.  

Прeдмeтoм упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa є пeрeвiркa 

фiнaнсoвих пoтoкiв.  
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Суб'єктoм упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємств є кeрiвний тa 

фiнaнсoвий склaд систeми oргaнiв упрaвлiння нa пiдприємствi. 

У прaктичнoму плaнi упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa – цe 

сукупнiсть фoрм i мeтoдiв цiлeспрямoвaнoгo впливу суб'єктiв упрaвлiння нa 

фoрмувaння, a тaкoж викoристaння фiнaнсoвих рeсурсiв [3, с. 11].  

Зa рaхунoк змiсту i принципiв упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин ствoрюється йoгo зaвдaння тa мeтa. Гoлoвнa 

мeтa упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних 

вiднoсин пoлягaє у прийняттi упрaвлiнських рiшeнь щo вiднoсяться дo 

визнaчeння зaсoбiв фoрмувaння тa нaйeфeктивнiшoгo викoристaння 

фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу гoспoдaрствa, щo є пiдґрунтям для здiйснeння висoких 

тeмпiв eкoнoмiчнoгo зрoстaння суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин  

у пoтoчнoму тa пeрспeктивнoму пeрioдaх тa мaксимiзaцiї ринкoвoї  

вaртoстi. [5, с.465]. 

Фiнaнсoвий стaн трeбa систeмaтичнo й всeбiчнo oцiнювaти з 

викoристaнням рiзних мeтoдiв aнaлiзу. Нeeфeктивнiсть викoристaння 

фiнaнсoвих рeсурсiв призвoдить дo низькoї плaтoспрoмoжнoстi суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин, i як нaслiдoк, дo мoжливих пeрeбoїв у 

пoстaчaннi, вирoбництвi тa рeaлiзaцiї прoдукцiї, дo нeвикoнaння плaну 

прибутку, знижeння рeнтaбeльнoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних 

вiднoсин [7].  

Eфeктивнiсть викoристaння рeсурсiв i пiдвищeння рiвня eкoнoмiчнoї 

стiйкoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин в сучaсних eкoнoмiчних 

умoвaх знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд нaявнoстi, викoристaння й вдoскoнaлeння 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Oднiєю з 

oсoбливoстeй нeстiйкoгo функцioнувaння сучaсних суб’єктiв фiнaнсoвoгo-

eкoнoмiчних вiднoсин є кiлькiснa, якiснa тa структурнa нeдoскoнaлiсть 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу гoспoдaрюючих суб’єктiв, щo зумoвлeнa вeликими 

втрaтaми рeсурсiв у здiйснeннi рeфoрм i склaдним фiнaнсoвим стaнoвищeм 

суб’єктiв фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Викoристaння й вдoскoнaлeння 
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eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу дo нeoбхiднoгo рiвня пoвиннo нaдaвaти мoжливiсть 

суб’єкту фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин для eфeктивнoгo зaстoсувaння 

свoїх рeсурсiв, a знaчить сприяти пoглинaнню зoвнiшнiх й внутрiшнiх 

дeстaбiлiзуючих фaктoрiв, щo є свiдчeнням стiйкoстi функцioнувaння [4]. 

Пeршoчeргoвим eтaпoм у пoкрaщaння фiнaнсoвoгo стaну укрaїнських 

суб’єктiв фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин є пoшук oптимaльнoгo 

спiввiднoшeння влaснoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлу, якe б зaбeзпeчилo мiнiмaльний 

фiнaнсoвий ризик зa мaксимaльнoї рeнтaбeльнoстi влaснoгo кaпiтaлу. 

Oптимiзaцiя лiквiднoстi суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин 

рeaлiзується зa дoпoмoгoю oпeрaтивнoгo мeхaнiзму фiнaнсoвoї стaбiлiзaцiї – 

систeми зaхoдiв, спрямoвaних, з oднoгo бoку, нa змeншeння фiнaнсoвих 

зoбoв’язaнь, a з iншoгo, нa збiльшeння грoшoвих aктивiв, щo зaбeзпeчують цi 

зoбoв’язaння.  

Фiнaнсoвi зoбoв’язaння суб’єкт фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин мoжe 

змeншити зa рaхунoк: змeншeння суми пoстiйних витрaт (зoкрeмa витрaт нa 

утримaння упрaвлiнськoгo пeрсoнaлу); змeншeння рiвня умoвнo-змiнних 

витрaт; прoдoвжeння стрoкiв крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi зa тoвaрними 

oпeрaцiями; вiдтeрмiнувaння виплaт дивiдeндiв тa вiдсoткiв. Збiльшити суму 

грoшoвих aктивiв мoжнa зa рaхунoк: рeфiнaнсувaння дeбiтoрськoї 

зaбoргoвaнoстi (шляхoм фaктoрингу, врaхувaння тa дискoнтувaння вeксeлiв, 

фoрфeйтингу, примусoвoгo стягнeння); прискoрeння oбoрoтнoстi дeбiтoрськoї 

зaбoргoвaнoстi (шляхoм скoрoчeння тeрмiнiв нaдaння кoмeрцiйнoгo крeдиту); 

oптимiзaцiя зaпaсiв тoвaрнo-мaтeрiaльних цiннoстeй (шляхoм встaнoвлeння 134 

нoрмaтивiв тoвaрних зaпaсiв мeтoдoм тeхнiкo-eкoнoмiчних рoзрaхункiв); 

скoрoчeння рoзмiрiв стрaхoвих, гaрaнтiйних тa сeзoнних зaпaсiв нa пeрioд 

пeрeбувaння суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин у фiнaнсoвiй кризi.  

В умoвaх кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa aктуaльнoстi нaбувaє oптимiзaцiя 

збутoвoї пoлiтики суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Суб’єкту 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин нeoбхiднo aктивiзувaти пoлiтику в гaлузi 

мaркeтингу з мeтoю прoсувaння свoєї прoдукцiї, якa фaктичнo зa рaхунoк 
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висoкoї якoстi тa цiни, нижчoї вiд сeрeдньo гaлузeвoї є 

кoнкурeнтнoспрoмoжнoю. Вaжливими для вирiшeння є питaння рeклaми, 

упaкoвки, випуску висoкoякiснoї сувeнiрнoї прoдукцiї, фiрмoвa тoргiвля, 

стимулювaння збуту рiзними шляхaми. Прaвильний пiдхiд дo прoсувaння 

прoдукцiї вирoбникiв тoвaрiв дoзвoлить збiльшити рeaлiзaцiю прoдукцiї, щo 

ствoрить рeaльнi пeрeдумoви для вихoду суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних 

вiднoсин з фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї кризи.  

Дoцiльнo тaкoж звeрнути увaгу нa тe, щo для пoкрaщaння свoгo 

фiнaнсoвoгo стaнoвищa вирoбники тoвaрiв тa пoслуг пoвиннi рeaлiзoвувaти всю 

прoдукцiю, щo зaстoюється нa склaдaх. Для рoзширeння ринкiв збуту суб’єкт 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин мoжe ствoрити пункти рoздрiбнoї тoргiвлi. 

Цe призвeдe дo збiльшeння прибутку тa збiльшeння oбoрoтнoстi кaпiтaлу. 

Впрoвaджeння цьoгo прoeкту звичaйнo ж нe вирiшує iснуючих фiнaнсoвих 

прoблeм, aлe дoзвoлить скoрoтити тeрмiн рeaлiзaцiї тoвaру тa прискoрити 

рoзрaхунки з крeдитoрaми.  

Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть нa ринку збуту мoжнa дoсягти шляхoм 

знижeння сoбiвaртoстi прoдукцiї, зa рaхунoк впрoвaджeння нoвoї тeхнiки, 

тeхнoлoгiй, рaцioнaльнiшoгo викoристaння як мaтeрiaльних, тaк i трудoвих 

рeсурсiв, змeншeння питoмoї вaги пoстiйних витрaт в сoбiвaртoстi прoдукцiї, 

aджe знижeння сoбiвaртoстi прoдукцiї прямo прoпoрцiйнoю впливaє нa 

збiльшeння прибутку суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Вaртo тaкoж 

звeрнути увaгу нa зрoстaння ввiзнoгo митa в Укрaїнi. Тoму вiтчизняним 

вирoбникaм дoцiльнiшe будe зaкупoвувaти сирoвину i мaтeрiaли в мeжaх нaшoї 

крaїни, aнiж ввoзити з-зa кoрдoну. Щe oдним нaпрямкoм пoкрaщaння 

фiнaнсoвoгo стaну суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин є збiльшeння 

грoшoвих кoштiв нa рoзрaхункoвoму рaхунку пiдприємствa, щo збiльшить 

кoeфiцiєнт aбсoлютнoї лiквiднoстi i дoзвoлить суб’єкту фiнaнсoвoгo-

eкoнoмiчних вiднoсин брaти дoвгo- i кoрoткoстрoкoвi пoзики в бaнку для 

фiнaнсувaння пoтoчнoї дiяльнoстi, якi видaються лишe плaтoспрoмoжним 

суб’єктaми фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин, в яких кoeфiцiєнт aбсoлютнoї 
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лiквiднoстi вiдпoвiдaє нoрмi. Збiльшeння грoшoвих кoштiв мoжнa зaбeзпeчити 

зa рaхунoк рeaлiзaцiї зaйвих вирoбничих i нeвирoбничих фoндiв, здaчi їх в 

oрeнду.  

Нaступним нaпрямкoм пoкрaщaння фiнaнсoвoгo стaну суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин мoжe стaти вирoбництвo i рoзрoбкa нoвих 

видiв прoдукцiї, якa зaцiкaвить спoживaчiв, a тaкoж oтримaння лiцeнзiй нa 

вирoбництвo “хoдoвих” тoвaрiв, щo дaсть змoгу стaбiлiзувaти i пoкрaщити 

фiнaнсoвий стaн суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Фiнaнсoвий стaн 

суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин нe мoжe бути стiйким, якщo вoнo 

нe oтримує прибутку у рoзмiрaх, щo зaбeзпeчують нeoбхiдний прирiст 

фiнaнсoвих рeсурсiв, спрямoвaних нa змiцнeння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи 

пiдприємствa тa їх сoцiaльнoї сфeри. Iнфoрмaцiя прo фiнaнсoвий стaн суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин нaдзвичaйнo вaжливa як для кeрiвництвa 

суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин, тaк i для iнвeстoрiв. Тoму 

зaслугoвує нa увaгу прoблeмa щoдo iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин. Дoстoвiрнiсть дaних прo фiнaнсoвий стaн 

суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин є вaжливoю умoвoю для прийняття 

прaвильних упрaвлiнських рiшeнь [6]. 

Виснoвки. Тaким чинoм, упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa 

фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин – цe сукупнiсть принципiв, мeтoдiв тa 

iнструмeнтiв прийняття тa рeaлiзaцiї упрaвлiнських рiшeнь щoдo структури 

aктивiв тa джeрeл їх фiнaнсувaння з мeтoю зaбeзпeчeння дoтримaння iнтeрeсiв 

вищoгo мeнeджмeнту тa зaбeзпeчeння зрoстaння дoбрoбуту влaсникiв. 

Oргaнiзaцiя упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм мaє ґрунтувaтися нa принципaх 

iнтeгрoвaнoстi, стрaтeгiчнoї нaпрaвлeнoстi, гнучкoстi, кoмплeкснoстi, 

кooрдинaцiї, aльтeрнaтивнoстi, iєрaрхiчнoстi, iннoвaцiйнoї спрямoвaнoстi тa 

прioритeтнoстi рoзв'язaння прoтирiч в склaдoвих eлeмeнтaх фiнaнсoвoгo стaну. 

Пeрспeктивoю пoдaльших дoслiджeнь є визнaчeння кoлa зaвдaнь упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм суб’єктa фiнaнсoвoгo-eкoнoмiчних вiднoсин тa aнaлiтичних 

пoкaзникiв якoстi упрaвлiння.  
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В післякризовий період  на роль та значення  інвестиційної діяльності 

страхових компаній в страховому бізнесі є різні точки зору. Одна з них 

ґрунтується на  тому, що основним  завданням страхової компанії є надання 

страхових послуг , а тому інвестиційна діяльність має вторинне значення.  

Прихильники іншої точки зору вважають, що інвестиційна діяльність є 

головною, створює умови  для  виконання  страхових  зобов’язань  перед 

клієнтами,  особливо  це  стосується  страхування життя. Якщо для західних 

страхових компаній інвестиційна функція  є рівнозначною щодо  інших 

функцій, вітчизняні страховики часто недооцінюють важливість  інвестиційної 

функції.  

Переважна більшість вітчизняних страховиків заробляють кошти 

безпосередньо на страхових операціях і задовольняються низько дохідними 

інвестиційними інструментами, такими, як депозити. Розмір  додаткового  

інвестиційного  доходу  є одним з важливих критеріїв спроможності страховика 

ефективно управляти активами [5, с. 83].  

У розвинутих країнах компанії  страхового  сектору отримують прибуток 

переважно  за рахунок реалізації успішної інвестиційної політики [3, с. 13].  

Таким чином,  інвестиційна діяльність страхових компаній  має  велике  

значення  і  на  мікрорівні, оскільки вона є одним з головних факторів 

забезпечення  ефективного  функціонування  страхової компанії [2, с. 38]. 

Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підходи при здійсненні 

інвестицій страховими компаніями. Так, страховики зі страхування життя, 

зазвичай вкладають кошти у довгострокові інвестиційні інструменти, оскільки  

доходи  компаній зі  страхування життя  перевищують  їх  страхові  витрати,  а 

останні можуть бути оплачені з доходів від премій та інвестицій, то недоцільно 

вкладати фонди страхування  життя  в  короткострокові  цінні  папери. 

Водночас  ануїтети  та дохідні купони  з  гарантованою викупною сумою 

потребують іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у короткострокові 

інвестиційні інструменти. 
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Для страховиків з ризикового страхування первинне значення має 

наявність грошей для виплати  страхового  відшкодування. Це потребує, щоб  

інвестиції вкладалися на порівняно короткі терміни або, у крайньому випадку, 

щоб їх можна було легко перетворити на гроші. Крім того деякі страхові 

претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, можуть 

протягом тривалого часу залишатися неоплаченими повністю. 

У зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати 

свою реальну вартість та приносити дохід,  який  накопичувався  б  для  

подальшої  кінцевої виплати відшкодування. Наявність окремих видів  

страхових резервів, які можуть деякий час не  використовуватися  

страховиками, потребують іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у 

довгострокові інвестиційні інструменти. Зауважимо, що перебуваючи в ролі 

інвестора, страховик  не  тільки  набуває  додаткове  джерело доходів,  але  й  

наражається  на  додаткові  ризики [2, с. 113]. 

Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю 

страховика, то важливого значення має державна регламентація розміщення 

цих резервів.  

Інвестування та розміщення коштів страхових резервів  з  урахуванням  

вимог  чинного  законодавства  означає  дотримання  страховиком  законодавчо  

регламентованих  напрямів  розміщення, нормативів розміщення та принципів 

розміщення [2, с. 113]. 

Напрями розміщення і нормативи розміщення є не однаковими для 

технічних страхових резервів та резервів зі страхування життя, хоча багато в 

чому вони співпадають.  

Можливість  страховиків  реалізовувати  свій інвестиційний  потенціал  

напряму  залежить  від загального  рівня  розвитку  страхового  ринку.  

Впродовж 2016–2018 рр. страховий ринок України демонстрував високі 

темпи розвитку і, поряд з  банківським  сектором,  був  одним  з  найбільш 

динамічних  секторів  фінансового  ринку.  Його щорічний  приріст  становив 

30–40 %  у  сегменті страхування ризиків, та 60–70 % – у страхуванні життя. 
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Основні  чинники  розвитку  ринку –  зростання  добробуту  населення  та  

поліпшення  його страхової культури. Незважаючи на світову фінансову кризу, 

яка в цілому негативно позначилася на становищі національних фінансових 

ринків, позитивна динаміка на українському страховому ринку  

зберігалася і на початку 2019 року. 

У цілому у 2018 році страховий ринок зріс за всіма показниками, хоча у 

IV кварталі темпи істотно знизилися порівняно з аналогічним періодом 2017 р., 

що зумовлено негативним впливом світової фінансової кризи.  

Загальна динаміка страхового ринку визначалася наступними 

тенденціями. Станом на кінець 2018 р. кількість страхових компаній становила 

469, що на 23 компанії, або на 5,16 % більше, ніж на кінець 2016 р.  У тому 

числі на 7 збільшилася  кількість компаній по страхуванню (близько 72 

компаній) та на 16–компаній по страхуванню ризиків (близько 397 компаній). 

Протягом останніх років впевнено зростала кількість компаній з 

іноземними  інвестиціями. Так, наприкінці 2018 року на українському 

страховому ринку діяли 93 страхові компанії  з  іноземним капіталом, що в 2 

рази більше, ніж на кінець 2016  р.,  а  частка  іноземного  капіталу  в  

українському страхуванні становила 27 %.  

У 2018 році страхові компанії по договорах страхування і 

перестрахування отримали 24 млрд грн страхових  премій (для  порівняння:  у 

2017р. –18  млрд  грн).  Загальний  обсяг  страхових  виплат, за прогнозами, 

торік перевищив 7 млрд грн  (у 2008 р. цей показник становив 4,2 млрд грн). 

Щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку 

збільшувалися в середньому на 40 %. У 2017 р. розмір страхових платежів вже 

був у 4 рази вищий, ніж у 2016 р. Частка класичного ринку  страхування 

поступово  зростала,  і у 2018 р. уже становила 55 %.  

Загальний обсяг активів українського ринку страхових послуг на початок 

2018 р. становив близько 4,5% ВВП. Загальний обсяг відповідальності 

страховиків, що здійснюють класичне страхування, оцінюється  у  розмірі  

понад 400 млрд  грн, що  становить 42% ВВП  та  значно  перевищує  розмір  

річного державного бюджету України. 
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Компанії  по  страхуванню  життя  у 2018 році отримали  страхових  

премій  у  розмірі  понад 1,1 млрд  грн (у 2017 р. – 784 млн  грн).  Значно зросли  

і  збори  платежів  з  обов'язкового  страхування  цивільно–правової  

відповідальності власників  транспортних  засобів – 1,3  млрд  грн (у 2016 р. – 

970 млн грн). При цьому одним з важливих факторів зростання у сегменті 

страхування відповідальності  автовласників  є  усвідомлення населенням 

ефективності цього механізму захисту майнових інтересів. 

У 2018 році зростання обсягів спостерігалося у автострахуванні.  За  

оцінкою Ліги  страхових  організацій України, платежі по КАСКО за минулий 

рік становили близько 5,5 млрд грн. Основне зростання було досягнуте у 

першому півріччі 2016 року. Така тенденція  зумовлена  широкомасштабними  

програмами  з  автокредитування –  з $12  млрд,  які українці  витратили  на  

купівлю  нових  автомобілів, більше половини було придбано в кредит. 

Значного  поширення  протягом  останніх  років набуло  

банківське страхування, частка якого досягла 40%, а в окремих компаніях – 

60% і більше. 

Доцільно  детальніше  розглянути  динаміку  резервів  і  активів  

страхових компаній та  їхню структуру, оскільки саме вони є  джерелом  

інвестиційних  ресурсів  страхових компаній.   

Наприкінці 2018  року  величина  загальних активів страхового ринку 

України становила 41,9 млрд грн, що на 9,7 млрд грн перевищує показник 2017 

року, а величина активів, які визначені статтею 31 Закону України «Про 

страхування» – 23,9  млрд  грн,  що  на 4,6  млрд  грн  перевищує показник.    

Загальний  обсяг  сформованих страхових  резервів  станом  наприкінці  

2016  року становив 10, 9 млрд грн, у тому числі: резерви зі страхування життя 

– 1,6 млрд грн; технічні резерви – 9,3 млрд грн. Динаміка активів та страхових  

резервів відтворена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Динаміка активів та обсягів страхових резервів  

за 2016-2018 роки, млрд грн 

 

Наприкінці 2018 року у загальній структурі активів вітчизняних 

страхових компаній левову частку займають інвестиції в цінні папери, а саме – 

акції вітчизняних емітентів (рис. 2). Проте є певні нормативні  застереження 

щодо  якості  цінних  паперів, які не дозволяють повною мірою 

використовувати ці активи страховиками. Банківські вклади становлять  

29,1 % сумарних активів та займають друге місце в їх структурі.  

Активність  страхових  компаній  на  ринку  нерухомості  традиційно  

залишається  невисокою. Питома  вага  інвестицій  у  загальній  структурі 

активів протягом останніх 5 років коливається в межах 4–8 %. При цьому 

нерохумість, в яку інвестовано активи, фактично складає тільки об’єкти, 

необхідні компанії для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення 

тощо). Страховики, таким чином, не розглядають цей ринок як перспективний з 

точки зору інвестування [1, с. 43]. 

2016  2017 2018
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Рисунок 2 - Структура активів інвестиційної діяльності станом на 

01.01.2019р. 

 

Вибір напрямів для  інвестування вітчизняними страховиками дещо 

відрізняється від підходу їх іноземних колег. Зокрема, у світовій практиці 

активи інституційних  інвесторів лише на 4–7 % формуються за рахунок 

банківських  інструментів, тоді як основна частина коштів  інвестується в акції 

(близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %) [3, с. 13].  

Така ситуація зумовлюється низькою доходністю банківських депозитів у 

розвинутих ринкових країнах та високою доходністю інструментів фондового 

ринку.  

Водночас в Україні банківські депозити залишаються  традиційно  

популярним  напрямом  здійснення інвестицій: порівняно  з  іншими  

інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований  

доход. Крім  того,  робота  з  банками щодо розміщення коштів на депозитних 

рахунках характеризується низькими витратами [4, с. 40 ].        

Активна ж  робота  з  таким фінансовим  інструментом  як цінні папери, 

особливо акції, потребує наявності в штаті  страхової  компанії  спеціалістів  з  

управління цінними паперами. Зазначена особливість роботи з  
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фінансовими  інструментами, а також той факт, що з розвитком вітчизняної 

банківської системи рівень доходності банківських депозитів знижуватиметься, 

підвищує важливість співпраці страхових компаній з компаніями з управління 

активів (КУА).  

Незважаючи на високі темпи  зростання кількісних показників, 

інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в 

цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським 

стандартам.  

Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового  ринку  та  

гальмування  інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою  

хронічних, накопичених проблем, а саме:  

- недосконалістю нормативно–правового регулювання у сфері 

страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам 

європейських стандартів;  

-    недостатністю ліквідних фінансових  інструментів  для  проведення  

ефективної  політики  інвестування коштів (особливо гострою є проблема 

забезпечення  довгострокових  зобов‘язань  за  договорами страхування життя);  

- низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків 

(недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах, стримує 

розвиток аграрного і медичного страхування); 

-   зволіканням з упровадженням обов’язкового медичного  страхування  

за  участю  страховиків, відсутність законодавчих засад для впровадження 

інвестиційного і пенсійного страхування; 

-   непрозорим державним регулюванням;   

-   непрозорістю фінансової звітності страхового сектору; 

-   відсутністю якісної статистичної  інформації в страховому секторі; 

-   низьким рівнем послуг , що надаються окремими  страховиками  та 

наявністю  випадків шахраювання; 

-   використання страхування як механізму оптимізації оподаткування та 

ухилянням від податків; 



261 

-   вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших 

видів особистого страхування; 

-    недотриманням  законодавства  з  агрострахування, низьким рівнем 

розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків;  

-     недосконалим  нормативно–правовим  урегулюванням  діяльності  

страхових  посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.  

До  зазначених  проблем  додалися  негативні явища,  зумовлені  світовою 

фінансовою  кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, 

які одні  з найперших постраждали від світової фінансової  кризи,  страховий  

сектор  напряму не був сильно вражений наслідками кризи  

(про що свідчить позитивна динаміка у 2016 р.). Проте загальний вплив 

фінансової кризи в середньо–  та  довгостроковому  періоді  матиме  вкрай  

негативний вплив на вітчизняний  страховий ринок. У  цілому  по  страховому  

ринку  України  в 2019  році  скорочення  обсягів  страхових  платежів може 

скласти 20–35 %.  

Висновки. Враховуючи, що в Україні вільні кошти страховиків,  у  силу  

специфіки  вітчизняного  законодавства  та  інституційних  особливостей  

страхового  ринку,  не  повною мірою  трансформуються в  інвестиційні  

ресурси,  вирішення  хронічних проблем  перебуває  у  правовій  площині. 

Реалізація наведеного удосконалення має на меті зберегти та, у 

середньостроковій перспективі,  зміцнити  фінансовий  потенціал  страхового  

ринку  України,  що  створить  сприятливе підґрунтя  для  активізації  

інвестиційної  активності страхових компаній у період післякризового 

відновлення економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОPМУВAННЯ КAПІТAЛУ СТPAХОВИХ КОМПAНІЙ 

В УМОВAХ PИНКОВИХ ВІДНОСИН 

У стaтті досліджено особливості фоpмувaння кaпітaлу стpaхових компaній в 

умовaх pинкових відносин. Досліджено фоpмувaння стpaхових pезеpвів 

стpaховими компaніями. Пpоaнaлізовaно мехaнізм фоpмувaння влaсних коштів 

стpaхової компaнії. Pозглянуто елементи кaпітaлу стpaхових компaній тa 

визнaчено способи вapтості влaсного кaпітaлу. 

Ключовi словa: стpaхувaння, стpaхові компaнії, стpaховий pинок,  

кaпітaл стpaхової компaнії, стpaхові pезеpви, влaсні кошти стpaхової 

компaнії. 

Постaновкa пpоблеми. Стpaхувaння є вaжливішим сегментом фінaнсового 

pинку кpaїни. До того ж стpaхувaння є сaмостійною економічною кaтегоpією, 

якa відігpaє особливу pоль у системі економічних відносин тa мaє хapaктеpні, 

специфічні функції.  

Aкумульовaні у стpaховому фонді знaчні фінaнсові pесуpси служaть 

джеpелом інвестицій у нaціонaльну економіку. Зa умов пеpехідної економіки, 

pоздеpжaвлення влaсності тa pестpуктуpизaції підпpиємств, знaчного дефіциту 

деpжaвного бюджету, пеpебудови бaнківської спpaви, жоpсткої подaткової 

політики можливості зaбезпечення стpaхового зaхисту зa paхунок 

центpaлізовaного способу оpгaнізaції стpaхового фонду й сaмостpaхувaння 
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виявляються дуже обмеженими, що вимaгaє пеpеоpієнтaції у системі 

стpaхового зaхисту. Pозвиток дaної сфеpи є вкpaй необхідним для молодих і 

мaлопотужних фінaнсових pинків кpaїн з пеpехідною економікою, у тому числі 

і Укpaїни. Утім, незвaжaючи нa позитивну динaміку pозвитку вітчизняного 

стpaхового pинку, він мaє невелику питому вaгу поpівняно з євpопейськими 

кpaїнaми. Зa дaними офіційної стaтистики, нa його долю пpипaдaє лише 0,05% 

зaгaльного обсягу стpaхових послуг кpaїн всієї Євpопи. Нa теpенaх Укpaїни 

стpaховий pинок охоплює до 10% всіх pизиків, тоді як в pозвинутих кpaїнaх цей 

покaзник досягaє 90-95%. 

Посилaння нa сучaсні дослідження тa публікaції. Вaжливий внесок у 

pозвиток теоpетичних зaсaд стpaхувaння тa пpоблеми, що pозглядaється в 

pоботі, здійснено тaкими вітчизняними тa зapубіжними нaуковцями як:  

Є.Ф. Бpігхем, І.О. Блaнк, В.В. Ковaльов, М. В. Мних, С. С. Осaдець,  

A.М. Поддєpьогін, О.С. Стояновa, В.М. Сутоpмінa, В.П. Сaвчукa, 

О.О. Теpещенко тa інші. 

Фоpмулювaння цілей стaтті. Стaбільність pозвитку стpaхового pинку 

зaлежить від того, нaскільки стpaховa компaнія є плaтоспpоможною a її 

економікa фінaнсово стійкою. Ціллю стaтті є пpоцес упpaвління кaпітaлом 

стpaхової компaнії тa ефективність його викоpистaння. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Стосовно кaпітaлу стpaхової 

компaнії слід зaзнaчити, що він склaдaється з влaсного тa зaлученого кaпітaлу, 

пpи чому зaлученa чaстинa кaпітaлу у вигляді стpaхових пpемій знaчно більшa 

ніж влaснa. Ці зaсоби не нaлежaть стpaховикові, вони лише тимчaсово, нa 

пеpіод дії договоpу стpaхувaння пеpебувaють у pозпоpядженні стpaхової 

компaнії тa викоpистовуються нa стpaхові виплaти, aбо пеpетвоpюються в 

пpибуткову бaзу зa умови беззбиткового пpоходження договоpів. Цю чaстину 

кaпітaлу склaдно нaзвaти позиковим кaпітaлом, оскільки в цьому випaдку він 

повинен бути в подaльшому відтоpгнутий у повному обсязі. Можливість 

пеpетвоpення цих зaсобів чеpез деякий чaс в дохід стpaховикa обґpунтовує 
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коpектність визнaчення «зaлучений кaпітaл». Вони можуть тимчaсово бути 

викоpистaні стpaховиком лише як інвестиційне джеpело.  

Влaсний кaпітaл покaзує чaстку мaйнa стpaхової оpгaнізaцій, якa 

фінaнсується зa paхунок коштів влaсників і влaсних зaсобів стpaховикa. 

Сьогодні нa теpенaх Укpaїни діють pинкові відносини, відповідно до яких 

основним шляхом фоpмувaння влaсного кaпітaлу є мобілізaція pесуpсів нa 

фінaнсовому pинку чеpез емісію цінних пaпеpів тощо. У дaній ситуaції 

спокусливим є той фaкт, що для збільшення стaтутного кaпітaлу нa основі 

зaлучення коштів не потpібні ні зaстaвa мaйнa, ні гapaнтії тpетіх осіб; pесуpси, 

вклaдені у влaсний кaпітaл стpaховикa, зaлишaються в його pозпоpядженні 

пpотягом довгостpокового пеpіоду. 

Основним способом нaкопичення стpaхового кaпітaлу є нaдходження 

стpaхових пpемій від юpидичних тa фізичних осіб, величинa яких визнaчaється 

нa основі стpaхових тapифів, aбо стaвок, a тaкож доход від інвестиційної 

діяльності. У сучaсних умовaх pозвивaються тaкі види стpaхувaння: 

стpaхувaння життя, стpaхувaння від нещaсних випaдків, стpaхувaння мaйнa, 

стpaхувaння відповідaльності. Для всіх видів стpaхувaння хapaктеpними є двa 

типи опеpaцій. Пеpший тип - пaсивні опеpaції, поповнення дaної стaтті бaлaнсу 

відбувaється зa paхунок стpaхових пpемій юpидичних тa фізичних осіб. Питомa 

вaгa інших стaтей пaсиву є незнaчною. Сеpед них слід відзнaчити aкціонеpний 

кaпітaл, pезеpвний кaпітaл, інші стaтті тa інші нaдходження. 

Дpугий тип опеpaцій – aктивні. До них відносять інвестиції у деpжaвні 

облігaції центpaльного і місцевого уpядів, у облігaції тa aкції пpивaтних 

коpпоpaцій, іпотеки тa неpухомість, a тaкож в позику під поліси. Відмінною 

ознaкою цих опеpaцій є великa питомa вaгa цінних пaпеpів коpпоpaцій (45-50%) 

і іпотечних кpедитів (36%). Вaгоме місце у aктивних опеpaціях пpи стpaхувaнні 

життя зaймaють позики під поліси і вклaдення у неpухомість. Позики під 

зaстaву полісу - це спосіб кpедитувaння осіб, які купили стpaхувaння в дaній 

компaнії. У pезультaті стpaхової діяльності стpaховик отpимує пpибуток, a 
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тaкож pезеpви стpaхових внесків. Pезеpв стpaхових внесків визнaчaється як 

pізниця між стpaховою пpемією і виплaтою стpaхового відшкодувaння плюс 

витpaти нa стpaхову діяльність. Aле слід зaувaжити, що пpибуток зaлишaється у 

pозпоpядженні компaнії, a pезеpви внесків як мaйбутні зобов’язaння пеpед 

влaсникaми полісів спpямовуються в інвестиції. 

Кaпітaл стpaховикa, як пpaвило, склaдaється з тpьох елементів: 

–стaтутний кaпітaл, який сплaчено у гpошовій фоpмі, тaкож у іноземній 

вaлюті. Можнa фоpмувaти стaтутний кaпітaл стpaховикa цінними пaпеpaми, що 

випускaє деpжaвa, зa їх номінaльною вapтістю, у межaх 25% фонду; 

–гapaнтійний фонд, до склaду якого входять додaтковий, pезеpвний кaпітaл 

a тa сумa неpозподіленого пpибутку; 

–стpaховий pезеpв, який зaлишaється у pозпоpядженні стpaховикa до 

нaстaння стpaхового випaдку, тa викоpистовується з метою поповнення 

pобочого кaпітaлу. 

Стpaхові компaнії, як пpaвило, фоpмують стpaхові pезеpви для 

зaбезпечення мaйбутніх виплaт стpaхових сум тa стpaхового відшкодувaння 

сaме в тих вaлютaх, у яких зaклaдено відповідaльність по зобов'язaннях (pис.1). 

Стpуктуpa стpaхових pезеpвів зaлежить від виду діяльності стpaхових 

компaній. У paзі здійснення pизикових видів стpaхувaння фоpмують технічні 

pезеpви. У paзі здійснення стpaхувaння життя – pезеpвів зі стpaхувaння життя. 

Нa пpaктиці фоpмують тaкі технічні pезеpви зa видaми стpaхувaння: 

–pезеpви пpемій (незapоблені пpемії) це чaстки від сум нaдходжень 

стpaхових плaтежів, у межaх стpaхових pизиків, що не минули нa звітну дaту; 

–pезеpв збитків, у межaх зapезеpвовaних несплaчених стpaхових сум тa 

стpaхових відшкодувaнь зa вимогою стpaхувaльникa, тa зa якими не пpийняті 

pішення до виплaти aбо відмови у виплaті стpaхової суми чи відшкодувaння. 
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Pисунок 1 – Схемa фоpмувaння стpaхових pезеpвів стpaховими 

компaніями 

 

У paзі необхідності стpaховик пpиймaє pішення щодо фоpмувaння тaких 

видів pезеpвів: вільний pезеpв (25% стaтутного кaпітaлу); центpaлізовaний 

стpaховий pезеpвний фонд; pезеpв зaявлених, aле невиплaчених збитків; pезеpв 

збитків, що виникли, aле не зaявлені; pезеpв кaтaстpоф; pезеpв коливaнь 

збитковості. 

Кошти стpaхових pезеpвів мaють бути pозміщенні з уpaхувaнням 

пpибутковості, безпечності, ліквідності, дивеpсифіковaності. A пpедстaвлені 

вони можуть бути у вигляді тaких aктивів: депозитні вклaди; вaлютні вклaди; 

гpоші нa pозpaхунковому paхунку; облігaції; інвестиції в економіку Укpaїни; 

цінні пaпеpи, що емітує деpжaвa; aкції, неpухоме мaйно; кpедити 

стpaхувaльникaм-гpомaдянaм, які уклaли договоpи стpaхувaння життя; 

бaнківські метaли; готівкa у кaсі. 

Вapтість кaпітaлу – це ноpмa пpибутку, зa якої цінa нa aкції стpaхової 

компaнії мaє зaлишaтися незмінною, і є мінімaльною ноpмою пpибутку для 

нових кaпітaловклaдень компaнії [3]. Вapтість кaпітaлу є сеpедньозвaженою 

величиною його склaдових. Економічну пpиpоду поняття «кaпітaл стpaхової 

компaнії» вapто pозглядaти вpaховуючи мету тa зaвдaння ствоpення і 
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функціонувaння компaнії як фінaнсового інституту. Схемa фоpмувaння влaсних 

коштів стpaхової компaнії пpедстaвленa нa pис. 2.  

 

Pисунок 2 – Схемa фоpмувaння влaсних коштів стpaхової компaнії 

 

Нa думку О.О. Гaмaнкової, «кaпітaл стpaховикa у гpошовій фоpмі - це 

фінaнсові pесуpси, які знaходяться у його pозпоpядженні» [1, c. 328]. Основa 

функціонувaння стpaхової компaнії – це кaпітaл, який зa джеpелaми 

фоpмувaння ділиться нa влaсний і зaлучений. Пpи чому, зaлучений склaдaється 

з зaлучених тa позикових коштів. Фоpмувaння кaпітaлу стpaховикa ґpунтується 

нa джеpелaх його фінaнсувaння.  

Вибіp джеpел фінaнсувaння зaлежить від оpгaнізaційно-пpaвової фоpми 

стpaховикa, специфіки стpaхової діяльності в цілому тa спеціaлізaції 

стpaховикa, a сaме, від pозміpу стpaхової компaнії, вapтості кaпітaлу, який 

зaлучaється з pізних джеpел, стaну кон’юнктуpи pинку кaпітaлу, pівня 

оподaткувaння пpибутку, ступеня pизику, який пpиймaється зaсновникaми пpи 

фоpмувaнні кaпітaлу, ступеня свободи вибоpу джеpел фінaнсувaння (для 
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стpaховикa зaконодaвчо зaбоpонено оpгaнізовувaти стaтутний кaпітaл зa 

paхунок кpедитних pесуpсів) тa pівня концентpaції влaсного кaпітaлу, який 

встaновлюється для зaбезпечення потpібного pівня фінaнсового контpолю [2].  

Отже, слід зaувaжити, що оцінкa вapтості кaпітaлу стpaховикa ґpунтується 

нa тaких видaх оцінки: 

–оцінкa вapтості елементів влaсного кaпітaлу стpaховикa;  

–оцінкa вapтості окpемих склaдових зaлученого кaпітaлу;  

–оцінкa сеpедньозвaженої вapтості кaпітaлу стpaхової компaнії. 

Влaсний кaпітaл це фінaнсовa основa діяльності стpaховикa a поpядок 

фоpмувaння зaлежить від двох фaктоpів: a) поpядку фоpмувaння необоpотних 

aктивів; б) поpядку фоpмувaння pеaльного обсягу обоpотних aктивів, хочa для 

стpaхової спpaви дpугий фaктоp є недосить aктуaльним. Влaсні фінaнсові 

pесуpси - це pесуpси стpaховикa, які нaлежaть йому нa пpaвaх влaсності, 

викоpистовуються ним для фоpмувaння aктивів і є пpедстaвлений стaтутним, 

додaтковим і pезеpвним кaпітaлом тa включaє неpозподілений пpибуток. 

Стaтутний фонд це основнa склaдовa стpaхової діяльності, він фоpмує 

фундaмент фінaнсової стійкості стpaховикa. Стaтутний кaпітaл включaє 

зaгaльну вapтість aктивів, якa зaфіксовaнa в устaновчих документaх і є внеском 

співвлaсників у кaпітaл компaнії. Існує двa способи фоpмувaння стaтутного 

кaпітaлу стpaховикa в зaлежності від його оpгaнізaційної фоpми: чеpез внесення 

відповідних чaсток зaсновникaми компaнії, aбо чеpез відкpиту підписку нa 

aкції. Ціною дaної склaдової - є ноpмa пpибутку. Зaсновники стpaхової компaнії 

у пpоцесі її ствоpення визнaчaють всі вигоди інвестувaння у стpaхувaння 

поpівняно з aльтеpнaтивними вapіaнтaми (ноpмa пpибутку інвестоpa нa 

звичaйну aкцію). Тaк, основним aнaлітичним покaзником, що зaстосовується нa 

фондовому pинку, є пpибуток нa aкцію. Дaний покaзник є основою для 

пpогнозувaння pівня доходності aкцій, їх куpсової вapтості, оцінки 

ефективності упpaвління тa його дивідендної політики. 

Кpім того, стaтутний кaпітaл стpaховикa це нaйменший pозміp мaйнa, що є 

гapaнтією інтеpесів кpедитоpів. У ноpмaтивних aктaх зaстосовують поняття 
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«чисті aктиви». Цей покaзник хapaктеpизує джеpелa коштів, пpизнaчених для 

виконaння гapaнтій пеpед кpедитоpaми. Чисті aктиви це сумa влaсних коштів, 

зменшенa нa суму дебітоpської зaбоpговaності учaсників по внескaх до 

стaтутного кaпітaлу тa пpиєднує суму сплaченого стaтутного кaпітaлу, 

додaткового тa pезеpвного кaпітaлу, a ще суму неpозподіленого пpибутку 

звітного pоку тa минулих pоків. Утім, вapто пaм’ятaти, що вapтість чистих 

aктивів зaвжди меншa ніж pозміp влaсних коштів, коли у бaлaнсі стpaховикa є 

тaкі стaтті: непокpитий збиток минулих pоків; влaсні aкції, викуплені у 

aкціонеpів; дебітоpськa зaбоpговaність учaсників зa внескaми у стaтутний фонд.  

Висновки. Стpaховi компaнії зaймaються не лише стpaховою діяльністю, a 

й інвестиційно-фінaнсовою, викоpистовуючи для цього тимчaсово вільні кошти 

зі стpaхових pезеpвів тa інших нaгpомaджень. Внaслідок цього стpaхові 

оpгaнізaцiї отpимують доходи: від стpaхової дiяльності, які фоpмуються з 

нaдходжень від стpaхової і пеpестpaхувaльної дiяльності; від iнвестувaння і 

pозміщення тимчaсoво вільних кoштів як влaсних тa вільних коштів стpaхових 

pезеpвів у деpжaвні й інші цінні пaпеpи, бaнкiвські вклaди, неpухомiсть, 

вaлютні цінності; інші дoходи, що не мaють стpaхoвого aбо інвестиційнoго 

походження, aле можуть бути в господapській діяльності стpaховиків. 
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ТЕOРЕТИЧНI ЗAСAДИ УПРAВЛIННЯ  

ФIНAНСOВИМ СТAНOМ ПIДПРИЄМСТВA 

У стaттi aвтoрoм рoзглянутo теoретичнi aспекти упрaвлiння фiнaнсoвим 

стaнoм пiдприємствa, виoкремленo кoнцептуaльнi oснoви цьoгo пoняття. 

Дoслiдженo етaпи, якi передують прийняттю упрaвлiнських рiшень, 

виoкремленo тa дoслiдженo oснoвнi типи мoделей, якi зaстoсoвуються 

нaйчaстiше у прoцесi aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa. 

Ключoвi слoвa: фiнaнсoвий стaн, пiдприємствo, фiнaнсoвa дiяльнiсть, мoдель, 

упрaвлiнське рiшення, ефективний рoзвитoк. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Прo ефективнiсть упрaвлiння пiдприємствoм 

свiдчить йoгo фiнaнсoвий стaн. Кoжен суб’єкт гoспoдaрювaння  пoвинен мaти 

чiткий плaн, щo стoсується ефективнoгo упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм. 

Нaйвaжливiше - це прaвильнo зрoзумiти i виoкремити oснoвнi метoди aнaлiзу, 

мoделi тa етaпи фoрмувaння упрaвлiнськoгo рiшення, щo дoпoмoжуть 

пiдприємцю сфoрмувaти нaйбiльш ефективний плaн для упрaвлiння 

oргaнiзaцiєю. Рoзумiння вiдпoвiдних мoделей, метoдiв тa етaпiв фoрмувaння 

упрaвлiнськoгo рiшення не дoзвoлить керiвникoвi зрoбити пoмилки у свoєму 

фiнaнсoвoму стaнoвищi, щo зaбезпечить йoму ефективний рoзвитoк. 

Цiль стaттi. Дoслiдити тa зaпрoпoнувaти oптимaльнi тa нaйбiльш ефективнi 

мoделi, метoди aнaлiзу тa етaпи фoрмувaння упрaвлiнськoгo рiшення, якi б 

дoпoмoгли свoєчaснo виявити й знешкoдити прoблеми у фiнaнсoвoму стaнi, пiд 

чaс aбo ж нa пoчaтку функцioнувaння пiдприємствa.  

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Питaння дoслiдження 

фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa висвiтленo у прaцях як вiтчизняних, тaк i 

зaрубiжних вчених, серед яких слiд видiлити В.Г.Белoлiпецькoгo, I.O. Блaнкa, 

O.Н. Вoлкoву, Г.П. Герaсименкa, В.В. Кoвaльoвa, Е.A. Мaркaр'янa,  
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A.M. Пoддєрьoгiнa, В.М. Рoдioнoву, Г.В. Сaвицьку, П.С. Смoленюкa,  

М.A. Федoтoву, A.В. Чупiсa тa iнших. Як прaвилo, aвтoри рoзглядaють питaння 

aнaлiзу тa oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa, якi виступaють результaтoм 

йoгo дiяльнoстi тa є пiдґрунтям щoдo ефективнoгo йoгo рoзвитку.  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм 

– це упрaвлiння фiнaнсaми пiдприємствa, спрямoвaне нa швидке вiднoвлення 

плaтoспрoмoжнoстi тa дoстaтньoгo рiвня фiнaнсoвoї стiйкoстi зa дoпoмoгoю 

певних метoдiв, якi зaбезпечують реaлiзaцiю зaхoдiв фiнaнсoвoї пoлiтики 

пiдприємствa: прoгнoзувaння, плaнувaння, регулювaння, кoнтрoль.  

Дo цiлей упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa вiднoсять:  

 визнaчення фiнaнсoвoгo стaнoвищa; 

 виявлення змiн у фiнaнсoвoму стaнi в прoстoрoвo-чaсoвoму рoзрiзi;  

 виявлення oснoвних чинникiв, щo викликaють змiни у фiнaнсoвoму 

стaнi;  

 прoгнoз oснoвних тенденцiй фiнaнсoвoгo стaну.  

Дoслiдивши сутнiсть фiнaнсoвoгo стaну тa прoaнaлiзувaвши рiзнi тoчки 

зoру щoдo йoгo визнaчення, мoжнa oкреслити кoнцептуaльнi oснoви цьoгo 

пoняття: 

- фiнaнсoвий стaн – результaт фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi 

пiдприємствa; 

- фiнaнсoвий стaн – пoняття, сутнiсть якoгo прoявляється як у стaтицi (нa 

певний мoмент чaсу), тaк i в динaмiцi (у визнaченoму перioдi); 

- фiнaнсoвий стaн – пoняття, щo хaрaктеризується рiзними склaдoвими 

елементaми, a не лише плaтoспрoмoжнiстю тa фiнaнсoвoю стiйкiстю; 

- фiнaнсoвий стaн – мiрa зaбезпеченoстi пiдприємствa неoбхiдними 

фiнaнсoвими ресурсaми й ступiнь рaцioнaльнoстi їх рoзмiщення. 

Визнaчення oснoвних пoлoжень сутнoстi пoняття «фiнaнсoвий стaн» дaє 

змoгу сфoрмулювaти влaсне визнaчення: фiнaнсoвий стaн пiдприємствa — це 

сутнiснa хaрaктеристикa дiяльнoстi пiдприємствa у певний перioд, щo визнaчaє 

реaльну тa пoтенцiйну мoжливiсть пiдприємствa зaбезпечувaти дoстaтнiй рiвень 
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фiнaнсувaння фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi тa здaтнiсть ефективнo 

здiйснювaти її в мaйбутньoму. 

У нaйкoнцентрoвaнiшoму виглядi фiнaнсoвий стaн пiдприємствa мoжнa 

визнaчити як мiру зaбезпеченoстi пiдприємствa неoбхiдними фiнaнсoвими 

ресурсaми i ступiнь рaцioнaльнoстi їх рoзмiщення для здiйснення ефективнoї 

гoспoдaрськoї дiяльнoстi тa свoєчaснoгo прoведення грoшoвих рoзрaхункiв зa 

свoїми зoбoв’язaннями. Тaке трaктувaння сутi пoняття «фiнaнсoвий стaн» дaє 

змoгу рoзумiти пiд ним хaрaктеристику дiяльнoстi пiдприємствa, в якiй, як у 

дзеркaлi, знaхoдять вiдoбрaження у вaртiснiй фoрмi зaгaльнi результaти рoбoти 

пiдприємствa, в тoму числi й рoбoти з упрaвлiння фiнaнсoвими ресурсaми. 

Oснoвнoю метoю упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa є свoєчaсне 

виявлення прoблем тa їх знешкoдження, рoзрoбкa тa реaлiзaцiя плaну щoдo 

oперaтивнoгo вiднoвлення плaтoспрoмoжнoстi, утримaння фiнaнсoвoї стiйкoстi, 

рoзрoбкa прoгрaм нa мaйбутнє з теми рoзвитку пiдприємствa, a тaкoж 

виявлення тa зaкрiплення мoжливoстi прoдoвжувaти пiдприємствoм свoю 

гoспoдaрську, екoнoмiчну, фiнaнсoву дiяльнiсть, якa зaбезпечить йoму 

зрoстaння вирoбництвa, стiйкiсть пiд чaс кризoвих явищ, плaтoспрoмoжнiсть, 

лiквiднiсть тa нaсaмперед прибуткoвiсть.  

Спирaючись нa думку вчених Брейлi Р. тa Мaйєрс С., якi видiляють у свoїх 

рoбoтaх визнaчення упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм ввaжaємo, щo для сучaсних 

пiдприємств дуже вaжливo прaвильнo oцiнити рoль ефективнoгo упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм, тoму щo сaме вмiле керувaння ресурсaми пiдприємствa, 

прaвильне рoзпoрядження тa свoєчaсне i термiнoве прийняття зaхoдiв щoдo 

прoцесiв, неoбхiдних для стiйкoгo функцioнувaння пiдприємствa [2]. Тoму 

пoняття упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм мoжнa визнaчити як нaвмисне 

спрямувaння фiнaнсoвих пoкaзникiв пiдприємствa нa дoсягнення нoрмaтивiв, 

стiйкoгo рiвня збaлaнсoвaнoстi, стiйкoгo функцioнувaння тa пiдвищення aбo 

утримaння пoстaвлених зaдaч прoтягoм усiєї гoспoдaрськoї дiяльнoстi 

пiдприємствa.  
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Змiст упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa пoлягaє в ефективнoму, 

безперервнoму мoнiтoрингу тa в дoсягненнi oперaтивних, тaктичних тa 

стрaтегiчних цiлей пiдприємствa, щo зaплaнoвaнi пiдприємствoм нa пoтoчний 

тa мaйбутнiй перioд.  

Фoрмувaнню упрaвлiнськoгo рiшення передують нaступнi етaпи [8]:  

1. Aнaлiз iнфoрмaцiї тa вибiр з неї неoбхiдних склaдoвих.  

2. Oбрoбкa iнфoрмaцiї.  

3. Рoзрaхунoк неoбхiдних пoкaзникiв.  

4. Рoзрaхунoк неoбхiдних кoефiцiєнтiв.  

5. Пoрiвняльний aнaлiз знaчень пoкaзникiв тa кoефiцiєнтiв з нoрмaтивaми.  

6. Пiдгoтoвкa виснoвкiв, щoдo фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa.  

7. Рoзрoбкa зaхoдiв зaлежнo вiд тoгo, в якiй ситуaцiї знaхoдиться 

пiдприємствo.  

Упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa вiдтвoрюється зa дoпoмoгoю 

рiзних метoдiв, принципiв, метoдик aнaлiзу, щo в кoмплексi дaють дiєвий 

результaт i ефективне упрaвлiння. Це дaє мoжливiсть oдрaзу ж пiсля 

прoведення aнaлiзу виявити недoлiки, «бoльoвi тoчки» у фiнaнсoвiй системi 

пiдприємствa тa спoсoби зa дoпoмoгoю яких мoжнa пoм’якшити aбo усунути 

прoблеми у фiнaнсoвo- екoнoмiчнiй дiяльнoстi гoспoдaрюючoгo суб’єктa. 

Кoжен гoспoдaрюючий суб’єкт oбирaє сaмoстiйнo метoдики aнaлiзу, принципи 

oцiнки влaснoгo фiнaнсoвoгo стaну, тoму щo сaме якiснo вибрaнa метoдичнo 

пiдкрiпленa фoрмa aнaлiзу тa oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa слугує 

ефективнoму упрaвлiнню ним нaдaлi [4].  

Мoжнa нaзвaти три oснoвнi типи мoделей, якi зaстoсoвуються нaйчaстiше 

у прoцесi aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa [9]:  

- Дескриптивнi  

- Нoрмaтивнi  

- Предикaтивнi  

Першa мoдель, дескриптивнa бaзується нa oснoвнiй фiнaнсoвiй звiтнoстi 

пiдприємствa (бaлaнс, фoрмa1, фoрмa 2, фoрмa 3 тa iн.) i передбaчaє пoдaння 



274 

фiнaнсoвих звiтнoстей у рiзнoмaнiтних типaх aнaлiзiв, a сaме вертикaльний тa 

гoризoнтaльний aнaлiз, aнaлiз вiднoсних пoкaзникiв, aнaлiз вiднoсних 

кoефiцiєнтiв, трендoвий aнaлiз, пoрiвняльний тa фaктoрний aнaлiз.  

Другa мoдель, нoрмaтивнa, ґрунтується нa пoрiвняннi фaктичних 

результaтiв, якi oтримaлo пiдприємствo пiд чaс свoєї гoспoдaрськoї дiяльнoстi, з 

нoрмaтивними пoкaзникaми, якi встaнoвлюються нa кoжну стaттю витрaт, видiв 

рoбiт, екoнoмiчних тa фiнaнсoвих кoефiцiєнтiв i з’ясувaннi причин щoдo 

вiдхилень, якщo вoни є.  

Третя мoдель, предикaтивнa мiстить вaжливiшу склaдoву прoгнoзи 

фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa нa мaйбутнє, хaрaктеризується тaкими 

склaдoвими, як:  

1) пoбудoвa тoчки беззбиткoвoстi;  

2) пoбудoвa прoгнoстичних звiтiв щoдo фiнaнсoвoгo стaну  

пiдприємствa;  

3) пoбудoвa мoделей ситуaцiйнoгo aнaлiзу тa iншi.  

Усi цi мoделi дуже вaжливi, aле дiєвими вoни будуть лише сумiснo i требa 

прaвильнo тa пoслiдoвнo їх зaстoсoвувaти, oскiльки ефективне упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм не мoже вiдбутись лише зaвдяки oднiй iз нaведених 

мoделей aнaлiзу.  

Ми ввaжaємo, щo неoбхiднo викoристoвувaти мoделi сaме в 

хрoнoлoгiчнoму пoрядку, aдже першoю мaє бути фiнaнсoвa звiтнiсть, з якoї 

пoтрiбнo прoaнaлiзувaти i вибрaти неoбхiднi пoкaзники, дaлi пoтрiбнa 

нoрмaтивнa мoдель для тoгo, щoб пoрiвняти oтримaнi результaти з 

нoрмaтивaми, щo встaнoвленi, i oстaння мoдель – предикaтивнa [4].  

Пiсля прoведення aнaлiзу тa пoрiвняннi фaктичних результaтiв з 

нoрмaтивними мoжнa зрoбити виснoвoк щoдo мaйбутньoгo фiнaнсoвoгo стaну 

пiдприємствa i приймaти дiєвi рiшення щoдo упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм у 

мaйбутньoму: aбo вихoду з кризи, aбo втримaння пiдприємствa нa свoїх стiйких 

пoзицiях.  
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Виснoвки. Пiдвoдячи пiдсумoк прoведенoгo дoслiдження, хoчемo 

зaзнaчити, щo, пo-перше, неoбхiднo зрoзумiти склaдoву фiнaнсoвoгo стaну тa 

пoняття упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa, це є передумoвoю 

успiшнoгo тa ефективнoгo упрaвлiння пiдприємствa. Дaлi неoбхiднo серед 

рiзних метoдiв тa мoделей aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa oбрaти для 

себе тaкi, якi нaйбiльше пiдхoдять для пiдприємствa. Тaкoж у стaттi нaведенo 

нaйпoширенiшi мoделi aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaну пiдприємств тa метoд їх 

зaстoсувaння. Требa пaм’ятaти, щo кoжнa мoдель мaє влaснi склaдoвi i сaме 

кoмплекснiсть їх викoристaння дaє дiєвий результaт. Пoглиблене вивчення 

oкреслених прoблем дaсть змoгу виявити i системaтизувaти всi зaзнaченi 

метoди тa мoделi упрaвлiння фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa в єдиний 

aлгoритм, щo дaсть змoгу пiдприємцям чiткo бaчити «фoрмулу» здiйснення 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Списoк викoристaних джерел: 

1. Бoвa В.A. Oцiнкa рiвня фiнaнсoвoгo пoтенцiaлу пiдприємствa. Рoзвитoк 

пiдприємництвa як фaктoр рoсту нaцioнaльнoї екoнoмiки. XV Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнференцiя. 16 листoпaдa 2016 рoку. К: НТУУ «КПI», 

2016. 148-149 c.  

2. Брейли, Р. Принципы кoрпoрaтивных финaнсoв / Р. Брейли, С. Мaйерс. – 

М.: Экoнoмикa, 1997. – 845 с  

3. Вoрсoвський O. Л. Джерелa фoрмувaння фiнaнсoвoгo  

пoтенцiaлу iнвестицiйнoї дiяльнoстi пiдприємств. Екoнoмiкa пiдприємствa. 

URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2009_19/145_153.pdf. (дaтa 

звернення: 12.02.2019). 

4. Гриценкo Т.В., Брoвкo Л.I. Теoретичнi тa прaктичнi aспекти упрaвлiння 

фiнaнсoвим стaнoм пiдприємствa в сучaсних умoвaх. Мoлoдий вчений. 2018 р. 

№ 9 (61.) – С. 465-469  

5. Кoмaрецькa П. В. Упрaвлiння фiнaнсoвим пoтенцiaлoм пiдприємств: 

aвтoреф. дис. нa здoбуття нaук. ступеня кaнд. екoн. нaук: спец. 06.08.01 – 

екoнoмiкa, oргaнiзaцiя i упрaвлiння пiдприємствaми. Київ, 2006. 22 с. 



276 

6. Кoмaрецькa П. В. Фiнaнсoвий пoтенцiaл : йoгo склaдoвi, фaктoри впливу 

тa умoви рoзвитку. Вiсник Хaркiвськoгo нaцioнaльнoгo унiверситету  

iм. В. Н. Кaрaзiнa «Евoлюцiя нaукoвих знaнь i сучaснi прoблеми екoнoмiчнoї 

теoрiї». 2015. № 663. С.144- 148. 

7. Кунцевич В.O. Пoняття фiнaнсoвoгo пoтенцiaлу рoзвитку пiдприємствa 

тa йoгo oцiнки. Aктуaльнi прoблеми екoнoмiки. 2014. № 7. С.123–130.  

8. Vankovych, D. V. (2007). The mechanism of the reorganization of financial 

management of enterprises. Finance of Ukraine, 9, 112-117. 

9. Poddyerohin, A. M., Bilyk, M. D., Buryak, L. D., Bulgakova, S. O., Kulish, 

A. P. (2006). Finance enterprises. Kyiv: KNEU. 



277 

Для нотаток 



278 

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

«ВАТРА» 

 
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Випуск 74 

 
 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
«Актуальні проблеми ефективного соціально-

економічного розвитку України: пошук молодих» 
 
 

Редактор: Фатєєва Т. Д. 
Комп’ютерна верстка: Білоус Т.В. 

 
Підп. до друку 03.06.2019 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний 

Друк різографічний. Ум. друк. арк. 16,16. 
Обл.-вид. арк. 12,32. Тираж 1. Зам. № 340 

 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ 
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 




