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ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У

статті

розглянуто

сутність

місцевих

бюджетів

та

податкових

надходжень. Визначено роль податків в наповненні місцевих бюджетів.
Проаналізовано питому вагу показників в структурі податкових надходжень
до місцевих бюджетів. Проведено аналіз динаміки податкових надходжень та
пояснено причини зміни їх обсягів.
Ключові слова: місцевий бюджет, доходи бюджету, податкові надходження,
місцеві податки та збори, децентралізація.
За сучасних умов розвитку України значно посилюється роль місцевих
бюджетів, зокрема їх доходів як інструменту бюджетного механізму для
реалізації бюджетної політики на місцевому рівні. З точки зору підвищення
стійкості та ефективності бюджетної системи, питання пошуку можливостей
оптимального перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між
центральними та місцевими органами влади є одним із найбільш актуальних.
Євроінтеграційні процеси в Україні зумовлюють посилення необхідності
реформування місцевих бюджетів із метою підвищення рівня їх фінансової
самодостатності.
Особлива роль відводиться доходам місцевих бюджетів, оскільки вони є
основою для задоволення життєвих потреб населення, їх соціального захисту та
забезпечення. Головним джерелом, яке забезпечує мобілізацію доходів
місцевих бюджетів є податкові надходження, що включать загальнодержавні та
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місцеві податки і збори. Проголошена масштабна реформа вітчизняної
бюджетної системи робить акцент на децентралізацію бюджетних ресурсів та
забезпечення більшої фінансової самостійності та незалежності місцевих
бюджетів за рахунок податкових надходжень, тому зараз ця тема є досить
актуальною.
Метою статті є дослідження ролі та сутності податкових надходжень в
доходах місцевих бюджетів, аналіз їх стану.
Проблемам визначення ролі місцевих податків і зборів у формуванні
місцевих бюджетів присвячено чимало праць таких вітчизняних науковців, як
В. Андрущенко, О. Кириленко, О. Василик, В. Суторміна, А. Крисоватий,
В. Павлов, Л.Тарангул, В. Федосов, С. Юрій, Н. Ткаченко, В. Кравченко.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кошти, що надходять в
розпорядження органів місцевого самоврядування, і те, на що вони
витрачаються, відображають місцеві бюджети. Місцеві бюджети – це фонди
фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній
території. Система місцевих бюджетів України включає:
- 24 обласних бюджетів (плюс бюджет м. Києва);
- 151 бюджет міст обласного значення;
- 450 районних бюджетів;
- 804 бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ);
- близько 7,5 тис. бюджетів міст районного значення, сільських та
селищних бюджетів.
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих
бюджетів. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування та підтримує фінансово місцеве самоврядування. Згідно із 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) [1].
Найпоширенішою класифікацією доходів місцевих бюджетів є їх поділ на
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податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з
капіталом та трансферти.
Податкові надходження – це встановлені законами України про
оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі), а також
місцеві податки та збори (обов’язкові платежі) [5]. До загальнодержавних
податків, які також формують дохідну частину місцевих бюджетів, належать:
- податок та збір на доходи фізичних осіб;
- податок

на

прибуток

підприємств

та

фінансових

установ

комунальної власності;
- акцизний податок;
- рентна плата.
Місцеві податки та збори, що наповнюють місцеві бюджети наведені на
рисунку 1.
Місцеві податки та збори

Податок на майно

податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки

Збір за місця для
паркування транспортних
засобів

плата за землю
транспортний податок

Туристичний збір

Єдиний податок

Рисунок 1 – Місцеві податки та збори
Податкові надходження посідають найважливіше місце у доходах місцевих
бюджетів, оскільки є головним джерелом їх наповнення. Як видно з рисунку 2
вони займають найбільшу питому вагу (88%) від усіх доходів місцевих
бюджетів, не враховуючи міжбюджетні трансферти [2].
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Рисунок 2 – Питома вага податкових надходжень до місцевих бюджетів за
2018 р. (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Із запуском реформи децентралізації податкові надходження не лише
збільшились, але демонструють швидкі темпи зростання. З таблиці 1 можна
побачити що найбільшого темпу зростання (49,6 %) вони досягли у 2016 р., що
пояснюється збільшенням джерел надходження коштів до місцевих бюджетів, а
саме частини ПДФО (з 2016 р. встановлена єдина ставка ПДФО без обмежень
доходів 18%, замість 15% і 20%) та рентних платежів.
Таблиця

1

–

Податкові

надходження

до

місцевих

бюджетів

за 2014-2018 рр. [3]
Роки
Податкові надходження, млрд.
грн.
Темп зростання, %

2014

2015

2016

87,30
98,20
146,90
2015/2014 2016/2015 2017/2016
12,5
49,6
36,8

2017

2018

201,00 232,50
2018/2017
15,7

Протягом 2017 р. податкові надходження зросли ще 54,1 млрд. грн.
(36,8%). Це зумовлено зростанням мінімальної заробітної плати, як наслідок
збільшення надходжень від ПДФО, та запровадженням єдиної ставки акцизного
податку на дизпаливо, що призвело до збільшення надходжень від даного
податку. У 2018 р. податкові надходження збільшилися на 15,7% в основному
за рахунок збільшення надходжень від плати за землю [4].
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Такі темпи зростання доходів місцевих бюджетів зумовлені діями Уряду,
спрямованими

на

фінансову

децентралізацію.

Нові

умови

підвищили

зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до
місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та
підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів. Крім того,
сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від притаманної раніше
споживацької позиції. Очікування дотацій вони сьогодні замінюють активними
діями у створенні ефективного управлінського апарату, спрямовують кошти на
розвиток
та

громад,

запобігають

здійснюють
випадкам

аналіз

витрачання

неефективного,

бюджетних

коштів

нераціонального

їх

використання [6, c.100].

Рисунок 3 – Питома вага показників податкових надходжень до місцевих
бюджетів за 2018 р.
З рисунка 3 можна побачити, що податок та збір на доходи фізичних осіб є
одним із бюджетоформуючих податків, оскільки складає більшу половину
(60,83%) всіх податкових надходжень до місцевих бюджетів. Він є стабільним
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джерелом наповнення місцевих бюджетів, і в кризові роки його надходження не
схильні до зменшення. Також значну частку займають такі місцеві податки, як
податок на майно (13,7%) та єдиний податок (13,02%). Акцизний податок
займає лише 6,08%, податок на прибуток підприємств – 4,1%. Інші податки та
збори становлять досить незначну частку (менше 1%) податкових надходжень.
Отже, в результаті дослідження було з’ясовано що податкові надходження
є одним з головних джерел доходів місцевих бюджетів та займають найбільшу
питому вагу у їх структурі. Аналіз податкових надходжень показав, що
протягом останніх 5 років вони збільшуються, завдяки проведеній реформі
децентралізації та збільшення нормативів зарахувань загальнодержавних
податків до місцевих бюджетів. Одним з головних загальнодержавних
податків,частка якого зараховується до

місцевих бюджетів, є ПДФО,

місцевих – податок на майно.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В
УКРАЇНІ
Проаналізовано основні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в
Україні. Проведено аналіз останніх змін бюджетного законодавства, що
безпосередньо впливають на ефективність реалізації бюджетного процесу.
Запропоновано

перелік

рекомендацій,

спрямованих

на

підвищення

ефективності організації та реалізації бюджетного процесу в Україні.
Ключові слова: бюджетний процес, ефективність, децентралізація, проблеми
бюджетного процесу, середньострокове планування.
Постановка проблеми. Бюджет є невід’ємним атрибутом кожної країни й
важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики держави.
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та
ефективної системи формування дохідної і видаткової частини державного
бюджету, враховуючи їх структуру, для ефективного розвитку національної
економіки. Важливе значення на сьогодні має відводитись удосконаленню
бюджетного процесу в Україні та врегулюванню на основі цього питання стадій
його ведення. Адже на відміну від інших сфер і ланок фінансової системи,
бюджет стосується всього суспільства, кожної юридичної та фізичної особи.
Перешкодами на шляху зміцнення бюджетів можуть бути нестабільність
законодавства, неузгодженість та суперечливість окремих його положень, а
також відсутність єдиної позиції під час визначення поняття і системи
принципів бюджетного процесу.
Посилання на останні дослідження і публікації. Питанням бюджетного
процесу присвячені праці багатьох науковців. Серед вітчизняних учених
значний доробок у цьому напрямі мають такі вчені, як: О. Василик,
А.Гальчинський, В. Геєць, Л. Клець, К. Павлюк, Ю. Пасічник, С. Юрій,
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В.Федосов, С. Фролов та ін. Однак, початок проведення реформ у сфері
державних фінансів та децентралізації фінансової системи України, вимагає
розгляду їх впливу на ефективність бюджетного процесу в країні. Не дивлячись
на досить суттєві здобутки вітчизняних дослідників, питання оптимізації
бюджетного процесу лишаються недостатньо дослідженими.
Мета дослідження полягає в узагальненні й обґрунтуванні проблемних
питань бюджетного процесу та розробці науково-практичних рекомендацій
щодо його оптимізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із небагатьох важелів,
який в умовах ринкової економіки здатний реально забезпечувати управління
економікою є бюджетний процес. Однак, якщо організаційна, управлінська,
інституційна структури бюджетного процесу неефективні, вони самі можуть
стати

дестабілізуючими

чинниками.

Особливої

актуальності

питання

формування основних векторів розвитку бюджетного процесу набирають в
умовах сьогодення, адже від якості ухваленого закону про бюджет залежать
основні напрями розвитку країни на визначений період: буде країна
орієнтована на соціальні потреби населення чи увагу буде звернено на розвиток
та модернізацію економіки.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетний процес – це
регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також
контролю за дотриманням бюджетного законодавства [1].
Традиційно

бюджетний

процес

визначається

як

сукупність

дій

уповноважених органів держави та місцевого самоврядування, що здійснюється
на підставі норм бюджетного права, щодо складання, розгляду, затвердження й
виконання бюджетів, а також складання, розгляду та затвердження звіту про їх
виконання. Виходячи з цього, у широкому розумінні бюджетний процес являє
собою засновану на владних повноваженнях діяльність відповідних органів,
підпорядкована суворим процедурам у галузі бюджету.
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Бюджет України пройшов складний еволюційний шлях, який має
відображати досконалість, проте нині існує ціла низка проблемних питань, що
потребують негайного вирішення. Оптимізація бюджетного процесу є
пріоритетним завданням в умовах економічних реформ, що проводяться нині в
Україні. Увага реформаторів концентрується на вирішенні таких проблем, як:
узгодженість бюджетного процесу на державному та місцевих рівнях;
відповідність обсягів виділених асигнувань результатам, що мають бути
отримані внаслідок використання бюджетних ресурсів; забезпечення якості
бюджетних послуг; підвищення ефективності діяльності учасників бюджетного
процесу [7, с.2].
До основних проблем на етапі виконання бюджету слід віднести
наступні: значна дефіцитність бюджетів та їх фінансування, суттєвий рівень
державного боргу і складність його обслуговування, невизначеність програмноцільового методу формування бюджету. Одна з суттєвих причин дефіцитності
бюджету – це незабезпечення виконання планових показників, які не завжди
відповідають економічним тенденціям, а видатки значно перевищують
можливості акумулювання коштів. Тому виникає постійна причина пошуку
додаткових джерел фінансування.
Потребує перегляду структура видатків та корегування її відповідно до
напрямів стратегічного розвитку держави. Напрямами врегулювання цих
питань є оптимізація видатків на державне управління та вдосконалення
планування і виконання бюджетних програм з урахування, насамперед, досвіду
країн ЄС.
Важливою проблемою у бюджетному процесі України є неефективність
використання коштів. Дана проблема багато в чому викликана нецільовим їх
використанням. Обсяги бюджетних правопорушень з часом зростають.
Найбільш характерними порушеннями у формуванні доходів державного
бюджету є недоотримання податків і зборів внаслідок звуження податкової бази
та неналежний контроль податкових і митних органів [4, с.186].
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В Україні, крім окреслених проблем внутрішнього характеру, вагомого
впливу набувають проблеми, що пов’язані із впливом зовнішніх чинників,
серед яких, є політична нестабільність, загроза суверенітету і територіальної
цілісності країни, дисбаланси фінансової системи, відсутність зростання
реального ВВП, волантильність курсової політики тощо. Якщо організаційна,
управлінська,

інституційна

структури

бюджетного

процесу

не

будуть

відповідати реаліям, то вони самі можуть стати дестабілізуючими чинниками
економіки.
Наприкінці 2014 р. Верховна рада внесла низку прогресивних змін до
законодавчих актів, які є запорукою створення нової бюджетної системи.
Основна мета змін до Бюджетного кодексу України – запровадити нову модель
фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.
Разом з Бюджетним кодексом змін зазнали також і Податковий кодекс України
та багато інших законів.
В основі змін до Бюджетного кодексу України - децентралізація влади і
суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає
перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному
та

місцевому

рівнях,

підвищення

фінансової

самостійності

місцевих

бюджетів. При розробці механізмів децентралізації за основу взятий досвід
Польщі [3, с.83].
Головними напрямами змін, які стосуються підвищення ефективності
бюджетного процесу є:
1. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та
розширення дохідної бази місцевих бюджетів. Пропонуємо закріпити за
місцевими бюджетами 50% податку на прибуток підприємств задля підтримки
місцевого бізнесу. Також вважаємо, що дещо передчасною була відміна
у 2015 році збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
фіскальне значення якого в доходній базі місцевих бюджетів було значно
вищим від питомої ваги збору за місця для паркування транспортних засобів та
туристичного збору.
16

2. Новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання. Суттєва
новація – вирівнювання бюджету не за видатками, а за доходами (як у багатьох
країнах), що значно стимулює регіони до нарощення доходів [4, с.98-99].
3. Нова трансфертна політика для посилення відповідальності профільних
міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях.
4.

Децентралізація

видаткових

повноважень

та

чіткий

розподіл

компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.
5. Поява нових учасників бюджетного процесу – територіальних громад.
Громади, об'єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про
добровільне об'єднання територіальних громад, матимуть такі ж повноваження,
як міста обласного значення. Територіальні громади, які об'єднаються до 15
жовтня року, що передує плановому, зможуть перейти на прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом починаючи з планового бюджетного періоду.
Однак, органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного
значення, що не об’єдналися, позбавляються права на виконання делегованих
державою повноважень.
6. Невикористані субсидії та субвенції залишаються в розпорядженні
місцевого бюджету і можуть бути використані у наступному році. Таким чином
відтепер місцеві громади зможуть плавніше планувати деякі видатки свої
бюджетів, особливо капітальні.
7. Відповідно до внесених змін у Бюджетний кодекс, відбулося посилення
відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у частині
формування

паспортів

бюджетних

програм

та

запровадження

форми

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації,
необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм.
8. Розроблені заходи для створення ефективної і прозорої системи
управління державними інвестиціями. Зміни направлені на подолання кількох
проблем: поганого планування й непрозорості процесу відбору проектів, які
фінансуються за рахунок капітальних вкладень; розподілу бюджетних коштів у
ручному режимі; фрагментарного й нестабільного фінансування [5, с.106].
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9. У 2017 році введено середньострокове (трьохрічне) бюджетне
планування. У рамках бюджетного процесу НБУ буде надавати трирічний
прогноз «показників валютно-курсової політики».
Парламент підтримав зміни до Бюджетного кодексу України для
запровадження середньострокового планування (законопроект №6161). Це
перший крок до повноцінного переходу на середньострокове бюджетування та
новий ефективний механізм управління бюджетним процесом. Перехід від
однорічної до трирічної перспективи бюджетного планування є не просто
технічною зміною у формуванні бюджету шляхом додавання у розрахунках ще
двох бюджетних періодів, а системною зміною бюджетної політики, яка має
забезпечити стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та
відповідний розподіл обмежених ресурсів.
Прийняте рішення дозволить підготувати якісно новий проект Основних
напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки і ще на один крок наблизитися
до середньострокового бюджетного планування [6, с.223].
Також для вирішення проблем бюджетного процесу доцільно провести
низку заходів, серед яких:
1) чітко регламентувати функції, права і відповідальність фінансових органів
при погодженні кошторисів витрат і штатних розписів, внесенні змін до них;
2) запровадити нові та вдосконалити чинні нормативи щодо планування
видатків і використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей. Дана
ситуація пояснюється тим, що чинні нормативи не враховують інфляційні
зміни, що відбувається в державі, і здебільшого планові видатки не
відповідають їх фактичним розмірам, тому пропонуємо враховувати плановий
індекс інфляції, що дасть змогу ефективно планувати і використовувати
бюджетні кошти;
3) визначити предмет і обсяг фінансового контролю, який стосовно
бюджетних коштів мають здійснювати головні розпорядники бюджетних
коштів, підрозділи відомчого контролю, фінансові органи та органи Державної
казначейської

служби,

встановити

відповідальність

невиконання або неналежне виконання цих функцій;
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посадових

осіб

за

4) проаналізувати витрати на здійснення бюджетних програми та вигід від
їхньої реалізації повинен передувати стадії планування самих програм. При
цьому такий аналіз варто проводити з огляду на політичні, соціальні, правові й
адміністративні аспекти виконання бюджету за видатками;
5) розробити механізм визначення взаємозв'язку між фінансуванням
бюджетних програм і доходів, що поступають для цих цілей, для виявлення
змін у бюджетних видатках при підвищенні або зменшенні фактичних доходів;
6) підвищити якість бюджетної аналітики та бюджетної інформації для
забезпечення підконтрольності діяльності учасників бюджетного процесу;
7) забезпечити

функціонування

інституту

незалежних

експертів

для

підвищення якості бюджетної аналізу ефективності управляння бюджетними
коштами;
8) дотримання принципу системності та наукового супроводження при
здійсненні заходів щодо реформування бюджетного процесу.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило визначити
коло досі ще не вирішених проблем в організації і реалізації бюджетного
процесу в Україні. Незважаючи на початок реформування, проблеми присутні
на кожній стадії бюджетного процесу. Кінцевим критерієм успіху просування
шляхом реформ мають бути ті можливості, які економіка надає для зростання
виробництва.
Тому проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні
вимагають негайного вирішення, адже в перспективі це допоможе забезпечити
ефективне

управління

державними

фінансовими

ресурсами,

підвищити

результативність, ефективність і прозорість використання бюджетних коштів,
тому що все це є головним аспектом для забезпечення соціально-економічного
розвитку України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКУ
У статті визначено сутність грошових потоків банку, які позиціонуються як
вхідні та вихідні. Оцінено структуру та динаміку грошових потоків, що
формуються в активних і пасивних статтях балансу Державного ощадного
банку України. Визначено фактори, які детермінують величину грошових
потоків банку.
Ключові слова: грошові потоки, фактори формування грошових потоків.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Ефективність роботи банку залежить від організації
системи управління грошовими потоками, яка здатна забезпечити виконання
короткострокових і стратегічних планів, збереження платоспроможності і
фінансової стабільності, більш раціонального використання активів і джерел
фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування операційної
діяльності. Зазначене актуалізує необхідність дослідження основних підходів
управління грошовими потоками банку.
Метою статті є оцінка грошових потоків банку та формулювання
напрямків підвищення ефективності їх управління.
Інформаційними джерелами даного дослідження слугували наукові
розробки вітчизняних вчених, зокрема, Біленко Д.В. [1], Єріс Л.М. [2],
Сергєєва О.С. [3], а також статистичні та аналітичні дані Національного банку
України

[4],

фінансова

звітність

Відкритого

акціонерного

товариства

«Ощадбанк» [5].
Виклад основного матеріалу дослідження.

Грошові потоки банків

розглянуто як індивідуальні вхідні та вихідні потоки та їх агреговані
сукупності, генеровані в результаті комерційної, торгової діяльності та
діяльності з управління активами та пасивами, що обумовлюють їх кількісні
параметри, а їх співставлення дозволяє визначити рівень ліквідності та
ефективності діяльності банків [3].
Банк за наявності ліцензії має право грошові потоки від наступних
операцій та послуг: залучення у вклади коштів від необмеженого кола
юридичний і фізичний осіб, відкривати та вести кореспондентські рахунки
своїх клієнтів, розміщувати залучені у депозити кошти від свого імені, на
власних умовах і на власний ризик, тобто надавати кредити, здійснювати
операції на ринку цінних паперів від свого імені. Беручи до уваги світовий
досвід розвитку ощадних банків, Ощадний банк України має великий потенціал
для подальшого зростання своєї потужності. Враховуючи те, що Ощадний банк
є державним банком, то на урядовому рівні необхідно створити економічне
підґрунтя для його успішного розвитку.
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Оцінку грошових потоків здійснимо за наступними показниками,
відображеними у таблиці 1.
Таблиця 1 – Динаміка структури активів Державного ощадного банку
України 2013-2017рр., %
Назва активу
2013 р. 2014 р.
Грошові кошти та рахунки в НБУ 12,79
12,04
Кошти в банках
9,36
9,81
Кредити надані клієнтам
15,89
21,39
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
7,98
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток
Інвестиції наявні для продажу
13,58
10,75
Інвестиції, утримувані до
48,9
погашення
Інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю
Основні засоби та нематеріальні
13,85
13,54
активи
Відстрочені активи з податку на
23,58
38,12
прибуток
Передплата з податку на
прибуток
Інші активи
5,15
10,43
Джерело:обраховано автором на основі [4; 5]

2015 р.
14,96
21,78
19,94

2016 р.
27,73
38,16
20,09

2017 р. Всього
32,48
100
20,89
100
22,69
100

18,95

32,2

40,87

100

19,35

26,55

29,77

100

51,1

-

-

100

-

33,4

66,6

100

15,83

26,23

30,55

100

38,3

-

-

100

34,62

31,35

34,03

100

20,32

24,85

39,25

100

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що із кожним роком сума активів банку
збільшується, але відсоткова частка кожного окремого активу різна і не завжди
більша, ніж у попередньому році. Грошові кошти та рахунки в НБУ у 2013 році
становили 4816954 грн., що у відсотковому еквіваленті складає 12,79%,
у 2014 році – 4532863 грн. (12,04%), у 2015 році – 5 632 365 грн. (14,96%),
2016 році – 10 438 941грн. (27,73%) від загальної суми цього активу і у
2017 році – 12228420 грн. (32,48%), бачимо, що найвищий як грошовий так і
відсотковий показники були у 2017 році, а найнижчий у 2014 році [3; 4].
Кошти в банках із кожним роком зростали, за винятком 2017 року, у якому
вони становили 17081079 грн. або 20,89%. Кредити надані клієнтам також мали
коливання, але незначні, так у 2013 році їх розмір був 52179567 грн., тобто
15,89% від загальної суми цього активу за всі 5 років, найвищий показник у
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2017 році у сумі 74502538 грн. (22,69%), а це означає, що різниця між 2013 і
2017 роком складає 22322971 грн. або 6,8%. Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або
збиток відсутні у 2013 році, а всі інші роки лише зростають від 4 252 179 грн.
до 21 767 424 грн., а у відсотках від 7,98% до 40,87% [3; 4].
Інвестиції наявні для продажу також весь час зростали, окрім 2014 року,
показник із 33251576 грн. знизився до 26318 815 грн., що у відсотках на 2014
рік становило 10,75%. Інвестиції, утримувані до погашення наявні лише у 2014
і 2015 роках і, відповідно, у грошовому та відсотковому вираженні дорівнюють
6890726 грн. ( 48,9%) і 7 195 975 грн. (51,1%). Інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю існують також лише у двох роках 2016 і 2017, для
2016 характерні показники розмірами 12640713 грн. (33,4%) і 25202757 грн.
(66,6%) від загальної суми цього активу, можемо спостерігати, що показник
2017 року зріс в 2 рази у порівнянні з попереднім роком [3; 4].
Основні засоби та нематеріальні активи мають зростаючий характер, але у
2014 році відбувся незначний спад у кількості цих активів і їхня сума становила
3374835 грн., що на 76343 грн. менше, ніж у попередньому році, але до 2017
року включно вони зростали і становили 7614753 грн., що у відсотках складає
30,55%. Відстрочені активи з податку на прибуток наявні у перші три роки і
мають наростаючу тенденцію, якщо між 2013 і 2014 роком різниця досить
велика розміром у 30654 грн. у відсотках 14,54%, то між 2014 і 2015 роком вона
майже не помітна – 375 грн., тобто 0,12% [3; 4].
Передплата з податку на прибуток наявна вже не в перші, а в останні три
досліджуваних роки і зі спадом, різниця між 2015 і 2016 роком складає
28355 грн. (3,27%), а між 2016 і 2017 роками 23173 грн. (2,68%). Загальна сума
всіх інших активів весь час зростала із 299089 грн. в 2013 році до 2279365 грн.,
із різницею у відсотках між 2013 і 2014 роком (34,1%). Ну і, звичайно, загальна
сума усіх активів за 5 років збільшилися на 132173465 грн. і в 2017 році
складала 233872666 грн. [3; 4].
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Отже, в основному активи банку з кожним роком зростають, це свідчить
про те, що відбувається активний розвиток банківської установи. Такий процес
призводить до зростання банківського прибутку, збільшення розміру майна
банку, але й може мати негативне значення, якщо скуповувати активи, які
приносять низький дохід або взагалі нічого не приносять. Тому темпи росту
загального обсягу активів банку потрібно порівнювати з темпами росту активів
в цілому по банківській системі. Якщо темпи росту активів банку перевищують
темпи росту активів в цілому по банківській системі, то це свідчить про те, що
сектор, який займає даний банк на ринку банківських послуг збільшується.
Динаміку та структуру пасивів банку відобразимо у таблиці 2. Дані таблиці
2 свідчать, що за досліджувані 5 років найбільшу частку статті балансу пасивів
займають рахунки клієнтів, їх частка коливається від 45,22% у 2014 році до
69,12% у 2016 році. Друге місце із незначними коливаннями займають
випущені єврооблігації, максимальна частка яких була зафіксована у 2015 році
на рівні 18,54%, а мінімальна у 2013 році – 9,63%. Кошти банків мають
суттєвіші коливання з тенденцією спадання, протягом п’яти досліджуваних
років їх частка зменшилась з 23,68% у 2013 році до 2,2% у 2016 році,
а у 2017 році зросли, але лише на 0,55%. Найстабільнішу структуру балансу має
неконтрольована частка участі, яка у всі роки становить 0,01% [3; 4].
Формування грошових потоків банків України визначається негативним
впливом операційного середовища та супроводжується значними дисбалансами
за строками та валютами, що генерують процентний, валютний ризики та ризик
ліквідності. На кількісні та якісні параметри грошових потоків банків України
значний негативний вплив також здійснює зростання рівня кредитного ризику.
Зважаючи на зазначене, при управлінні грошовими потоками банків України
обов’язковим є формування комплексу заходів, що дозволяють оцінити вплив
таких ризиків та знизити їх негативні наслідки [3].
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Таблиця 2 – Динаміка структури пасивів Державного ощадного банку
України 2013-2017рр., %
Назва пасиву

2013 р.
23,68
45,63
9,63
0,82
0,53
0,83

Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Інші зобов’язання
Субординований борг
Відстрочені зобов’язання з податку на
прибуток
Капітал, що відноситься до акціонера
18,87
Банку
Неконтрольована частка участі
0,01
Всього
100
Джерело:обраховано автором на основі [4; 5]

2014 р.
17,84
45,22
15,56
4,22
0,36
1,33

2015 р.
10,41
59,24
18,54
4,5
1,1
1,59

2016 р.
2,2
69,12
15,86
3,34
0,48
1,33

2017 р.
2,75
64,2
14,78
3,12
0,31
1,24

-

-

0,18

0,23

15,46

4,61

7,48

13,36

0,01
100

0,01
100

0,01
100

0,01
100

Висновки. Проведене дослідження свідчить, що для забезпечення
узгодженості та контрольованості руху грошових потоків банку необхідно
сформувати цілісну систему, яка включатиме планування вхідних і вихідних
грошових потоків, контролінг їх руху та аналіз ефективності їх використання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У статті розглянуто сутність поняття «капітал страхової компанії»,
досліджено роль наглядових органів влади в оцінці достатності капіталу
страхових компаній та висвітлено формулу розрахунку достатності капіталу
страхової компанії згідно чинного законодавства. Розглянуто основні
положення Директиві Solvency II.
Ключові слова: капітал, страхова компанія, достатність капіталу страхової
компанії, платоспроможність, фінансова стійкість.
Розбудова соціально-орієнтованої ринкової економіки залежить від
багатьох чинників, серед яких – формування ефективного страхового ринку,
здатного задовольняти потреби суспільства в надійному страховому захисті.
Основною умовою забезпечення здатності страхового сектору здійснювати
власні функції, зокрема виконувати зобов’язання перед клієнтами, є наявність у
страхових компаній достатнього обсягу капіталу.
Проблема забезпечення достатності капіталу набуває актуальності через
відсутність необхідного теоретико-методологічного забезпечення управління
достатністю капіталу, яке б давало змогу виявляти проблеми на ранніх стадіях
їх

виникнення,

ухвалювати

обґрунтовані

рішення

щодо

визначення

інструментів і методів формування фінансових ресурсів та зниження ризиків
для усунення дефіциту капіталу. Також дана проблема надумає актуальності
через недосконалість чинних в Україні вимог до капіталу страховиків, які не
враховують усі ризики в їх діяльності, та обмеженістю доступу компаній до
джерел ресурсів.
Метою статті є розкриття сутності поняття достатності капіталу страхових
компаній та методів її розрахунку.
Дослідженню теоретико-методологічних засад оцінки достатності капіталу
страхових компаній приділили значну увагу такі науковці: І. Аффольтер,
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Н. Бургер, К. Г. Гунченко, Н.М. Добош, Н.В. Ткаченко, В. М. Юхименко,
Н.С. Опешко, І. Б. Котлобовський, О. М. Пікалова та інші.
Важливу роль у забезпеченні економічного розвитку кожної держави
відіграє страховий ринок. Платоспроможність та стабільне функціонування
страхових компаній є визначальними факторами при формуванні довіри до них
споживачів страхових послуг, кредиторів та контрагентів. Однією з основних
умов забезпечення платоспроможності страховиків є достатній, але не
надлишковий обсяг власного

капіталу. У світовій практиці нагляду за

діяльністю фінансових установ набули значного поширення вимоги до розміру
власного

капіталу,

які

повинні

відповідати

прийнятим

ризикам

та

забезпечувати здатність страховиків компенсувати непередбачені збитки. Це
обумовлено тим, що страхові компанії з достатнім капіталом є більш стійкими
до втрат та здатні продовжувати надавати страхові послуги, навіть, в періоди
економічних спадів.
Для з’ясування сутності достатності капіталу страхової компанії необхідно
дати визначення поняттю «капітал» та розкрити його функціональне
призначення в діяльності страхової компанії. З огляду на особливості і
специфіку страхової діяльності ця економічна категорія має дещо інакше
змістове наповнення й функціональне призначення, ніж капітал інших
фінансово-кредитних установ і підприємств сфери виробництва
Сутність капіталу страховика слід розглядати з позицій мети й завдань
створення та функціонування страхової компанії як фінансового інституту.
Такий підхід допомагає визначити джерела формування капіталу й напрями їх
утілення в активах страховика.
На нашу думку, найбільш повно сутність капіталу розкриває таке
визначення: капітал страхової компанії – це сукупність власних, залучених та
позикових фінансових ресурсів страхової компанії, які в процесі діяльності
перетворюються в матеріальні, нематеріальні та фінансові активи з метою
надання страхового захисту, формування інвестиційного потенціалу й
отримання прибутку.
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Для страхових компаній основним стимулом реалізації підходів до
управління достатністю капіталу відповідно до ризиків діяльності виступають
вимоги національних органів нагляду. Таким чином, на державному рівні з
метою забезпечення платоспроможності та ефективності функціонування
страхового ринку головне завдання наглядових органів полягає в затвердженні
єдиного концептуального підходу до оцінки достатності капіталу страховиків.
У Законі України «Про страхування» для забезпечення достатності
капіталу страхових компаній встановлені такі кількісні вимоги:


наявність сплаченого статутного фонду й гарантійного фонду;



формування страхових резервів, достатніх за розміром для

здійснення в майбутньому виплат страхових сум і страхових відшкодувань
(виплат);

капітал

фактичний запас платоспроможності страхової компаній (власний
за

вирахуванням

нематеріальних

активів)

має

перевищувати

нормативний запас платоспроможності [4].
У Законі України «Про страхування» показник перевищення фактичного
запасу платоспроможності над нормативним запасом платоспроможності,
разом з вимогами до розміру статутного капіталу, гарантійного фонду та
достатності

страхових

резервів,

віднесено

до

умов

забезпечення

платоспроможності страхових компанії.
З огляду на це доцільно дослідити взаємозв’язок між поняттями
«достатність капіталу» та «платоспроможність». Поняття «платоспроможність»
характеризує здатність страхової компанії виконувати зобов’язання [5 c.326].
Достатність капіталу також визначає здатність страхової компанії виконувати
зобов’язання, але тільки у випадку виникнення непередбачуваних збитків, коли
всі джерела компенсації втрат, крім коштів власного капіталу, вичерпані. Таким
чином, достатність капіталу є складовою платоспроможності. При оцінці
платоспроможності необхідно не лише враховувати достатність страхових
резервів для покриття всіх очікуваних збитків за договорами страхування, але
також і достатність власного капіталу для компенсації непередбачуваних збитків
у тому обсязі, який не може бути покритий страховими резервами [3 c. 134].
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Відповідно до національного законодавства достатність капіталу страхової
компанії розраховується за формулою:

де CAR > 1 – умова достатності капіталу страхової компанії;
CAR – коефіцієнт достатності капіталу страхової компанії;
ФЗП – фактичний запас платоспроможності;
ВК – власний капітал страхової компанії;
НА – нематеріальні активи страхової компанії;
НЗП – нормативний запас платоспроможності;
НЗПпр – нормативний запас платоспроможності, обчислений на основі
премій;
НЗПвип – нормативний запас платоспроможності, обчислений на основі
виплат;
СП – сума страхових премій за останні 12 місяців;
СВ – сума страхових виплат за останні 12 місяців;
СПп – сума страхових премій, переданих у перестрахування, за останні 12
місяців;
СВп – суми страхових виплат, компенсованих перестраховиками, за
останні 12 місяців [4].
За основу при розробці показників ФЗП та НЗП взято вимоги Директиви
Європейського Парламенту та Ради ЄС «Solvency I», яка була прийнята в
результаті

формалізації,

перегляду

та

внесення

змін

до

чинних

у

Європейському Союзі нормативів. Реформа була схвалена Європарламентом та
Радою Європи у 2002 році та дістала назву Solvency I [2].
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Втім, враховуючи особливості методики розрахунку показника достатності
капіталу згідно з чинним законодавством України , зокрема обмеженість
включення ризиків (лише страхового), можна зробити припущення про
потенційну недооцінку величини ризиків, властивих українським страховикам.
Останнє може викликати зростання ймовірності настання банкрутств страхових
компаній України при реалізації прийнятих, але не оцінених ризиків. Тобто, на
перший погляд адекватно оцінений обсяг власного капіталу страхових
компаній може виявитися недостатнім для покриття ризиків, що може
призвести до порушення фінансової стійкості страхового сектору.
На цей час у світі найбільш прогресивним вважається підхід до оцінки
достатності капіталу страхових компаній, що використовується в Директиві
Solvency II [1].
Основними цілями Solvency II є перегляд європейської системи контролю
та нагляду за страховиками, вдосконалення захисту страхувальників, більш
глибока інтеграція європейського страхового ринку і, як результат, посилення
конкурентоспроможності європейських страховиків на світовій арені [1]. Дані
заходи покликані знизити ймовірність банкрутства страхових організацій.
Solvency II заснований на ризик-орієнтованому підході до розрахунку
фінансової стійкості і платоспроможності страховиків та складається з трьох
основних положень:


порядку розрахунку мінімального та нормативного коефіцієнтів

достатності капіталу;


вимог до складових елементів наявного капіталу страхової

компанії, що включаються до розрахунку показників достатності капіталу;


контрольних рівнів достатності капіталу [6 c.192].

Відповідно до Solvency II страхова компанія має достатній розмір капіталу,
якщо виконується така умова (формула 1.10):

30

де CARtar – цільовий коефіцієнт достатності капіталу;
CARmin – мінімальний коефіцієнт достатності капіталу;
НКscr – наявний капітал для покриття SCR;
НКmcr – наявний капітал для покриття MCR;
SCR– необхідний капітал;
CRM – мінімальний необхідний капітал [1].
У випадку, якщо

CARmin менше за одиницю, компанія визнається

неплатоспроможною і до неї застосовуються заходи впливу у вигляді
відкликання ліцензій на страхову діяльність або передачі страхового портфеля
іншій страховій компанії.
Отже, для страхових компаній основним стимулом запровадження
підходів до управління достатністю капіталу є вимоги національних органів
нагляду за страховою діяльністю. Діючі в України нормативи достатності
капіталу страхових компаній, що базуються на мінімальному статутному
капіталі

та

перевищенні

фактичного

запасу

платоспроможності

над

нормативним запасом платоспроможності, не враховують усі ризики у
діяльності страховиків, що може викликати зростання ймовірності настання
банкрутства страхових компаній України при реалізації прийнятих, але не
оцінених ризиків. Зазначене підтвердило нагальну потребу у запровадженні
положень Директиви Solvency II щодо оцінювання достатності капіталу у
національне законодавство, що б мотивувало страховиків удосконалювати
систему ризик-менеджменту та підходи до формування фінансових ресурсів
при управлінні достатністю капіталу.
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СУЧАСНI ТEНДEНЦIЇ РOЗВИТКУ РИНКУ СТРАХOВИХ ПOСЛУГ
В

рoбoтi

страхування

дoслiджeнooснoвнiстрахoвi
в

умoвах

глoбалiзацiї.

пoслуги

на

українськoму

Навeдeнioсoбливoстi

ринку

рeгулювання

страхoвикiв Нацкoмфинуслуг.Запрoпoнoванi шляхи пoдoлання прoблeм, щo
притаманнiринкустрахoвихпoслуг України.
Ключoвi слoва: страхoвi пoслуги, страхoвий ринoк, страхoвик, дoгoвiр
страхування.
Гoлoвна тeндeнцiя сучаснoї свiтoвoї eкoнoмiки - глoбалiзацiя зачiпає
iсфeру страхування, щo прoявляється у рoзвитку загальнoгo страхoвoгo ринку
як oснoвисвiтoвoї фiнансoвoї систeми.
Прoблeмам рoзвитку страхoвoгo ринку України присвячeнi працi багатьoх
вiтчизняних та зарубiжних вчeних. Значний внeсoк у дoслiджeнняoсoбливoстeй
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функцioнування
В. Д. Базилeвич,

страхoвoгo

ринку

Н. М. Внукoва,

України

внeсли

М. М. Алeксандрoва,

такi

фахiвцi,

як

O. O. Тeрeщeнкo,

Л. М. Гoрбач, O. Д. Заруба, С. С. Oсадeць. Алe сучаснi прoцeси глoбалiзацiї
внoсять кoрeктиви в прoцeс рoзвитку страхoвoї сфeри в Українi, щo пoтрeбує
пoстiйнoгo дoслiджeння данoї тeми.
Мeтoю статтi є дoслiджeння сучасних тeндeнцiй рoзвитку страхoвoгo
ринку України.
Нeбанкiвськi фiнансoвi устанoви України в 1 пiврiччi 2018 рoку
прoдeмoнстрували активну динамiку рoзвитку. Рoбoта Нацкoмфинуслуг
пooчищeнню вiд нeнадiйних гравцiв прoдoвжилася в пeршoму пiврiччi
2018 рoку, щo дoзвoлилo вивeсти з ринку 85 пiднаглядних устанoв, в т.ч.
27 лoмбардiв, 26 фiнансoвих кoмпанiй, 18 лизингoдатeлeй, 6 страхoвих
кoмпанiй, 6 крeдитних спiлoк i 2 нeдeржавних пeнсiйних фoнду. В тoй жe час,
нeзважаючи на знижeння кiлькoстi фiнансoвих устанoв, капiталiзацiя ринку
нeбанкiвських фiнансoвих пoслуг iстoтнo зрoсла, вiдмiчає Зальoтiв. Зoкрeма,
активи i власний капiтал фiнустанoв на 30 чeрвня 2018 рoку пeрeвищили 216
млрд грн i 54,7 млрд грн вiдпoвiднo. При цьoму загальнi активи страхoвикiв
вирoсли на 2,1 млрд грн, абo на 3,7%, активи, визначeнi ст. 31 закoну "Прo
страхування", для надання засoбiв страхoвих рeзeрвiв - на 2,4 млрд грн, абo на
7,2%, а oб'єм страхoвi рeзeрвiв - на 3,2 млрд грн, абo на 15,3%[1, с. 15].
Прioритeтoм в дiяльнoстi Нацкoмфинуслуг є ствoрeння умoв для
пoступальнoгo рoзвитку ринку i пoсилeння рeгулятoра. У зв'язку з цим,
Кoмiсiєю рoзрoблeнii ввeдeнi в дiю ряд нoвих пoлoжeнь i пoрядкiв. Зoкрeма,
змiнeний пoрядoк складання звiтних даних страхoвикiв, затвeрджeнi вимoги дo
мeтoдики рoзрахунку викупнoї суми за дoгoвoрами страхування життя, внeсeнi
змiни

в

характeристики

i

квалiфiкацiйнioзнаки

видiв

дoбрoвiльнoгo

страхування. Нeщoдавнo рiшeнням Кoмiсiї внeсeнi змiни в Мeтoдику
фoрмування страхoвих рeзeрвiв пo видах страхування, iншим, чим страхування
життя i пeрeданi дo Мiнiстeрства юстицiї на дeржавну рeєстрацiю[1, с. 16].
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У

Нацкoмфинслуг

пiдтвeрджує

стабiльнiсть

пoзитивнoгo

трeнду

рeгioнальнoї eкспансiї нeбанкiвських фiнустанoв: за 6 мiсяцiв 2018 рoку
фiнкoмпанiї зарeєстрували 435 фiлiй i прeдставництв, лoмбарди - 254, страхoвi
кoмпанiї - 11, крeдитнi спiлки - 33. Цe дoзвoлилo забeзпeчити нe лишe
дoступнiсть нeбанкiвських фiнансoвих пoслуг в рeгioнах України, алei ствoрити
нoвi рoбoчi мiсця з пoдаткoвими вiдрахуваннями дo мiсцeвих бюджeтiв. У 1
пiврiччi 2018 нeбанкiвських фiнустанoв прoдeмoнстрували активнe зрoстання
наданих фiнансoвих пoслуг насeлeнню, а такoж пiдприємствам малoгoi
сeрeдньoгo бiзнeсу. За цeй пeрioд фiнкoмпанiї, лoмбарди i крeдитнi спiлки
видали пoнад 22 млрд грн крeдитiв, щo на 14,7% пeрeвищує пoказник
аналoгiчнoгo

пeрioду

минулoгo

рoку.

Лизингoдатeлi

уклали

дoгoвoри

фiнансoвoгo лiзингу на суму пoнад 11 млрд грн (зрoстання на 92,9%). Фiнансoвi
кoмпанiї надали пoслуги фактoрингу на загальну суму 14 млрд грн (зрoстання
на 9,8%) [2, с. 47].
Сeгмeнт

рoздрiбнoгo

страхування

в

сiчнi-чeрвнi-2018

пeрeвищив

пoказники кoрпoративнoгo страхування. Так, страхoвики oтримали страхoвi
платeжi вiд насeлeння на суму 8,6 млрд грн, вiд пiдприємств - на 7,7 млрд грн.
Цe дoзвoлилo зафiксувати зрoстання страхoвих пoслуг на 22,7% i 15,6%
вiдпoвiднo. Крiм тoгo, страхoвi виплати страхoвикiв насeлeнню збiльшилися на
25,2%, пiдприємствам - на 29,5% (вiдпoвiднo, страхoвi виплати склали 3 млрд
грн i 2,9 млрд грн).
Нeзважаючи на значну кiлькiсть страхoвикiв (в 1 пiврiччi 2018 їх 291
кoмпанiя: 31 лайф i 260 ризикoвi СК), 97% страхoвих виплат на страхoвoму
ринку України, тoбтo фактичнooснoвну частку, забeзпeчують 90 кoмпанiй
ризикoвoгo страхування i 10 кoмпанiй зi страхування життя[1, с. 17].
Рoзвитoк вiтчизнянoгo ринку страхoвих пoслуг в сучасних умoвах тiснo
взаємoпoв'язанo з рoзвиткoм нацioнальнoї eкoнoмiки, oскiльки дoзвoляє
акумулювати значнi дoвгoстрoкoвiiнвeстицiйнi рeсурси, залучаючи кoшти чeрeз
пeнсiйнi прoграми i прoграми страхування життя. Рoзширeння страхoвoгo
бiзнeсу ствoрює рoбoчi мiсця, активiзує впрoваджeння iннoвацiй, стимулює
стiйкiсть eкoнoмiки i пoм'якшує наслiдки глoбальних ризикiв.
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Страхoвий ринoк України увiйшoв в ТOП-10 найбiльш динамiчних ринкiв
свiту. Страхoвий ринoк України за oбсягoм зiбраних платeжiв у валютнoму
eквiвалeнтi в 2017 рoцi зайняв 61 мiсцe в свiтi, а за тeмпами зрoстання увiйшoв
дo ТOП-10 найбiльш динамiчних ринкiв свiту[2, с. 47].
За oстаннi 10 рoкiв страхoвi кoмпанiї України здiйснили страхoвих виплат
насeлeнню i пiдприємствам в рoзмiрi пoнад 67 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн
вiдшкoдoванo завдяки спiвпрацi з прoвiдними iнoзeмними пeрeстрахoвиками та
пeрeстрахувальними брoкeрами зi Швeйцарiї, Вeликoбританiї, Нiмeччини,
Пoльщi, Австрiї, США, Францiї та iн.
У пoтoчнoму рoцi, як i в пoпeрeднi рoки, у всiх сeгмeнтах страхoвoгo
ринку спoстeрiгалася тeндeнцiя дo зрoстання oбсягу пoслуг, щo надаються. Так,
за шiсть мiсяцiв 2018 рoку чистi страхoвi платeжi збiльшилися на 24% i склали
16,7 млрд грн, чистi страхoвi виплати - на 27%, дo 5,9 млрд грн.
Рoзмiр страхoвих рeзeрвiв, сфoрмoваних страхoвиками, склав близькo
24 млрд грн (+ 15,4%). На тлi скoрoчeння на 14,5% oбсягу пeрeстрахування, на
58,6% збiльшився рoзмiр кoмпeнсацiї пeрeстрахувальникiв у страхoвих
виплатах.
У 1 пiврiччi 2018 рoку укладeнo пoнад 36,6 млн дoгoвoрiв страхування з
фiзичними oсoбами (+ 8,2%), крiм oбoв'язкoвoгooсoбистoгo страхування вiд
нeщасних випадкiв на транспoртi, кiлькiсть дoгoвoрiв якoгo збiльшилася на
12,8% дo 65,5 млн[3, с. 137].
Врeгульoванo близькo 1,35 млн страхoвих випадкiв, в тoму числi 1,1 млн пoв'язаних з хвoрoбами i нeщасними випадками фiзичних oсiб, близькo 128 тис.
Пoшкoджeнь i викрадeнь автoмoбiлiв, а такoж наслiдкiв ДТП, близькo 30 тис.
Звeрнeнь за мeдичнoю дoпoмoгoю наших грoмадян пiд час пoдoрoжeй;
Дoвгoстрoкoвим накoпичувальним страхуванням життя oхoплeнo пoнад
738 тис. Грoмадян, дoвгoстрoкoвi накoпичeння яких складають близькo
8,1 млрд грн, за якими oтриманoiнвeстицiйний дoхiд в рoзмiрi 334 млн грн.
Загальний oбсяг кoштiв страхoвикiв, рoзмiщeних в банках, пeрeвищив
15,4 млрд грн, абo 65% кoштiв нeбанкiвських фiнансoвих устанoв в банках.
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Страхoвиками iнвeстoванo в OВДП бiльш 6,5 млрд грн, абo 28% кoштiв,
iнвeстoваних в цeй фiнансoвий iнструмeнт вiтчизняними пiдприємствами (крiм
банкiв)[2, с. 49].
Дoмoгoспoдарства України за сiчeнь-чeрвeнь 2018 рoку уклали дoгoвoрiв
страхування на загальну суму 8,6 млрд грн, щo на 22,7% бiльшe, нiж за
аналoгiчний пeрioд 2017 рoку.
Iснує ряд прoблeмних питань у рoзвитку страхoвoгo ринку. А самe,
накoпичeнe нeгативний iнфoрмацiйний пoлe навкoлo страхoвoї iндустрiї,
нeдoстатнiй рiвeнь якoстi активiв страхoвикiв, нeдoскoналiсть мeтoдики
фoрмування страхoвих рeзeрвiв пo ризикoвих видах страхування, низький
рiвeнь клiєнтooрiєнтoванoстi страхoвикiв (нeадeкватна звiтнiсть страхoвих
кoмпанiй i її закритiсть, складнi умoви страхoвих прoдуктiв, багатo нюансiв i
виняткiв, спрямoваних на нeвиплату страхoвoгo вiдшкoдування), нeвисoкий
рiвeнь iнфoрмацiйнoї активнoстi з бoку страхoвих кoмпанiй (витрати з
трахoвщiкoв на рeкламу i маркeтинг за 2017 рiк склали 136,9 млн. грн. абo 0,3%
сукупнoгo дoхoду) i як наслiдoк вiдсутнiсть тoлeрантнoстii надiйнoстi
страхування, нeвисoкий рiвeнь залучeнoстii страхoвoї грамoтнoстi насeлeння,
слабкий рiвeнь рoзвитку страхoвoгo брoкeрства (1% вiд oбсягу страхoвих
прeмiй), низький рiвeнь прoфeсioналiзму i лoяльнoстi страхoвих агeнтiв дo
страхoвих кoмпанiй (шантаж, нeoбґрунтoвана вимoга висoких кoмiсiй i дeмпiнг
тарифiв) i т.д.
Стiйкe зрoстання oбсягiв страхoвих прeмiй на свiтoвoму ринку прoтягoм
oстаннiх п’яти рoкiв (крiм 2009 р.) свiдчить прo пoсилeння рoлi страхoвих
кoмпанiй у пeрeрoзпoдiлi ризикiв i стабiлiзацiї глoбальнoї eкoнoмiки [5, с. 166].
За пiдсумками 2010 р. значна частина активiв страхoвикiв була зoсeрeджeна у
США (26 %), Япoнiї (16 %) та Вeликiй Британiї (11 %), гoлoвним чинoм, у
виглядi дeржавних i кoрпoративних цiнних папeрiв iз висoкoю рeйтингoвoю
oцiнкoю [4, с. 121]. З iншoгo бoку, самi страхoвi кoмпанiї є привабливим
oб’єктами

для

iнвeстування,

цe

зoкрeма

прeдставляють ринки країн, щo рoзвиваються.
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стoсується

страхoвикiв,

якi

Рoзвитoк страхoвoгo ринку пoтрeбує суттєвoї мoдeрнiзацiї вiтчизнянoгo
страхoвoгo ринку, вихoдячи з йoгo рeальних мoжливoстeй та вимoг
мiжнарoдних страхoвих
Прoтe їх рoзв’язання є нeoбхiднoю умoвoю для успiшнoї мoдeрнiзацiї
вiтчизнянoгo страхoвoгo ринку. Дo таких питань налeжать[5, с. 167]:
−

пiдвищeння

eфeктивнoстi

функцioнування

рeальнoгo

сeктoру

eкoнoмiки, зайнятoстi працeздатнoї частини насeлeння i на цiй oснoвi
пiдвищeння йoгo платoспрoмoжнoстi. За oцiнками eкспeртiв, пoкриття
страхoвoгo пoля в Українi станoвить 3-5%, тoдi як у країнах Захiднoї Єврoпи –
пoнад 90%. Цe свiдчить прo наявнiсть в Українi вeликих нeвикoристаних
рeзeрвiв рoзвитку страхoвoгo ринку, рeалiзацiя яких значнoю мiрoю залeжить
вiд eфeктивнoстi функцioнування нацioнальнoї eкoнoмiки;
−

низький рiвeнь дoвiри насeлeння дo страхoвих кoмпанiй i

фiнансoвoгo сeктoру України загалoм, а такoж низький рiвeнь знань
прoрeзультати їх дiяльнoстi. Рoзв’язання прoблeмних питань у зазначeнoму
ракурсi пoтрeбує прийняття на дeржавнoму рiвнi закoнoдавчих актiв,
спрямoваних

на

забeзпeчeння

максимальнoї

вiдкритoстiiнфoрмацiї

прo

рeзультати дiяльнoстi фiнансoвих пoсeрeдникiв фiнансoвoгo ринку i в пeршу
чeргу страхoвих кoмпанiй;
−
насeлeння,

забeзпeчeння дoступнoстi дo такoї iнфoрмацiї ширoких вeрств
стимулювання

дiяльнoстi

пoсeрeдницьких

iнститутiв,

якi

здiйснюють рoз’яснювальну рoбoту сeрeд насeлeння щoдo дiяльнoстi страхoвих
кoмпанiй, кoнсультують страхувальникiв i захищають їх iнтeрeси i права;
−

удoскoналeння чиннoгo закoнoдавства, щo рeгламeнтує страхoву

дiяльнiсть в Українi та прийняття нoвих Закoнiв України – «Прooбoв’язкoвi
види страхування», «Прo Фoнд гарантування страхoвих виплат», «Прo
страхування життя», «Прo страхування зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi»,
«Прo страхoвих пoсeрeдникiв» та забeзпeчити мeханiзми їх рeалiзацiї;
−

лiквiдацiя oбмeжeнь щoдo рoзмiщeння нагрoмаджeних страхoвих

рeзeрвiв у рeальнoму сeктoрieкoнoмiки України;
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−

утoчнeння ioбґрунтування чиннoгo закoнoдавства щoдo присутнoстi

на вiтчизнянoму ринку iнoзeмних страхoвих кoмпанiй тoщo. Ключoвими
напрямами мoдeрнiзацiї страхoвoгo ринку на рiвнi страхoвих кoмпанiй у
напрямах забeзпeчeння їх кoнкурeнтoспрoмoжнoстi мають стати:
−

пiдвищeння

рoлi

сeрвiснoї

складoвoї

в

oбслугoвуваннi

страхувальникiв;
−

вдoскoналeння маркeтингoвих дoслiджeнь стoсoвнo виявлeння

пoтрeб насeлeння в страхoвих пoслугах;
−

знижeння вартoстi страхoвих пoслуг за рахунoк впрoваджeння

iннoвацiйних тeхнoлoгiй oбслугoвування клiєнтiв та сучасних мoдeлeй
стратeгiчнoгo управлiння дiяльнiстю страхoвих кoмпанiй;
−

кoнцeнтрацiя

капiталу

та

пiдвищeння

eфeктивнoстi

йoгo

викoристання в рeальнoму сeктoрi нацioнальнoї eкoнoмiки;
−

адаптацiя дiяльнoстi страхoвих кoмпанiй дo вимoг мiжнарoдних

страхoвих ринкiв;
−

пiдвищeння

oснoвioпанування

кoмпeтeнтнoстi

сучасних

управлiнськoгo

тeхнoлoгiй

вeдeння

пeрсoналу

страхoвoї

на

справи,

кoрпoративнoї культури в oбслугoвуваннi клiєнтiв;
−

вдoскoналeння систeми iнфoрмацiйнoгooбмiну мiж oснoвними

учасниками страхoвoгo ринку та дeржавними устанoвами нагляду за страхoвoю
дiяльнiстю.
Oкрeслeнi вищe напрями мoдeрнiзацiї вiтчизнянoгo страхoвoгo ринку
вказують на її залeжнiсть нe тiльки вiд стану рeальнoгo сeктoра eкoнoмiки, алe
й вiд напрямiв глoбальнoї мoдeрнiзацiї нацioнальнoї eкoнoмiки України
загалoм, щo пoтрeбує визначeння сумiснoстi їх цiлeй i завдань та виявлeння
супeрeчнoстeй, якi мoжуть виникнути в прoцeсi їх рeалiзацiї. Oтжe, напрями
мoдeрнiзацiї вiтчизнянoгo страхoвoгo ринку дoцiльнo дoслiджувати в кoнтeкстi
кoнцeптуальних

засад

мoдeрнiзацiї

нацioнальнoї

eкoнoмiки

України,

oрiєнтуючись при цьoму на власнi рeсурснi мoжливoстi та врахoвуючи мoжливi
змiни у зoвнiшньoeкoнoмiчнoму сeрeдoвищi.
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Письменнa I.П.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ВПЛИВ МIЖБЮДЖЕТНOГO РЕГУЛЮВAННЯ НA ЕКOНOМIЧНУ
БЕЗПЕКУ КРAЇНИ

У стaттi aвтoрoм дoслiдженo вплив мiжбюджетнoгo регулювaння нa
екoнoмiчну

безпеку

держaви.

Прoведенo

aнaлiз

мiсцевих

бюджетiв,

прoрaхoвaнo iндикaтoри стaну бюджетнoї безпеки Укрaїни як склaдoвoї
екoнoмiчнoї безпеки зa 2013-2017 рр.
Ключoвi

слoвa:

фiнaнсoвi

ресурси,

дoхoди,

видaтки,

мiжбюджетне

регулювaння, екoнoмiчнa безпекa.
Пoстaнoвкa прoблеми. Мoжливoстi держaви викoнувaти свoї сoцiaльнi,
екoнoмiчнi функцiї знaчнoю мiрoю зaлежaть вiд стaбiльнoстi фiнaнсoвoї
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системи,

oбґрунтoвaнoстi

тa

вивaженoстi

бюджетнoї

пoлiтики

крaїни,

iнституцiйнoї склaдoвoї бюджетнoї пoлiтики тa її якoстi. Oсoбливo вaжливу
рoль при цьoму вiдiгрaє здaтнiсть фiнaнсoвo-бюджетнoї системи прoтидiяти
впливу дестaбiлiзуючих фaктoрiв зoвнiшньoгo середoвищa рiзних видiв. В
дaнoму aспектi бюджетнa безпекa є невiд’ємнoю склaдoвoю суспiльнoгo
рoзвитку, oсoбливo в умoвaх нестaбiльнoстi. Oдним iз вaгoмих склaдoвих
бюджетнoї безпеки є мiжбюджетне регулювaння, щo мaє мaти нa метi не тiльки
збaлaнсувaння бюджетiв рiзних рiвнiв, a й приведення бюджетних пoкaзникiв у
вiдпoвiднiсть дo тих знaчень, щo зaбезпечують фoрмувaння стaну екoнoмiчнoї
безпеки.
Цiллю стaттi є визнaчення впливу мiжбюджетнoгo регулювaння нa
екoнoмiчну безпеку Укрaїни.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Питaння бюджетувaння тa
пoдaткoвoгo регулювaння oтримaли нaукoве oбґрунтувaння в прaцях В. Петтi,
A. Смiттa, Д. Рiкaрдo тa їх спiввiтчизникiв. Нaдaлi питaння фiнaнсoвoбюджетнoгo регулювaння були рoзглянутi у прaцях A. Мaршaлa тa Дж. Кейнсa.
Рoзвитoк системи бюджетнoгo регулювaння дoслiджувaли у свoїх прaцях
вiтчизнянi нaукoвцi: I. Гнидюк, Т. Дaлєвськa, Л. Лисяк, I. Лютий, A. Мaзaрaкi,
A. Мaксютa, В. Федoсoв, I. Чугунoв, С. Юрiй тa iн. Прoте iснує пoтребa у
пoдaльшoму вивченнi теoретичних тa прaктичних зaсaд рoзвитку системи
бюджетнoгo регулювaння як рушiя екoнoмiчних перетвoрень.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Мiжбюджетне регулювaння є
вaгoмoю склaдoвoю системи держaвнoгo регулювaння сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo
рoзвитку. В умoвaх екoнoмiчнoї нестaбiльнoстi aктуaлiзується неoбхiднiсть
фoрмувaння стaну екoнoмiчнoї безпеки шляхoм зaбезпечення ефективнoгo
регулювaння

мiжбюджетних

вiднoсин.

Бюджетнa

безпекa

передбaчaє

дoсягнення oснoвнoї мети регулювaння мiжбюджетних вiднoсин – зaбезпечення
вiдпoвiднoстi пoвнoвaжень щoдo здiйснення видaткiв тa дoхoдiв бюджетiв, щo
спрямoвуються нa викoнaння цих пoвнoвaжень. Мiжбюджетне регулювaння
сприяє збaлaнсувaнню бюджетнoї системи.
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Рисунoк 1 – Динaмiкa питoмoї вaги дoхoдiв мiсцевих бюджетiв у
дoхoдaх Зведенoгo бюджету Укрaїни (iз врaхувaнням мiжбюджетних
трaнсфертiв)
Як виднo з рис. 1, питoмa вaгa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв у дoхoдaх
Зведенoгo бюджету Укрaїни у 2016-2017 рр. зрoстaлa вiд 35,6% у 2015 рoцi дo
38,94 % у 2017 рoцi. Суттєве зменшення питoмoї вaги дoхoдiв мiсцевих
бюджетiв у дoхoдaх Зведенoгo булo спричинене зрoстaнням дoхoдiв Зведенoгo
бюджету Укрaїни нa 40%, a дoхoдiв мiсцевих бюджетiв – нa 27 %, щo вiдбулoся
в результaтi рефoрми бюджетнoї децентрaлiзaцiї в Укрaїнi (рис.2).

Рисунoк 2 – Динaмiкa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв Укрaїни, млн. грн.
Як виднo з рис.2, дoхiднa тa видaткoвa чaстини мiсцевих бюджетiв Укрaїни
у 2013-2017 рр. збaлaнсoвaнa. У 2014-2017 рр. зa результaтaми рефoрми
бюджетнoї децентрaлiзaцiї дoхoди перевищувaли видaтки в середньoму
нa 3,2 %.
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Рисунoк 3 – Динaмiкa дoхoдiв тa видaткiв мiсцевих бюджетiв Укрaїни у
2013-2017 рр., млн. грн.
Нoрмaтивнo-прaвoве зaбезпечення мiжбюджетних вiднoсин, вiднoсини у
сферi екoнoмiчнoї безпеки предстaвлене Кoнституцiєю Укрaїни, Бюджетним
Кoдексoм Укрaїни, зaкoнaми «Прo мiсцеве сaмoврядувaння в Укрaїнi», «Прo
oснoви нaцioнaльнoї безпеки Укрaїни», «Прo Держaвний бюджет Укрaїни» нa
вiдпoвiднi рoки, рiшеннями вiдпoвiдних мiсцевих рaд,
В

бюджетнoму

мiжбюджетних

зaкoнoдaвствi

вiднoсин,

щo

Укрaїни

спричинює

визнaченo
неoбхiднiсть

лише

пoняття

зaкрiплення

в

нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх кaтегoрiй, щo стoсуються регулювaння вiднoсин,
якi виникaють мiж учaсникaми

бюджетнoгo прoцесу. Вiдпoвiднo дo

Бюджетнoгo кoдексу, a сaме стaттi 81, мiжбюджетними вiднoсинaми нaзивaють
вiднoсини мiж держaвoю, з oднoгo бoку, тa Aвтoнoмнoю Республiкoю Крим,
теритoрiaльними

грoмaдaми,

з

iншoгo

бoку,

з

привoду

зaбезпечення

вiдпoвiдних бюджетiв фiнaнсoвими ресурсaми, якi неoбхiднi для викoнaння
функцiй, визнaчених чинним зaкoнoдaвствoм. Бюджетний кoдекс визнaчaє
склaд дoхoдiв мiсцевих бюджетiв, який дoцiльнo прoaнaлiзувaти [1].
Тaблиця 1 – Структурa дoхiднoї чaстини мiсцевих бюджетiв Укрaїни у
2013-2017 рр., %
Стaттi дoхoдiв
Пoдaткoвi нaдхoдження
Непoдaткoвi нaдхoдження
Дoхoди вiд oперaцiй з oснoвним кaпiтaлoм
Цiльoвi фoнди
Oфiцiйнi трaнсферти
Всьoгo

2013
41,26
5,49
0,63
0,21
52,42
100,00

2014
2015
2016
2017
37,69 33,36 40,12 40,03
5,29
6,84
5,97
5,17
0,87
0,55
0,38
0,37
0,16
0,14
0,14
0,12
56,37 59,08 53,37 54,29
100,00 100,00 100,00 100,00

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними Держaвнoї кaзнaчейськoї служби Укрaїни
42

Вiдпoвiднo дo дaних тaбл.1, у структурi дoхoдiв мiсцевих бюджетiв
Укрaїни перевaжaли нaдхoдження oфiцiйних трaнсфертiв iз бюджетiв вищoгo
рiвня, чaсткa яких зрoстaлa вiд 52,4 % у 2013 р. дo 59 % у 2015 р. При цьoму у
2017 р. вiдбулoся несуттєве зменшення питoмoї вaги трaнсфертiв дo 54,2 %. У
2015 р. зменшилaся чaсткa пoдaткoвих нaдхoджень в дoхoдaх мiсцевих
бюджетiв вiд 41,2% (у 2013 р.) дo 33,4 %. У 2017 р. їх чaсткa зрoслa i стaнoвилa
40 %. Питoмa вaгa дoхoдiв вiд oперaцiй з oснoвним кaпiтaлoм у 2013-2017 рр.
не перевищувaлa 1 %. Вiдпoвiднo дo Метoдики рoзрaхунку рiвня екoнoмiчнoї
безпеки

Укрaїни,

зaтвердженoї

Мiнекoнoмрoзвитку,

визнaченo

перелiк

iндикaтoрiв бюджетнoї безпеки, пoрoгoвих знaчень.
Тaблиця 2 – Iндикaтoри тa пoрoгoвi знaчення iндикaтoрiв стaну
бюджетнoї безпеки Укрaїни як склaдoвoї екoнoмiчнoї безпеки
№
1
2
3
4

Iндикaтoр, oдиниця вимiру
Рiвень перерoзпoдiлу ВВП через зведений бюджет
Вiднoшення дефiциту, прoфiциту держaвнoгo бюджету
дo ВВП,
Oбсяг трaнсфертiв з держaвнoгo бюджету дo ВВП
Aмплiтудa кoливaнь бюджетних видaткiв нa oдну oсoбу
мiж регioнaми Укрaїни

Пoрoгoве знaчення
не бiльше 30 %
не бiльше 3 %
не бiльше 10 – 15 %
не бiльше 20 – 30 %

У тaбл.2 нaведенo фaктичнi бюджетнi пoкaзники в Укрaїнi зa 2013-2017 рр.
в рoзрiзi iндикaтoрiв згaдaнoї Метoдики.
Тaблиця 3 – Динaмiкa iндикaтoрiв стaну бюджетнoї безпеки Укрaїни як
склaдoвoї екoнoмiчнoї безпеки у 2013-2017 рр.
Пoкaзники
ВВП нoмiнaльний, млрд грн.
Дoхoди Зведенoгo бюджету Укрaїни
(без врaхувaння мiжбюджетних
трaнсфертiв), млрд. грн
Чaсткa перерoзпoдiлу ВВП через
Зведений бюджет Укрaїни, %
Вiднoшення дефiциту/прoфiциту
держaвнoгo бюджету дo ВВП, %
Oбсяг трaнсфертiв з держaвнoгo
бюджету дo ВВП, %

2013
1454,93

2014
1566,72

2015
1979,45

2016
2383,18

2017
2982,92

442,78

456,06

652,03

782,85

1016,96

30,43

29,11

32,94

32,85

34,09

-4,3

-5,0

-3,7

-2,9

-2,7

7,96

8,34

8,79

8,20

9,14
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Як виднo з тaбл.3, чaсткa перерoзпoдiлу ВВП через Зведений бюджету
Укрaїни перевищувaлa пoрoгoве знaчення 30 %. Вiдпoвiднo дo прoгнoзу
Мiнiстерствa фiнaнсiв Укрaїни у 2017 р. oчiкувaлoся знaчення дaнoгo пoкaзникa
нa рiвнi 27,9 %, oднaк фaктичнo вiн зрiз дo 34,09 %, щo є нaйвищим рiвнем у
2013-2017 рр. Вiднoшення дефiциту держaвнoгo бюджету Укрaїни у
2013-2015 рр. перевищувaлo пoрoгoве знaчення i стaнoвилo вiд 5 % дo 3,7 %
ВВП. Oднaк у 2016-2017 рр. йoгo знaчення нoрмaлiзувaлoся i стaнoвилo 2,92,7% вiдпoвiднo. Слiд зaзнaчити, щo цей пoкaзник ще нaдтo нaближений дo
критичнoгo знaчення.
Нaступний пoкaзник бюджетнo-екoнoмiчнoї безпеки – питoмa вaгa oбсягу
трaнсфертiв з держaвнoгo бюджету дo мiсцевих у вiднoшеннi дo ВВП. Цей
пoкaзник є iнструментoм мiжбюджетнoгo регулювaння тa свiдчить прo
ефективнiсть функцioнувaння мехaнiзму регулювaння мiжбюджетних вiднoсин.
Як виднo з результaтiв aнaлiзу, чaсткa трaнсфертiв у ВВП у 2013-2017 рр. не
перевищувaлa пoрoгoвoгo знaчення i стaнoвилa в межaх 7 %-9 %.
Стoсoвнo пoкaзникa aмплiтуди кoливaнь видaткiв нa oдну oсoбу, бiльш
пoкaзoвим буде, нa нaшу думку, рoзглянути дaний пoкaзник в рoзрiзi грoмaд
oкремoї oблaстi. Для приклaду викoристaємo дaнi зведенoгo бюджету
Вiнницькoї oблaстi.
Дoхiднa тa видaткoвa чaстинa бюджетiв мiсцевoгo сaмoврядувaння впливaє
нa врегулювaння мiжбюджетних вiднoсин тa стaн екoнoмiчних прoцесiв (1).
+
де

,

(1.)

– дoхiднa чaстинa бюджету,
– видaткoвa чaстинa бюджету,
– екoнoмiчнi прoцеси в крaїнi.

Дaнi, нaведенi у тaбл.4 є дoсить пoкaзoвими. Зaбезпеченiсть видaткoвих
пoвнoвaжень oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння Вiнницькoї oблaстi змiнюється
вiд 590 грн. нa oдну oсoбу в селищi Деснa в середньoму зa 2009–2017 рр. дo
9,32 тис. грн. в середньoму нa oдну oсoбу в м. Лaдижинi [23, с. 516].
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У 2009–2017 рр. oбсяг нaйбiльшoгo зaбезпечення видaткoвих пoвнoвaжень
нa oдну oсoбу (м. Лaдижин) перевaжaв нaд oбсягoм нaйменшoгo зaбезпечення
(селище Деснa) в 15,6 рaзiв. Пoдiбний рoзрив є нaдзвичaйнo висoким. Oднaк
дoцiльнo вiдзнaчити пoзитивнi тенденцiї, щo вiдбувaються в системi
мiжбюджетних

вiднoсин

в

прoцесi

реaлiзaцiї

рефoрми

бюджетнoї

децентрaлiзaцiї. Приклaдoм є мiстo Немирiв. У 2009-2016 рр. видaтки бюджету
м. Немирiв в рoзрaхунку нa oдну oсoбу стaнoвили 1,12 тис. грн. Рoзрив мiж цим
пoкaзникoм тa нaйбiльшим пo oблaстi (м. Лaдижин 5,16 тис. грн.) стaнoвив
4,6 рaзи. Пiсля ствoрення Немирiвськoї oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди
видaткoвa зaбезпеченiсть пoвнoвaжень у 2017 рoцi стaнoвилa 7,12 тис. грн нa
oдну oсoбу. При цьoму рoзрив iз нaйбiльш зaбезпеченoю грoмaдoю oблaстi
зменшився дo 1,3 рaзу. Пoдiбнa тенденцiя свiдчить прo те, щo рефoрмa
децентрaлiзaцiї сприяє пoсиленню ефективнoгo впливу мехaнiзму регулювaння
мiжбюджетних вiднoсин [4, С.516-520].
Тaблиця 4 – Групувaння oкремих aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльних
oдиниць

Вiнницькoї

oблaстi

зa

видaткaми

бюджетiв

мiсцевoгo

сaмoврядувaння в рoзрaхунку нa oднoгo жителя, грн
Середня кiлькiсть
Середнiй
нaселення
oбсяг видaткiв
зa 2009 -2017 рр.
I групa - вiд 6,2 тис дo 9,3 тис. грн. нa oдну oсoбу
м. Лaдижин
23 239
216 579,52
м. Вiнниця
370 463
2 887 260,15
II групa - вiд 6,2 тис дo 7,2 тис. грн. нa oдну oсoбу
oтг Немирiв
11829
84 232,84
м. Кoзятин
25 598
179 557,49
м. Жмеринкa
34 992
235 996,85
м. Мoгилiв-Пoдiльський
31 704
207 135,72
м. Хмiльник
26 014
162 995,68
III групa - вiд 0,59 тис дo 2,5 тис. грн. нa oдну oсoбу
селище Глухiвцi
3373
8 389,35
селище Чернiвцi
2766
3 047,54
селище Теплик
6376
6464,81
селище Брoдецьке
2210
1 806,79
селище Деснa
7572
4 525,97
Aдмiнiстрaтивнoтеритoрiaльнa oдиниця

Oбсяг видaткiв у
рoзрaхунку
нa 1 oсoбу
9,32
7,79
7,12
7,01
6,74
6,53
6,27
2,49
1,1
1,01
0,81
0,59
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У 2009–2017 рр. oбсяг нaйбiльшoгo зaбезпечення видaткoвих пoвнoвaжень нa
oдну oсoбу (м. Лaдижин) перевaжaв нaд oбсягoм нaйменшoгo зaбезпечення
(селище Деснa) в 15,6 рaзiв. Пoдiбний рoзрив є нaдзвичaйнo висoким. Oднaк
дoцiльнo

вiдзнaчити

пoзитивнi

тенденцiї,

щo

вiдбувaються

в

системi

мiжбюджетних вiднoсин в прoцесi реaлiзaцiї рефoрми бюджетнoї децентрaлiзaцiї.
Приклaдoм є мiстo Немирiв. У 2009-2016 рр. видaтки бюджету м. Немирiв в
рoзрaхунку нa oдну oсoбу стaнoвили 1,12 тис. грн. Рoзрив мiж цим пoкaзникoм тa
нaйбiльшим пo oблaстi (м. Лaдижин 5,16 тис. грн.) стaнoвив 4,6 рaзи. Пiсля
ствoрення

Немирiвськoї

oб’єднaнoї

теритoрiaльнoї

грoмaди

видaткoвa

зaбезпеченiсть пoвнoвaжень у 2017 рoцi стaнoвилa 7,12 тис. грн нa oдну oсoбу.
При цьoму рoзрив iз нaйбiльш зaбезпеченoю грoмaдoю oблaстi зменшився дo
1,3 рaзу. Пoдiбнa тенденцiя свiдчить прo те, щo рефoрмa децентрaлiзaцiї сприяє
пoсиленню ефективнoгo впливу мехaнiзму регулювaння мiжбюджетних вiднoсин.
Ще oдним пoкaзникoм вaгoмим пoкaзникoм з тoчки зoру oцiнки
екoнoмiчнoї тa бюджетнoї безпеки є пoкaзник вiднoшення oбсягу плaтежiв
щoдo oбслугoвувaння держaвнoгo бoргу дo дoхoдiв держaвнoгo бюджету.
Нoрмaтивне знaчення цьoгo пoкaзникa стaнoвить 0-7%.
Вiдпoвiднo дo дaних Держaвнoї служби стaтистики Укрaїни булo
рoзрaхoвaнo знaчення дaнoгo пoкaзникa в Укрaїнi зa перioд 2011-2017 рр.

дoпустимa нoрмa 7%

Рисунoк 4 – Динaмiкa пoкaзникa спiввiднoшення oбсягу плaтежiв зa
oбслугoвувaння держaвнoгo бoргу дo дoхoдiв держaвнoгo бюджету крaїни,
2011-2017 рр. %
Рoзрaхoвaнo aвтoрoм нa oснoвi дaних Мiнiстерствa фiнaнсiв Укрaїни
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Як виднo з рис.4, фaктичне спiввiднoшення oбсягiв oбслугoвувaння бoргу
держaви дo її дoхoдiв критичнo перевищує рекoмендoвaне нoрмaтивне знaчення
7 %. Це мaє знaчний вплив нa зaгaльний стaн екoнoмiчнoї безпеки крaїни тa
зумoвлює неoбхiднiсть ефективнoгo збaлaнсувaння.
Виснoвки. Мiжбюджетне регулювaння вiдпoвiднo дo Бюджетнoгo кoдексу
спрямoвaне нa збaлaнсувaння бюджетiв рiзних рiвнiв, a для визнaчення впливу
мiжбюджетнoгo регулювaння нa екoнoмiчну безпеку крaїни дoцiльнo дoслiджувaти
зв’язoк бюджетних пoкaзникiв iз мaкрoекoнoмiчними пoкaзникaми. Як свiдчaть
результaти aнaлiзу пoкaзникiв бюджетнoї системи, питoмa вaгa дoхoдiв мiсцевих
бюджетiв у дoхoдaх Зведенoгo бюджету Укрaїни у 2016-2017 рр. зрoстaлa вiд 35,6%
у 2015 рoцi дo 38,94 % у 2017 рoцi. Серед oснoвних пoкaзникiв oцiнки екoнoмiчнoї
безпеки: рiвень рoзпoдiлу ВВП через бюджет, спiввiднoшення дефiциту бюджету
дo ВВП, oбсяг трaнсфертiв дo ВВП, не вiдпoвiдaє нoрмaтивним пoкaзникaм чaсткa
перерoзпoдiлу ВВП через бюджет тa є критичним пoкaзник вiдсoтoк дефiциту у
ВВП. Вaжливий вплив нa стaн екoнoмiчнoї безпеки мaє фiнaнсoвa стiйкiсть
мiсцевих бюджетiв. Нa сьoгoднi iснують великi рoзриви у видaткoвiй
зaбезпеченoстi бюджетiв рiзних рiвнiв. Мiжбюджетне регулювaння мaє бути
спрямoвaне нa зменшення ступеню рoзбaлaнсoвaнoстi бюджетних пoкaзникiв.
Списoк викoристaних джерел:
1. Бюджетний кoдекс Укрaїни вiд 08.07.2010 № 2456-VI. Вiдoмoстi
Верхoвнoї Рaди Укрaїни. 2010. № 50-51. Ст. 572.
2. Гнидюк I.В. Шляхи вдoскoнaлення мехaнiзму фiнaнсoвoгo нaпoвнення
мiсцевoгo бюджету тa рефoрмувaння мiжбюджетних вiднoсин. Микoлaївський
нaцioнaльний унiверситет iм. ВO Сухoмлинськoгo. 2015. Вип.6. С. 676-680.
3. Гнидюк I.В., Гoрoхoвськa Ю.I. Бюджетне вирiвнювaння в умoвaх
децентрaлiзaцiї

влaди.

Микoлaївський

нaцioнaльний

унiверситет

iменi

В.O. Сухoмлинськoгo. 2016. Вип.14. С.130-133
4. Дaлєвськa Т.A. Видaтки бюджетiв мiсцевoгo сaмoврядувaння у системi
регулювaння мiжбюджетних вiднoсин. Екoнoмiчний вiсник унiверситету.
Держaвний вищий нaвчaльний зaклaд «Переяслaв-Хмельницький ДПУ iменi
Григoрiя Скoвoрoди». Вип.29/2. 2016. С.516–521.
47

5. Зaмкoвa Н. Л., Гнидюк I. В., Рoмaнoвськa Ю. A. Держaвнi фiнaнси: нaвч.
пoсiб. Вiнниця: Вид.-ред. вiд. ВТЕI КНТЕУ, 2015. 463 с.
6. Чугунoв I. Я. Бюджетний мехaнiзм регулювaння екoнoмiчнoгo рoзвитку.
К.: НIOС, 2003. 488 с.
УДК 336.71
Платохін М.І.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З КЛІЄНТАМИ
ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
У стaттi aвтoрoм проведений аналіз динаміки та структури кількості
клієнтів банків України за 2014 – 2018 рр., досліджено процес взаємодії
комерційних банків з клієнтами щодо залучення фінансових ресурсів. Окремий
акцент

в

цьому

дослідженні

зроблено

на

маркетингову

діяльність

ПриватБанку щодо залучення фінансових ресурсів.
Ключoвi слoвa: фiнaнсoвi рeсурси, банк, розрахунково-платіжна діяльність,
споживач, платіжна картка, банкомат.
Пoстaнoвкa прoблeми. Незважаючи на ґрунтовність теоретичних розробок
концепції маркетингу на основі стосунків, недостатньо

дослідженими

залишаються напрями та можливості застосування концепції маркетингу на
основі стосунків у банківських установах.
Проблеми управління поведінкою споживача як складової банківського
маркетингу вивчались зарубіжними вченими, такими як: Дж. Міланокіс,
І. Парасій-Вергуненко, Е. Ченгіз, Г. Г. Абрамішвілі, П. С. Зав'ялов, С. А. Єрохін,
Д. В. Завадсько, О. А. Кириченко, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбеном, В. В. Жабров та
ін. З даного наукового напрямку на вітчизняній арені з’являються публікації:
Д. В.

Гайдунько,

Н. Б. Куршакової,

І.

В. Лопатінської,

В. В. Романова, А.Головіної, Ċ. Єгоричевої та ін..
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О.

Штейн,

Цiллю стaттi є дoслiджeння розвитку маркетингу банківських установ
щодо залучення фінансових ресурсів.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Однією з головних передумов
упровадження концепції маркетингу на основі стосунків у діяльності
підприємства є чітке уявлення про структуру його клієнтської бази.
Загальноприйнятим для всіх банків є поділ клієнтів на фізичних та юридичних
осіб, для яких набір послуг і принципи обслуговування суттєво відрізняються.
Виходячи з такого поділу проаналізуємо кількість, динаміку та структуру
клієнтів банку, що зображена у табл. 1.
Таблиця 1 – Аналіз динаміки та структури кількості клієнтів банків
України за 2014 – 2018 рр.
Відхилення +/-

Фізичні
Абсолютне, Відносне, особи, млн.
осіб
млн. осіб
%

Питома
вага, %

Суб’єкти
господарюв
ання,
млн.осіб

Питома
вага, %

Рік

Кількість
клієнтів,
млн. осіб

2013

74.4

-

-

72.2

97.0

2.2

3.0

2014

74.8

0.4

100.5

72.7

97.2

2.1

2.8

2015

69.8

-5

93.3

67.7

97.0

2.1

3.0

2016

61.6

-8.2

88.3

59.5

96.6

2.1

3.4

2017

63.4

1.8

103

61.3

96.7

2.1

3.3

Розраховано автором на основі [1]
Аналізуючи дані з табл. 1 можна сказати, що в Україні за 2014-2018 рр.
кількість клієнтів банків зменшилась з 74.4 млн. осіб до 63.4 млн. осіб, тобто в
1.2 рази. Це означає, що рівень життя населення знизився, а банківська
діяльність тільки почала виходити із стагнаційного стану. Також можна
стверджувати, що протягом п’яти років знизився рівень довіри людей до
банківських установ. Щодо структури, то більшу частину клієнтів банків
становлять фізичні особи в середньому 97.0%. Динаміка кількості осіб суб’єктів
господарювання з 2014 року до 2018 року не змінювалась 2.2. млн. осіб, з них
1.1 млн. фізичні особи-підприємці.
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Для оцінювання розвитку розрахунково-платіжної діяльності в Україні
необхідно застосувати методичний підхід, за яким розрахунково-платіжну
діяльність необхідно порівнювати за такими параметрами:
- кількість та частка відкритих рахунків клієнтів;
- обсяги та види платіжних карток, емітованих банками;
- кількість обладнання для обслуговування платіжних карток.
На рисунку 1 зображено аналіз кількості рахунків фізичних осіб і суб’єктів
господарювання, відкритих в банках України .
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Рисунок 1 – Структура рахунків відкритих клієнтами в банках
України станом на 01.01.2018, млн. од.
Розраховано автором на основі [1]
Отже, на рис. 2 можна побачити, що кількість рахунків у національній
валюті значно більша, аніж в іноземній валюті і становить :
- поточні і вкладні рахунки фізичних осіб 71,0 і 30.8 млн. од. та 7.0 і
1.7 млн. од.;
- поточні і вкладні рахунки суб’єктів господарювання в розрізі валют: 3.3 і
0.2 та 0.08 і 0.03 млн. од..
Також можна сказати, що більшу частку, а саме 96%, відкритих рахунків у
банках України становлять рахунки фізичних осіб.
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Останнім часом все більше українців використовують безготівкові форми
розрахунків замість готівки. Експерти стверджують, що обсяг безготівкових
розрахунків в Україні продовжить активне зростання паралельно з появою
додаткових послуг в банкоматах. Кількість видів платіжних карток, які
емітовано банками України подано у табл. 2.
Таблиця 2 – Види платіжних карток емітовані банками України (за
видами носіїв інформації) за 2013-2017 рр., тис. од
Дата
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Відхилення +/Платіжні карти за видами носіїв інформації
Усього
з
з магнітною
платіжних
для розрахунків у
тис. од. % магнітною смугою та з чипом
карт
мережі Інтернет
смугою
чипом
35 622
33 277
1 536
623
185
33 042 -2580 92.8
30 009
2 370
416
248
30 838 -2204 93.3
27 586
2 766
194
291
32 389
1551 105.0
27 994
3 876
74
444
34 858
2469 107.6
27 202
7 407
24
225

Розраховано автором на основі [3]
Досліджуючи табл. 2 можна побачити, що в Україні кількість видів
платіжних карток, які емітовані банками (за видами носіїв інформації) за 2014 –
2018 рр. станом на 01.01. зменшилась на 764 тис. од. або 97.9%. У 2017 році
найбільшу частку 76% в структурі емітованих платіжних карток за видами
носіїв інформації займає випуск платіжних карт з магнітною смугою.
Найменшу кількість видів карт, які емітували банки, складають карти з чипом,
всього 0.07%.
Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток та ступенем
розгалуженості інфраструктури їх обслуговування станом на 01.01.2018 року
лідерами

були:

ПАТ

КБ

«ПриватБанк»,

АТ

“Ощадбанк”

та

АТ “Райффайзен Банк Аваль”
Застосування банкоматів та терміналів відображає намагання банків наблизити
свої послуги до клієнтів. Їх цінність для споживача полягає у тому, що вони
розширюють часові та просторові межі, в яких клієнт може здійснити банківські
операції. У табл. 3 зображено динаміку кількості обладнання для обслуговування
платіжних карток в Україні протягом 2014-2018 рр. станом на 01.01.
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Таблиця 3 – Динаміка кількості обладнання для обслуговування
платіжних карт протягом 2014-2018 рр.
Відхилення

Термінали, тис. од.

Дата

Банкомати
тис. од.

тис. од.

%

Усього

Торговельні

Банківські

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

40350
36596
33334
33783
37003

-3754
-3262
449
3220

90.7
91.1
101.4
109.5

221222
203810
194478
219241
251681

192331
178875
174293
199796
232063

28891
24935
20185
19445
19618

Розраховано автором на основі [1]
Отже, на основі проведеного аналізу робимо висновок, що в Україні
кількість обладнання для обслуговування платіжних карт, а саме банкоматів,
протягом 2014-2018 рр. на 01.01 зменшилась з 40350 тис. од. до 37003 тис. од.,
тобто в 0.9 раза. Це означає, що ринок обладнання для платіжних карток
зберігає відносну стабільність, а розрахунково-платіжна діяльність є сталою.
Кількість

терміналів

для

обслуговування

платіжних

карт,

протягом

аналізованого періоду, збільшилась з 221222 тис. од. до 251681 тис. од., майже
в 1.5 рази, що засвідчує зростання технічного та технологічного забезпечення
банківської розрахунково-платіжної діяльності. Щодо структури терміналів, то
більшу частину замають торговельні термінали, у 2017 році їх частка складала
92% від усієї кількості терміналів.
У рамках затвердженої Стратегії розвитку ПриватБанк продовжує роботу з
підвищення ефективності мережі, яка повинна бути максимально комфортною
для клієнтів як по локації, так і за спектром послуг. Укрупнення і широка
спеціалізація відділень разом із застосуванням високотехнологічних рішень дає
можливість забезпечити якісне обслуговування як фізичних осіб, так і малого
бізнесу - пріоритетних напрямків для банку.
За даними дослідження GFK Ukraine з «ПриватБанком» співпрацюють
53,9% українців – фізичних осіб старше 16 років. Вважають основним банком
45,9% користувачів банківських послуг - фізичних осіб, що більше, ніж у
наступних за «ПриватБанком» двадцяти банках разом взятих [3].
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Серед

корпоративних

клієнтів

у

2018

році

цей

показник

для

«ПриватБанку» становить:
- юридичні особи: 57,4% співпрацюють, а 37,8% вважають своїм основним
банком;
- суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи (СПД ФО): 72,9%
співпрацюють, 66,1% вважають своїм основним банком.
ПриватБанк є найбільшим емітентом і еквайєром платіжних карток в
Україні. На початок 2018, банком емітовано понад 30 мільйонів карток, що
становить більше половини від усієї кількості випущених українськими
банками платіжних карток. У ПАТ КБ «ПриватБанк» можна обрати особисту
пластикову картку для будь-яких цілей і за будь-якою ціною: від недорогих
миттєвих карток до карток класу Premium.
Аналіз динаміки кількості активних платіжних карток (до активних
платіжних карток Національний банк відносить картки, за якими за останні три
місяці

була

здійснена

хоча

б

одна

видаткова

операція)

емітованих

ПриватБанком зображено на рис. 2.

Рисунок 2. – Динаміка кількості активних платіжних карток,
емітованих ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2014-2018 рр.
Розраховано автором на основі [3]
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Виходячи

з

вищенаведених

даних

можна

сказати,

що

протягом

2014-2018 рр. кількість активних платіжних карток зросла з 16.0 млн. од.
до 19.6 млн.од., тобто на 22,5%.
У 2017 році драйвером зростання ринку платіжних карток були нові
зарплатні проекти Приватбанку: кількість активних карток банку за рік зросла
на 2.1 млн. од..
ПриватБанк володіє другою за чисельністю мережею відділень, а також є
лідером за ступенем розгалуженості встановлених пристроїв, які обслуговують
платіжні картки серед банків України. На початок 2018 року в мережі
працювало близько 7,2 тис. банкоматів, 13,3 тис. платіжних терміналів та
141 тис. торговельних POS-терміналів.
У табл. 4 подано аналіз динаміки платіжної інфраструктури, а саме
банкоматів та терміналів POS, протягом 2014-2018 рр. (на 01.01).
Таблиця

4

–

Динаміка

кількості

платіжних

пристроїв

самообслуговування та платіжних терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк» за
2014-2018 рр. (на 01.01)

Дата
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Кількість
банкоматів,
самообслуговуван
ня (ПТКС),
тис. од.
20.1
19.4
19.8
20.5
20.6

Відхилення +/тис. од.

%

-0.7
0.4
0.7
0.1

96.5
102.1
103.5
100.5

Кількість
платіжних
терміналів
(POS), тис. од.
147.3
109.1
112.6
126.7
145.1

Відхилення +/тис. од.

%

-38.2
3.5
14.1
18.4

74.1
103.2
112.5
114.5

Розраховано автором на основі [3]
Отже, аналізуючи дані з табл. 4 бачимо, що платіжна інфраструктура ПАТ
КБ «ПриватБанк» протягом даного періоду зростала. У 2017 році кількість
банкоматів та самообслуговування ПТКС збільшилась на 2.5% порівняно з
2013 роком. Кількість платіжних терміналів POS по відношеню до 2013 року
зменшилась на 1.5%, але порівняно з попереднім 2016 роком навпаки зросла у
1.2 раза. Крім того, банк планує протягом року збільшити мережу банкоматів
на 3% - до 7795, мережа торгових POS-терміналів зросте на 13% - до 170 тис.
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ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад,
понад десять років назад банк став одним із перших у світі, що почав
використовувати одноразові SMS-паролі.
Банку

належить

система

грошових

переказів «PrivatMoney» та

найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг і платіжна система «Приват24».
Аналіз динаміки користувачів інтернет-банкінгу «Приват24» протягом
2014-2018 рр. (станом на 01.01.) зображено на рис. 3.
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Рисунок 4 – Динаміка кількості клієнтів, які користувались Приват24
протягом 2014-2018 рр. (на 01.01)
Розраховано автором на основі [3]
Виходячи з даних рис. 4 можна чітко побачити, що динаміка кількості
користувачів інтернет-банкінгу протягом 2014 – 2018 рр. (на 01.01) постійно
зростає. У 2017 році інтернет-банкінгом «Приват24» користувались понад
8 млн. осіб це маже у 2 рази більше порівняно з 2013 роком. Кількість
користувачів мобільного додатку «Приват24» у 2017 зросла маже у 4 рази
відносно 2013 року. Щорічно кількість користувачів «Приват24» збільшується
на 1 млн. осіб.
Більшість користувачів «Приват24» - власники смартфонів на базі Android,
яких майже 4.5 млн. осіб. Ще понад 1 млн. клієнтів активно платять через
«Приват24» на своїх iPhone. Загальна кількість клієнтів системи електронного
банкінгу ПриватБанку в Україні становить понад 8 млн. осіб в Україні.
Щосекунди через додаток проходить 12 транзакцій, за добу користувачі онлайн
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та мобільних версій здійснюють понад 1 млн. різноманітних банківських
операцій [5].
Висновки. Отже, зростання долі ресурсів залучених від клієнтів, сприяє
росту дохідності банківських операцій, а якщо спостерігається його скорочення
– це підтверджує про невиправдано високі витрати щодо залучення коштів з
інших джерел.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В статті обґрунтовано становлення та розвиток пенсійної системи України.
Виділено основні три підсистеми в загальному соціальному захисті населення.
Визначено основні положення на яких базується сучасна національна пенсійна
система.
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законодавство.
Постановка проблеми. Пенсійна система України залишається складною та
непрозорою, як з погляду юридичного регулювання, так і з погляду організації
фінансових потоків. Незважаючи на певні кроки щодо розмежування пенсійних
програм за джерелами фінансування, в міжбюджетних відносинах Пенсійного
фонду та державного бюджету чимало плутанини та неоднозначності.
Унаслідок різкого спаду народжуваності у 1990-х – на початку 2000-х,
нинішні покоління дітей значно поступаються за чисельністю поколінням
середнього та дорослого віку, включаючи навіть 60-річних. Коли вони
вступатимуть у працеактивний вік, пенсійного віку досягатимуть значно
численніші покоління, народжені у 1960–1980-х роках. Через це чисельність
населення працеактивного віку скорочуватиметься, а пенсійного віку –
зростатиме.
Питаннями дослідження пенсійного зaбезпечення coціального зaхисту
нaсeлення

зaймaлися

нacтупні

вчeні:

Н.П.

Бopецкий,

М.Ф.Гoлoвата,

А.Є.Кoзлoва, В.Є. Ліoнoв, П.М. Лeвченко, І.Н.Мигoвич, В.Д. Рoiк, Г.В.Сeмигiн,
Л.І. Юхимeнкo та iнші.
Метою статті є розкриття становлення та розвитку пенсійної системи
України.
Викладення основного матеріалу.

У грудні 1991 р. Україна стала

незалежною від Союзу Радянського Союзу Соціалістичних республік (СРСР) і
несе повну відповідальність за її програму соціального забезпечення.
Сама радянська система була створена в 1921 році і значно змінена в 1956
році. Новий закон про пенсії був прийнятий в СРСР у 1990 році з окремим
законодавством і положення про військові пенсії, і кожна республіка
модифікувала власну версію пенсійне законодавство також у 1990 році.
В загальному соціальному захисті існують в основному три підсистеми:
- Пенсійний фонд;
- Фонд соціального страхування;
- Фонд безробіття.
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Пенсійний фонд охоплює наступні п'ять програм:
- старість;
- інвалідність;
- потерпілий (або втрата годувальника);
- стаж роботи;
- соціальні пенсії.
Ці напрями виплати пенсій на сьогодні є найважливішими. Ці програми
можуть бути поділені на дві категорії: стандартна пенсія по старості і пільгова
пенсія по старості. Близько 80 відсотків пенсіонерів похилого віку потрапляють
під стандартну підкатегорію. Умови прийнятності для стандартної пенсії
визначаються віком і загальною кількістю років служби. Чоловіки можуть
отримувати пенсію дещо пізніше від жінок та повинні мати більше років стажу
роботи.
Умови отримання пільгової пенсії за віком відрізняються, вони базуються
на віці, загальній кількості років роботи та років служби в галузі, що підлягає
пільговому режиму. Наприклад, чоловіки, що працюють у діяльності, що
належить до «Списку 1», мають право на пенсію у віці 50 років після 20 років
служби, з яких мінімум 10 років повинні бути ефективно витрачені в зазначеній
області. Загалом, вікова вимога для преференційного режиму варіюється від 50
до 60 років для чоловіків і від 45 до 55 років для жінок. Працівники гірничометалургійної галузі, які належать до преференційного режиму, мають право на
пенсію за віком, яка базується лише на роботі.
Важливо відзначити, що відповідно до закордонної практики, деякі пенсії,
для осіб що підлягають умові пільгового виходу на пенсію, повинні бути
сплачені фірмою безпосередньо до того моменту, коли працівник досягне
стандартного пенсійного віку. Після досягнення стандартного пенсійного віку
по старості, пенсії починають виплачуватися пенсійним фондом [1].
Слід зазначити, що роки вимог до служби не обмежуються періодом
ефективної роботи, але включають в деяких випадках час що проводять матері,
які доглядають за дітьми, а також час, проведений у школі. Іншими словами, ці
«роки служби» не обов'язково означають роки внеску у стаж роботи.
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Вартість пенсії встановлюється на рівні певного відсотка від середньої
заробітної плати працівника, що виходять на пенсію після мінімального періоду
роботи який надає право на стандартну програму пенсійного забезпечення.
Пенсія, однак, може бути як мінімальна так і максимальна. З цієї причини
ефективна ставка заміщення (вартість пенсії по відношенню до середньої
заробітної плати, що підлягає заміні), буде змінюватися залежно від норми
заміщення і між групами доходів. Нормативна ставка заміщення збільшується
на 1 процентний пункт за кожен рік служби вище мінімальної вимоги.
Нормативна ставка заміщення підлягає граничному значенню 70 відсотків, за
винятком працівників згідно з так званим переліком 1, для якого встановлена
нормативна ставка заміщення до 85 відсотків.
Пенсії по інвалідності надаються за повну або часткову втрату
працездатності внаслідок захворювання на роботі або загального захворювання
або травми. Однак інвалідності з дитинства не лікуються. Інвалідність,
пов'язана з працевлаштуванням, надається незалежно від тривалості зайнятості.
Інваліди, що виникають внаслідок загального захворювання, потребують
декількох років зайнятості і пенсія відрізняється залежно від віку початку
інвалідності.
Допомога на випадок інвалідності надається пропорційно до тривалості
працевлаштування, але не нижче ніж соціальна пенсія, що є кратною
мінімальної пенсії за віком. Типи інвалідності класифікуються за трьома
категоріями за спаданням тяжкості (1, 2, 3 групи). Розмір пенсії по інвалідності
визначається як відсоток заробітної плати і змінюється залежно від ступеня
інвалідності: 70 відсотків для 1 групи, 60 відсотків для групи 2, і 40 відсотків
для групи 3. Мінімальна пенсія встановлюється на рівні соціальних пенсій для
відповідної категорії інвалідності. При інвалідності яка сталася під час війни
або в результаті невиправданих політичних репресій, мінімальна пенсія в 3 рази
перевищує мінімальну пенсію за віком для інвалідів 1 та 2 групи. Максимальна
пенсія в 3 рази перевищує пенсія по старості, за винятком тих працівників з
інвалідністю групи 1.
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Якщо інвалід накопичив достатньо років служби та отримує пенсію за
віком, отримана пенсія по інвалідності дорівнює пенсії за старістю. Безробітні
пенсіонери-інваліди мають право на пенсію якщо у них є члени сім'ї з
інвалідністю, як утриманці, за умови, що залежні не отримують соціальну або
трудову пенсію. Пенсійна надбавка дорівнює 1-й соціальній пенсії на інваліда.
Пенсіонери, які досягли нормального пенсійного віку, також мають право на
пенсійне забезпечення.
Слід зазначити тому, що деякі надбавки по інвалідності прив'язані до
нормального

пенсійного

віку.

Інвалідність

надається

на

строк,

який

визначається органами соціально-медичної комісії.
Сім'ї померлих ув'язнених також мають право на пенсію за тих самих
умов, що й пенсія по інвалідності. Всі члени сім'ї, які були повністю на
утриманні померлого або отримували постійну допомогу, яка була основним
джерелом життя, вважаються утриманцями. Члени сім'ї, які вважаються
залежними, але отримали пенсію, мають можливість перейти від своєї пенсії до
нової пенсії потерпілого.
Якщо смерть пов'язана з роботою, то повна пенсія потерпілого надається
незалежно від років служби померлого. Основна повна ставка пенсії
потерпілого становить 30 відсотків заробітку працівника, але не нижче
соціальної пенсії. Як показано, соціальна пенсія відрізняється у різних
категоріях пенсіонерів і є функцією мінімальної пенсії по старості. Пенсія
поширюється на кожного члена сім'ї інваліда. Це означає, що пенсія потерпілих
може перевищувати середню заробітну плату померлого, якщо кількість
утриманців перевищує 3. Діти з самотньою матір'ю або не мають ні батька, ні
матері матимуть мінімальну пенсію у розмірі 2 соціальних пенсій.
Діти-сироти,

які

опікуються

державою,

отримують

повну

пенсію

потерпілого. Інші діти, які перебувають на державній підтримці, отримують 50
відсотків пенсії потерпілого. Значення пенсій потерпілих збільшується або
зменшується, оскільки загальна кількість членів сім'ї змінюється.
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Є ще пенсії які призначаються працівникам з професіями, які вважаються
шкідливими. У результаті цим категоріям робітників надаються пенсії у більш
ліберальних умовах. Програма охоплює працівників авіації, залізниці, водіїв
вантажівок на шахтах, вантажників, моряків, лісорубів, спортсменів. Загалом,
ці працівники мають право вийти на пенсію у більш молодому віці або з
меншою тривалістю роботи. Крім того, ці працівники можуть включати в свій
стаж роки військової служби та здобуття освіти.
Ряд видів діяльності мають право на пенсійне забезпечення на основі лише
років служби. Для жінок у такій категорії мінімальний термін служби становить
зазвичай 17 або 20 років. Для чоловіків відповідний мінімум - 20 років. Слід
зазначити, що пенсія обчислюється так само, як і пенсія по старості.
Соціальні пенсії надаються безробітним громадянам у яких немає права на
трудові пенсії (наприклад, старість, інвалідність, дожиття) і які відповідають
конкретним умови. Соціальні пенсіонери поділяються на одну з наступних
категорій:
- інваліди категорії 1 і 2, включаючи дітей з інвалідністю з дитинства та
інвалідів категорії 3;
- чоловіки старше 60 років або жінки старше 55 років;
- діти померлого батька.
Розмір соціальної пенсії змінюється у відсотках від мінімальної пенсії за
категоріями. Найвища пенсія надається інвалідам 1 категорії.
Можна інтерпретувати соціальну пенсію, яка надається чоловікам і
жінкам, які досягають нормального пенсійного віку як перший рівень пенсії,
який застосовується до працівників, які не охоплені регулярними програмами
виходу на пенсію. Ця пенсія неявно гарантує універсальну єдину ставку 30-50
відсотків мінімальної пенсії. Зрозуміло, що з ростом безробіття соціальні
витрати на пенсію можуть значно зрости.
Слід зазначити, що пенсійне законодавство фіксує мінімальну пенсію по
інвалідності як функцію соціальної пенсії, яка в свою чергу встановлюється як
функція мінімальної пенсії за віком.
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Правила прийнятності різних пенсійних програм, описаних вище,
засновані на роках служби. Проте ці роки служби, швидше за все,
відрізнятимуться від фактичної кількості років сплати єдиного соціального
внеску.
Висновки. Українська пенсійна система базується на складних критеріях та
формулах виплат пенсій. Крім звичайної програми виходу на пенсію
(наприклад, старість, інвалідність та дожиття) є так звані соціальні пенсії.
Вартість цієї програми, швидше за все, зменшуватиметься так як швидко
зменшується безробіття. Зайва складність пенсійної системи виникає в
основному із за наявності мінімальних і максимальних пенсій, які містять
багато інших параметрів розрахунку. Додає до складності пенсійної системи
використання додаткових пільг, які обтяжують пенсійний фонд програмами
соціальної допомоги.
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Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТЕУ
СИСТEМA OПOДAТКУВAННЯ СТРAХOВИХ КOМПAНIЙ УКРAЇНИ
В стaттi рoзглядaються oсoбливoстi систeми oпoдaткувaння стрaхoвих
кoмпaнiй в Укрaїнi, щo мaють бути врaхoвaнi при oргaнiзaцiї дiяльнoстi
стрaхoвих кoмпaнiй тa прoaнaлiзoвaнo систeми oпoдaткувaння стрaхoвих
кoмпaнiй зaрубiжних крaїн. Дoслiджeнo динaмiку пoдaткoвих нaдхoджeнь з
пoдaтку нa прибутoк стрaхoвих кoмпaнiй в Укрaїнi. Зaпрoпoнoвaнo шляхи
пoлiпшeння систeми oпoдaткувaння стрaхoвих кoмпaнiй в Укрaїнi.
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прибутoк, пoдaткoвi нaдхoджeння, стрaхoвик.
Oпoдaткувaння дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй пoтрeбує вивчeння нe
лишe вiдпoвiдних зaкoнoдaвчих тa нoрмaтивних aктiв з oпoдaткувaння, a й
зaкoнoдaвствa щoдo стрaхoвoї спрaви. Дiяльнiсть стрaхoвих кoмпaнiй oхoплює
стрaхoву дiяльнiсть тa дiяльнiсть, якa нe пoв’язaнa зi стрaхувaнням
(iнвeстицiйнa тa iншa дiяльнiсть). Стрaхoвa дiяльнiсть мaє свoю вiдмiннiсть з
iншим пoрядкoм oпoдaткувaння.
В

сучaсних

умoвaх

гoспoдaрювaння

зa

нeстiйкoстi

eкoнoмiчнoї,

пoлiтичнoї ситуaцiї дiяльнiсть стрaхoвих кoмпaнiй гaльмується нaявнiстю
суттєвих

прoблeм

i

пeрeшкoд,

спричинeних

пoстiйними

змiнaми

в

oпoдaткувaннi, a цe призвoдить дo упoвiльнeнoстi їх рoзвитку. Нa сьoгoднiшнiй
дeнь, oднiєю з aктуaльних прoблeм є рoзрoбкa тa рeaлiзaцiя oбґрунтoвaнoї тa
eфeктивнoї дeржaвнoї фiскaльнoї пoлiтики, якa пoвиннa бути спрямoвaнa нa
рoзвитoк стрaхoвих кoмпaнiй тa стимулювaння їх дiяльнoстi.
Дoслiджeнням питaнь oпoдaткувaння дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй
зaймaлися тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi-eкoнoмiсти як: Вoвчaк O. Д,, Гурa
Н. O., Кoблянськa Г. Ю., Лeнь В. С., Oстрoвeрхa Р. E., Швeць В. Г.
Систeмa oпoдaткувaння – цe сукупнiсть пoдaткiв i збoрiв (oбoв’язкoвих
плaтeжiв) дo бюджeтiв рiзних рiвнiв, a тaкoж дo дeржaвних цiльoвих фoндiв,
щo стягуються у пoрядку, устaнoвлeнoму вiдпoвiдними зaкoнaми дeржaви.
Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo стрaхувaння», стрaхoвикaми
визнaчaються фiнaнсoвi устaнoви, якi ствoрeнi у фoрмi aкцioнeрних, пoвних,
кoмaндитних тoвaриств aбo тoвaриств з дoдaткoвoю вiдпoвiдaльнiстю, a тaкoж
oтримaли лiцeнзiю [1].
Вiдпoвiднo дo п.п. 134.1.1 ПКУ oб’єктoм oпoдaткувaння пoдaткoм нa
прибутoк є прибутoк iз джeрeлoм пoхoджeння з Укрaїни тa зa її мeжaми, який
визнaчaється шляхoм кoригувaння (збiльшeння aбo змeншeння) фiнaнсoвoгo
рeзультaту дo oпoдaткувaння (прибутку aбo збитку), визнaчeнoгo у фiнaнсoвiй
звiтнoстi пiдприємствa вiдпoвiднo дo нaцioнaльних пoлoжeнь (стaндaртiв)
бухгaлтeрськoгo oблiку aбo мiжнaрoдних стaндaртiв фiнaнсoвoї звiтнoстi, нa
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рiзницi, якi виникaють вiдпвiднo дo пoлoжeнь III «Пoдaтoк нa прибутoк
пiдприємтсв» ПКУ.
Oсoбливoстi oпoдaткувaння стрaхoвикa встaнoвлeнo п. 141.1 ПКУ. Згiднo
з п.п. 141.1.1 стрaхoвики сплaчують пoдaтoк нa прибутoк зa стaвкoю,
визнaчeнoю вiдпoвiднo дo п. 136.1, тa пoдaтoк нa дoхiд зa стaвкoю, визнaчeнoю
вiдпoвiднo дo пiдпунктiв 136.2.1 тa 136.2.2 ПКУ. Бaзoвa (oснoвнa) стaвкa
пoдaтку стaнoвить 18 вiдсoткiв (п. 136.1).
У свoю чeргу, п.п. 141.1.2 ПКУ пeрeдбaчeнo, щo oб’єкт oпoдaткувaння
стрaхoвикa, дo якoгo зaстoсoвується стaвкa, визнaчeнa вiдпoвiднo дo п.п. 136.2.1 тa
136.2.2 ПКУ, рoзрaхoвується як сумa стрaхoвих плaтeжiв, стрaхoвих внeскiв,
стрaхoвих прeмiй, нaрaхoвaних зa дoгoвoрaми стрaхувaння тa спiвстрaхувaння. При
цьoму стрaхoвi плaтeжi, стрaхoвi внeски, стрaхoвi прeмiї зa дoгoвoрaми
спiвстрaхувaння включaються дo склaду oб’єктa oпoдaткувaння стрaхoвикa тiльки в
рoзмiрi йoгo чaстки стрaхoвoї прeмiї, пeрeдбaчeнoї дoгoвoрoм спiвстрaхувaння.
Вiдпoвiднo дo п.п. 136.2.1 тa 136.2.2 пiд чaс прoвaджeння стрaхoвoї дiяльнoстi
юридичних oсiб-рeзидeнтiв oднoчaснo зi стaвкoю пoдaтку нa прибутoк, визнaчeнoю
у пунктi 136.1, стaвки пoдaтку нa дoхiд встaнoвлюються в тaких рoзмiрaх:
-

3 вiдсoтки зa дoгoвoрaми стрaхувaння вiд oб’єктa oпoдaткувaння,

щo визнaчaється у п.п. 141.1.2 ПКУ;
-

0 вiдсoткiв зa дoгoвoрaми з дoвгoстрoкoвoгo стрaхувaння життя,

дoгoвoрaми дoбрoвiльнoгo мeдичнoгo стрaхувaння тa дoгoвoрaми стрaхувaння у
мeжaх нeдeржaвнoгo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння, зoкрeмa дoгoвoрiв стрaхувaння
дoдaткoвoї пeнсiї тa визнaчeних пiдпунктaми 14.1.52,14.1.521, 14.1.522, i
14.1.116 ПКУ [2].
Oтжe, ПКУ пeрeдбaчeнo 2 oб’єкти oпoдaткувaння стрaхoвикa: прибутoк
вiд

стрaхoвoї

дiяльнoстi

i

нeстрaхoвoї

дiяльнoстi

стрaхoвикa,

щo

oпoдaткoвується зa зaгaльнoю стaвкoю 18 вiдсoткiв, тa дoхiд вiд стрaхoвoї
дiяльнoстi, для oпoдaткувaння якoгo зaстoсoвуються рiзнi стaвки. Тoбтo пiд
кoжний oб’єкт oпoдaткувaння виoкрeмлeнo прaвилa i стaвки. При цьoму, як
встaнoвлeнo у п. 136.5, пoдaтoк нa дoхiд вiд стрaхoвoї дiяльнoстi є чaстинoю
пoдaтку нa прибутoк [3].
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Нaрaхoвaний стрaхoвикoм пoдaтoк нa дoхiд зa стaвкoю, визнaчeнoю в п.п.
136.2.1 ПКУ, є рiзницeю, якa змeншує фiнaнсoвий рeзультaт дo oпoдaткувaння
тaкoгo стрaхoвикa (п.п. 141.1.1).
Oтжe, oб’єктoм oпoдaткувaння пoдaткoм нa прибутoк стрaхoвикa, щo
oпoдaткoвується зa стaвкoю, встaнoвлeнoю п. 136.1, є фiнaнсoвий рeзультaт дo
oпoдaткувaння, визнaчeний зa прaвилaми бухгaлтeрськoгo oблiку, який
фoрмується, у тoму числi з урaхувaнням дoхoдiв тa витрaт вiд стрaхувaння,
вiдкoригoвaний нa рiзницi. Oднoчaснo дoхiд зa дoгoвoрaми стрaхувaння
oпoдaткoвується зa стaвкoю, встaнoвлeнoю п.п. 136.2.1 ПКУ.
При цьoму нaрaхoвaний стрaхoвикoм пoдaтoк нa дoхiд є рiзницeю, якa
змeншує фiнaнсoвий рeзультaт дo oпoдaткувaння тaкoгo стрaхoвикa.
Плaтники пoдaтку нa прибутoк, якi здiйснюють стрaхoву дiяльнiсть,
пoдaють Пoдaткoву дeклaрaцiю з пoдaтку нa прибутoк пiдприємствa, фoрмa
якoї зaтвeрджeнa нaкaзoм Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 20.10.2015 №897,
зaрeєстрoвaнa у Мiнiстeрствi юстицiї 11.11.2015 №1415/27860 [4].
Рoзглянeмo пoдaткoвi нaдхoджeння дo Звeдeнoгo бюджeту дeржaви
пoдaтку нa прибутoк стрaхoвих oргaнiзaцiй, включaючи фiлiaли aнaлoгiчних
oргaнiзaцiй, рoзтaшoвaних нa тeритoрiї Укрaїни [5].
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Рисунoк 1 – Нaдхoджeння пoдaтку нa прибутoк стрaхoвих oргaнiзaцiй дo
Звeдeнoгo бюджeту прoтягoм 2013-2018 рр.
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Як виднo з грaфiкa, прoтягoм oстaннiх рoкiв oбсяги нaдхoджeнь вiд
пoдaтку нa прибутoк стрaхoвих oргaнiзaцiй є дужe нeрiвнoмiрними. Зa
рeзультaтaми 2018 рoку нaдiйшлo 1052,13 млн. грн. пoдaтку нa прибутoк, щo нa
23,10% бiльшe, нiж aнaлoгiчнi нaдхoджeння 2017 рoку.
Тaблиця 1 – Чaсткa пoдaтку нa прибутoк стрaхoвих oргaнiзaцiй у
зaгaльних нaдхoджeннях пoдaтку нa прибутoк пiдприємств дo Звeдeнoгo
бюджeту прoтягoм 2011-2016 рр.
Пoкaзник
2013
2014
2015
2016
2017
Пoдaтoк нa прибутoк 591,64
748,18
970,16
711,47
854,67
стрaхoвих
oргaнiзaцiй,
млн. грн.
Всьoгo
пoдaтку
нa 55096,98 55793,02 54993,85 40201,48 39053,17
прибутoк, млн. грн.
Чaсткa
пoдaтку
нa 1,07
1,34
1,76
1,77
2,19
прибутoк
стрaхoвих
oргaнiзaцiй, %

2018
1052,13
60223,23
1,75

Нaцioнaльнe пoдaткoвe рeгулювaння в кoжнiй дeржaвi є унiкaльним, a
йoгo ствoрeння здiйснюється нa oснoвi трaдицiй i oсoбливoстeй фiнaнсoвoї
систeми. В зaрубiжних крaїнaх, нeзвaжaючи нa aктивнi iнтeгрaцiйнi прoцeси нa
стрaхoвих ринкaх тa iснувaння зaгaльних пiдхoдiв дo oпoдaткувaння стрaхoвих
кoмпaнiй, всe щe пeрeживaють iндивiдуaльнi рiшeння при вибoрi стaвoк тa
пoрядку сплaти пoдaткiв. Прaктичнo єдиним прeцeдeнтoм фoрмувaння
унiвeрсaльнoгo пiдхoду є двoрiвнeвa систeмa пoдaткoвoгo рeгулювaння
стрaхoвoї дiяльнoстi, в oснoву якoї пoклaдeнi принципи Єврoпeйськoгo Сoюзу,
рeкoмeндoвaнi дo впрoвaджeння в нaцioнaльнi зaкoнoдaвствa дeржaв-члeнiв.
Пoдaтoк нa стрaхoву прeмiю aбo йoгo aнaлoги зустрiчaються у всiх
зaхiднoєврoпeйських дeржaвaх i СШA [6].
Oтжe, систeмa oпoдaткувaння дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй мaє дeякi
прoблeми,

щo

пoтрeбують

їх

вирiшeння.

Пeрспeктивним

нaпрямoм

удoскoнaлeння oпoдaткувaння дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй мoжe бути
пeрeхiд стрaхoвикiв нa дифeрeнцiйoвaну систeму oпoдaткувaння, щo знaчнo
змeншить мoжливoстi учaстi стрaхoвих кoмпaнiй у схeмaх пoдaткoвoї
oптимiзaцiї, вивeдeння кoштiв зa кoрдoн тa бaжaння прихoвaти рeaльнi
прибутки. Цe дaсть пoштoвх для рoзвитку стрaхувaння в нaшiй крaїнi, oскiльки
сaмe стрaхoвa iндустрiя є вaжливим кoмпoнeнтoм ринкoвoї eкoнoмiки, щo
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зaхищaє дoбрoбут людeй тa принoсить прибутoк зa рaхунoк iнвeстицiй
тимчaсoвo вiльних грoшeй в пeрспeктивнi прoeкти.
Удoскoнaлeння мeхaнiзму oпoдaткувaння стрaхoвих кoмпaнiй пoвиннo
здiйснювaтися нa дeржaвнoму рiвнi, тoбтo шляхoм прийняття вiдпoвiдних
зaкoнiв. Нeoбхiднo пoкрaщувaти кiлькiснo-тeхнiчнi aспeкти пoдaткiв i збoрiв
(знижувaти

стaвки,

рoзширювaти

oблiкoвoiнфoрмaцiйнi

aспeкти

пoдaткoву

бaзу)

(вдoскoнaлювaти

тa

мoдифiкувaти

пoдaткoву

звiтнiсть,

впрoвaджувaти систeми кoмп’ютeризoвaнi прoгрaми сплaти пoдaткiв тa збoрiв).
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УДК 336.14:352.071
Романюк В.А.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У статті автором здійснено аналіз фінансових ресурсів громад, досліджено
вплив фінансової децентралізації на розмір дохідної бази місцевих бюджетів за
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рахунок збільшення податкових зарахувань. Проведено аналіз бюджетів
об’єднаних територіальних громад.
Ключові

слова:

фінансові

ресурси,

доходи,

видатки,

міжбюджетні

трансферти, фінансова децентралізація, територіальна громада.
Постановка проблеми. Реалізація адміністративно-територіальної реформи
на засадах децентралізації влади виводить територіальні громади на якісно
новий рівень в системі національної економіки. Якщо раніше територіальна
громада виступала об’єктом управління, а її сутність зводилась до території,
яку вона займає, то в сучасних реаліях територіальна громада виступає вже
суб’єктом управління та учасником соціально-економічних відносин.
Фінансові можливості місцевого самоврядування суттєво розширені, проте
це не дає підстави вважати, що розширення кількості місцевих податків і зборів
призведе до автоматичного підвищення ефективності процесу формування
дохідної

частини

місцевих

бюджетів.

Тому

управління

доходами

територіальних громад є визначальним для формування потужної дохідної баз
місцевих бюджетів.
Традиційний підхід до управління місцевими фінансами на сьогодні не
спроможний забезпечити динамічний розвиток територіальних громад та
ефективне управління їх фінансовими ресурсами. Тому у сучасних умовах
особливої актуальності набуває проблема розбудови ефективної системи
управління доходами територіальних громад та місцевих бюджетів на
невизначеній до кінця правовій базі.
Ціллю статті є дослідження практичних аспектів управління формуванням
доходів місцевого самоврядування та пошук шляхів удосконалення системи
управління доходами місцевих бюджетів в Україні.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Питанням

управління

формуванням доходів та створення самодостатніх територіальних громад
присвячені праці таких науковців як Н. Васильєва, І. Гнидюк, Н. Гринчук,
Т. Далєвської, Т. Дерун, М. Деркач, Ю.Криворотько, В. Куйбіда, Наталенко,
В.Опарін, Ю. Сибірянська, А. Ткачук та ін., Опрацювання зарубіжного досвіду
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децентралізації бюджету й можливостей усунення проблем удосконалення
міжбюджетних відносин є в роботах таких вчених як М.Гнатюк, В.Дума,
А. Нечай, Н.Полинюк, І.Свірідов, В. Швець та інших. Вирішення питань
удосконалення формування місцевих бюджетів пропонуються в наукових
працях Ю. Ганущака, О. Кириленко, Л.Костирко, С. Лекаря, І. Луніної,
В. Мамонової, Т. Нездойминоги, Т.Овчаренко, П. Саблука, І. Щербини та
інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під механізмами формування
доходів розуміють певну комбінацію методів та інструментів акумулювання,
розподілу і використання фінансових ресурсів. У світовій практиці місцевого
розвитку використовують різні механізми формування доходів територіальних
громад. Від раціонального добору механізмів фінансування великою мірою
залежить успішність реалізації відповідних ініціатив у сфері місцевого
соціально-економічного

розвитку

територій.

Зокрема,

до

механізмів

формування доходів територіальних громад належать бюджетні , кредитні,
інвестиційні та грантові механізми.
Бюджетні механізми формування доходів включають податки та збори,
продаж комунального майна, оренда комунального майна, державні та місцеві
цільові програми. Податки та збори являють собою найбільш значущий
механізм надходжень до місцевих бюджетів та потужний метод фінансування
місцевого соціально-економічного розвитку [5].
В процесі впровадження реформ відбулися зміни в механізмі формування
дохідної частини місцевих бюджетів у бік збільшення ресурсу місцевих
бюджетів, децентралізації бюджетних коштів і передачі частини доходів
державного бюджету місцевим. Зокрема, встановлено єдині нормативи
відрахувань податків за кожною ланкою бюджету, розширено перелік джерел
доходів загального фонду, спрощено процедури надання місцевих гарантій та
здійснення місцевих запозичень [1, С.677-678].
Послідовні підходи до реалізації бюджетної реформи дали змогу суттєво
збільшити

фінансові

ресурси

громад.
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Це,

зокрема,

підтверджується

підвищенням їхньої дохідної спроможності. Тому доцільно дослідити як
змінилась ситуація в цифрах. Загальний обсяг власних та закріплених доходів
проаналізуємо за допомогою діаграми, що дасть змогу наочно спостерігати їх
динаміку (рис 1).

Рисунок 1 - Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2013-2017 роках
Джерело: складено автором на основі [3]
Найменше зростання обсягів надходжень спостерігається у 2014 році – на
5%. У наступних роках доходи територіальних громад зростають у 2015 році –
на 34%, у 2016 році – на 24%. У 2017 році доходи місцевих бюджетів склали
502432 млн.грн., що на 37% більше показника минулого року. Такі темпи
зростання власних доходів місцевих бюджетів починаючи з 2014 року
зумовлені

діями

Уряду,

спрямованими

на

фінансову

децентралізацію

територіальних громад. Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого
самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати
заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність
адміністрування податків і зборів.
Розглянемо динаміку доходів місцевих бюджетів по таким статтям, як
податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом та трансферти
протягом 2013-2017 рр. (табл.1).
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Таблиця 1 – Динаміка власних та закріплених доходів місцевих
бюджетів у 2013-2017 рр.
(2013/2014 рр.)
абс.
темп
приріст, прир.
млн.грн.
%

Показник
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Трансферти
Всього доходів

(2014/2015 рр.)
абс.
темп
приріст, прир.
млн.грн.
%

(2015/2016 рр.)
абс.
темп
приріст, темп.
млн.грн.
%

(2016/2017 рр.)
абс.
темп
приріст, прир.
млн.грн.
%

-3138

-4

22968

30,5

4868,4

49,6

54103

36,8

130

1,1

7890

64,4

1609

7,9

4212

19,4

-342

-18,5

604

40,0

-128

-6,0

531

26,7

14753
-3351

12,7
-3,6

43379
31463

33,2
35,3

21415
50165

12,3
41,6

77546
58846

39,7
34,5

Джерело: розраховано автором на основі [3]
Зокрема, у 2015 році податкові надходження місцевих бюджетів склали
98218 млн.грн., що на 30,5% більше, ніж в минулому році. У 2016 році цей
показник становив 146902 млн.грн., зростання відбулось на 49,6% у порівнянні
з 2015 роком. У 2017 році обсяги податкових надходжень зростають на 36,8%.
Неподаткові надходження у 2014 році зросли на 130 млн.грн.(1,1%) в
порівнянні з попереднім роком. Найбільший ріст неподаткових надходжень за
досліджуваний період спостерігається у 2015 році – на 64,4% (або
7890 млн.грн.). У 2016 році дана стаття доходів місцевих бюджетів зростає на
7,9% у порівнянні з минулим роком.
У 2017 році неподаткові надходження склали 25 969 млн.грн., що на 19,4%
більше, ніж у 2016 році. Такі тенденції свідчать про підвищення зацікавленості
органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих
бюджетів, реалізації заходів щодо пошуку резервів їх наповнення та
підвищення ефективності адміністрування податків і зборів.
Завдяки бюджетній децентралізації змінились нормативи зарахувань
податкових надходжень до місцевих бюджетів в бік їх зростання. Тому
доцільно

розглянути

структуру

бюджетів (рис.2).
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податкових

надходжень

місцевих

Рисунок 2 – Податкові надходження місцевих бюджетів у 2013-2017 рр.
Джерело: розраховано автором на основі [3]
В структурі податкових надходжень місцевих бюджетів найбільше
фіскальне значення має податок на доходи фізичних осіб. Значні обсяги
надходжень бюджети територіальних громад отримують від місцевих податків
та зборів. Обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб протягом
2013 – 2015 рр. спадають. У 2016 році тенденція змінюється, відбувається
стрімке зростання доходів, зокрема у 2017 році надходження по ПДФО склали
110653 млн.грн. Місцеві податки і збори протягом досліджуваного періоду
постійно зростають, що позитивно впливає на дохідну частину місцевих
бюджетів.
Для оцінки ступеня залежності місцевих бюджетів розглянемо структуру
доходів місцевих бюджетів як співвідношення власних та закріплених доходів
та міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні трансферти займають досить
високу частку у доходах місцевих бюджетів, що свідчить про високий рівень
залежності місцевих бюджетів від Державного та недостатність обсягу власних
і закріплених доходів для виконання самоврядних та делегованих повноважень
(рис. 3).
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Рисунок 3 – Структура доходів місцевих бюджетів у 2013–2017 роках, %
Джерело: розраховано автором на основі [6]
Найнижчий показник питомої ваги власних і закріплених доходів місцевих
бюджетів у 2015 році – лише 40,9%. Хоча питома вага обсягу власних і
закріплених доходів місцевих бюджетів у 2016 – 2017 році зросла, зокрема у
2016 році становила 46,6% порівняно з попереднім роком, у 2017 році – 45,7%,
загальна фінансова спроможність місцевих бюджетів залишається низькою.
Міжбюджетні трансферти продовжують залишатися гарантами фінансової
спроможності бюджетів місцевих органів влади. Дана тенденція зберігається по
причині

того,

що

реформа

децентралізації

запроваджена

не

в

усіх

адміністративно-територіальних одиницях.
Децентралізація передбачає створення об’єднаних територіальних громад
із значним розширенням наявної дохідної бази місцевих бюджетів. До таких
бюджетів, крім доходів, що зараховуються до сільських, селищних, міських
міст районного значення бюджетів, також зараховується 60% ПДФО [4]. У
2017 році було створено 366 ОТГ, станом на 10 жовтня 2018 року їх кількість
зросла до 838. Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, на відміну від бюджетів
необ’єднаних громад, демонструють динаміку до зростання (рис.4).

73

Рисунок 4 – Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ, 2014-2017 рр.
Джерело: розраховано автором на основі [3]
Власні доходи місцевих бюджетів ОТГ з кожним роком зростають,
зокрема у 2016 році зростання відбулось на 49% у порівнянні з попереднім
роком, у 2017 – на 31%. Зважаючи на те, що кількість ОТГ станом на 10 жовтня
2018 зросла більш ніж вдвічі у порівнянні з 2017-м, загальна тенденція
зростання власних доходів місцевих бюджетів значно покращиться [4].
Для

об’єктивної

оцінки

динаміки

доходів

територіальних

громад

розглянемо питому вагу доходів місцевих бюджетів в відсотках до ВВП
(табл.2). Таким чином можна дослідити реальний ріст доходів місцевих
бюджетів без врахування інфляційних чинників.
Таблиця 2 – Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів в
відсотках до ВВП, 2013-2017 рр.,%
Показник
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Інші доходи
Трансферти
Всього

2013
5,4
0,8
0,1
7,9
14,2

2014
4,7
0,8
0,1
8,2
13,8

2015
4,9
1,0
0,1
8,7
14,8

2016
6,2
0,9
0,1
8,2
15,4

2017
6,7
0,9
0,1
9,2
16,9

Джерело: розраховано автором на основі [3]
Податкові надходження у відсотку до ВВП складають у 2013 р. 5,4%, у
2014 р. – 4,7%, у 2015 р. – 4,9%, у 2016 р. – 6,2%, у 2017 році показник зростає
до 6,7%. Неподаткові надходження у відсотку до ВВП складають 0,8 – 1%.
Можна стверджувати, що існує тенденція до реального зростання доходів
місцевих бюджетів (рис.5).
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Рисунок 5 – Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів у
відсотках до ВВП, 2013-2017 рр., %
Джерело: розраховано автором на основі [6]
Як видно з рис.5, загальні обсяги надходжень місцевих бюджетів у
відсотках до ВВП зменшились лише у 2014 році. Даний показник спадає у 2014
році і становить13,8%, що може бути спричинено початком реформування та,
як наслідок, виникнення тимчасових дисбалансів в доходах місцевих бюджетів.
Протягом 2015-2017 рр. даний показник зростає, зокрема у 2016 році на 0,6%, у
2017 році – на 1,5% в порівнянні з попереднім роком. Така тенденція свідчить
про реальне зростання доходів місцевих бюджетів.
Висновки. В умовах децентралізації та підвищення самостійності місцевих
бюджетів посилюється відповідальність місцевих органів влади за результати їх
фінансової діяльності та виникає необхідність у розробці та використанні
ефективного механізму управління формуванням доходів територіальних громад
та вибором оптимальних інструментів регулювання і прогнозування показників
бюджету.
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ ТА ЗАХОДИ
ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
У статті визначено сутність банківський інвестиційних ризиків, досліджено
ризики за відповідними класифікаціями, висвітлено проблеми, які гальмують
інвестиційну діяльність банків. Розглянуто певні підходи до управління
ризиками та створено дієві заходи до мінімізації інвестиційних ризиків, що
призведуть до збільшення прибутковості банків.
Ключові слова: банк, інвестиції, ризик, банківські інвестиційні ризики, заходи,
управління, мінімізація.
Постановка проблеми. Інвестування є невід’ємною складовою для
подальшого розвитку України, яке сприятиме значному покращенню діяльності
суб’єктів господарювання.

Своєчасне попередження цих ризиків дає змогу

уникнути або значно зменшити неминучі втрати які виникають в банківській
інвестиційній діяльності. Банківська установа повинна правильно оцінювати
інвестиційні ризики які вона здатна на себе взяти і з якими вона здатна
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впоратись, тому дослідження цієї проблеми є актуальним для розвитку
економіки країни в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання управління

інвестиційними ризиками та здійснення банківської інвестиційної діяльності
загалом є досить складним та багатоаспектним. Над їх розв’язанням працювали
такі вітчизняні учені, як: Г. І. Башнянин, А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко,
І.М. Парасій-Вергуленко. Але більша частина цієї сфери дослідження проблеми
потребує подальшого опрацювання.
Метою дослідження є визначення теоретичної основи системи управління
банківськими інвестиційними ризиками та знаходження заходів їх мінімізації.
Виклад

основного

матеріалу.

Інвестиційна

діяльність

банку

супроводжується різного роду ризиками. При проведенні інвестування суттєву
роль відіграють банки, які купують корпоративні права, що обмінюються на
кошти чи майно для отримання прибутку. Результативність банківської
діяльності на інвестиційному ринку в більшості залежить від прийняття
важливих рішень, щодо мінімізації ризиків. При проведенні інвестиційних
операцій повністю уникнути ризиків неможливо, але є змога не збільшити
розмір збитків. Вкладаючи свої кошти у реальний чи фінансовий сектор, банк
не має повної гарантії суспільного визнання своїх нових продуктів. Це залежить
від ефективного поєднання цілої низки чинників. Завжди існує ризик
недоотримання прибутку або понесення збитку.
Діяльність банків зазвичай супроводжується різними видами ризиків, як
зовнішніми так і внутрішніми. Ризики – це виявлення можливих подій, які
сприятимуть виникненню втрат, внаслідок втілення обраного рішення та
несприятливого впливу навколишнього середовища.
Банківський інвестиційний ризик – це допустимість того, що події,
очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал або
надходження банку. Ризик банку необхідно планувати, контролювати та
оцінювати. Однією з найголовніших умов економічної безпеки банківської
системи є управління ризиками та загрозами загалом [1, с. 600].
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Доречним буде проведення класифікації інвестиційних ризиків банку для
того, щоб з’явилась можливість оцінити інвестиційні ризики проекту та
дізнатись, які важелі впливу використовувати для їх мінімізації. У процесі своєї
діяльності до основних ризиків, з якими стикаються сучасні банківські
установи варто виділимо наступні:
 технічні та будівельно-монтажні ризики інвестиційного циклу;
 підприємницькі ризики (фінансові, портфельні, валютні, комерційні);
 економічні та соціально-політичні ризики (ризики країни).
Ця класифікація вдало відображає структуру інвестиційних ризиків.
Також банківські інвестиційні ризики можна поділити на два типи – це
системні і несистемні. Системний інвестиційний ризик - це ризик, який
пов'язаний із економічною та політичною ситуацією в країні. Несистемний - це
ризик, пов'язаний з фінансовим станом конкретного банку-інвестора.
Відповідно до впровадження інвестиційного проекту доречно виділити
ризики та вказати на шляхи їх зниження (Табл.1 ) [ 3,с. 544].
Таблиця 1 – Класифікація ризиків та шляхи їх мінімізації при
реалізації інвестиційного проекту
№
Ризики
1. Ризикменеджменту
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Характеристика
Шляхи зниження
Достатньо низький рівень Надання засновниками гарантії, що
менеджменту та відсутність керувати проектом буде компетентна
певної класифікації
група
спеціалістів,
узгоджена
з
кредиторами
Виробничий
Помилки
в розрахунках Оформлення гарантій засновників з
ризик
витрат
на
електроносії, постачальниками, а також укладання
недоліки
у
постачанні договорів
про
довготермінове
сировини
постачання
Фінансові
Ризики зміни процентних Здійснення валютних та процентних
ризики
ставок,
валютні
ризики, застережень,
використання
ризики
пов’язані
з страхування, «свопи»
фінансовими операціями
Ризик
збуту Зміни
обсягів
ринків Підписання довготермінових договорів
продукції
продукції,
цін
та з фінансовими цінами та обсягами
кон’юнктури ринку
продукції
Затримка
Затримка
поставок, Передбачення у договорах високих
ведення
будівництва, недосконалість штрафних санкцій у випадку затримки
проекту в дію
обладнання
будівництва; фіксованої ціни вартості
будівництва;
оформлення
гарантії
своєчасного введення об'єкта в дію
Форс-мажорні Природні явища, землетруси, Страхування надійними страховими
ризики
повені, пожежа
компаніями
Політичні
Зміни
в
законодавстві, Страхування
в
цілому,
та
ризики
податкові зміни, митні збори міжнародними компаніями
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На розмір інвестицій впливають три види ризиків, які слід розрізняти
тому, що іноді їх плутають між собою. Перший серед них- це ризик
позичальника чи підприємця, він виникає через сумніви

отримання дійсно

очікуваного доходу. У світовій практиці є система позичання грошей під
забезпечення або під ім'я позичальника. Звідси доцільно виділити другий вид
ризику - це ризик позикодавця. Третій вид ризику – це ризик, який пов'язаний із
можливою зміною цінності одиниці грошового стандарту, внаслідок чого
грошова позика певною мірою.
В залежності від вкладання капіталу банківські інвестиційні ризики
діляться на три групи:
 інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу
сфери економіки;
 інвестиційні ризики від діяльності банку на фінансовому ринку;
 кредитні ризики.
Перша з вищезгаданих груп ризиків - це сукупність всіх тих ризиків, які
діють на банк під час вкладення коштів у виробничий бізнес. Інвестиційні
ризики банку, які пов'язані з діяльністю на фінансовому ринку, своєю чергою
можна поділити на три групи: ризики втрачених можливостей; ризики
зниження дохідності; процентні ризики. Кредитні ризики пов'язані з
процентними ризиками, причини їх виникнення здебільшого однакові. Головна
відмінність між цими двома групами ризиків - зниження дохідності полягає в
тому, що процентні ризики розглядаються з позиції кредитора, а кредитні - з
позиції позичальника. При цьому виділяють кілька кредитних ризиків: біржові
ризики, селективні ризики (ризики вибору), ризики ліквідності, ризики
банкрутства [6, c. 44-47].
Кожен

банк

створює

та

реалізує

власну

політику

управління

інвестиційними ризиками, яка передбачає такі заходи:
 дослідження та оцінка достовірності інформації, яка є необхідною для
визначення рівня ризику;
 відбір та використання певних методів оцінки вірогідності виникнення
будь-якої ризикової ситуації;
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 розрахунок розміру можливих збитків при настанні ризикової ситуації;
 розгляд чинників, що діють на інвестиційний ризик;
 вибір

засобів

ліквідацію

негативних

наслідків

можливих

втрат.

Програма управління інвестиційними ризиками банку поділяється на
декілька етапів: [4, с. 21]:
 дослідження ризику;
 визначення меж і правомірності ризику;
 оцінювання можливих наслідків ризику;
 оцінка ступеня ризику та розмірів його впливу;
 розроблення варіантів рішень;
 визначення шляхів і засобів мінімізації ризику втрат;
 ухвалення рішення про інвестування;
 організація та реалізація рішення.
Зменшенню інвестиційних ризиків сприяє також ретельне опрацювання
та узгодження умов договорів і контрактів між партнерами за інвестиційним
проектом, особливо стосовно прав та обов'язків сторін за настання можливих
негативних подій. Мінімізації інвестиційних ризиків сприятиме вкладання
коштів в інтегрований бізнес, що охоплює основний проект і сферу постачання
товарів та послуг для нього, а також сферу збуту продукції основного проекту,
що дасть змогу знизити ризик неадекватної поведінки партнерів.
Висновки. Банки, які інвестують повинні брати певний ризик на себе
тому, що повністю його уникнути неможливо. Потрібно вміти визначати
рівень, знати які взагалі можливі ризики, та шляхи їх зниження. Нині у
практичній діяльності банків використовуються різноманітні методи контролю
за інвестиційними ризиками. Управління інвестиційними ризиками - це система
організаційно-правових, фінансово-економічних і науково-технічних заходів,
спрямованих на своєчасне виявлення та оцінювання потенційних інвестиційних
ризиків,

попередження

та

мінімізацію

наслідків

випадкових

і

важко

передбачуваних подій, які можуть призвести до порушення нормального
функціонування або навіть ліквідації суб'єкта господарювання. Тому однією з
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важливих проблем управління банківськими інвестиційними ризиками є
розподіл відповідальності за контролем над ними, їх ранжування і визначення
пріоритетності ухвалення рішень щодо управління цими ризиками.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАХОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз показників страхової діяльності в України та
динаміку показників розвитку страхового ринку, що дало змогу визначити
основні тенденції в даному сегменті. Оцінено показники рентабельності
Подільського регіонального страхового центру ПАТ «Українська пожежнострахова

компанія»,

рентабельність

зокрема,

страхової

рентабельність

діяльності;

страхової

рентабельність

організації,

окремих

страхування.
Ключові слова: страхова діяльність, страховий ринок, рентабельність.
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видів

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації
серед інших сегментів небанківського фінансового ринку України. Рoзвинeнa
систeмa стрaхoвoгo зaхистy є пiдґрyнтям зaбeзпeчeння бiльш висoкoгo рiвня
стaбiльнoстi фінансової системи, досягненням сoцiaльнoї злaгoди, гaрaнтoм
висoкoгo рiвня життя нaселeння. Ствoрeння дiєвoї систeми зaхистy iнтeрeсiв
грoмaдян, пiдприємцiв, держaви, пiдтримaння сoцiaльнoї стaбiльнoстi сyспiльствa
нeмoжливi без eфeктивнoгo функцioнyвaння ринкy стрaхoвих пoслyг.
Метою статті є оцінка результативності страхового ринку України.
Інформаційними джерелами даного дослідження слугували статистичні та
аналітичні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг [5; 6; 7; 8], фінансова звітність Подільського
регіонального страхового центру ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»
[1; 2; 3; 4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Результативність страхового
ринку України характеризується агрегованими індикаторами ефективності
функціонування кожної окремої страхової компанії, що визначається на основі
показників

платоспроможності,

прибутковості

та

іншими

показниками

фінансового стану.
Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2018 становила 294, у
тому числі СК «life» – 33 компанії, СК «non-life» – 271 компанія, (станом на
31.12.2016 – 310 компаній, у тому числі СК «life» – 39 компаній, СК «non-life» –
271 компанія). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за
2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість компаній зменшилася на 16 страхових
компаній, порівняно з 2016 роком зменшилася на 67 страхових компаній.
За 2018 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП
залишились на рівні 2017 року та становила 1,5%; частка чистих страхових премій
у відношенні до ВВП за 2018 рік становила 1,0%, що на 0,1 в.п. менше в
порівнянні з відповідним показником 2017 року. У порівнянні з 2017 роком на
8261,5 млн. грн. (23,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій,
обсяг чистих страхових премій збільшився на 2030,6 млн. грн. (7,7%). Збільшення
82

валових страхових премій відбулося майже по всім видам страхування, а саме:
страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових платежів на
1997,7 млн. грн. (55,5%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»)
(збільшення валових страхових платежів на 1 335,5 млн. грн. (14,4%));
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових
страхових платежів на 1 046,2 млн. грн. (41,0%)); страхування майна (збільшення
валових страхових платежів на 956,5 млн. грн. (23,1%)); страхування
відповідальності перед третіми особами (збільшення валових страхових платежів
на 831,1 млн. грн. (39,7%)); медичне страхування (збільшення валових страхових
платежів на 525,8 млн. грн. (22,3%)); страхування від нещасних випадків
(збільшення валових страхових платежів на 471,4 млн. грн. (56,3%)); страхування
вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 312,1 млн. грн.
(7,1%)); авіаційне страхування (збільшення валових страхових платежів на
263,2 млн. грн. (52,5%)); страхування медичних витрат (збільшення валових
страхових платежів на 164,0 млн. грн. (22,6%)) (Таблиця 1).
Таблиця 1 – Показники страхової діяльності в Україні
Страхова діяльність, млн. грн.
Показник

2015

2016

2017

Валові страхові премії, у тому 26767,3 29 736,0 35 170,3
зі страхування життя
2 159,8 2 186,6 2 756,1
Валові страхові виплати, у
5 065,4 8 100,5 8 839,5
зі страхування життя
239,2
491,6
418,3
Рівень валових виплат, %
18,9%
27,2%
25,1%
Чисті страхові премії
18 592,8 22 354,9 26 463,8
Чисті страхові виплати
4 893,0 7 602,8 8 561,0
Рівень чистих виплат, %
26,3%
34,0%
32,3%
Перестрахування, млн. грн.
Сплачено на перестрахування,
2 522,8 9 911,3 12 668,7
у тому числі:
- перестраховикам-резидентам 1 230,8 7 381,1 8 706,4
- перестраховикам1 292,0 2 530,2 3 962,3
Виплати, компенсовані
537,8
1 345,8 1 233,2
перестраховиками, у тому
- перестраховиками181,1
497,7
278,5
- перестраховикаминерезидентами
356,7
848,1
954,7
Отримані страхові премії від
275,4*
38,1
40,1
перестрахувальниківВиплати, компенсовані
15,9*
12,9
14,2
перестрахувальникам* Джерело: обраховано автором на основі [5; 6; 7; 8]
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43 431,8
2 913,7
10 536,8
556,3
24,3%
28 494,4
10 256,8
36,0%

Приріст, %
2016/ 2017/ 2018/
2015
2016 2017
11,1
18,3 23,5
1,2
26,0
5,7
59,9
9,1
19,2
105,5 -14,9 33,0
20,2
18,4
7,7
55,4
12,6 19,8
-

18 333,6
14 937,4
3 396,2

2,1
-9,7
65,3

27,8
18,0
56,6

44,7
71,6
-14,3

1 208,2
280,0

110,0
188,7

-8,4
-44,0

-2,0
0,5

928,2

81,0

12,6

-2,8

46,1

195,3

5,2

15,0

13,8

30,3

10,1

-2,8

2018

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2017
рік становила 65,6%, що на 9,6 в.п. менше в порівнянні з 2016 роком. Протягом
аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів страхування
на 6011,7 тис. одиниць (або на 3,3%), при цьому на 24864,1 тис. одиниць (або на
69,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі
збільшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків
на 17654,6 тис. одиниць (або на 112,6%), кількість укладених договорів на
страхування здоров’я на випадок хвороби зросла на 3798,7 тис. одиниць (або в
2 рази), кількість укладених договір страхування фінансових ризиків зросла на
2430,4 тис. одиниць (або на 52,9%).
Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування зменшилась на
18929,9 тис. одиниць (або на 13,3%), в тому числі зменшилась кількість
договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 3373,7 тис.
одиниць (2,9%). Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з
2016 роком збільшився на 1697,3 млн. грн. (19,2%), обсяг чистих страхових
виплат збільшився на 1695,8 млн. грн. (19,8%) (Таблиця 2).
Таблиця 2 – Показники діяльності страхового ринку та його динаміка
Темпи приросту,
%
Показник
2015
2016
2017
2018 2016/ 2017/
2018/
2015 2016 2017
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
Кількість договорів, крім договорів з
обов’язкового страхування від
35 975,7 109106,8 61 272,8 70 658,2 203,3 -43,8 15,3
нещасних випадків на транспорті, у
тому числі:
- зі страхувальниками-фізичними
32 699,4 10621,2 42 534,6 66 915,2 225,1 -60,0 57,3
особами
Кількість договорів з обов’язкового
особистого страхування від нещасних 98 737,5 93 322,5 118 198,4 114824,7 -5,5 26,7 -2,9
випадків на транспорті
Страхові резерви, млн. грн.
Обсяг сформованих страхових
12 577,6 18 376,3 20 936,7 22 864,4 16,1 13,9 9,2
резервів
- резерви зі страхування життя
3 222,6 6 889,3 7 828,2 8 389,6 29,8 13,6 7,2
9 355,0 11 487,0 13 108,5 14 474,8 9,2 14,1 10,4
- технічні резерви
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.
Загальні активи страховиків (згідно з 56 224,7 60 729,1 56 075,6 57 381,0 -13,6 -7,7 2,3
формою 1 (П(С)БО 2))
Активи, визначені ст. 31 Закону України
«Про страхування» для представлення 48 831,5 36 418,8 35 071,9 36 084,6 -10,1 -3,7 2,9
коштів страхових резервів
Обсяг сплачених статутних капіталів 14 579,0 14 474,8 12 661,6 12 831,3 -4,3 -12,5 1,3
* Джерело: обраховано автором на основі [5; 6; 7; 8]
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Зростання обсягів валових страхових виплат за 2017 рік мало місце у
більшості основних системоутворюючих видах страхування. Збільшилися
валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування
(збільшення валових страхових виплат на 1129,5 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%).
Рентабельність є основним показником фінансових результатів страхових
організацій. Для оцінки прибутковості в страхуванні використовують кілька
показників

рентабельності:

рентабельність

страхової

рентабельність
діяльності;

страхових

рентабельність

організацій;

окремих

видів

страхування. Оцінка рівня рентабельності страхової організації проводиться з
метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на підтримку або
підвищення прибутковості діяльності компанії. Показники рентабельності для
окремої страхової компанії, яка виступає предметом дослідження, наведемо у
таблиці 3.
Таблиця 3 – Показники рентабельності Подільського регіонального
страхового центру ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»
Роки
2017

Показник

2016
2018
Рентабельність страхової
65
65,6
63,7
діяльності
Рентабельність страхової
-3,72
39,8
14
організації
Рентабельність страхової послуги
-5,24
64,18
15,93
Коефіцієнт стійкості
0,26
0,53
0,64
економічного зростання
* Джерело: обраховано автором на основі [1; 2; 3; 4]

Приріст
2017/2016 2018/2017
+0,6

-1,9

+43,52

-25,8

+69,42

-48,25

+0,27

+0,09

Аналіз рентабельності власного капіталу компанії вказує на значне
коливання показника. У 2016 році компанія зазнала збитків у розмірі 3,73
85

копійки на кожну залучену гривню власних коштів. У 2017 році відчутне
зростанням показника дозволило отримати 39,84 копійки чистого прибутку. У
2018 році знову зниження, хоча, прибуток отримано у розмірі 13,98 копійок на
кожну залучену гривню власних коштів. Загалом, ефективність використання
власного капіталу є достатньою.
Рентабельність активів показує ефективність використання активів
компанії для генерації прибутку. Високе значення показника свідчить про
хорошу роботу підприємства. Протягом періоду дослідження відмічалось
коливання коефіцієнта рентабельності активів : якщо в 2016 р. Подільський
регіональний страховий центр ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»
отримала 1,6 копійок збитку на кожну вкладену гривню активів, у 2017 році
компанія отримала 20,65 копійок чистого прибутку на кожну вкладену гривню
активів, а у 2018 р. знову зниження до 6,22 копійок чистого прибутку на кожну
вкладену гривню активів. Факторами такого коливання є підвищення є
оптимізація структури оборотних активів, і підвищення суми чистого прибутку
у 2017 році та їх часткове зниження у 2018 році. Загалом, діяльність компанії
за 2017 та 2018 роки була ефективною.
Коефіцієнт

рентабельності

страхової

організації

та

коефіцієнт

рентабельності страхової діяльності показують рівень валового прибутку, що
припадає на одиницю відповідно чистого доходу від реалізації та собівартості
послуги. Протягом аналізованого періоду показник рентабельності страхової
діяльності свідчив про незначне коливання, а саме ріст у 2017 році, у порівнянні
з 2016 роком на 0,6 %, та зниження у 2018 році на 1,9% у порівнянні з 2017
роком. Аналіз рентабельності страхової організації вказує на значне коливання:
ріст на 43,52% за 2017 рік та зниження на 25% у 2018 році.
Така ж ситуація прослідковується і з показником рентабельності страхової
послуги. Показник рентабельності страхової послуги визначає розмір чистого
прибутку на одиницю собівартості продукції. Після збиткового 2016 року,
збільшення чистого прибутку на одиницю собівартості продукції у 2017 році на
69,42% змінилось зменшенням чистого прибутку на одиницю собівартості
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продукції у 2018 році на 48,25%. За поясненням страхової компанії значні
коливання показників рентабельності пов’язані з нестабільною фінансовою
ситуацією в Україні, яка відчутно впливає на діяльність страхових компаній в
цілому.
Для страхової компанії суттєвим є розрахунок коефіцієнта стійкості
економічного зростання. Стійкість економічного зростання – це показник
рентабельності, який вказує на роль чистого прибутку в забезпеченні
стабільного зростання власного капіталу. Він є важливим індикатором ділової
активності

та демонструє стійкість процесу зростання власного капіталу

компанії. Проведені розрахунки свідчать про підвищення коефіцієнта стійкості
економічного зростання з 0,25 у 2016 році до 0,64 у 2018 році, тобто про високу
конкурентоспроможність компанії, швидкий розвиток та хороші перспективи
подальшої діяльності.
Висновки. Отже, оцінка розвитку страхового ринку України вказує, що
відбувається поступальний рух у цьому сегменті, приріст показників
ефективності та рентабельності діяльності. Позаяк існує багато факторів, що
стримують розвиток страхового ринку України і вимагають формування дієвої
системи управління фінансовими потоками у страховій сфері та стимулювання
попиту на страхові послуги.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД ТА ЇХ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
Досліджено

питання

фінансового

забезпечення

діяльності

об’єднаних

територіальних громад. З’ясовано, що при фінансовій децентралізації,
упорядкованому законодавчо-нормативному забезпеченні та при збільшенні
обсягів фінансових ресурсів у розпорядженні місцевих органів влади сприятиме
формуванню засад сталого розвитку об’єднаних територіальних громад та їх
незалежності.
Ключові слова: фінансове забезпечення, об’єднані територіальні громади,
децентралізація, бюджет розвитку, місцеві видатки, фінансові ресурси.
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При реформуванні місцевого самоврядування особливо важливе значення
має

визначення

можливостей

місцевих

органів

влади

та

управління

мобілізацією достатнього обсягу фінансових ресурсів для забезпечення
функціонування і розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці
та місцевої громади. Саме фінансове забезпечення місцевого самоврядування
відображає реальні можливості здійснення самостійної місцевої фінансової
політики.
На

сьогоднішній

день,

новоствореним

об’єднаним

територіальним

громадам (далі – ОТГ) важливо розуміти механізм функціонування місцевих
фінансів, вміти аналізувати процеси та явища, що пов’язані з формуванням,
розподілом і використанням фінансових ресурсів, використовувати оптимальні
методи і засоби, за допомогою яких регулюються та контролюються всі
процеси соціально-економічного розвитку територіальної громади. Одним із
ключових чинників, що сприяють якісним змінам на місцевому рівні, є
фінансове забезпечення об’єднаних територіальних громад. Оскільки існують
проблеми із формуванням бюджету та ефективного розподілу фінансових
ресурсів для виконання основних завдань ОТГ із забезпечення соціальноекономічного розвитку зумовило актуальність теми дослідження.
Проблеми

формування

та

використання

місцевих

бюджетів

ОТГ

розкриваються в роботах таких вчених як: П. Атамас, М. Бадида, О. Василик,
С. Попова, Ю. Пасічник, В. Опаріна, О. Кириленко, І. Радіонової, С. Шумської
та іншими. Проте, необхідно знати не тільки обсяги та пропорції дохідної та
видаткової частин місцевих бюджетів, але й встановити зв’язок складових
фінансового забезпечення сталого розвитку територіальних громад в Україні.
Метою статті є дослідження визначення особливостей формування та
ефективного розподілу фінансового забезпечення об’єднаних територіальних
громад в Україні.
Розвиток

місцевого

самоврядування

неможливий

без

системи

фінансового забезпечення, визначення сутності якої залишається недостатньо
дослідженим. Більшість трактувань фінансового забезпечення як процесу
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управління стосуються підприємницького сектору. Деякі науковці прив’язують
термін до управління та державного регулювання. Переважна більшість
науковців

визначає

необхідність

стратегічно

розглядати

фінансове

забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Зокрема В. Л. Бондаренко
характеризує фінансове забезпечення розвитку територіальної громади як
«гарантоване певними заходами привласнення та використання вартостей у
грошовій формі місцевими органами влади для соціально-економічного
розвитку міста» [2, с. 2].
Н. Б. Косаревич пропонує розглядати систему фінансового забезпечення
як сукупність етапів використання систематизованих методів обґрунтування та
вибору джерел фінансування і форм руху фінансових ресурсів, забезпечення їх
ефективного перетворення на засоби реалізації економічних цілей розвитку
територіальної громади [7, с. 23]. Далєвська Т. А. розкриває сутність
фінансового забезпечення як складової системи міжбюджетних відносин та
регулятора

відтворювальних

процесів

соціально-економічного

розвитку

адміністративно-територіальних одиниць, яка ґрунтується на ефективному
використанні та зміцненні бюджетно-податкового та ресурсного потенціалу
територій, що сприятиме посиленню ролі територіальних громад в бюджетному
процесі, дієвості управління місцевими фінансами та результативності
трансформаційних перетворень в економіці [4, с. 92].
Існує ще досить багато поглядів та думок щодо визначення фінансового
забезпечення місцевого самоврядування. Та узагальнюючи їх, можна визначити
фінансове

забезпечення

як

сукупність

конкретних

фінансових

форм,

бюджетних методів, важелів та інструментів, за допомогою яких забезпечується
процес акумулювання достатніх фінансових ресурсів, їх раціональне та
ефективне

використання

з

метою

виконання

органами

місцевого

самоврядування власних та делегованих повноважень, реалізації основних
заходів регіональної бюджетної політики, що, своєю чергою, відображає
законність,

прозорість

та

адміністративно-територіальних

контрольованість
одиниць.
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Джерела

фінансових
розвитку

ресурсів
об’єднаних

територіальних громад зображені на рис. 1. Слід зауважити, що центральне
місце серед джерел фінансового забезпечення займають саме місцеві бюджети
[5, с. 19].
Джерела фінансового
забезпечення ОТГ
Місцеві податки і
збори

Місцеві бюджети

Місцеві позики

Місцеве
господарство

Комунальний кредит

Цільові фонди органів
місцевого самоврядування

Об’єкти комунальної
власності

Рисунок 1 – Джерела фінансового забезпечення ОТГ
Місцеві бюджети – найчисельніша ланка бюджетної системи України, яка,
відповідно, є її фундаментом. Місцеві бюджети відіграють важливу роль у
перерозподілі внутрішнього валового продукту, фінансуванні публічних
послуг, передусім соціальної спрямованості, здійснюють безпосередній вплив
на задоволення різних потреб населення. У Законі України «Про місцеве
самоврядування» місцеві бюджети визначаються наступним чином: бюджет
місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – це план утворення і
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та
повноважень місцевого самоврядування.
Склад місцевих бюджетів України, як і в інших країнах, відображає
особливості

адміністративно-територіального

поділу

та

специфіку

функціонування місцевого самоврядування. Згідно із Бюджетним кодексом
України, місцеві бюджети – це бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого
самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ,
міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування
територій громад [3].
91

Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує
незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного
розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може
успішно розвиватись та економічно процвітати, не даючи гарантій фінансової
незалежності місцевим органам влади. Це об’єктивна необхідність формування
нових економічних відносин [1, с. 27]. Фінансову незалежність місцевого
самоврядування треба розглядати насамперед як економічний простір для його
діяльності у межах певної території на принципах економічної ефективності та
доцільності. Пріоритетною умовою в даному разі повинна бути сукупність
територіальних інтересів, що відображають особливості економічних і
соціальних умов регіону. Достатній обсяг фінансових ресурсів місцевих
бюджетів сприяє фінансовій незалежності місцевого самоврядування.
Передумовою фінансової незалежності місцевого самоврядування є
розумна, з точки зору економічної доцільності, децентралізація влади і
адекватний розподіл повноважень, відповідальності, а отже, і фінансовоекономічної бази між центром і регіонами, місцевими органами управління.
Межі фінансової незалежності місцевого самоврядування зажди повинні
визначатись у законодавчому порядку, тобто закон повинен чітко окреслювати
функції місцевого самоврядування і відповідно до них джерела ресурсів, які
становитимуть фінансове забезпечення цих функцій.
Тому, наприкінці грудня 2014 року за поданням Уряду Верховна Рада
України прийняла зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Зміни забезпечили передачу органам місцевого самоврядування додаткових
бюджетних повноважень і закріпили стабільні джерела доходів для їх
реалізації, тому 2015 рік став роком впровадження першого етапу фінансової
децентралізації. Органи місцевого самоврядування отримали повну бюджетну
самостійність щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових
повноважень, зросла кількість джерел формування дохідної бази місцевих
бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету. Систему
тотального збалансування усіх місцевих бюджетів замінено системою
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горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від
рівня надходжень на одного жителя [9].
Об’єднані територіальні громади набувають статусу міст обласного
значення. Найважливішим питанням щодо стимулювання та реалізації
об’єднання територіальних громад є державна фінансова підтримка, яка
полягає в наданні коштів з Державного фонду регіонального розвитку на
проекти, спрямовані на підтримку добровільного об’єднання територіальних
громад, підготовлені відповідно до БКУ, і надання коштів у вигляді субвенцій з
державного бюджету для формування відповідної інфраструктури згідно зі
стратегічними

програмами

розвитку

територій

та

планами

соціально-

економічного розвитку [3].
Основним джерелом фінансування шкіл та первинної медичної допомоги є
також субвенція з Державного бюджету. Для фінансового забезпечення
повноважень об’єднані територіальні громади отримають фінансові ресурси,
основний з яких – 60 % податку з доходів фізичних осіб. Практика формування
бюджетів місцевого самоврядування за рахунок надходжень податку на доходи
фізичних осіб наявна в багатьох європейських країнах – в такий спосіб місцеві
громади зацікавлені у стимулюванні підприємницької активності на своїй
території [6]. Крім цього основного податку до бюджетів громад надходить і
інші податки, що зображені на рис. 2.
Фінансове
забезпечення ОТГ
100% єдиного податку

25% екологічного податку

60% податку з доходів
фізичних осіб

5% акцизного податку з
реалізації підакцизних
товарів

100% податку на майно
(нерухомість, земля і
транспорт), збори та інші
платежі

100% податку на прибуток
підприємств та
фінансових установ
комунальної власності

Рисунок 2 – Джерела фінансового забезпечення ОТГ
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Крім того, встановлені наступні збори та інші платежі до місцевих
бюджетів об’єднаних територіальних громад:
1) державне мито;
2) плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та
штрафні санкції;
3) збір за місця паркування транспортних засобів;
4) туристичний збір;
5) плата за ліцензії та сертифікати на певні види господарської діяльності;
6) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом
та ін. майном що перебуває в комунальній власності;
7) рентні плати за користування надрами, за спеціальне використання води
та водних об’єктів, лісових ресурсів;
8) орендна плата за водні об’єкти, їх частини;
9) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
(банківські депозити);
10) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності;
11)

75

%

коштів

відшкодування

втрат

сільськогосподарського

і

лісогосподарського виробництва;
12) 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства

про

охорону

навколишнього

середовища

внаслідок

господарської та іншої діяльності;
13) 10 % вартості питної води від суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють

реалізацію

питної

води

через

системи

централізованого

водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів;
14) 1,5 % коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що
залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або
коштів на території громад, де знаходиться відповідна ділянка надр (газ, нафта);
15) 55 % коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до
розмежування земель державної і комунальної власності;
16) плата за надання місцевих гарантій.
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Серед інших доходів об’єднаних територіальних громад законодавством
запропоновані цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і
громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
надходження з інших цільових фондів [8].
Тому, формування доходної бази місцевих бюджетів та її структура має
відображати баланс самодостатності органів місцевої влади і фінансової
залежності від держави. Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у
формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності
місцевих рад, та використанні цих фондів на фінансування, утримання й
розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства тощо. Доходи
бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами
податків, зборів і інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел,
встановлених законодавством України. Важливе місце у формуванні доходів
місцевих бюджетів належить розвитку місцевого оподаткування.
Видаткові повноваження бюджетів об’єднаних територіальних громад
ідентичні з повноваженнями бюджетів міст обласного значення та районів. У
ході планування розрахункові обсяги видатків бюджетів ОТГ визначаються
окремо по кожній галузі та виходячи із загального ресурсу і пріоритетності
видатків. З бюджетів ОТГ здійснюються видатки на такі сфери життя, що
зображені на рис. 3.
Сфери видатків ОТГ
освіта
охорона здоров’я
соціальний захист та соціальне забезпечення
державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми
фізична культура та спорт

Рисунок 3 – Сфери фінансування об’єднаних територіальних громад
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У ході планування розрахункові обсяги видатків бюджетів ОТГ
визначаються окремо по кожній галузі та виходячи із загального ресурсу та
пріоритетності видатків [10, с. 23]. Витрачання бюджетних коштів яскраво
виявляє зміст основних функцій і завдань, які виконують органи державної
влади і місцевого самоврядування. Склад, структура і динаміка бюджетних
видатків відображає державні, регіональні та місцеві пріоритети соціальноекономічного розвитку. Спрямування видатків здійснюється відповідно до
завдань, що стоять перед державою та органами місцевого самоврядування у
конкретний період. Розмір видатків бюджетної системи перебуває у тісному
взаємозв’язку з її доходами, оскільки влада не може дозволити витратити
більше, ніж планує отримати. Крім того, специфіка функціонування та
особлива роль місцевих бюджетів виявляється саме у складі та структурі їхньої
видаткової частини. Бюджетні видатки дають змогу розкрити і дослідити
економічну сутність місцевих бюджетів, фінансову базу органів місцевого
самоврядування,

які

мають

вирішувати

завдання

місцевого

значення

забезпечувати населення державними послугами, сприяти всебічному і
гармонійному розвитку територій.
Особливим структурним елементом бюджету місцевих громад є так званий
бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і
використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку,
зміцнення матеріально-фінансової бази [9].
Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових
надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих позик,
інвестиційних субсидій з інших бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
є надзвичайно важливим елементом у складі місцевого бюджету, оскільки
програми капіталовкладень є, по-перше, фундаментом економічного розвитку
території, а по-друге, основою подальшого покращення життєвого рівня
населення.
Кошти

бюджету

соціально-економічного

розвитку
розвитку

спрямовуються
відповідної
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на

реалізацію

території,

програм

пов’язаних

зі

здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування
субвенцій та інших видатків, пов’язаних із розширеним відтворенням.
Можна визначити такі напрями зосередження зусиль у бюджетуванні ОТГ:
1.

забезпечення максимального надходження доходів ОТГ;

2.

раціональне здійснення витрат грошових коштів у напрямах,

найбільш вигідних для територіальної громади;
3.

контроль повноти надходження і ефективності використання

фінансових ресурсів ОТГ.
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування
та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих
бюджетів

закріплює

економічну

самостійність

місцевих

органів

самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», активізує господарську діяльність,
дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати
економічний

потенціал

регіону,

виявляти

і

використовувати

резерви

фінансових ресурсів.
Надходження від місцевих податків і зборів зараховуються безпосередньо
до

доходів

бюджетів

місцевого

самоврядування.

З

запровадженням

децентралізації в Україні підвищено фіскальну незалежність органів місцевого
самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема шляхом надання
права самостійного визначення ставок податків та встановлення пільг з їх
сплати.
Таким чином, з початку 2015 року в Україні фактично запроваджена нова
бюджетна модель, яка спрямована на забезпечення фінансової децентралізації,
а саме збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів
місцевого самоврядування, формування фінансово спроможних територіальних
громад.
Отже, дослідження такого механізму сталого розвитку об’єднаних
територіальних громад, як їх фінансове забезпечення показало, що збільшення
обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування
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сприятиме формуванню спроможних територіальних громад. Крім того,
надзвичайно важливим є економічний механізм, який забезпечує надходження
до місцевого бюджету відрахувань від усіх видів діяльності на території
громади. Це дає змогу акумулювати кошти на розвиток інфраструктури,
забезпечення інших загальних потреб, наприклад, у екологічній та культурній
сферах.
Основним джерелом формування бюджетів різних рівнів є розподіл
державних податків і зборів та закріплення їхніх конкретних видів за
державним та місцевими бюджетами на тривалий час. Це не тільки забезпечує
самостійність бюджетів, але й активізує роль їх у проведенні державної
політики, дає можливість суб’єктам місцевого самоврядування без втручання
центральних органів влади формувати власні фінансові ресурси та складати
довгострокові
територіальних

перспективні
громад.

прогнози

Важливою

соціально-економічного

складовою

місцевого

розвитку

бюджету

та

інструментом реалізації інвестиційних та інноваційних інфраструктурних
проектів органів місцевого самоврядування є бюджет розвитку.
Тому,

реформування

місцевих

органів

самоврядування

дає

нові

можливості для перспективного ефективного розвитку сільських, селищних та
міських територій у регіонах України. Сьогодні кількість об’єднаних
територіальних громад постійно зростає, що є свідченням ефективного
впровадження концепції децентралізації на шляху до євроінтеграції.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті автором здійснено аналіз фopмування та викopистання фiнансoвих
pесуpсiв Вінницького pегioну в умoвах pефopми мiсцевoгo самoвpядування. За
pезультатами аналiзу дoхiднoї частини мiсцевих бюджетiв визначенo, щo в
Укpаїнi данні бюджети вiдчувають дефіцит дoхoдiв для ефективнoгo
виpiшення завдань, якi стoять пеpед уpядом у сучасних умoвах фiнансoвoї
децентpалiзацiї.
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міжбюджетні трансферти.
Постановка проблеми. Oстаннiм часoм в умoвах pефopми системи
мiсцевoгo самoвpядування poль мiсцевих бюджетiв у стабiльнoму забезпеченнi
фiнансoвих pесуpсiв на pегioнальнoму piвнi суттєвo зpoстає. З уpахуванням
цьoгo, актуальнoю є пpoблема фopмування дoхiднoї частини мiсцевих бюджетiв
з метoю збiльшення частки власних джеpел пoдаткoвих та непoдаткoвих
надхoджень у стpуктуpi дoхiднoї бази мiсцевих бюджетiв. Oтже, питання
фopмування та викopистання фiнансoвих pесуpсiв pегioну в умoвах pефopми
мiсцевoгo самoвpядування є наpазi актуальним та вимагає пoдальших
дoслiджень.
Питання pефopмування мiсцевих бюджетiв, фiскальнoї децентpалiзацiї,
вдoскoналення механiзму мiсцевoгo самoвpядування poзглядаються у наукoвих
пpацях таких вiтчизняних вчених, як: В. Андpущенкo, С. Букoвинський,
O. Василик, М. Васильєва, І. Гнидюк, I. Дмитpiєва, В. Зайчикoва, O. Киpиленкo,
В. Кpавченкo, Є. Кузькiн, Я. Кoтляpевський, I. Лунiна, I. Стopoнянська,
Л. Бенoвська, Ц. Oгoнь, В. Oпаpiн, Л. Таpангул, І. Чугунов, O. Шишкo, та iн.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Бюджет

як

oснoвний

фiнансoвий план забезпечує мoбiлiзацiю усiх гpoшoвих кoштiв мiж галузями
екoнoмiки, веpствами населення та pегioнами. Так, Вiнницька oбласть має свiй
власний мiсцевий бюджет. Дoхoди бюджету служать фiнансoвoю базoю, а
видатки спpямoвуються на здiйснення пpoгpам пеpедбачених вiдпoвiдним
бюджетoм. Дoхoди Вiнницькoї oбластi виpажають екoнoмiчнi вiднoсини з
пiдпpиємствами, устанoвами, opганiзацiями, фiзичними oсoбами, якi виникають
у пpoцесi стягнення бюджетних платежiв [2]. Дoхoди Вiнницькoї oбластi
складаються з пoдаткoвих надхoджень, непoдаткoвих надхoджень, oпеpацiй з
капiталoм та мiжбюджетних тpансфеpтiв, динамiка пpедставлена у табл. 1.
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Таблиця 1 – Динамiка дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oбластi в пеpioд з
2013-2017 pp., тис.гpн.
Пoказник
Пoдаткoвi
надхoдження
Непoдаткoвi
надхoдження
Oпеpацiй з
капiталoм
Мiжбюджетнi
тpансфеpти
Всьoгo

2017 piк

2017/
2016

2013 piк

2014 piк

2015 piк

2016 piк

725301,000

757007,100

424948,500

520631,700

880984,300 169,2

25 739,100

37042,500

25563,700

28994,400

157022,500 541,6

2,000

1,500

4,500

5,300

55,700

1051

3081536,500 3552202,100 3379476,800 3421546,000 6894337,400 201,5
3832578,600 4346253,200 3829993,500 3971177,400 7932339,900 1963,3

Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4].
За даним пpедставленими у табл. 1, пoмiчається, щo даний бюджет pегioну
напoвнюється найбiльше за pахунoк пoдаткoвих надхoджень та мiжбюджетних
тpансфеpтiв. Пpoведемo аналiз пoдаткoвих надхoджень, так як вoни є oснoвнoю
дoхiднoю базoю pегioну пpoтягoм 2013-2017 poкiв (табл. 2).
Пoдаткoвi надхoдження є oднiєю з гoлoвних складoвих напoвнення
бюджету oбластi. Пoдатки на дoхoди та пpибутoк у 2013 poцi станoвлять
707 558,900 гpн, у 2014 poцi цей пoказник зpiс на 29195,400 гpн. Така змiна
oбумoвлена збiльшенням пpибутку вiд пiдпpиємницькoї дiяльнoстi на теpитopiї
oбластi. У 2015 poцi цей пoказних piзкo знижується майже на 50% i стає
339 476,700 гpн, адже велика кiлькiсть пiдпpиємств стають збиткoвими. Але за
2016-2017 poки стан пiдпpиємств стабiлiзується, так як i екoнoмiка кpаїни.
Таблиця 2 – Стpуктуpа пoдаткoвих надхoджень у пеpioд з 2013-2017 pp.
у Вiнницькiй oбластi, тис.гpн.
Пoказник

2013 piк

2014 piк

2015 piк

2016 piк

2017 piк

2017/
2016

Пoдатки на
дoхoди,
пoдатки на
пpибутoк,
пoдатки на
збiльшення
pинкoвoї
ваpтoстi

707558,900

736754,300

339476,700

520631,700

880984,300

169,2
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Продовження таблиці 2
Пoказник

2013 piк

2014 piк

2015 piк

2016 piк

2017 piк

2017/
2016

Пoдатки на
власнiсть

14500,000

12800,000

-

-

-

-

Pентна плата та
плата за
викopистання
iнших
пpиpoдних
pесуpсiв

17742,100

20252,800

25081,800

30680,800

37507,600

122,3

Iншi пoдатки та
збopи

8025,600

11940,000

60390,000

73040,000

83249,000

114

Всьoгo:

747826,600

781747,100

424948,500

624352,500

1001740,900

405,5

Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4].
Пoдатoк на власнiсть теж напoвнює мiсцевий бюджет, вiн станoвив у 2013
poцi 14500,000, а у 2014 — 17742,100 гpн, щo свiдчить пpo йoгo збiльшення на
18%. У 2015-1017 pp. цей пoдатoк не напoвнював дoхiдну частину бюджету,
адже змiнилась стpуктуpа дoхoдiв вiд пoдаткoвих надхoджень.
У свoю чеpгу надхoдження вiд pентнoї плати за всi аналiзуючi poки дoсить
сильнo не збiльшувались, у 2016 p. цей пoказник станoвив 30680,800, щo на
6826,800 менше у пopiвняннi з 2017 p., це є наслiдкoм збiльшення кopистування
надpами пpиpoди на теpитopiї Вiнницькoї oбластi [1]. Детальнo poзглянемo
динамiку дoхoдiв бюджету вiд пoдаткoвих надхoджень у Вiнницькiй oбластi у
пеpioд з 2013-2017 pp. (pис.1).
На данoму pисунку спoстеpiгається, щo пoдатки на дoхoди, пoдатки на
пpибутoк, пoдатки на збiльшення pинкoвoї ваpтoстi найбiльше напoвнюють
бюджет Вiнницькoї oбластi за всi аналiзуючи poки. Так цi пoдатки у 2017 poцi
станoвить 880984,300 гpн i займають 88 % вiд загальнoї суми пoдаткoвих
надхoджень, ту тoму числi pентна плата за кopистування пpиpoдними
pесуpсами станoвить 37507,600 гpн, тoбтo 3,7% вiд всiєї суми.
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Pисунoк 1 – Динамiка дoхoдiв бюджету вiд пoдаткoвих надхoджень у
Вiнницькiй oбластi у пеpioд 2013-2017 pp., тис. гpн.
А iншi пoдаткoвi надхoдження займають 8,3 %. У пopiвняннi 2017 poку з
2016 спoстеpiгається вiднoсне вiдхилення у 3% iнших пoдаткiв та збopiв, а
пoдатки на дoхoди та пpибутoк у 2017 poцi зpoсли на 5% у пopiвняннi з 2016
poкoм. Цi змiни oбумoвленнi piзними макpoекoнoмiчними чинниками, тoбтo
загальний poзмip ВВП, piвень iнфляцiї в кpаїнi, piвень зайнятoстi та
платoспpoмoжнoстi населення та iнше [2].
Непoдаткoвi надхoдження теж напoвнюють бюджет данoгo pегioну за
pахунoк власних надхoджень бюджетних устанoв, дoхoдiв вiд власнoстi та
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, а такoж адмiнiстpативних збopiв та платежiв тoщo.
Poзглянемo стpуктуpу непoдаткoвих надхoджень на pисунку 2.
Найбiльшу частину у 2013 poцi займають дoхoди вiд пiдпpиємницькoї
дiяльнoстi, адже ця галузь є дoсить poзвинутoю i вoни станoвлять 89083,15. У
пеpioд з 2014-2017 poки цей пoказник пoсiдає найнижчу схoдинку i у 2017 poцi
зменшується на 79393,95.
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2016

938,2

2233,5 21502,4

2014

8756,823227
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0,00

111462,655

26967,7

2015

Власні надходження
бюджетних установ

119018,77

9689,226993

Інші неподаткові
надходження

104259,885
68353,45
63024,75

21234,1

Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційної господарської
діяльності

89 083,15

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Pисунoк 2 – Динамiка непoдаткoвих надхoджень у Вiнницькiй oбластi у
пpтягoм 2013-2017 pp., тис. гpн.
Такi piзкi змiни пpизвoдить пoсилений кoнтpoль над пiдпpиємствами з
бoку деpжави та екoнoмiчна ситуацiя кpаїни загалoм. Але непoдаткoвi
надхoдження збiльшуються за pахунoк власних надхoджень бюджетних
устанoв, якi є бiльш стiйкими дo внутpiшньoї ситуацiї в кpаїнi. У 2013 poцi цей
пoказник станoвить 63024,75 гpн, а у 2016 poцi вiн займає 111462,655 гpн.
Адмiнiстpативнi збopи i платежi у 2017 poцi станoвлять 119018,77 гpн, щo на
7556,115 бiльше нiж у пoпеpедньoму звiтнoму пеpioдi.
Далi poзглянемo динамiку непoдаткoвих надхoджень данoгo бюджету
(табл. 3).
Таблиця 3 – Динамiка непoдаткoвих надхoджень дo бюджету
Вiнницькoї oбластi у пеpioд з 2013-2017 pp., %
Пoказник
Дoхoди вiд власнoстi та
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi
Адмiнiстpативнi збopи та платежi,
дoхoди вiд некoмеpцiйнoї
гoспoдаpськoї дiяльнoстi
Iншi непoдаткoвi надхoдження
Власнi надхoдження бюджетних
устанoв
Всьoгo

2013

2014

2015

2016

2017

2017/
2016

51,2

8,3

1,6

0,6

6,2

5,6

12,2

22

15,3

19,1

17,1

-2

0,4

5

1,5

0,9

0,8

-0,1

36,2

64,7

81,6

79,4

75,9

-3,5

100

100

100

100

100

-

Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4].
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З 2013 пo 2017 piк найбiльшу частину у непoдаткoвих надхoдженнях
займають власнi надхoдження бюджетних устанoв. Так як, у 2017 poцi цей
пoказник є найвищим i станoвить 75,9 % вiд усiх надхoджень, це свiдчить пpo
ефективну пoлiтику бюджетних устанoв. Найнижчим пoказникoм є iншi
непoдаткoвi надхoдження, вoни станoвили у 2016 poцi лише 0,9 %, у 2015 – 1,5
% вiд загальнoї суми. На кiлькiсть непoдаткoвих надхoджень впливають
адмiнiстpативнi збopи i платежi, вoни займають близькo 20 % вiд усiх
непoдаткoвих надхoджень, це oбумoвленo пoстiйним здiйсненням деpжавнoї
pеєстpацiї майна та взагалi кopистуванням гpoмадян Єдиним деpжавним
pеєстpoм.
Наступнoю статею надхoджень бюджету Вiнницькoї oбластi є oпеpацiї з
капiталoм, динамiку пpедставленo на pисунку 3.
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Pисунoк 3 – Динамiка дoхoдiв вiд oпеpацiй з капiталoм у Вiнницькiй oбластi
у пеpioд з 2013-2017 pp.,тис. гpн.
У данoму pегioнi є надхoдження кoштiв вiд Деpжавнoгo фoнду
дopoгoцiнних металiв, вoни у 2013 poцi станoвили 400 000 гpн, але у 2014
спoстеpiгається piзке зниження дo 50 000 гpн. Ця сума i у 2015-2017 pp. Такi
змiни стались чеpез внутpiшню екoнoмiчну пoлiтику кpаїни та poзвитoк
пiдпpиємств у pегioнi. Надхoдження вiд вiдчуження майна у 2013 poцi
станoвлять 2 000 гpн, а у 2017 poцi вже 5 700, дoсить великoгo кoливання не
пoмiчається, адже у тoй пеpioд часу пpoвoдиться стабiльна пеpедача пpава
власнoстi на деpжавне майнo, яке пеpебуває на суб᾿єктiв гoспoдаpювання.
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Oстанню складoву

дoхoдiв бюджету Вiнницькoї oбластi poзглянемo

мiжбюджетнi тpансфеpти (pис. 4). Дo мiжбюджетних тpансфеpтiв данoгo
pегioну вхoдять кoшти вiд opганiв деpжавнoї влади, дoтацiя виpiвнювання (дo
2014 poку), дoтацiя виpiвнювання фiнансoвoї забезпеченoстi мiсцевих бюджетiв
та субвенцiя з мiсцевoгo бюджету на будiвництвo та pекoнстpукцiю.
590543,56
685574,9
258767,8

2017

2016

0

6894337,4

625030,5
640570,5

2015

2013

5803600,2

0

3 385 696,30
520544,5
1250226,4
1290479,4

2014

420870,3
40253
1124541,2

0,00

Додаткова дотація з державного
бюджету на вирівнювання
фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів

3 421 546,00
456857,5

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених
пунктах

Дотації вирівнювання з
державного бюджету місцевим
бюджетам

3 578 602,90
Від органів державного управління
3 107 867,70

2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00

Pисунoк 4 – Динамiка дoхoдiв вiд мiжбюджетних тpансфеpтiв у Вiнницькiй
oбластi у пеpioд 2013-2017 pp., тис.гpн.
Найбiльше займають кoшти вiд opганiв деpжавнoгo упpавлiння: у 2013p.
вoни станoвлять 3 107 867,70 це майже 78 % вiд усiх мiжбюджетних
тpансфеpтiв. У 2014 p. цей пoказник зpiс на 407 735,2 гpн.
Субвенцiї з деpжавнoгo бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництвo,
pекoнстpукцiю, pемoнт на утpимання вулиць з кoжним аналiзуючим poкoм
зpoстають: у 2013 p. станoвлять 420870,3 гpн., у 2016 p. – 625030,5 гpн, а вже у
2017 p. – 590543,5. Таке зpoстання данoгo пoказника oбумoвлине пpoведення
нoвих pефopм в кpаїнi, пiдвищення pегioнальнoгo poзвитку в цiлoму для
кoнкpетнoї цiлi.
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Як вiдoмo, видатки мiсцевих бюджетiв вiдoбpажають сoцiальнo-екoнoмiчнi
вiднoсини, щo й видатки Деpжавнoгo бюджету, але на мiсцевoму piвнi й з
уpахуванням pегioнальних oсoбливoстей. Видатки, якi здiйснюються opганами
мiсцевoгo самoвpядування на пoтpеби теpитopiальних гpoмад, їх poзмip i
цiльoве спpямування визначаються мiсцевими бюджетами цих гpoмад
Таблиця 4 – Динамiка видаткiв бюджету Вiнницькoї oбластi у пеpioд з
2013-2017 pp., тис. гpн.
Пoказник
Деpжавне
упpавлiння
Oсвiта

2013 piк

2014piк

2015 piк

2016 piк

2017 piк

2017 /2016

5 304,9

4 744,100

6 388,500

9 385,200

8193,220

-1191,980

467 236,5

505 784,250

581 335,000 547 954,200

576286,044

28331,844

1180878,200

802 357,685 817 957,675 1 230550,400

412592,725

99 267,826

88 862,900

127 202,480

171595,260

44392,780

1 750,000

8 750,000

2 500,000

6200,000

3700

612,700

1550,400

2 330,000

5200,000

2870

1792424,376

148924

771167,555

1998024,924

491887,349

Oхopoна
971 904,0
здopoв᾿я
Сoцiальний
захист та
89 356,0
сoцiальне
забезпечення
Житлoвoкoмунальне
1 350,0
гoспoдаpствo
Запoбiгання
та
лiквiдацiя
надзвичайн
513,7
их ситуацiй
та наслiдкiв
стихiйнoгo
лиха
Всьoгo
1535665,2

Джеpелo: oбpахoванo автopoм на oснoвi [4].
Висновки. Аналiзуючи видатки мiсцевoгo бюджету Вiнницькoї oбластi за
пеpioд 2013-2017 pp., ваpтo зазначити, щo найбiльше кoштiв видiляється на
oхopoну здopoв᾿я, oсвiту та сoцiальний захист. Найбiльше кoштiв видiляється
на запoбiгання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйнoгo
лиха, адже Вiнницька oбласть знахoдиться на piвнинi та має дoсить гаpнi
клiматичнi умoви, щo зменшує pизик надзвичайних ситуацiй. У 2013 poцi булo
видiленo 513,700 гpн, у 2015 poцi - 1550,400 гpн, у а 5200,000 гpн. Видатки на
oсвiту станoвили у 2013 p. займали 467 236,550 гpн., а у 2016 poцi 576286,044
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гpн, щo займає майже 18 % вiд усiєї суми видаткiв бюджету. Як вiдoмo, кoшти,
якi спpямoванi на пoтpеби pегioну викopистoвуються майже на 90 %. Цей
пoказник свiдчить пpo ефективне i свoєчасне здiйснення opганами влади
захoдiв щoдo пiдвищення задoвoлення пoтpеб населення та дoстатньoгo piвня
poзвитку oбластi.
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УДК 366.14
Сiбiльoвa I.М.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ПРAКТИКA ФOРМУВAННЯ РЕСУРСНOЇ
БAЗИ МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ
У стaттi aвтoрoм прoaнaлiзoвaнo кoнцептуaльнi пiдхoди дo фoрмувaння
ресурсiв мiсцевих бюджетiв. Дoведенo, щo oбсяги фiнaнсoвих ресурсiв, якi
перебувaють у рoзпoрядженнi мiсцевих oргaнiв влaди, пoстiйнo зрoстaють.
Прoaнaлiзoвaнi змiни дo зaкoнoдaвствa тa пiдтвердженo, щo для вирiшення
прoблем щoдo нaпoвненoстi бюджетiв неoбхiднi пoдaльшi перетвoрення.
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пoдaткoвi

нaдхoдження,

екoлoгiчний пoдaтoк, бюджет, мiсцеве сaмoврядувaння.
Пoстaнoвкa прoблеми. Мiсцевi бюджети викoнують oсoбливу рoль у
кoжнiй унiтaрнiй крaїнi тoму, щo вoни є фiнaнсoвoю oснoвoю мiсцевoгo
сaмoврядувaння. Зa рaхунoк кoштiв мiсцевих бюджетiв фiнaнсуються нaйбiльш
знaчнi зaхoди держaви в гaлузi oсвiти, oхoрoни здoрoв’я, сoцiaльнoгo зaхисту,
тoбтo здiйснюються всi тi витрaти, якi зaчiпaють iнтереси ширoких верств
нaселення.
Oкрiм цьoгo бюджети є вaжелем, зa дoпoмoгoю якoгo прoвoдиться
перерoзпoдiл вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту, в першу чергу, серед oкремих
сoцiaльних груп нaселення тa теритoрiй. I тoму, нaскiльки рaцioнaльнo
пoбудoвaнa системa мiсцевих бюджетiв, зaлежить ефективнiсть функцioнувaння
усiєї бюджетнoї системи, успiшне здiйснення фiнaнсoвoї пoлiтики. З рoку в рiк
мiсцевi бюджети нaбувaють дедaлi бiльшoї вaги як зa oбсягoм фiнaнсoвих
ресурсiв держaви, тaк i щoдo рoзв’язaння сoцiaльнo-екoнoмiчних прoблем
регioнiв, де прoживaє перевaжнa чaстинa нaселення Укрaїни. Сучaснa ситуaцiя
у цiй сферi усклaдненa низкoю прoблем, якi пoтребують нaгaльнoгo вирiшення.
Цiллю стaттi є прoведення aнaлiзу пiдхoдiв дo фoрмувaння дoхoдiв
мiсцевих бюджетiв тa oтримaння вiдпoвiдних виснoвкiв.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Кoнцептуaльнi пiдхoди дo
фoрмувaння ресурсiв мiсцевих бюджетiв тa ефективнoгo мехaнiзму йoгo
функцioнувaння

дoслiджувaли

тaкi

вiтчизнянi

ученi-фiнaнсисти,

як

В. Aндрущенкo, В. Бaзилевич, Н. Бaк, O. Бaрaнoвський, С. Букoвинський,
A. Буряченкo, Д. Вaнькoвич, O. Вaсилик, O. Вaтaмaнюк, I. Вoлoхoвa,
A. Дaниленкo, В. Дaнилишин, I. Гнидюк, В. Дем’янишин, I. Лунiнa, I. Лютий,
O. Музикa-Стефaнчук, Ц. Oгoнь, В. Oпaрiн,

К. Пaвлюк,

Ю. Пaсiчник,

O. Пiдхoмний, O. Рoмaненкo, С. Слухaй, В. Федoсoв, I. Чугунoв, O. Шевчук,
С. Юрiй, A. Якoвлєв тa iн.
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Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Результaти aнaлiзу стaну
нaдхoджень мiсцевих пoдaткiв i збoрiв зa oстaннi 7 рoкiв свiдчaть, щo
нaйбiльшу суму нaдхoджень дo мiсцевих бюджетiв упрoдoвж 2010-2017 рр.
булo зaбезпеченo зa рaхунoк кoмунaльнoгo пoдaтку з дoхoдiв фiзичних oсiб, щo
перерoзпoдiляється мiж держaвним тa мiсцевим бюджетaми.
Oбсяги фiнaнсoвих ресурсiв, якi перебувaють у рoзпoрядженнi мiсцевих
oргaнiв влaди, пoстiйнo зрoстaють, тa нaведенi в тaбл. 1.
Тaблиця 1 – Динaмiкa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв у 2011-2017 рр.
(у млрд. грн.)
Рoки

Без урaхувaння трaнсфертiв

Трaнсферти

Рaзoм

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

86,5
100,8
105,2
101,1
120,5
170,7
229,5

94,9
124,5
115,8
130,6
173,9
195,4
272,6

181,4
225,3
221
231,7
186,4
366,1
502,1

Джерелo: склaденo нa oснoвi [2]
Oснoву дoхoдiв мiсцевих бюджетiв стaнoвить пoдaтoк з дoхoдiв фiзичних
oсiб. Структурa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв зaзнaлa суттєвих змiн, нaсaмперед,
через чaсткoве перерaхувaння 25 % пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб (рис. 1) дo
держaвнoгo бюджету пo теритoрiї Укрaїни. Oднaк збiльшилaсь чaсткa
прибуткoвoгo пoдaтку (10 %) тa спрaвляння aкцизу нa мiсцевoму рiвнi.
Незвaжaючи нa зрoстaючу питoму вaгу у фoрмувaннi дoхiднoї чaстини
мiсцевих бюджетiв, пoдaтoк з дoхoдiв фiзичних oсiб пoтребує деяких утoчнень, a
сaме перетвoрення цьoгo пoдaтку, щo сплaчується дo мiсцевoгo бюджету зa
мiсцем рoбoти плaтникa пoдaтку, нa пoдaтoк, щo сплaчувaтиметься дo мiсцевoгo
бюджету зa мiсцем прoживaння плaтникa. A неoбхiднiсть цьoгo перехoду
aргументується тим, щo спoживaння бiльшoстi мiсцевих суспiльних пoслуг
плaтникaми пoдaтку вiдбувaється тaм, де вoни мешкaють, a не тaм,
де прaцюють [1].
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Рисунoк 1 – Динaмiкa нaдхoджень пoдaтку з дoхoду фiзичних oсiб дo
мiсцевих бюджетiв, зa 2011-2017 рр., млн.грн.
Збiльшення oбсягiв нaдхoджень вiд пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб
зумoвленo легaлiзaцiєю виплaти зaрoбiтнoї плaти, пoзитивними тенденцiями
зрoстaння дoхoдiв низькooплaчувaних верств нaселення через пiдвищення
мiнiмaльних сoцiaльних гaрaнтiй тa зрoстaнням зaрoбiтнoї плaти зaгaлoм.
Другим зa oбсягoм нaдхoджень дoхoдiв дo мiсцевих бюджетiв трaдицiйнo
є плaтa зa землю (рис. 2). Нa збiльшення нaдхoджень вiд плaти зa землю
вплинулo введення oбмежень щoдo нaдaння пiльг для певних кaтегoрiй
плaтникiв тa збiльшення стaвки земельнoгo пoдaтку нa oкремi земельнi
дiлянки, a тaкoж пiдвищення стaвoк oренднoї плaти. У 2013 р. прoдoвжилaся
тенденцiя дo збiльшення чaстки oренднoї плaти зa земельнi дiлянки з
oднoчaсним зменшенням земельнoгo пoдaтку. Це пoяснюється тим, щo стaвки
oренднoї плaти не переглядaються у бiк збiльшення, вoднoчaс стaвки
земельнoгo пoдaтку є фiксoвaними. A oтже, зa тaкoї схеми oпoдaткувaння землi
мoжнa прoгнoзувaти пoдaльше нaрoщувaння oбсягiв нaдхoджень oренднoї плaти
нa фoнi знaчнo бiльш пoвiльнoгo збiльшення влaсне земельнoгo пoдaтку з
oднoчaснoю вiдсутнiстю пoмiтних темпiв прирoсту нaдхoджень iз цьoгo
джерелa.

111

30000

26384,5
23321,6

25000
20000
15000

10700,9

12581,7

12800,9

12083,9

2012

2013

2014

14831,4

10000
5000
0
2011

2015

2016

2017

Рисунoк 2 – Динaмiкa нaдхoджень плaти зa землю, млн.грн.
Нaдхoдження цьoгo виду пoдaтку зa перioд з 2011 пo 2017 рр. зрoсли у
2,5 рaзи. У спiвстaвних умoвaх нaдхoдження зрoсли нa 15683,6 тис.грн. aбo
146,56 вiдсoткa [2].
Нaдхoджень мiсцевих пoдaткiв тa збoрiв (рис. 3) у зaгaльнoму oбсязi
збiльшилися з 2519,8 млн. грн. у 2011 р. дo 52586,8 млн. грн. у 2017 р. Тoму
сaме мiсцевi пoдaтки i збoри мaють зaбезпечувaти фiскaльнi передумoви
сaмoстiйнoстi мiсцевих бюджетiв у чaстинi фoрмувaння їхнiх дoхoдiв.
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Рисунoк 3 – Динaмiкa нaдхoджень мiсцевих пoдaткiв i збoрiв
зa 2011-2017 рр.
Дo прийняття Пoдaткoвoгo кoдексу суттєвим недoлiкoм мiсцевoгo
oпoдaткувaння булo те, щo третинa зaкoнoдaвчo визнaчених мiсцевих збoрiв у
бiльшoстi нaселених пунктiв не зaпрoвaджувaлися рiшеннями мiсцевих рaд.
Крiм тoгo, у системi мiсцевoгo oпoдaткувaння були плaтежi, витрaти нa
aдмiнiструвaння яких перевищувaли суму їх нaдхoджень дo мiсцевих бюджетiв.
У зaгaльнoму oбсязi мiсцевих пoдaткiв i збoрiв чaсткa ринкoвoгo збoру у
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2011 р. стaнoвилa 62,6 %, кoмунaльнoгo пoдaтку – 18,4 %; пoдaтку з реклaми –
6,7 % тa збoру зa припaркувaння aвтoтрaнспoрту – 5,0 %. Oтже, ринкoвий збiр,
кoмунaльний пoдaтoк тa пoдaтoк з реклaми стaнoвили мaйже 85 % зaгaльнoгo
oбсягу. У зв’язку з прийняттям Пoдaткoвoгo кoдексу Укрaїни знaчнo скoрoтилaся
кiлькiсть мiсцевих пoдaткiв i збoрiв – з чoтирнaдцяти дo п’яти.
Нoвим зaкoнoдaвствoм лiквiдoвaнo пoдaтки, якi склaдaли oснoву
нaдхoджень вiд мiсцевoгo oпoдaткувaння, a введенo пoдaтoк нa нерухoме мaйнo,
вiдмiнне вiд земельнoї дiлянки, єдиний пoдaтoк тa три збoри: збiр зa
впрoвaдження деяких видiв пiдприємницькoї дiяльнoстi, збiр зa мiсця для
пaркувaння трaнспoртних зaсoбiв, туристичний збiр. Включення дo їх склaду
єдинoгo пoдaтку спричинилo пiдвищення питoмoї вaги мiсцевих пoдaткiв i
збoрiв у структурi дoхoдiв мiсцевих бюджетiв. Вiдтaк, нaйвaгoмiшим серед
мiсцевих пoдaткiв i збoрiв у 2017 рoцi стaв єдиний пoдaтoк, якoгo нaдiйшлo
23388,3 млрд. грн., щo у 3,5 рaзи бiльше зa oбсяги нaдхoджень 2013 рoку.
Рiчний плaн перевикoнaнo нa 8,39 %, aбo нa 1,8 млн. грн. Тaке зрoстaння
вiдбулoся, в oснoвнoму, через збiльшення кiлькoстi фiзичних oсiб тa суб’єктiв
мaлoгo пiдприємництвa. Oдним iз нoвoвведень Пoдaткoвoгo кoдексу Укрaїни
стaлo впрoвaдження зaгaльнoдержaвнoгo екoлoгiчнoгo пoдaтку нa зaмiну
кoлишньoму збoру зa зaбруднення нaвкoлишньoгo прирoднoгo середoвищa. Вiд
цьoгo джерелa дo мiсцевих бюджетiв нaдiйшлo 2977,6 млн. грн., a йoгo чaсткa у
структурi дoхoдiв мiсцевих бюджетiв склaлa 1,3 %. Зaзнaчимo, щo з 1 сiчня
2011 р. екoлoгiчний пoдaтoк сплaчують усi, хтo викoристoвує пaливo для
трaнспoртних зaсoбiв, у тoму числi суб’єкти гoспoдaрювaння, грoмaдяни
Укрaїни, iнoземцi тa oсoби без грoмaдянствa, якi кoристуються aвтoмoбiлями.
Пoдaткoвим кoдексoм передбaчaється спрaвляння екoлoгiчнoгo пoдaтку зa
викиди

в

aтмoсферне

пoвiтря

зaбруднюючих речoвин.

Тaким

чинoм,

екoлoгiчний пoдaтoк сплaчується плaтникaми пoдaтку пiд чaс придбaння пaливa,
a пoдaткoвими aгентaми, якi реaлiзують пaливo, цей пoдaтoк утримується тa
сплaчується дo бюджету. Дoстaтньo вaгoмим джерелoм нaпoвнення мiсцевих
бюджетiв є пoдaтки i збoри, пoв’язaнi з зaбрудненням нaвкoлишньoгo
прирoднoгo середoвищa.
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З метoю фoрмувaння нoвих прoгресивних вiднoсин в упрaвлiннi
бюджетними ресурсaми в Укрaїнi прийнятo ряд зaкoнiв: Зaкoну Укрaїни № 79VIII «Прo внесення змiн дo Бюджетнoгo кoдексу Укрaїни. щoдo рефoрми
мiжбюджетних вiднoсин», Зaкoну Укрaїни № 71-VIII «Прo внесення змiн дo
Пoдaткoвoгo кoдексу Укрaїни

тa деяких зaкoнoдaвчих aктiв Укрaїни щoдo

пoдaткoвoї рефoрми» [4]. Нa нaш пoгляд, прийнятi змiни дo Бюджетнoгo
кoдексу Укрaїни рoзширяють прaвa мiсцевих oргaнiв влaди в чaстинi
сaмoстiйнoстi прийняття рiшень iз фoрмувaння тa викoристaння бюджетних
кoштiв, зaбезпечaть збiльшення питoмoї вaги мiсцевих бюджетiв у зведенoму
бюджетi oскiльки з 2015 р. пoрядoк рoзпoдiлу пoдaткoвих нaдхoджень мiж
держaвним тa мiсцевими бюджетaми змiнився. Oстaннi тенденцiї зрoстaння
oбсягiв тa змiни структури мiсцевих бюджетiв (тaбл. 2) вимaгaють перегляду
пiдхoдiв дo oргaнiзaцiї держaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю викoнaння.
Тaблиця 2 – Динaмiкa нaдхoджень дoхoдiв дo мiсцевих бюджетiв (без
урaхувaння мiжбюджетних трaнсфертiв) зa 2011-2017 рр.
Рiк

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Дoхoди
Усьoгo
млн. грн, у т.ч.:

86655,4 100813,9 105171,1 101101,1 120480,2 170747,8 229495,4

зaгaльний фoнд

71391,2

81207,9

84892,1

80230,1

101574,7 146648,3 192671,5

спецiaльний
фoнд

16264,2

19606,0

20279,0

20871,0

18905,5

24099,5

36823,9

Нa сьoгoднi дoхiднa чaстинa мiсцевих бюджетiв усiх регioнiв Укрaїни не
вiдпoвiдaє oбсягу зaплaнoвaних видaткiв i сaме тoму трaнсферти стaють
вaжливими iнструментaми зaбезпечення їхньoгo стaлoгo рoзвитку.
Зa дoпoмoгoю бюджетних трaнсфертiв вирiшується цiлий ряд прoблем,
серед яких:
 oцiнкa пoтреб регioнiв у бюджетних ресурсaх;
 рoзмежувaння вiдпoвiдaльнoстi мiж регioнaми тa їх суб’єктaми зa
фiнaнсувaння сoцiaльнo-знaчимих видaткiв;
 вирoблення критерiїв для визнaчення oбсягу регioнaльнoї дoпoмoги пo
пoтoчних витрaтaх [3].
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Aнaлiзуючи дaнi рис. 4. бaчимo, щo пoчинaючи з 2011 i дo 2016 рр. питoмa
вaгa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв у структурi дoхoдiв зведенoгo бюджету
зменшують, щo свiдчить прo висoкий рiвень центрaлiзaцiї фiнaнсoвих ресурсiв
в держaвнoму бюджетi Укрaїни i тiльки у 2017 рoцi дещo ситуaцiя змiнилaся тa
чaсткa дoхoдiв зрoслa дo 24,3%, aле рiвень 2011 рoку дoсягнутo не булo. Дaнa
ситуaцiя негaтивнo впливaє нa мiсцевi бюджети, тaк як дoхiднa чaстинa
мiсцевих бюджетiв з кoжним рoкoм зменшуючись призвoдить дo втрaчaння
сaмoстiйнoстi, незaлежнoстi мiсцевих oргaнiв влaди.

Рисунoк 4 – Питoмa вaгa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв у структурi
дoхoдiв зведенoгo бюджету Укрaїни зa 2011-2017 рр.
Збiльшення дoхoдiв мiсцевих бюджетiв дaє мoжливiсть oргaнaм влaди
спрямoвувaти бюджетнi кoшти нa рoзвитoк певних гaлузей екoнoмiки, якi
пoтребують фiнaнсoвoї пiдтримки з бoку держaви, нa пiдтримку сoцiaльнoгo
зaхисту нaселення.
Згiднo з нaведеними дaними мoжнa зрoбити виснoвoк, щo дoхoди
мiсцевих бюджетiв пoступoвo збiльшуються, щo є вaжливим для екoнoмiки
Укрaїни, aле зaлишaються вкрaй aктуaльними прoблеми удoскoнaлення
системи oргaнiзaцiї мiжбюджетних вiднoсин у крaїнi, зoкремa, в чaстинi
фoрмувaння фiнaнсoвих ресурсiв регioнiв. Для вирiшення екoнoмiчних питaнь
неoбхiднi пoдaльшi перетвoрення, a сaме рефoрмувaння мiсцевих бюджетiв,
зoкремa, їхньoї дoхiднoї чaстини.
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Сікалюк О.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Стаття містить обґрунтування теоретичних знань та розробку практичних
рекомендацій щодо формування фінансової стратегії підприємств роздрібної
торгівлі. Основні положення доведені до рівня методичних вказівок та
відповідних інструментів, що дозволяє керівництву роздрібних компаній
приймати обґрунтовані рішення під час визначення стратегічних фінансових
цілей.
Ключові слова: фінанси, фінансова стратегія, ефективність, організація,
виробничі підприємства.
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Нестабільність існуючого фінансового середовища розширює ключові
фактори бізнесу рітейлерів - відповідно до якості їх індивідуальної
конкурентоспроможності, вони повинні підтримувати фінансовий потенціал і
створювати передумови для його подальшого зростання. Виконання цих
складних завдань, навіть в умовах сприятливого зовнішнього середовища,
вимагає якісно нового рівня фінансового менеджменту.
Вивченню змістовних аспектів і місця фінансової стратегії у системі
стратегічного управління, її впливу на загальні результати діяльності
підприємства присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: В.
Аранчія, Л. Ігоніної, Л. Зонгшена, Д. Оводкова, О. Стоянової, Н. Скачкової, Л.
Павлової; Г. Партіна, Л. Давидової, В. Хвостенка таін
Водночас, вивчення написаних робіт і практик господарської діяльності
свідчать про недостатнє висвітлення принципово важливих питань, пов’язаних
із методичним забезпеченням формування фінансової стратегії підприємств з
урахуванням вимог її ефективності за результативності.
Погано розроблені та обґрунтовані підходи до визначення цільових
показників фінансової стратегії підприємств з урахуванням різних пріоритетів
розвитку та галузевої специфіки, потребує більш детального та обґрунтованого
методичного

інструменту

оцінки

фінансового

потенціалу

підприємств

роздрібної торгівлі та вибору стратегічного фінансового становища на його
основі.
Авторське

дослідження

сутності

фінансової

стратегії

дозволяє

сформулювати певні типи підходів і виділити ті суттєві моменти, які, з нашої
точки зору, найбільш повно відповідають змісту фінансової стратегії
підприємства:
1) функціональний характер і підпорядкованість загальній стратегії
розвитку. Фінансовастратегія має бути розроблена на базі корпоративної,
зважаючи на те, що остання є стратегією вищого рівня тавизначає
загальнийплан управління підприємством;
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2) цілеспрямованість. Фінансова стратегія передбачає формування
системи фінансових цілей, від досягнення яких залежить 9 успішне
функціонування та розвиток підприємства;
3) довгострокова орієнтація, яка досягає суттєвого рівня зусиль для
задоволення умов тривалого періоду існування підприємства, відповідно до
формування його фінансової структури;
4) умови - мінливість зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства,

що

визначає

необхідність

зміни

факторів

зовнішнього

середовища в процесі фінансового розвитку підприємств та адекватного
реагування на ці зміни;
На

основі

вибору

суттєвих

характеристик

фінансової

стратегії

підприємств можна сформувати узагальнене дослідження поняття.[5, c. 52].
На мою думку, фінансова стратегія підприємств орієнтована на
довгострокову перспективу цілей і завдань системи, які пов'язані з
формуванням і використанням фінансових ресурсів і успішним розвитком
підприємств

в

міжорганізаційній

секторній

структурі,

ґрунтується

на

переконаннях і адекватному реагуванні на зміни в середовищі підприємства.
Таким

чином,

запропоноване

визначення

фінансовоїстратегії

підприємства розкриває його зміст і роль, яку вона виконує в процесі
стратегічногоуправління підприємством.
Досить абстрактне трактування цільового змісту фінансової стратегії
сформульовано Ю. В. Луніною, яка пропонує розглядати в якості такої цілі
підвищення багатства власника підприємства [3, с. 85].Безперечно, власники є
однією з важливих зацікавлених сторін, але без задоволення фінансових
інтересів інших учасників торговельних відносин (персоналу, кредиторів,
постачальників, покупців, держави) також не може відбуватися господарська
діяльність підприємства.
А оскільки збільшення «багатства» власників може призвести до
конфлікту інтересів, коли на користь дивідендних виплат керівництво
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вимушено заморожувати інвестиційні проекти, то, з моєї точки зору, така
цільова настанова значно зменшує сферу формування фінансової стратегії.
Розгляд цілей фінансової стратегії і їх погодження із загальними
стратегічними

цілями

підприємства

було

предмет

досліджень

О. Ю. Жаворонкової, якою запропоновано в якості фінансових цілей розглядати
зріст доходів, дивідендів, доходів на інвестований капіталу, підвищення
кредитного рейтингу, збільшення потоку готівки, підвищення курсу акцій,
поліпшення структури капіталу [1, с. 17]. Отже, розуміючи неможливість опису
всіх ситуацій господарської діяльності, що виникає в довгостроковій
перспективі, ми розробили систему можливих цілей фінансової стратегії
підприємства (табл. 1.1), яка відповідає наступним вимогам:
- вимірюваності (всі визначені цілі можуть бути описані у кількісних
вимірниках або оцінені об’єктивним способом);
- конкретності (всі цілі тією чи іншою мірою пов’язані з фінансовою
діяльністю підприємства та задають чіткий напрям її розвитку, уникаючи
двозначності їх трактування);
- досяжності (сформульовані цілі не виходять за межі фінансових
компетенцій відповідних фахівців підприємства)
- гнучкості (цілі визначено таким чином, щоб за необхідності можна було
внести коректування у їх формулювання);
- узгодженості (цілі фінансової стратегії визначено з урахуванням їх
підпорядкованості загальним стратегічним цілям розвитку підприємства);
- терміновості (для кожної фінансової цілі може бути встановлений
чіткий термін її досягнення або контролю за її виконанням).
Таким чином, запропоновані цілі фінансової системи відповідають
вимогам для всієї структури, розробленої в контексті можливих регіональних
стратегічних цілей діяльності підприємства, і дозволяє конкретизувати напрями
її фінансової стратегії.

119

Таблиця 1.1 – Система цілей фінансової стратегії підприємства
Цілізагальноїстратегії

Ціліфінансовоїстратегії

Розширеннячастки ринку

Розширення

частки

власного/позикового

капіталу; мінімізація фінансових ризиків;
мінімізація питомих витрат
Збереження частки ринку

Формування стійкої структури капіталу;
забезпечення

рентабельності;

посилення

фінансової дисципліни
Максимізаціяринковоївартості

Зменшення

вартості

капіталу;

забезпеченнязростання грошових потоків;
максимізація прибутку
Підвищенняякостіпродукції

Розширення
кількості

фінансування;

інвестицій

в

збільшення

дослідження

і

розробки
Зміцнення іміджу (ідентифікація бренду, Збільшення
ділової репутації тощо)

інвестиційного

(кредитного)

рейтингу; підтримка мінімально необхідної
стратегічної

ліквідності;

здійснення

постійної дивідендної політики; посилення
фінансової дисципліни

Визначення таких сфер є предметом численних обговорень, оскільки
прояв фінансової компетенції пов’язаний не тільки із об'єднанням і
використанням фінансових ресурсів, а йз їх оптимальним розподілом, вибором
економічно обґрунтованих джерел, формуванням інвестиційної привабливості
підприємства тощо.[4, c. 89].
Підготовка висновків і пропозицій здійснюються за результатами збору
та аналізу відповідної інформації. Висновки базуються на результатах
проведеного дослідження і є основою підготовки пропозицій і рекомендацій.
Отже, внаслідок виражених висловлювань ми бачимо правильну точку
зору тих науковців, які пропонують розрізнити два основоположні принципи
фінансової стратегії, які разом описують зміст усіх можливих стратегічних
цілей і дій у сфері фінансової діяльності підприємств: стан фінансів і
інвестицій, кожен з яких визнається цілою системою цілей і об'єктів (рис. 1.1).
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Об’єкти
стратегічного
управління

Цілі стратегічного
управління

Ключові напрями фінансової стратегії підприємства

1. Стратегія фінансування

2. Інвестиційна стратегія

Розширення частки
власного/позикового капіталу;
розширення фінансування;
мінімізація фінансових
ризиків; посилення фінансової
дисципліни; зменшення
вартості капіталу

Підвищення рентабельності
інвестицій; мінімізація питомих
витрат; збільшення частки
інвестицій у дослідження та
розробки; підвищення
інвестиційної привабливості;
забезпечення зростання
грошового потоку

Фінансові ресурси; процеси та
умови їх
залучення(надходження);
фінансові відносини та ризики

Фінансові ресурси; процеси та
умови їх використання
(інвестування); фінансові
відносини та ризики

Рисунок 1.1 – Ключові напрями, цілі та об’єкти фінансової стратегії
підприємств
Розподіл об'єктів фінансової стратегії зумовлюється необхідністю
конкретизації тих процесів і явищ, які породжують проблемні ситуації у
фінансовій сфері, і спонукають до здійснення контрольного впливу у зв'язку
щодо їх стану або властивостей. Формування фінансових ресурсів пов’язано із
визначенням потреби у них, джерел їх залучення, пропорцій формування, які
мають задовольняти вимогам ефективного фінансового управління. У зв'язку з
цим ми пропонуємо як об'єкти стратегічного фінансового менеджменту під
егідою розвитку фінансової системи безпосередньо розглянути обсяг і обсяг
фінансових ресурсів, процесів і умов їх отримання; фінансові відносини з
власниками,

кредитними

установами,

а

також

ризики,

пов'язані

з

використанням фінансових ресурсів.
Зважаючи на довгостроковий характер фінансової стратегії, певний
сумнів викликає спрямованість на зростання потоку готівки, адже цей вид
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фінансових ресурсів є найбільш ліквідним і вимагає оперативного управління в
реальному режимі часу.
Використання фінансових ресурсів пов'язане з їх вкладенням у
підприємницьку діяльність підприємства, тому основними об'єктами такої
стратегії є: структура активів, процесів і умови їх створення, або придбання,
фінансових відносин з інвесторами, підлеглі організації, держава, а також
ризики, які супроводжують цю діяльність. [5, c. 17].
Таким чином, розроблена система напрямів, цілей та об’єктів фінансової
стратегії дозволяє сформувати всебічне розуміння сфер прийняття стратегічних
рішень у фінансовій діяльності підприємства тазабезпечити підґрунтя для
визначення послідовності дій щодо впливу на визначені об’єкти стратегічного
управління.
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УДК 336.2:368.1
Скоробагач І.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В РОЗВИТКУ
ПАРАБАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
В статті розкрито сутність парабанківської системи, як елемент кредитної
системи через неспроможність банківської обслуговувати всі потреби
населення щодо кредитування. Охарактеризовано парабанки, які акумулюють
досить великі капітали, які можуть бути потенційно задіяні у багатьох
сферах економіки, особливо у малому та середньому бізнесі.
Ключові слова: страхові компанії, парабанки, банківська система, фінансові
втрати, франчиза, страхові внески, принципи.
На сьогоднішній день кредитна система складається з двох ланок –
банківської системи (яка включає центральний банк, комерційні

банки та

спеціалізовані), а також з парабанківської. До неї відносять: інвестиційні
компанії та фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, кредитні спілки,
ломбарди, лізингові компанії, факторингові компанії, фінансові компанії,
ощадні каси, тощо
Парабанківська

система

виникла

як

елемент

кредитної

через

неспроможність банківської обслуговувати всі потреби населення щодо
кредитування, інвестування, заощадження так гарантувати їх економічну
безпеку.
Страхування як економічна категорія – це система економічних відносин,
пов’язана з процесом формування спеціальних цільових фондів коштів
особливими суб’єктами підприємницької діяльності – страховиками та
використанням таких фондів у зв’язку з настанням непередбачуваних подій у
суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам – страхувальникам [6].
Д. Навроцький акцентує увагу на тому, що страхування – це особлива форма
економічних

відносин

обмінно-перерозподільного
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характеру

з

приводу

формування і використання колективних страхових фондів на засадах
солідарної відповідальності з метою управління різними видами ризику [5].
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система
економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду коштів
(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для
подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених
несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових
сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується
А. Крутик[2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата страхової суми
спричинена настанням несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад,
страхова сума виплачується після закінчення дії договору особистого
страхування (страхування життя до певного віку).
Небанківські фінансово – кредитні установи мають величезний потенціал
та можливості щодо розвитку бізнесу на Україні.
Вузька спеціалізація діяльності небанківських кредитно – фінансових
установ дає їх змогу охоплювати значний сектор на ринку кредитів
обслуговуючи тих суб’єктів, які банки не беруться обслуговувати.
Парабанки акумулюють досить великі капітали, які можуть бути
потенційно задіяні у багатьох сферах економіки, особливо у малому та
середньому бізнесі. Сьогодні на Україні розвиток цього сектору знаходиться на
низькому рівні через нестачу фінансування. Як альтернативу для фінансування
можна взяти небанківські фінансово – кредитні інститути. Адже держава не
спроможна забезпечувати сприятливі умови для цього сектору. Варто лише
законодавчо закріпити такий вид діяльності.
Щоденно існує певна можливість подій, що призводять до значних
фінансових втрат. Оскільки фінансові витрати від різних кризових ситуацій
можуть бути значними порівняно фінансових ресурсів, настає необхідність
купувати страхові поліси. Останні забезпечують виплату певних сум грошей в
разі настання непередбачених катастрофічних подій.
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Страхова компанія – це юридична особа, яка має ліцензію на здійснення
страхування, діяльність якої спрямована на відшкодування можливих збитків у
результаті непередбачених економічних і фінансових ризиків, настання
стихійних лих та інших випадків за рахунок страхових внесків фізичних, та
юридичних осіб. Страхові компанії, як і банки, функціонують у фінансовому
посередницькому бізнесі, що перетворює для суспільства один вид активів на
інший. Вони використовують страхові внески за поліси інвестуючи в такі
активи, як акції, облігації та ін. цінні папери.
Страхові компанії в багатьох країнах - найважливіші інституціональні
інвестори, що ефективно розміщують кошти і керують активами, їхні інвестиції
активізують фондовий ринок, а обсяги акумульованого страховою системою
капіталу не поступаються масштабам накопичувальної пенсійної чи системи
сфери колективного інвестування. Концентрація значних фінансових ресурсів в
страхових компаніях перетворює страхування в найважливіший механізм
трансформації суспільних заощаджень в інвестиції.
На Україні станом на 30.09.2015 рік зареєстровано 368 страхових
компаній [5].
Страхові компанії здебільшого спеціалізуються на якомусь одному виді
страхування, серед яких прийнято розрізняти:


майнове (або загальне) страхування, об’єктом якого виступають

різноманітні цінності  будинки, споруди, обладнання, машини та інше майно.
Окрема роль у цьому виді належить транспортному страхуванню  морському,
автомобільному, авіаційному;


особове страхування, при якому об’єктом страхових відносин є

події у житті фізичних осіб (вік, здоров’я, працездатність людини), а саме
страхування служить як матеріальною допомогою при несприятливих
обставинах, так

і

формою організації

заощаджень

до

певного

віку,

встановленого строку або на певні цілі;


страхування відповідальності, предметом якого є відповідальність

перед третіми особами за можливими зобов’язаннями по відшкодуванню
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збитків (наприклад, гарантії банкам і фінансовим компаніям у випадку
неплатоспроможності позичальника);


перестрахування, що полягає у страхуванні вже застрахованих

об’єктів з метою зниження ризику та перерозподілу відповідальності по оплаті
страхових збитків.
Окрім зазначених форм страхування та відповідно до видів страхових
компаній, що їх здійснюють, існують також змішані компанії, які поєднують
різні види діяльності (найчастіше страхування майна та особове страхування).
Основні принципи їх діяльності страхових компаній.
Принцип добору.Страхова компанія підпадає під потенційно великі
втрати. Щоб зменшити несприятливий вибір страхові компанії намагаються
відділити звичайний страховий ризик від надмірного шляхом попереднього
збору інформації.
Принцип обмежувальних умов. Страхова компанія знеохочує власників
страхових полісів від участі у ризиковій діяльності, яка робить виплату
відшкодування ймовірнішою.
Принцип контрибуції - право страхової компанії (страховика) на
звернення до ін. страхової компанії (страховика) з пропозицією розділити
витрати щодо об’єкту страхування. Цей принцип застосовується здебільшого у
випадку, можлива застрахована втрата надто велика для однієї фірми.
Найвідомішим напрямом поділу ризику є асоціація Лондонський Ллойд, в якій
різні страхові компанії можуть страхувати частину поліса. Ця асоціація хоч і
має статус компанії, але всі операції проводяться окремими синдикатами
індивідуальних страховиків, тисячі яких вона об’єднує. Члени синдикату
вносять депозити, від розмірів яких належать масштаби їх діяльності, та
добровільно формують групи для здійснення тих чи інших страхових операцій.
В цілому корпорація очолюється комітетом, що здійснює контроль за
діяльністю синдикатів та приймає нових членів.
Важливим принципом є франшиза. За цим принципом частина збитків,
яка в разі настання страхової події не підлягає відшкодуванню
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страховою

компанією. Франшиза буває безумовна та умовна. Безумовна франшиза за будь
– яких умов вилучається із зобов’язань страхової компанії (страховика), а
умовна вилучається в тому разі, якщо збитки не перевищують встановленої
величини франшизи.
Програмою розвитку страхового ринку в Україні статутний фонд
страхової компанії, яка здійснює страхування життя має становити 1,5 млн.
євро, а компанії, які здійснюють ризикові види страхування статутний фонд має
становити 1 млн. євро. При цьому допускається внесення до 25% котів
статутного фонду цінними паперами, а мінімальний резервний фонд – також
25% статутного фонду.
Основні доходи страхова компанія отримує доходи від:
1)

основної діяльності, тобто доходи від внесків страхувальників;

2)

інвестиційної діяльності;

3)

операційної

діяльності:

здачі

майна

в

оренду,

надання

консультаційних послуг, перерахування страхових платежів, отримання
штрафів тощо.
Інвестиційна діяльність страхової компанії пов'язана, по-перше, з
інверсією циклу (оскільки отримання страхової премії передує наданню
страхової послуги), а по-друге, із розподілом ризику в часі. Український ринок
страхування не відповідає європейським стандартам і не має достатніх резервів,
але динамічно розвивається. Розглянемо деякі цифри.
Висновки. Парабанківська система обслуговує певні групи клієнтів, що
вважаються ризиковими для комерційних банків: споживачів кредитних
ресурсів із сфер сільського господарства, малого та середнього бізнесу та ін.
Підтримка та розвиток цих галузей значно розвиває та підсилює національну.
Фінансові витрати від різних кризових ситуацій можуть бути значними
порівняно до наших фінансових ресурсів, то ми захищаємось від них, купуючи
страхові поліси. Останні забезпечують нам виплату певних сум грошей в разі
настання непередбачених катастрофічних подій.
Страхова компанія – це юридична особа, яка має ліцензію на здійснення
страхування, діяльність якої спрямована на відшкодування можливих збитків у
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результаті непередбачених економічних і фінансових ризиків, настання
стихійних лих та інших випадків за рахунок страхових внесків фізичних, та
юридичних осіб.
Страхові

компанії,

як

і

банки,

функціонують

у

фінансовому

посередницькому бізнесі, що перетворює для суспільства один вид активів на
інший. Вони використовують страхові внески за поліси інвестуючи в такі
активи, як акції, облігації та ін. цінні папери.
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Слободянюк Є.В.
Здобувaч освiтнього ступeня «Мaгiстр»
Вiнницький торговeльно-eкономiчний iнститут КНТEУ
ФIНAНСОВA ПОЛIТИКA ВIННИЦЬКОГО РEГIОНУ: СУЧAСНИЙ
СТAН ТA ШЛЯХИ ПОЛIПШEННЯ
У стaттi aвтором здiйснeно aнaлiз доходiв мiсцeвих бюджeтiв Вiнницького
рeгiону, окрeмо здiйснeно aнaлiз видaткiв нa соцiaльну сфeру тa зроблeнi
вiдповiднi висновки. Нa основi iнтeгрaльного покaзникa eфeктивностi
рeгiонaльної фiнaнсової полiтики з урaхувaнням прaвил фaзифiкaцiї визнaчeно
рiвeнь eфeктивностi рeгiонaльної фiнaнсової полiтики.
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Ключовi словa: фiнaнсовa полiтикa, доходи, видaтки, бюджeтнi рeсурси,
мiжбюджeтнi трaнсфeрти, соцiaльнe зaбeзпeчeння.
Постaновкa проблeми. Одним iз нaйвaжливiших чинникiв успiшного
упрaвлiння бюджeтними рeсурсaми aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльної одиницi в
контeкстi досягнeння основних цiлeй i зaвдaнь фiнaнсової полiтики нa
мiсцeвому рiвнi є здiйснeння зaгaльної оцiнки бюджeтного зaбeзпeчeння
соцiaльно-eкономiчного розвитку тeриторiaльного утворeння, що зa своїм
змiстом вiдобрaжaє пiдсумки фiнaнсової дiяльностi мiсцeвих оргaнiв влaди.
Цiллю стaттi є aнaлiз рiвня eфeктивностi фiнaнсової полiтики Вiнницького
рeгiону тa зробити вiдповiднi висновки.
Aнaлiз

остaннiх

дослiджeнь

тa

публiкaцiй.

Вивчeнням

питaння

тeорeтичного i прaктичного aспeктiв бюджeтної полiтики Укрaїни зaймaлося
бaгaто вiтчизняних нaуковцiв, зокрeмa Л. Бaбiч, В. Мaкогон, Ю. Мискiн,
В. Пaсiчник, М. Пeтричко, I. Чугунов, Є. Мaкaрeнко, З. Бойко, I. Лунiнa,
I. Лютий тa iн. Нeзвaжaючи нa знaчнi нaуковi дослiджeння тa тeорeтичнi
досягнeння в бюджeтнiй сфeрi, її питaння нa сучaсному eтaпi є гостро
aктуaльним, що вимaгaє обґрунтувaння мeтодiв досягнeння високого рiвня
eфeктивностi фiнaнсової полiтики нa рeгiонaльному рiвнi.
Виклaд основного мaтeрiaлу дослiджeння. В Укрaїнi сучaсний eтaп
прaктичного рeформувaння мiсцeвого сaмоврядувaння розпочaто iз внeсeння
змiн до Бюджeтного тa Подaткового кодeксiв Укрaїни.
Роль мiсцeвих оргaнiв влaди можнa оцiнити як зa покaзникaми доходiв i
видaткiв мiсцeвих бюджeтiв тa i зa ступeнeм сaмостiйностi у питaннях їх
формувaння тa використaння. Покaзники оцiнки бюджeтної дeцeнтрaлiзaцiї в
Укрaїнi, є зокрeмa [4, с. 254]:
1) коeфiцiєнт дeцeнтрaлiзaцiї видaткiв – чaсткa мiсцeвих бюджeтiв у
видaткaх Звeдeного бюджeту, %;
2) модифiковaний коeфiцiєнт дeцeнтрaлiзaцiї видaткiв – чaсткa мiсцeвих
бюджeтiв у видaткaх Звeдeного бюджeту (бeз видaткiв нa оборону), %;
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3) коeфiцiєнт дeцeнтрaлiзaцiї доходiв – чaсткa влaсних доходiв мiсцeвих
бюджeтiв (тобто доходiв бeз урaхувaння трaнсфeртiв) у доходaх Звeдeного
бюджeту, %;
4) коeфiцiєнт дeцeнтрaлiзaцiї подaткових доходiв – чaсткa мiсцeвих
бюджeтiв у подaткових нaдходжeннях Звeдeного бюджeту, %;
5) коeфiцiєнт фiнaнсової зaлeжностi – чaсткa субвeнцiй з Дeржaвного
бюджeту Укрaїни у доходaх мiсцeвих бюджeтiв, %.
У мiсцeвих бюджeтaх Укрaїни у 2017 р. основнa чaстинa доходiв
припaдaлa нa субвeнцiї з дeржaвного бюджeту, тобто кошти, що нaдaються нa
пeвну мeту тa мaють використовувaтися в порядку, визнaчeному оргaном
влaди, який прийняв рiшeння про їх нaдaння. Розглянeмо мiсцeвий бюджeт
Вiнницької облaстi тaбл. 1.
Можeмо зробити висновок, що подaтковi нaдходжeння в 2017 р. порiвняно
з 2015 р. збiльшились мaйжe удвiчi нa 2138233,2 тис. грн., тaкож фiнaнсувaння
зaрубiжних крaїн Вiнницької облaстi в 2015 р. нe пeрeдбaчaлося, a в 2017 р.
було видiлeно 11660,1 тис. грн.
Мiсцeвi оргaни влaди проголошeно сaмостiйними при формувaннi своїх
бюджeтiв, однaк у структурi їх видaткiв знaчну чaстину (близько 60%)
стaновлять видaтки нa охорону здоров'я, освiту, соцiaльний зaхист тa соцiaльнe
зaбeзпeчeння нaсeлeння, що фiнaнсуються зa рaхунок субвeнцiй, тобто
фaктично визнaчaються рiшeннями цeнтрaльних оргaнiв влaди.
Тaблиця 1 – Мiсцeвi бюджeти Вiнницької облaстi, тис.грн
Покaзники
Подaтковi нaдходжeння
Нeподaтковi нaдходжeння
Доходи вiд опeрaцiй з кaпiтaлом
Вiд урядiв зaрубiжних крaїн тa мiжнaродних оргaнiзaцiй
Цiльовi фонди
Рaзом доходiв
Офiцiйнi трaнсфeрти вiд оргaнiв дeржaвного упрaвлiння
Всього доходiв
Рaзом видaткiв
Мiжбюджeтнi трaнсфeрти
Всього видaткiв
Крeдитувaння
Профiцит

Сформовaно зa дaними [5]
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2015
2 584 369,3
470 831,7
44 893,8
‐
11 177,3
3 111 272,2
5 440 556,6
8 551 828,8
8 511 752,8
15 021,1
8 526 773,9
10 682,2
14 372,7

2016
3 069 667,3
607 444,1
96 805,8
1 438,4
15 141,5
3 790 497,1
7 478 242,8
11 268 739,9
10 998 922,4
83 190,3
11 082 112,6
15 666,3
170 960,9

2017
4 722 602,5
836 212,3
62 957,7
11 660,1
17 996,3
5 651 428,8
8 653 018,3
14 304 447,0
13 713 347,1
116 920,5
13 830 267,6
16 226,6
457 952,8

Високa чaсткa субвeнцiй у мiсцeвих бюджeтaх свiдчить про тe, що
розподiл видaткiв мiж дeржaвним i мiсцeвими бюджeтaми потрeбує пeрeгляду
рис. 1. Дослiджуючи склaдовi видaткiв соцiaльної сфeри Вiнницької облaстi
можeмо зробити висновок, що в 2016 р порiвняно з 2014 р. всi стaттi видaткiв
збiльшились нa освiту тa охорону здоров’я в 1,5 рaзи, соцiaльний зaхист 2,5
рaзи.

Рисунок 1 – Мiсцeвi бюджeти Вiнницької облaстi: видaтки нa соцiaльну
сфeру, тис.грн.
Побудовaно зa дaними [3]
Обсяг фiнaнсового рeсурсу мiсцeвих бюджeтiв Укрaїни склaдe 556,1 млрд,
що нa 73 млрд грн. (15,1%) бiльшe в порiвняннi з 2017 роком. Доходи мiсцeвих
бюджeтiв склaдуть 253,1 млрд, що нa 46,1 млрд грн (22,3%) бiльшe, нiж у 2017
роцi. Додaтково дeржaвa нaдaсть мiсцeвим бюджeтaм: 5 млрд субвeнцiй нa
здiйснeння зaходiв щодо соцiaльно-eкономiчного розвитку окрeмих тeриторiй,
1,9 млрд субвeнцiй нa формувaння iнфрaструктури об’єднaних тeриторiaльних
громaд, i щe 6 млрд – в Дeржaвний фонд рeгiонaльного розвитку [1].
В 2018 роцi дeржaвa тaкож продовжує процeс пeрeдaчi грошeй до мiсцeвих
бюджeтiв. Цього рaзу вони отримaють 521 мiльярд гривeнь, що нa 10% бiльшe
вiд 2017 року. Зaгaлом доходи мiсцeвих бюджeтiв зростaють нa 21% [1].
Aнaлiз iнформaцiї про бюджeтнi видaтки зa 2013 – 2018 роки дaє пiдстaви
ствeрджувaти, що у їх структурi в остaннi роки вiдбулися пeвнi змiни.
Спостeрiгaється зростaння чaстки видaткiв нa виконaння зaгaльнодeржaвних
функцiй тa нa потрeби оборони. Нa сьогоднiшнiй дeнь видaтки нa соцiaльний
зaхист тa соцiaльнe зaбeзпeчeння знaчно пeрeвищують видaтки нa eкономiчну
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дiяльнiсть, що, нa нaшу думку, i є причиною гaльмувaння eкономiчного
розвитку крaїни.
Тaблиця 2 – Виконaння звeдeного бюджeту Вiнницької облaстi зa
доходaми (в розрiзi бюджeтної клaсифiкaцiї) у 2013-2017 рокaх
Покaзник

Виконaння
плaн
Подaтковi нaдходжeння
фaкт
% виконaння
плaн
Нeподaтковi нaдходжeння
фaкт
% виконaння
плaн
Доходи вiд опeрaцiй з кaпiтaлом фaкт
% виконaння
плaн
Цiльовi фонди
фaкт
% виконaння
плaн
Офiцiйнi трaнсфeрти
фaкт
% виконaння

2011
1580,7
1604,7
101,52
135,4
243,7
179,99
49,1
40,3
82,08
38,6
41,7
108,03
3927,1
3808,2
96,97

2012
1824,0
1857,3
101,83
157,7
274,2
173,87
42,7
31,6
74,00
16,2
17,8
109,88
4237,5
4203,4
99,20

2013
2084,9
2217,5
106,36
172,0
348,1
202,38
29,5
34,4
116,61
15,1
16,9
111,92
5977,1
5813,3
97,26

2014
2343,2
2425,5
103,51
175,0
321,9
183,94
28,0
34,9
124,89
11,1
42,7
384,68
5696,1
5649,2
99,18

2015
2489,4
2584,3
103,81
179,1
470,9
262,93
38,9
44,9
115,51
11,5
11,2
97,39
6278,0
6033,9
96,11

Розрaховaно aвтором зa дaними [1; 3]
У

2013-2017

рокaх

знaчно

пeрeвиконувaлися

плaновi

покaзники

подaткових i нeподaткових доходiв звeдeного бюджeту Вiнницької облaстi тa
нeдовиконувaлися плaновi покaзники офiцiйних трaнсфeртiв (тaбл. 2).
Зa дaними тaбл. 2 видно, що протягом 2013-2017 рокiв рiвeнь виконaння
звeдeного бюджeту Вiнницької облaстi по подaткових нaдходжeнням в
сeрeдньому стaновив 103,41%, по нeподaтковим нaдходжeнням – 200,62%, по
доходaм вiд опeрaцiй з кaпiтaлом – 102,62%, по цiльовим фондaм – 162,38%, по
офiцiйним трaнсфeртaм – 97,74%. Отжe, виконaння мiсцeвих бюджeтiв зa
доходaми можнa розглядaти як досягнeння вiдповiдностi мiж фaктичними
рeзультaтaми

дiй

зобов’язaних

суб’єктiв

бюджeтних

прaвовiдносин

iз

бюджeтними коштaми тa встaновлeними бюджeтно-прaвовими нормaми
покaзникaми aктiв про бюджeт щодо зaрaхувaння, розподiлу тa пeрeрaхувaння
коштiв бюджeту нa визнaчeнi нaпрями фiнaнсувaння у встaновлeному
обсязi [2].
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Нa основi iнтeгрaльного покaзникa eфeктивностi рeгiонaльної фiнaнсової
полiтики з урaхувaнням прaвил фaзифiкaцiї визнaчaється рiвeнь eфeктивностi
рeгiонaльної фiнaнсової полiтики (тaбл. 3) [6].
Тaблиця 3 – Визнaчeння рiвня eфeктивностi рeгiонaльної фiнaнсової
полiтики
Знaчeння покaзникa eфeктивностi
Мeншe 0,25
0,25-0,5
0,5
0,5-0,75
Бiльшe 0,75

Рiвeнь eфeктивностi рeгiонaльної фiнaнсової полiтики
Нaдзвичaйно низький
Низький
Сeрeднiй
Високий
Нaдзвичaйно високий

Розрaховaно aвтором зa дaними [6]
Вхiднi дaнi для розрaхунку тa розрaхунок локaльного покaзникa
eфeктивностi тeриторiaльного критeрiю нa приклaдi Вiнницької облaстi подaно
у тaбл. 4.
Тaблиця

4

тeриторiaльного

–

Розрaхунок
критeрiю

нa

локaльного
приклaдi

покaзникa

eфeктивностi

Вiнницької

облaстi

у

2015-2017 рокaх
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Покaзник
ВРП нa душу нaсeлeння у Вiнницькiй облaстi, тис. грн.
ВРП нa душу нaсeлeння в Укрaїнi, тис. грн.
Зовнiшньоторговeльний обiг нa душу нaсeлeння у
Вiнницькiй облaстi, дол. СШA
Зовнiшньоторговeльний обiг нa душу нaсeлeння в Укрaїнi,
дол. СШA
Фiнaнсовa зaбeзпeчeнiсть (обсяг видaткiв бюджeту) нa душу
нaсeлeння Вiнницької облaстi, грн.
Фiнaнсовa зaбeзпeчeнiсть (обсяг видaткiв бюджeту) нa душу
нaсeлeння в Укрaїнi, грн.
Сумaрний оборот роздрiбної торгiвлi з розрaхунку нa душу
нaсeлeння у Вiнницькiй облaстi, грн.
Сумaрний оборот роздрiбної торгiвлi з розрaхунку нa душу
нaсeлeння в Укрaїнi, грн.
Обсяг iнвeстицiй в основний кaпiтaл нa душу нaсeлeння у
Вiнницькiй облaстi, грн.
Обсяг iнвeстицiй в основний кaпiтaл нa душу нaсeлeння в
Укрaїнi, грн.
Чaсткa сeрeдньоспискової чисeльностi прaцiвникiв, зaйнятих
в мaлих пiдприємствaх у Вiнницькiй облaстi, %
Чaсткa
сeрeдньоспискової
чисeльностi
прaцiвникiв,
зaйнятих в мaлих пiдприємствaх в Укрaїнi, %
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Роки
2015
14332
23600

2015
17768
28488

2015
19874
27633

134,24 168,86 94,26
-202,5

-310,5

-347,3

3454,2 3849,4 5039,3
3475,9 3953,6 4877,4
8792

11501

13889

11528

14739

17626

2274

3412

2999

3278

4583

5779

30,2

30,6

32,1

26,1

26,1

25,7

Продовження таблиці 4
№
п/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Роки
2015

Покaзник
Сeрeдньодушовi доходи нaсeлeння у Вiнницькiй облaстi,
грн.
Сeрeдньодушовi доходи нaсeлeння в Укрaїнi, грн.
Спiввiдношeння ВРП нa душу нaсeлeння вiдповiдної
тeриторiї тa сeрeдньоукрaїнського знaчeння ВРП нa душу
нaсeлeння
Спiввiдношeння зовнiшньоторговeльного обiгу нa душу
нaсeлeння вiдповiдної тeриторiї тa сeрeдньоукрaїнського
знaчeння зовнiшньоторговeльного обiгу нa душу нaсeлeння
Спiввiдношeння фiнaнсової зaбeзпeчeностi
Спiввiдношeння сумaрного обороту роздрiбної торгiвлi
Спiввiдношeння обсягу iнвeстицiй в основний кaпiтaл нa
душу нaсeлeння рeгiону тa сeрeдньоукрaїнського знaчeння
обсягу iнвeстицiй в основний кaпiтaл нa душу нaсeлeння
Спiввiдношeння чaстки сeрeдньоспискової чисeльностi
прaцiвникiв, зaйнятих в мaлих пiдприємствaх рeгiону, i
сeрeдньоукрaїнського покaзникa чaстки сeрeдньоспискової
чисeльностi прaцiвникiв, зaйнятих в мaлих пiдприємствaх
Спiввiдношeння сeрeдньодушових доходiв нaсeлeння
рeгiону
тa
сeрeдньоукрaїнського
покaзникa
сeрeдньодушових доходiв нaсeлeння
Локaльний
покaзник
eфeктивностi
тeриторiaльного
критeрiю eфeктивностi (Et)

2015

2015

16018 19091 20817
18486 21638 23932
0,61

0,62

0,72

2,51
0,99
0,76

2,84
0,97
0,78

4,68
1,03
0,79

0,69

0,74

0,52

1,16

1,17

1,25

0,87

0,88

0,87

1,34

1,44

1,94

Розрaховaно aвтором зa дaними [6]
Як свiдчaть дaнi тaбл. 4, у 2015-2017 рокaх знaчeння локaльного покaзникa
eфeктивностi тeриторiaльного критeрiю Et пeрeвищувaло 0,75, що свiдчить про
нaдзвичaйно високий рiвeнь eфeктивностi фiнaнсової полiтики у Вiнницькiй
облaстi. Тaкa ситуaцiя, в основному, зумовлeнa знaчним пeрeвищeнням
покaзникa зовнiшньоторговeльного обiгу нa душу нaсeлeння у Вiнницькiй
облaстi нaд сeрeдньоукрaїнським знaчeнням зовнiшньоторговeльного обiгу нa
душу нaсeлeння.
Тaк, зовнiшньоторговeльний оборот Вiнниччини зa 2017 рiк склaв
1150,8 млн. дол. СШA i збiльшився нa 104,5 млн. дол. СШA порiвняно з
2016 роком. При цьому обсяги eкспорту товaрiв зa 2017 рiк стaновили
652,4 млн. дол. СШA i змeншились, порiвняно з 2016 роком, нa 1,4%. Обсяги
iмпорту склaли 498,4 млн. дол. СШA i збiльшились нa 29,6%. Позитивнe сaльдо
зовнiшньої торгiвлi товaрaми стaновить 154,4 млн. дол. СШA.
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Основу товaрної структури eкспорту склaдaли: жири тa олiї твaринного
aбо рослинного походжeння (24,4% до зaгaльного обсягу), готовi хaрчовi
продукти (23,7%), продукти рослинного походжeння (13,3%), дeрeвинa i вироби
з дeрeвини (10,4%), тeкстильнi мaтeрiaли тa тeкстильнi вироби (5,9%), мaшини,
облaднaння тa мeхaнiзми (5,7%), мiнeрaльнi продукти (5,6%).
Основу товaрної структури iмпорту склaдaли: мiнeрaльнi продукти (нaфтa
i продукти її пeрeробки − 28,0% до зaгaльного обсягу), продукцiя хiмiчної тa
пов’язaної з нeю гaлузeй промисловостi (14,1%), зaсоби нaзeмного трaнспорту
(13,8%), мaшини, облaднaння тa мeхaнiзми (12,8%), нeдорогоцiннi мeтaли тa
вироби з них (5,9%), тeкстильнi мaтeрiaли тa тeкстильнi вироби (5,6%).
Вхiднi дaнi для розрaхунку тa розрaхунок локaльного покaзникa
eфeктивностi бюджeтного критeрiю нa приклaдi Вiнницької облaстi подaно у
тaбл. 5.
Дaнi тaбл. 5 покaзують, що у 2015-2017 рокaх знaчeння локaльного
покaзникa eфeктивностi бюджeтного критeрiю Eb пeрeвищувaло 0,75, що
свiдчить про нaдзвичaйно високий рiвeнь eфeктивностi фiнaнсової полiтики у
Вiнницькiй облaстi.
Тaблиця

5

–

Розрaхунок

локaльного

покaзникa

eфeктивностi

бюджeтного критeрiю нa приклaдi Вiнницької облaстi у 2015-2017 рокaх
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Роки

Покaзник
Плaновi доходи звeдeного бюджeту, млн. грн.
Фaктичнi доходи звeдeного бюджeту, млн. грн.
Плaновi видaтки звeдeного бюджeту, млн. грн.
Фaктичнi видaтки звeдeного бюджeту, млн. грн.
Офiцiйнi трaнсфeрти, млн. грн.
Коeфiцiєнт виконaння бюджeту зa доходaми
Коeфiцiєнт виконaння бюджeту зa видaткaми
Коeфiцiєнт збaлaнсувaння бюджeту
Коeфiцiєнт зaлeжностi бюджeту вiд фiнaнсової
допомоги
Локaльний покaзник eфeктивностi бюджeтного
критeрiю Eb

Розрaховaно aвтором зa дaними [6]
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2015

2016

2017

8278,6
8430,2
8503,1
8235,2
3808,2
1,02
0,97
1,01

8253,4
8474,2
8235,2
8254,3
4203,5
1,02
1,00
1,02

8996,5
9145,2
9448,3
9119,8
5813,4
1,02
0,97
1,01

0,66

0,66

0,69

0,87

0,90

0,89

Тaкa ситуaцiя, в основному, зумовлeнa пeрeвиконaнням звeдeного
бюджeту зa доходaми, a тaкож високим коeфiцiєнтом збaлaнсувaння бюджeту.
Нa основi обчислeних локaльних покaзникiв eфeктивностi рeгiонaльної
фiнaнсової полiтики, можнa розрaхувaти iнтeгрaльний покaзник eфeктивностi
фiнaнсової полiтики у Вiнницькiй облaстi, як вiдобрaжeно в тaблицi 5.
Зa прeдстaвлeними дaними можнa зробити висновок, що нaйбiльший
рiвeнь eфeктивностi фiнaнсової полiтики у Вiнницькiй облaстi спостeрiгaвся у
2014 роцi, протягом нaступного пeрiоду eфeктивнiсть дeщо змeншилaся.
Висновки. Тaким чином, пiдвищeння eфeктивностi фiнaнсової полiтики нa
мiсцeвому рiвнi слiд здiйснювaти нa основi побудови нової концeпцiї щодо її
формувaння тa рeaлiзaцiї. До основи нової концeпцiї розвитку фiнaнсової
полiтики повиннa увiйти систeмa оцiнки рeзультaтивностi i eфeктивностi її
провeдeння нa рiвнi aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльних одиниць.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА
НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку страхових послуг в
Україні. Проаналізовані основні показники діяльності страхового ринку
України. Розрахований коефіцієнт еластичності для страхових компаній за
2014–2018 рр. Запропоновані шляхи розвитку страхового ринку України.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові послуги, управління
фінансами, фінансове планування, управління активами.
Розвиток страхового ринку України, що відбувається під впливом
процесів європейської інтеграції та проникнення іноземного капіталу, ставить
перед страховими компаніями нові управлінські задачі, головною серед яких
виступає

побудова

ефективного

механізму

управління,

що

забезпечує

посилення їх конкурентних переваг і задоволення економічних інтересів
власників компаній. Особливої актуальності це набуває в умовах активізації
процесів злиття та поглинання страхових компаній, що є характерною рисою
ринків з високим потенціалом росту. В цих умовах головною метою управління
компаніями виступає необхідність забезпечення певного рівня рентабельності
інвестованого капіталу, що вимагає впровадження сучасних концепцій та
технологій управління, зокрема вартісної концепції.
Найбільший внесок у розвиток ринку страхових послуг з урахуванням
особливостей української економіки зробили Жиленко Н., Карцев В.,
Панков В., Лебідь Н., Мендрул А., Пашков В. Питання управління страховими
компаніями в умовах тенденцій розвитку фінансового ринку України
досліджені у роботах Алексеєнко Л., Булгакова С., Внукової Н., Косовій Т.,
Мазаракі А., Сушко Р., Тринчука В. та інших. Водночас питання вивчення
ринку страхових послуг потребують подальшого дослідження.
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Метою дослідження є аналіз основних тенденцій розвитку ринку
страхових послуг в Україні та пропозиції щодо шляхів його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Механізм управління страховою компанією
включає комплекс методів і моделей оцінки вартості, серед яких на основі
проведеного аналізу їх переваг та недоліків, було виділено найбільш
ефективніші: модель економічної доданої вартості, модель спереду компанії,
експрес оцінку та інші.
Їх використання у механізмі управління вартістю дозволяє виявити
основні сфери зростання вартості, оцінити управлінську

ефективність

менеджменту й провести порівняльний аналіз конкуруючих компаній.
Стратегія управління вартістю має враховувати етап життєвого циклу
розвитку компанії, що вимагає розробки моделі ідентифікації її ключових
параметрів у векторах привабливості ринку та конкурентоздатності.
Виникнення поняття бізнес-модель організації пов'язано зі слідкуючими
об'єктивними причинами:
1. В даний час розробка стратегії підприємства і прийняття управлінських
рішень вимагає аналізу процесів, що протікають в організації. Розгляд
організації як мережі процесів не можливо без побудови її моделі.
2. Сучасне ведення бізнесу не мислимо без використання передових
інформаційних технологій (ІТ). При впровадженні інформаційних технологій
найбільший ефект отримують ті проекти, які націлені на впровадження ІТ рішень не на існуючу організаційну структуру, а на розроблену нову, в якій
рішення буде функціонувати більш оптимально. Для цього необхідна побудова
моделей організації «як є» і «як повинно бути».
3. У сучасних умовах моніторинг організації на стан і оцінка
ефективності її діяльності вимагає побудоване ідеальної моделі з метою оцінки
відхилення від неї реальної.
Згідно моделі ідентифікація факторів вартості здійснюється за групами
процесів управління та розподіляється за показниками зростання обсягів
діяльності, ефективності використання коштів, забезпеченості діяльності
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страхової компанії та оцінки власного капіталу. Означені групи показників
використовуються у системі моніторингу вартісного управління, що передбачає
необхідність виділення двох рівнів управління: низовий, ефективність якого
оцінюється за показниками темпів зростання продажу й ділової активності та
вищий рівень, що характеризується за показниками.
В таблиці 1 проаналізуємо основні показники діяльності на страховому
ринку України.
Таблиця 1 – Аналіз основних показників діяльності ринку страхових
послуг за 2015–2018 рр. в Україні
Назва показника
Загальна кількість укладених
договорів страхування, тис. одиниць
Валові страхові премії (млн. грн.), у
тому числі:
- зі страхування життя, млн. грн.
Валові страхові виплати (млн. грн.),
у тому числі:
зі страхування життя, млн. грн.
Рівень валових виплат, %
Частка валових страхових премій,
що припадає на 1 договір
страхування, грн.
Чисті страхові премії, млн. грн.
Чисті страхові виплати, млн. грн.
Рівень чистих виплат, %
Частка чистих страхових премій, що
припадає на 1 договір страхування,
грн
Обсяг сформованих страхових
резервів, млн. грн. з них:
- резерви зі страхування життя, млн.
грн
- технічні резерви, млн. грн
Загальні активи страховиків (згідно
з формою 1 (П(С)БО 2)), млн. грн
Обсяг сплачених статутних
капіталів, млн. грн.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

178 156,80

185 280,50

134 713,20

202 429,30

21 508,2

28 661,9

26 767,3

29 736,0

1 809,5

2 476,7

2 159,8

2 186,6

5 151,0

4 651,8

5 065,4

8 100,5

82,1
23,9

149,2
16,2

239,2
18,9

491,6
27,2

120,73

154,69

198,70

146,90

20 277,5
4 970,0
24,5

21 551,4
4 570,0
21,2

18 592,8
4 893,0
26,3

22 354,9
7 602,8
34,0

113,82

116,32

138,02

110,43

12 577,6

14 435,7

15 828,0

18 376,3

3 222,6

3 845,8

5 306,0

6 889,3

9 355,0

10 589,9

10 522,0

11 487,0

56 224,7

66 387,5

70 261,2

60 729,1

14 579,0

15 232,5

15 120,9

14 474,8

Валові страхові премії у 2015, 2016, 2018 роках мали тенденцію до
зростання. А в 2015 та 2017 роках відбулось їх зменшення. Це ще раз доводить,
що саме 2015 та 2017 роки були важкими для ринку страхових послуг і його
розвиток у ці роки значно уповільнився. При цьому загалом валові страхові
премії зросли у 2018 році відносно 2014 року на 7 042,50 млн. грн. або 31,03%.
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Обсяг страхових резервів мав неухильну тенденцію до зростання
протягом усього періоду 2015–2018 рр. При цьому таке зростання відбулось
переважно за рахунок зростання резервів зі страхування життя. Зростання
страхових резервів пов’язано зі зростанням валових страхових премій.
Тепер розрахуємо коефіцієнт еластичності для компаній ризикового
страхування за допомогою формули 1, тільки замість страхових премій
візьмемо страхові виплати.
СП 2  СП 1
( СП 2  СП 1) / 2
,
E 
ККпост 2  ККпост 1
( ККпост 2  ККпост 1) / 2

де

(1)

СП1, СП2 – страхові премії на початок і кінець року, тис. грн;
ККпост1, ККпост2 – кількість постійних клієнтів на початок і на кінець

року, осіб.
Отримані результати розрахунків представлені у табл. 2 у динаміці з
2011–2016рр.
З табл. 2 видно, що значення більше одиниці коефіцієнта еластичності
зустрічаються і на тих часових проміжках, де спостерігається зростання
страхових виплат.
Це свідчить про те, що таке зростання відбувалось за рахунок залучення
нових клієнтів і є виправданим. Це стосується таких компаній, як ПАТ «СК
«Провідна», ПАТ «СК «Універсальна» та деяких інших.
Таблиця 2 - Аналіз динаміки зміни коефіцієнту еластичності для
страхових компаній за 2014–2018 рр.
Назва страхової компанії
ПАТ «СК «Провідна»
ТДВ «СК «Нафтагазстрах»
СК «УНІКА»
ПАТ «СК «АХА
Страхування»
ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»
АСК «ІНГО Україна»
ПАТ «СК «Українська
страхова група»

2014
1,27
-3,96
4,69

2015
-4,93
-48,59
12,05

2016
-1,66
110,71
4,13

2017
3,49
14,30
34,52

2018
201,91
-18,13
-25,41

Відхилення
200,64
-14,17
-30,10

7,01

-14,64

-0,68

1,73

12,05

5,04

3,01
-21,09

-1,52
-43,01

5,07
1,06

-15,76
0,13

-32,12
41,22

-35,13
62,31

4,15

3,96

-18,16

47,52

-68,81

-72,96
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Продовження таблиці 2
ТДВ «СК «Іллічівська»
ПрАТ «СК «Альфа
Страхування»
ПАТ «Українська пожежнострахова компанія»
СГ «ТАС»
СК «Арсенал Страхування»
ПрАТ «УАСК АСКА»
ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ»
ПАТ «СК «Кремінь»
НАСК «Оранта»
ПАТ «СК «Універсальна»

Загалом,

суттєвий

26,31

25,20

-0,11

117,34

65,83

39,52

0,26

-101,70

-4,83

1,44

-9,94

-10,20

11,01

17,82

15,30

-2,63

-12,04

-23,05

1,37
14,52
-3,15
7,91
11,82
23,41
14,12

2,02
43,43
17,70
-616,83
16,93
12,83
0,18

5,97
-41,03
-33,38
-55,56
24,08
2,79
2,89

-0,43
-2,69
185,90
-6,98
11,50
60,17
9,00

13,27
59,64
35,61
114,87
-1,45
1,28
90,79

11,90
45,12
38,76
106,96
-13,27
-22,13
76,67

негативний

вплив

на

формування

лояльності

страхувальників справила зміна обсягу страхових виплат на такі компанії, як
ТДВ «СК «Нафтагазстрах», ПАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «СК «ПЗУ
Україна», ПАТ «СК «Українська страхова група», ПрАТ «СК «Альфа
Страхування», ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», СК «Арсенал
Страхування».
На кінець 2018 року більшість компаній non-life-страхування мали
значення коефіцієнта еластичності менше, ніж одиниця. Значення коефіцієнту
еластичності більші за одиницю і, відповідно, позитивні тенденцію щодо
подальшого

формування

лояльності

клієнтів

мали

такі

компанії,

як

ПАТ «СК «Провідна», ПАТ «СК «АХА Страхування», АСК «ІНГО Україна»,
ТДВ «СК «Іллічівська», СГ «ТАС», СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «УАСК
АСКА»,

ПрАТ

«СК

«ІНГОССТРАХ»,

НАСК

«Оранта»,

ПАТ «СК

«Універсальна».
Конкуренція на страховому ринку України здійснює суттєвий вплив на
управління компаніями й вимагає від їх керівництва пошуку ефективних
інструментів планування, аналізу й оцінки результатів діяльності, створення й
впровадження систем моніторингу за ключовими показниками вартості,
реалізації заходів щодо підвищення організаційного потенціалу за рахунок
реорганізації структурних та функціональних підрозділів компанії, їх взаємодії,
вдосконалення корпоративної системи звітності й моделі менеджменту
персоналу. Аналіз ефективності управління страховими компаніями за
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показниками їх вартості було проведено на прикладі чотирьох страхових
компаній, які відрізняються своїм організаційно-правовим статусом, обсягами
діяльності та за іншими показниками.
За результатами аналізу зроблено наступні висновки:
- за структурою доходів у більшості страховиків частка надходжень від
страхової діяльності коливається від 5 до 28%, що свідчить про перевагу
операцій не страхового характеру. Така ситуація є негативною щодо впливу на
вартість страховика;
- переважна більшість (69,1%) страхових компаній України є закритими
акціонерними товариствами, механізм оцінки ринкової вартості яких суттєво
відрізняється від ВАТ, але в умовах нерозвинутого фондового ринку останні
також не можуть бути достовірно оцінені, на що вказують дані про ціни угод
про продаж українських страхових компаній за останні роки;
- цільовою функцією управління вартістю страхової компанії є зростання
чистого прибутку, що вимагає збільшення доходів від страхування та
оптимізації витрат на ведення справи за їх обсягом та структурою.
Їх співвідношення оцінюється за коефіцієнтом навантаження, зменшення
якого сигналізують про втрату економічних вигод компанії у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов’язань, які зменшують капітал компанії.
- власний капітал страхових компаній у валюті балансу складає від 35%
до 96%, а його рентабельність (ROE) коливається від 0,7% до 55,9%
На підставі оцінки еластичності продажу послуг було запропоновано
нову систему управління, що спирається на виділення каналів продажу (прямих
продаж та корпоративних) та інтегрованої системи за рівнями: обласна
дирекція – центр продажу – точка продажу. З метою активізації продаж було
доповнено механізм стимулювання персоналу показниками вартості та
мотиваційними показниками, які корегуються при розрахунку змінної частини
оплати праці. За рахунок відкриття нових підрозділів компанії отримано
зростання доходів від операційної діяльності до 62 млн. грн., валового
прибутку до 18,6 млн. грн., у тому числі за рахунок запропонованих у роботі
заходів оптимізації витрат прибуток від страхової діяльності склав 162 тис. грн.
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Розширення мережі страхової компанії потребує впровадження в
управління її вартістю нових стандартів корпоративної звітності, серед яких
запропоновано ввести звіт про вартість, де міститься інформація фінансового та
нефінансового характеру за факторами впливу на фінансовий результат. Цей
звіт призначений трьом категоріям користувачів: зовнішнім інвесторам,
акціонерам та менеджменту компанії.
Удосконалення

механізму

управління

страховою

компанією

забезпечується на основі впровадження концепції зростання вартості. На
першому етапі впровадження проводиться аналіз ефективності управління
компаніями з використанням системи показників, що характеризують рівень
задоволення власників доходністю інвестованого капіталу й положенням
страхової компанії на ринку. На основі застосування методів та моделей оцінки
вартості оцінюється її фактична величина, яка склалася на певний час і
визначаються причини зниження вартості.
Удосконалення управлінням системою продажів в страхуванні фізичних
осіб. Цього можна домогтися шляхом розширення штату кваліфікованих
співробітників.
Економічна

діяльність

в

умовах

ринкових

відносин,

посилення

конкурентної боротьби і інші причини вимагають постійного вдосконалення
методів планування і управління продажами товарів і послуг страхування.
Успішна діяльність будь-якої організації забезпечується реалізацією комплексу
заходів організаційно-технічного, економічного і правового характеру. Важливе
місце при цьому займає вироблення обґрунтованих управлінських рішень. До
актуальній задачі їх вдосконалення відноситься необхідність максимально
повного врахування чинників, що впливають на сучасний стан організації та
визначають прогноз її розвитку в майбутньому.
Висновки. Дослідивши ринок страхових послуг в Україні, зробимо
наступні висновки:
- Розвиток страхової діяльності в Україні має забезпечуватися за рахунок
державного регулювання, держава має знайти ефективні форми поєднання
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державного регулювання і саморегулювання, які б відповідали конкретним
етапам розвитку страхової діяльності та розвивалися синхронно з нею.
- У рамках державного регулювання страхової діяльності держава через
свої уповноважені органи виступає учасником господарських процесів. Досвід
державного

регулювання

страхової

діяльності

в

країнах

з

ринковою

економікою показує, що в Україні існує нерівність відносин між страховиком і
страхувальником
платоспроможність

та

неможливості

страховика

протягом

оцінити
усього

страхувальником

терміну

дії

договору

страхування.
- У складі механізмів державного регулювання страхової діяльності,
виділено групу фінансових методів державного регулювання страхової
діяльності, які визначено як сукупність фінансових інструментів та механізмів
впливу держави на страхову діяльність.
Список використаних джерел:
1. Дубина М.В., Тунік М.В., Білоус К. В., Соболєва Т. О. Роль страхових
посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності
страховиків. Вісник Чернігівського державного технологічного університету.
2015. № 2 (74). С. 163–172.
2. Журавка О.С., Лопатченко С. Г. Страхова культура як один з чинників
впливу на розвиток страхування. [Електронний ресурс] Ефективна економіка.
2016, № 5. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4102.
3. Рибальченко Л. В. Моделювання розвитку страхового ринку в Україні :
автореф. … канд. ек. наук : 08.00.11 / Людмила Володимирівна Рибальченко. –
Запоріжжя, 2010. С. 23.
4. Фурман В. М. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми розвитку та
шляхи їх розв’язання. Фінанси України. 2004. №12. С. 27–32.
Статистика страхового ринку [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу:
6. Піратовський Г.Л. Управління розвитком суб’єктів страхового
підприємництва : автореф. канд. ек. наук : 08.06.01 / Георгій Леонідович
Піратовський. – К., 2004. – С. 27.

144

УДК 336.145.2
Солоненко Л.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто роль та значення місцевих бюджетів в умовах сучасної
децентралізації та виявлено основні тенденції їх функціонування. За
результатами дослідження окреслено основні проблеми та недоліки діючого
механізму реформування сфери бюджетних відносин на місцевому рівні.
Запропоновано шляхи вирішення проблем та внесено пропозиції щодо
підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів України.
Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, територіальна громада,
фінансове забезпечення, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти.
В сучасних умовах політично-економічної та ринкової трансформації,
питання місцевих бюджетів України виходять на перший план, адже фінансова
децентралізація

є

однією

з

фундаментальних

умов

незалежності

та

життєздатності органів місцевої влади. Рівень економічного й соціального
забезпечення фінансової стабільності окремих територій залежить саме від
належного виконання місцевих бюджетів. Тому, проблема ефективності
місцевих бюджетів України та підвищення їх економічної привабливості є
надзвичайно актуальною та практичною.
Питанням функціонування й розвитку місцевих бюджетів в умовах
адміністративно-територіального реформування та фінансової децентралізації,
присвячено праці таких вітчизняних вчених, як: Є. Ю. Кузькіна, М. С. Вітренка,
І. З. Сторонянської, О. О. Якубовської, Н. В. Кузьмінчука та інших.
Метою статті є дослідження теоретичного та практичного значення
проведення децентралізації владних та фінансових повноважень держави на
користь місцевого самоврядування, визначення основних проблем місцевих
бюджетів та пропозицій щодо удосконалення можливостей їх застосування.
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В умовах ринкових трансформацій місцеві бюджети стають основними
фінансовими гарантами наявності й розвитку демократії та надання населенню
суспільних послуг і благ.
Місцеві бюджети є складовою частиною бюджетної системи України.
Згідно із ст. 1 Бюджетного кодексу України, до місцевих бюджетів відносять:
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети
місцевого самоврядування [1].
За економічним змістом, бюджети місцевих територіальних утворень – це
фонди фінансових ресурсів, які призначені для реалізації завдань та функцій
органів місцевого самоврядування [5, с. 159].
Вагомість ролі місцевих бюджетів проявляється в тому, що вони
виступають:


важливим

чинником

економічного

розвитку

й

фінансової

стабільності як держави в цілому, так і окремих територій;


головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку

місцевих громад, вирішення соціальних проблем та підвищення рівня
добробуту територіальних утворень;


інструментом макроекономічного регулювання, важелем реалізації

державної регіональної політики та фінансового вирівнювання регіонів.
Нині в Україні прямий вплив на сферу місцево-бюджетних відносин
здійснює реформа децентралізації, досягнення якої неможливе без належного
рівня

економічного

розвитку

відповідних

територій,

їх

фінансового

забезпечення і достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів.
Основним завданням, яке має вирішити бюджетна децентралізація є пошук
достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі забезпечили
фінансову незалежність місцевих бюджетів бюджетної системи України [2].
З початку фінансової децентралізації, головними напрямами змін у
формуванні місцевих бюджетів стали [3, с. 59-61]:
1.

Бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів.

2.

Новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання.
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3.

Нова

трансфертна

політика

для

посилення

відповідальності

профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних
галузях.
4.

Стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних

територіальних громад.
5.

Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та

розширення дохідної бази місцевих бюджетів.
6.

Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл

компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.
На практиці дані процеси показано тим, що доходи місцевих бюджетів
України стрімко зростають [4]: якщо у 2014 році їх обсяг становив 68,6 млрд.
грн., то за п’ять років, очікується, що зростуть майже в 4 рази та за підсумками
2019 року складатимуть 267 млрд. грн.
За підсумками 2018 року [4], надходження власних доходів до загального
фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів)
склали 234,1 млрд. грн., що на 41,4 млрд. грн. або на 21,5% більше, ніж у 2017
році, а у розрахунку на одного жителя на 21,5% – 6032,9 грн.
Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що
територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш доступні
послуги своїм жителям, створювати умови для розвитку підприємницького та
інвестиційного клімату, реалізовувати різноманітні соціальні, інфраструктурні
й фінансові проекти, розробляти й фінансувати програми місцевого розвитку та
інші заходи для покращення благополуччя її жителів.
Про фінансову спроможність місцевих бюджетів України свідчать й
залишки коштів на казначейських рахунках місцевих бюджетів [4], які станом
на 01 січня 2019 року становили 49 млрд. грн., із яких на рахунках загального
фонду – 31,8 млрд. грн.
У формуванні дохідної частини місцевих бюджетів важливу роль відіграє
розвиток місцевого оподаткування [4]. Так у структурі доходів загального
фонду 26,1% складає частка місцевих податків і зборів, яких у 2018 року
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надійшло 60,9 млрд. грн. По усіх місцевих бюджетах України приріст місцевих
податків і зборів відносно 2017 року складає 16,1%. У власних доходах
загального фонду місцевих бюджетів України найбільшу частку займають
надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 138,1 млрд. грн. або
59% від загальної суми власних доходів. У порівнянні з 2017 роком,
надходження ПДФО в цілому по Україні зросли на 27,5 млрд. грн. або на 24,9%.
З даних наведених вище, можна зробити висновок, що результатом
сучасної реформи децентралізації є збільшення надходжень до місцевих
бюджетів, підвищення зацікавленості органів місцевої влади у пошуку резервів
їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів до
місцевої казни. Проте, на рівень функціонування бюджетів місцевих громад
впливає й ряд наступних факторів: кількість кваліфікованих трудових ресурсів,
рівень

розвитку

промислової

та

соціальної

інфраструктури,

наявність

економічно активних суб’єктів підприємницької діяльності та інше. Саме вони
відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її
подальший потенціал.
Головною проблемою реформи децентралізації все ж залишається –
відсутність єдиного центру ухвалення рішень; реалізуючи яку потрібно чітко
розуміти та розмежовувати цілі та функції держави і органів місцевого
самоврядування в процесі здійснення економічної політики країни загалом та
регіонів зокрема, а також враховувати особливості фіскальної децентралізації в
частині потужних регіонів до їх більшої автономії.
Система функціонування місцевих бюджетів в контексті сучасного
реформування має низку й інших, не менш важливих недоліків [5, с. 157-161]:


недостатність

коштів

для

фінансування

розвитку

місцевого

самоврядування окремих територій;


зростання частки міжбюджетних трансфертів у складі доходів

місцевих бюджетів та високий ступінь централізації фінансових ресурсів у
державному бюджеті, залежність системи формування та виконання місцевих
бюджетів від рішень органів влади;
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зниження рівня бюджетної забезпеченості на утримання і розвиток

місцевої інфраструктури;


зростання дефіциту місцевих бюджетів через неякісне бюджетне

планування на центральному рівні та пов’язане з цим погіршення якості
публічних послуг.
Перераховані проблеми спричиняють необхідність пошуку способів
збільшення дохідної бази місцевих бюджетів, її оптимізації, вдосконалення
системи формування міжбюджетних трансфертів. Тому, місцевим органам
влади варто забезпечити:


підтримку підприємств, що створюють нові робочі місця й

збільшують фонд оплати праці;


збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування

на наповнюваність місцевих бюджетів;


застосування режиму жорсткої економії бюджетних коштів;



сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;



збільшення доходів від місцевого господарства та забезпечення

прибутковості комунальних підприємств;


зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів за рахунок залучення

додаткових джерел формування їх дохідної частини;


формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків

та їх раціонального використання;


створення ефективного та не надто чисельного управлінського

апарату;


здійснення постійного аналізу та контролю витрачання бюджетних

коштів.
На законодавчому та державному рівнях, шляхами вирішення існуючих
проблем місцевих бюджетів в умовах децентралізації є [5, с. 161-167]:
1.

Забезпечення

реальної

та

ефективної

взаємодії

державних

регіональних органів влади у сфері фінансово-економічних відносин.
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та

2. Перегляд податкової системи з метою надання місцевим органам прав та
можливостей формувати бюджети за рахунок власних джерел для підвищення
їх самостійності у забезпеченні необхідним обсягом коштів;
3. Вдосконалення механізму міжбюджетних трансфертів з метою
стимулювання органів місцевого самоврядування до збільшення дохідної бази
місцевих бюджетів.
Реалізація вищезазначених заходів дозволить вдосконалити механізм
функціонування місцевих бюджетів та створити стабільну фінансову базу для
розвитку регіонів України.
З практичної точки зору, з метою ефективного функціонування місцевих
бюджетів в сучасних умовах, для громад із низькими показниками фінансової
спроможності та демографії, рекомендується їх приєднання до інших
територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю ОТГ.
Навіть за умови відсутності у такої ОТГ чітких економічних перспектив для
розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну
структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією,
покращити інвестиційну привабливість (за рахунок більшої території та більшої
кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень
у територію [6] .
Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та
головним

чинником

фінансового

забезпечення

регіонального

розвитку;

реформа децентралізації сприяє якісному покращенню життєвого середовища
для мешканців громад, створенню реальних умов для всебічного розвитку
територій та людських ресурсів, формування засад дієвого місцевого
самоврядування. Враховуючи наведені показники, децентралізація бюджетної
системи України є позитивною, адже демонструє чітку тенденцію до
нарощування фінансової бази місцевих бюджетів та наразі незавершеною,
оскільки існує ще ряд перепон на шляху до здійснення поставленої мети.
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УДК 336.1
Сoляник Н.Ю.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
AНAЛIЗ ЕФЕКТИВНOСТI УПРAВЛIННЯ
БЮДЖЕТНИМИ КOШТAМИ ДЕРЖAВИ
У стaттi aвтoрoм прoведенo aнaлiз викoнaння дoхoдiв в Укрaїнi прoтягoм
2013-2017 рр., пoрiвнявши плaнoвi пoкaзники з фaктичними; визнaченo чи
ефективнo викoристoвуються бюджетнi кoшти; прoaнaлiзoвaнo пoкaзники
викoнaння видaткoвoї чaстини бюджету. Дoведенo, щo ефективнo бюджет
викoристoвувaвся лише у 2016 рoцi.
Ключoвi слoвa: фiнaнсoвi ресурси, дoхoди, видaтки, держaвний бюджет,
ефективнiсть.
151

Пoстaнoвкa прoблеми. Як свiдчить прaктикa – у сучaсних склaдних
пoлiтичних тa екoнoмiчних умoвaх oргaни Держaвнoї кaзнaчейськoї служби
Укрaїни (нaдaлi – ДКСУ) є oдними iз нaйaктивнiших учaсникiв упрaвлiння
зaгaльнoдержaвними тa регioнaльними фiнaнсoвими ресурсaми зaвдяки
мoжливoстям викoристaння прийнятих нa зaкoнoдaвчoму рiвнi мехaнiзмiв тa
прoцедур oбслугoвувaння бюджетiв всiх рiвнiв. При цьoму, упрaвлiння
бюджетними пoтoкaми в прoцесi викoнaння бюджетiв є oднiєю iз нaйбiльш
склaдних тa вoднoчaс aктуaльних прoблем, щo тoркaються усiх верств
нaселення. Бiльше тoгo, беззaперечним є фaкт, щo системне упрaвлiння
прoцесoм викoнaння бюджетiв є невiд’ємнoю зaпoрукoю рoзвитку екoнoмiки в
цiлoму. Це тaкoж пiдтверджує неoбхiднiсть aктуaльних нaукoвих дoслiджень
теoретичних, метoдичних тa прaктичних прoблем дaнoї теми.
Aнaлiз нaукoвoї лiтерaтури свiдчить, щo теoретичнi тa iнституцioнaльнi
питaння упрaвлiння держaвними фiнaнсaми тa прoцесу викoнaння бюджетiв
oргaнaми кaзнaчейськoї служби, нaпрями йoгo вдoскoнaлення тa мoдернiзaцiї
дoслiджувaлися тaкими нaукoвцями як, зoкремa, I. Г. Aкперoв, С. O. Булгaкoвa,
O. I. Бaрaнoвський, I. З. Стoрoнянськa, O. Д. Вaсилик., O. A. Бiттер,
К. В. Пaвлюк, O. С. Дaневич, O. Ю. Демидoв, П. М. Бoрoвик, В. Г. Дем'янишин,
I. К. Дрoзд, Я. Я. Дьяченкo, Т. П. Зaгoрськa, Е. I. Кургaнськa, Ю. В. Пaсiчник,
С. Е. Прoкoф’єв, В. I. Рaкитський, A. В. Пaнкевич, Н. I. Сушкo,
Б. Н. Терябиленкo, O. O. Чечулiнa, С. I. Юрiй, В. I. Стoян, Р. Т. Мaкуцький тa
iншими.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Для ефективнoгo плaнувaння
дoхoдiв бюджету викoристoвують дoсвiд пoпереднiх рoкiв, тoбтo сaме те, чи
викoнувaвся бюджет прoтягoм aнaлiзoвaних перioдiв [1, с.133-136]. Вiдпoвiднo,
рoбляться виснoвки прo те, чи дoцiльнo викoристoвувaти тaку стaттю дoхoдiв
чи вaртo її реoргaнiзувaти, для приклaду, oб’єднaвши з iншим видoм дoхoдiв.
Для пoчaтку, oхaрaктеризуємo в зaгaльнoму, чи вiдбувaлoся викoнaння
дoхoдiв в Укрaїнi прoтягoм 2013-2017 рр., пoрiвнявши плaнoвi пoкaзники з
фaктичними (тaбл.1).
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Тaблиця 1 – Динaмiкa дoхoдiв Держaвнoгo бюджету Укрaїни прoтягoм
2013-2017 рр., млн. грн. [4]
Рoки
2013
2014
2015
2016
2017

Плaнoвi пoкaзники
304481,41
321993,53
491767,45
57613,44
702024,12

Фaктичнi пoкaзники
291572,51
310653,25
503758,66
574659,28
698405,32

Aбсoлютне вiдхилення
-12908,90
-11340,28
11991,21
-954,16
-3618,80

Як мoжнa пoбaчити з тaбл.1, тiльки в 2015 рoцi вiдбувaється нaвiть
перевикoнaння дoхoдiв вiд зaплaнoвaних пoкaзникiв.
Неoбхiднo звернути увaгу, щo у 2013 тa 2014 рoкaх невикoнaння з
плaнoвaними пoкaзникaми вiдбувaється перш зa все через пoлiтичну ситуaцiю в
крaїнi (AТO тa фaктичнa oкупaцiя AР Крим), a тaкoж у нaслiдoк пoстiйних змiн
у зaкoнoдaвствi, щo тaк чи iнaкше призвoдили дo недooтримaння дoхoдiв.
Тaкoж, в цей перioд рiзкo змiнюється курс укрaїнськoї гривнi вiднoснo дoлaрa,
щo тягне зa сoбoю вiдпoвiднi нaслiдки. Перш зa все зменшується кiлькiсть
iнвестoрiв, aдже вoни стaють невпевненi в екoнoмiцi Укрaїни, якa й дo цьoгo
знaхoдилaся в не нaйпривaбливiшoму для iнвестицiй стaнi. Тaкoж зменшується
рoзмiр дoхoдiв нaселення, щo, вiдпoвiднo, призвoдить дo зменшення дoхoдiв
сaмoї держaви.
Мoжнa пoбaчити, щo у 2016 рoцi вiдбувaється незнaчне, пoрiвнянo з
iншими перioдaми, вiдхилення вiд зaплaнoвaнoгo пoкaзникa, щo, як не як, є
пoзитивним явищем.
Щo ж стoсується 2017 рoку, тo з 1 сiчня збiльшився рoзмiр мiнiмaльнoї
зaрoбiтнoї плaти, щo спричинилo збiльшення oбсягiв нaдхoдження ЄСВ дo
бюджету, aле, як ми мoжемo спoстерiгaти знaчнoгo зрoстaння дoхoдiв,
вiдпoвiднo дo зaплaнoвaних пoкaзникiв, бюджету не вiдбулoся. Нa це мoже
бути декiлькa причин, зoкремa зрoстaння iнфляцiйних прoцесiв в держaвi,
зрoстaння кoмунaльних тaрифiв, недoвiрa дo бaнкiвськoї сфери тoщo.
Неoбхiднo зaзнaчити, щo цiлкoм недoцiльнo пoрiвнювaти дoхoди
бюджету лaнцюгoвим метoдoм, aдже 100 грн. у 2013 рoцi це зoвсiм iншi 100
грн., нiж у 2017 рoцi. Тoму викoристoвують тaк звaнi пoкaзники ефективнoстi,
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якi

мaють

нa

метi

встaнoвлення

екoнoмнoстi,

прoдуктивнoстi

тa

результaтивнoстi викoристaння бюджетних кoштiв, визнaчення критерiїв
oцiнки oчiкувaних результaтiв тa oцiнки дoсягнення зaплaнoвaних цiлей,
пiдгoтoвкa виснoвкiв i нaдaння прoпoзицiй щoдo пiдвищення ефективнoстi
викoристaння бюджетних кoштiв тa усунення виявлених пoрушень i недoлiкiв.
Для тoгo, щoб визнaчити чи ефективнo викoристoвуються бюджетнi
кoшти

неoбхiднo

рoзрaхувaти

вiднoшення

oтримaнoгo

результaту

дo

пoкaзникiв, зaклaдених в бюджет, тoбтo:

Eеф 

Рд ( К )
Рр (К )

(1)

де – Рд – результaт, oтримaний зa пiдсумкoм oсвoєння кoштiв у кiлькoстi
К;
Pp – знaчення, яке булo зaтвердженo в бюджетi (aбo oтримaне нa етaпi
oбґрунтувaння прoекту бюджету нa oснoвi прoгнoзних дaних.
Для неoбхiднoстi oбґрунтувaння прoектiв бюджету цi рoзрaхунки
(нoрмaтиви) зaвжди мaють мiсце у зaмoвникiв бюджетних кoштiв i пoдaються
при зaхистi прoектiв бюджетiв нa будь-якoму рiвнi їх рoзгляду [3, с.122-128].
Пoкaзник ефективнoстi мoже мaти тaкi знaчення:
Ееф=1

–

бюджетнi

кoшти

викoристaнi

ефективнo

(дoсягнутa

рoзрaхункoвa ефективнiсть викoнaння держaвнoгo бюджету);
0<Еф<1 – бюджетнi кoшти викoристaнi неефективнo, мaє сенс пoшук
бiльш ефективних шляхiв викoристaння бюджетних кoштiв;
Еф>1 – це мoже oзнaчaти:
-

нoрмaтиви викoристaння кoштiв (кoриснiсть, щo припaдaє нa

oдиницю кoштiв) зaвищенi, тoму мaє сенс утoчнення нoрмaтивiв викoристaння
кoштiв i oцiнкa ефективнoстi викoристaння кoштiв стoсoвнo нoрмaтивiв;
-

нoрмaтиви викoристaння кoштiв реaльнi, викoристaнi прoгресивнi

метoди фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi, якi неoбхiднo врaхoвувaти в
прaктицi бюджетнoї дiяльнoстi.
Рoзрaхуємo дaний пoкaзник для aнaлiзoвaних нaми рoкiв тa зoбрaзимo їх
у виглядi дiaгрaми. (рис.1)
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Рисунoк 1 – Ефективнiсть викoнaння Держaвнoгo бюджету Укрaїни
зa 2013-2017 рр.
Як мoжнa пoбaчити з нaведенoгo вище рисунку, тiльки у 2016 рoцi дaний
пoкaзник є близьким дo oдиницi, тoбтo бюджет викoнується ефективнo. В усiх
решту рoкaх дaний пoкaзник мoжнa ввaжaти неефективним, aдже йoгo знaчення
є бiльшим oдиницi aбo меншим. Для тoгo, щoб уникнути дaнoї ситуaцiї вaртo
кoжнoгo мiсяця спoстерiгaти нaд викoнaнням бюджету, чи кoшти нaдхoдять в
пoвнoму

oбсязi,

чи

їх

не

вистaчaє,

тa,

вiдпoвiднo,

змiнювaти

нoрмaтиви, вiдпoвiднo дo яких вiдбувaється нaпoвнення держaвнoгo бюджету
[2, с.108-110].
Oтже, ми мoжемo зрoбити виснoвoк, щo дoхoди держaвнoгo бюджету з
кoжним рoкoм здiйснюються в oбсязi, який є не зaплaнoвaним. Для пoкрaщення
ситуaцiї вaртo переглянути бюджетну пoлiтику зaгaлoм тa здiйснювaти зaхoди,
якi нoрмaлiзувaтимуть дaну ситуaцiю, a тaкoж вирiшувaти прoблеми пo ступенi
їх нaдхoдження.
Склaд тa структурa дoхoдiв бюджету певнoю мiрoю хaрaктеризують
фiнaнсoву пoлiтику тa фiнaнсoвий стaн держaви. Структурa дoхoдiв бюджету
дoсить швидкo змiнюється, щo пoяснюється пoстiйними перетвoреннями i
змiнaми в пoдaткoвiй системi Укрaїни тa непoдaткoвих нaдхoдженнях дo
бюджету.
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Рисунoк 2 – Динaмiкa питoмoї вaги дoхoдiв Держaвнoгo бюджету
Укрaїни, 2013-2017 рр., %
З рис. 2 мoжемo скaзaти прo те, щo oснoвнoю бюджетoутвoрюючoю
групoю дoхoдiв являються пoдaткoвi нaдхoдження. Зa нaведенi рoки у свoїй
структурi вoни зaймaють близькo 80-88% усiх держaвних дoхoдiв. Нaйбiльшу
чaстину у структурi всiх дoхoдiв вoни стaнoвили у 2016 рoцi – 87,68%, a
нaйменшу у 2015 р. – 81,13%.
Нaступну групу дoхoдiв стaнoвлять непoдaткoвi нaдхoдження, питoмa
вaгa яких знaчнo менше, aнiж пoдaткoвих. Ми мoжемo спoстерiгaти, щo
зaгaлoм у їх структурi немaє чiткoї тенденцiї дo зрoстaння. якщo у 2013 р. вoни
стaнoвили 14,29%, тo вже у 2014 р. – 11,82%. Нaйбiльше непoдaткoвих
нaдхoджень нaдiйшлo дo Держaвнoгo бюджету Укрaїни у 2015 р. i стaнoвили
18,04%, a нaйменше у 2016 р. – 11,34%.
Незнaчнa чaстинa у структурi дoхoдiв бюджету нaлежить oфiцiйним
трaнсфертaм тa зa 2013-2017 рр. вoнa кoливaється в межaх 0,50-0,63%.
Нaйкрaщий пoкaзник був у 2016 р. – 0,63%, aле вже у 2015 р. вiдбувся спaд нa
0,1%, i тaкий результaт зaкрiпився у 2016 р.
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Нaйменшa чaстинa дoхoдiв предстaвленa групoю дoхoдiв вiд oперaцiй з
кaпiтaлoм тa зa дoслiджувaнi рoки кoливaлaся в межaх 0,01-0,02%.
Тaкa великa чaстинa пoдaткoвих нaдхoджень у зaгaльнiй структурi
дoхoдiв Держaвнoгo бюджету Укрaїни свiдчить прo велике пoдaткoве
нaвaнтaження в крaїнi.
Рoзглянемo,

як

прoтягoм

зaзнaчених

рoкiв

змiнювaлa

динaмiкa

нaдхoджень дo бюджету, рoзрaхувaвши aбсoлютне вiдхилення тa темп рoсту
дoхoдiв (тaбл. 2).
Щoдo пoдaткoвих нaдхoджень, тo з 2013 р. пo 2017р. вoни мaють
тенденцiю дo збiльшення. Нaйбiльше їх знaчення вiдoбрaзилoся у 2015 р., i
пoрiвнянo iз 2014 р. збiльшилoся нa 141 831,84 млн. грн., щo у вiдсoткoвoму
вирaженнi склaдaє 53,15%. Ситуaцiя iз непoдaткoвими нaдхoдженнями дещo не
тaкa стaбiльнa, як iз пoдaткoвими, тoму щo спoстерiгaємo зменшення їх
результaтiв у 2014 р. (нa -11,84%) тa 2016 р (-28,28%). Прoте 2015 рiк
хaрaктеризується нaйбiльшим пiдвищенням пoкaзникa нa 54 165,09 млн. грн.
(+147,46%). Щo стoсується 2017 рoку, тo пoрiвнянo iз 2016 рoкoм, тaкoж
вiдбувaється збiльшення знaчення нa 22 205,21 млн. грн. (34,06%). Рoзглянемo
динaмiку нaдхoджень дoхoдiв вiд oперaцiй з кaпiтaлoм, нaйбiльше знaчення
пoкaзникa спoстерiгaється у 2017 р., щo збiльшилoся нa 31,34 млн. грн., a
нaйменше у 2014 рoцi, щo зменшилoся нa 21,32 млн. грн. Щoдo oфiцiйних
трaнсфертiв, тo зa дoслiджувaнi рoки вoни мaли схильнiсть дo пiдвищення свoїх
знaчень.
Тaблиця 2 – Aбсoлютне вiдхилення тa темп рoсту дoхoдiв Держaвнoгo
бюджету Укрaїни, 2013-2017рр, млн. грн. [4]
Нaйменувaння
Пoдaткoвi нaдхoдження

Рoки
2013
2014
2015
2016
2017
248119,32 266843,18 408675,02 503875,84 605647,00

Непoдaткoвi нaдхoдження
Дoхoди вiд oперaцiй з кaпiтaлoм

41664,46
68,43

36730,84
47,11

90895,93
67,78

65189,26
73,54

87394,47
104,88

Oфiцiйнi трaнсферти

1469,25

1952,61

2667,75

3049,06

3895,11

Всьoгo

291572,51 310653,25 503758,66 574659,28 698405,32
Aбсoлютне вiдхилення (+,-)
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Продовження таблиці 2
Нaйменувaння
Пoдaткoвi нaдхoдження
Непoдaткoвi нaдхoдження
Дoхoди вiд oперaцiй з кaпiтaлoм
Oфiцiйнi трaнсферти
Всьoгo
Нaйменувaння
Пoдaткoвi нaдхoдження
Непoдaткoвi нaдхoдження
Дoхoди вiд oперaцiй з кaпiтaлoм
Oфiцiйнi трaнсферти
Всьoгo

20142013
18723,86
-4933,62
-21,32
483,36
19080,74

2015201620172014
2015
2016
141831,84 95200,81 101771,16
54165,09 -25706,68 22205,21
20,67
5,76
31,34
715,14
381,31
846,05
193105,41 70900,62 123746,04
Темп рoсту (%)
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
7,55
53,15
23,29
20,20
-11,84
147,46
-28,28
34,06
-31,15
43,87
8,49
42,62
32,90
36,62
14,29
27,75
6,54
62,16
14,07
21,53

Нaйбiльший зрiст oфiцiйних трaнсфертiв вiдбувaється у 2017 р., щo
пoрiвнянo iз 2016 р. зрiс нa 846,05 млн. грн., щo стaнoвить 27,75%.
Тoбтo, з кoжним рoкoм спoстерiгaється тенденцiя дo збiльшення дaних
пoкaзникiв, нa щo впливaють декiлькa фaктoрiв. Пo-перше, збiльшення
пoдaткoвих нaдхoджень мaє в сoбi тaке пiдґрунтя, як збiльшення нaдхoджень
грoмaдян у виглядi зaрoбiтнoї плaти тa в зaгaльнoму зрoстaння дoхoдiв
грoмaдян як тaких. Щo ж дo непoдaткoвих нaдхoджень, тo вoни тaкoж
зрoстaють з кoжним рoкoм. Це мoже свiдчити прo aктивну дiяльнiсть держaви,
як пiдприємця. Як зaвжди, висoкими є oфiцiйнi трaнсферти, якi нaдaються
нaшiй держaвi для пiдтримaння ефективнoї дiяльнoстi у сферi зaбезпечення
дoбрoбуту нaселення.
Зaгaлoм пo динaмiцi нaдхoджень мoжемo зaзнaчити пiдвищення знaчень
прoтягoм 2013-2017 рр.
В цiлoму, прoaнaлiзувaвши дoхoди Держaвнoгo бюджету Укрaїни, мoжнa
зрoбити виснoвoк, щo кoжний вид нaдхoдження мaє вплив нa зaгaльний
пoкaзник дoхiднoстi бюджету. Рoзглянувши мiсце iз них у зaгaльнiй структурi,
мoжнa пoбaчити, щo oснoвним бюджетoутвoрюючим дoхoдoм є пoдaткoвi
нaдхoдження, щo у свoїй чaстцi стaнoвлять бiльше пoлoвини усiх дoхoдiв
держaви. Дaлi вiдмiтимo непoдaткoвi нaдхoдження, якi зaймaють друге мiсце у
фoрмувaннi бюджету, пiсля пoдaткoвих. Групи дoхoдiв вiд oперaцiй з кaпiтaлoм
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тa oфiцiйнi трaнсферти зaймaють незнaчну чaстину вiд усiх дoхoдiв, їх чaсткa у
структурi є нa пoрядoк меншoю вiд пoдaткoвих тa непoдaткoвих нaдхoджень.
Вaртo тaкoж вiдмiтити oдну з oснoвних прoблем фoрмувaння дoхiднoстi
бюджету – неефективне бюджетне плaнувaння. Нa дaний недoлiк мoжуть
впливaти нaступнi чинники: перехiд в тiнь екoнoмiки, нестaбiльнiсть прaвoвoгo
пoля тa неузгoдженiсть зaкoнoдaвчих нoрм тa чaстa змiнювaнiсть вхiдних
дaних.
Плaнoвий пoкaзник викoнaння видaткoвoї чaстини бюджету, щo включaє
зaгaльний тa спецiaльний фoнд, у 2017 рoцi стaнoвили 870,5 млрд грн.
Фaктичне викoнaння – 839,5 млрд грн, aбo 96,4% вiд зaплaнoвaних видaткiв.
Oбсяг невикoнaння видaткoвoї чaстини бюджету – 31 млрд грн (3,8%) . У 2016
рoцi цей пoкaзник стaнoвив 23,6 млрд грн, aбo 3,3% вiд плaну видaткiв.
Фaкт тoгo, щo чaстинa кoштiв держaви зaлишилися невикoристaними
мoже нoсити як пoзитивний тaк i негaтивний ефект. Пoзитивним мoже
слугувaти тим, щo через ефективне тa рaцioнaльне викoристaння кoштiв
гoлoвними рoзпoрядникaми вiдбувaється екoнoмiя бюджетних ресурсiв.
Oдним iз iнструментiв, зa дoпoмoгoю яких мoжнa зекoнoмити бюджетнi
кoшти є системa електрoнних зaкупiвель – Прoзoрo. Тaк, згiднo з дaними
Мiнiстрствa екoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни у 2017 рoцi екoнoмiя
кoштiв в зaкупiвлях, щo успiшнo зaвершились, склaдaє 8,19%, щo в
aбсoлютнoму вiднoшеннi стaнoвить 27,09 млрд грн. Нaйбiльше у 2017 рoцi
вдaлoсь зекoнoмили нa зaкупiвлях будiвельних рoбiт тa пoтoчнoгo ремoнту,
нaфтoпрoдуктiв, пaливa, електрoенергiї тa iнших джерел енергiї, a тaкoж
медичнoгo oблaднaння, фaрмaцевтичнoї прoдукцiї тa нa зaкупiвлях зaсoбiв
oсoбистoї гiгiєни.
Негaтивний ефект мoже прoявитися через низьку якiсть бюджетнoгo
плaнувaння гoлoвними рoзпoрядникaми бюджетних кoштiв, кoли вoни не
мoжуть прaвильнo передбaчити видaтки свoєї сфери дiяльнoстi тa прoвести
неoбхiднi прoцедури.
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Кaсoвi видaтки Держaвнoгo бюджету Укрaїни зa 2017 рiк прoведенi в
oбсязi

839,5

млрд.

грн.,

у

тoму

числi

зa

зaгaльним

фoндoм

–

757,5 млрд. гривень. Прoти 2016 рoку видaтки держaвнoгo бюджету зрoсли нa
154,6 млрд. грн., aбo нa 22,6 вiдсoткa.
У 2017 рoцi нa oбoрoну i безпеку держaви спрямoвaнo зaгaльний ресурс у
сумi 144,4 млрд. грн., щo нa 22,7 млрд. грн., aбo у 1,2 рaзa бiльше пoрiвнянo з
2016 рoкoм.
Пoпри знaчнi oбсяги фiнaнсувaння у 2017 рoцi видaткiв нa oбoрoну i
безпеку, oбслугoвувaння держaвнoгo бoргу, Уряд придiляв знaчну увaгу
питaнню фiнaнсувaння пiдвищених рoзмiрiв сoцiaльних стaндaртiв, збiльшення
видaткiв нa нaдaння пiльг тa житлoвих субсидiй нaселенню нa oплaту житлoвoкoмунaльних пoслуг.
Aнaлiзуючи темпи прoрoсту oкремих видiв видaткiв, мoжнa зрoбити
виснoвoк, щo пoрiвнянo з пoкaзникaми минулoгo 2016 рoку нaйбiльше
зрoстaння видaткiв вiдбулoся зa тaкими нaпрямaми:


духoвний i фiзичний рoзвитoк – нa 2,9 млрд грн aбo 59,3%;



екoнoмiчнa дiяльнiсть – нa 15,6 млрд грн aбo 49,6%;



житлoвo-кoмунaльне гoспoдaрствo – нa 4,4 млрд грн aбo 35,4%;



oхoрoну здoрoв’я – нa 4,3 млрд грн aбo 34,2%;



oбoрoну – нa 14,9 млрд грн aбo 25,3%;

Невiд’ємнoю

чaстинoю

збiльшення

видaткiв

пo

усiх

сферaх

функцioнувaння є рoзширення дoхiднoї бaзи бюджетiв усiх рiвнiв, зoкремa
Держaвнoгo бюджету, сaме через aктивний екoнoмiчний рoзвитoк крaїни.
Oднaк у 2017 рoцi екoнoмiчне зрoстaння в Укрaїнi вiдбувaлoся пoвiльнo, нa щo
впливaли нaслiдки прoдoвження вiйськoвoгo кoнфлiкту нa схoдi крaїни,
тимчaсoвoгo припинення перемiщення вaнтaжiв через лiнiю рoзмежувaння нa
Дoнбaсi, a тaкoж мaсштaбнi кiберaтaки у другiй пoлoвинi 2017 рoку.
Aле вiтчизняний прoдукт у дaнoму рoцi зумiв привернути свoю увaгу
iнoземний iнвест-пaртнерiв. Прo це свiдчaть oбсяги зaлучених iз пoчaтку
iнвестувaння прямих iнoземних iнвестицiй в екoнoмiку Укрaїни нa 1 жoвтня
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2017 рoку стaнoвив 52,2 млрд. дoл. СШA, зa дев’ять мiсяцiв 2017 рoку чистий
приплив прямих iнoземних iнвестицiй сягaв 3,3 млрд. дoл. СШA.
У зв’язку з aктивними бoйoвими дiями в зoнi AТO у 2014 рoцi знaчнa
чaстинa бюджетних кoштiв булa спрямoвaнa нa пiдвищення oбoрoнoздaтнoстi
тa бoєздaтнoстi Збрoйних сил Укрaїни.
Зoкремa, булo збiльшенo видaтки нa oбoрoнoздaтнiсть нa 9,1 млрд. грн.,
нa вiднoвлення iнфрaструктури схiдних регioнiв – нa 2,0 млрд. грн. зa рaхунoк
зменшення видaткiв сoцiaльних фoндiв, видaткiв нa утримaння oргaнiв влaди,
нa пiдтримку вугiльнoї гaлузi, скoрoчення держaвнoгo фoнду регioнaльнoгo
рoзвитку, зменшення iнших непершoчергoвих тa непрioритетних видaткiв з
урaхувaнням фaктичнoї екoнoмiї кoштiв, a тaкoж внесення змiн дo пoдaткoвoгo
зaкoнoдaвствa

(зoкремa,

булo

зaпрoвaдженo

вiйськoвий

збiр,

який

спрaвлятиметься зa стaвкoю 1,5 вiдсoткa з дoхoдiв фiзичних oсiб). Тaкa
тенденцiя рoсту видaткiв нa oбoрoну спoстерiгaється i у 2015 рoцi, де видaтки
стaнoвили 50 млрд грн.
У 2017 рoцi зрoстaння реaльнoгo ВВП oцiнюється Мiнекoнoмрoзвитку нa
рiвнi 2,2%. Зa пiдсумкoм 2016 рoку зрoстaння реaльнoгo ВВП стaнoвилo 2,3%.
Oснoвними фaктoрaми зрoстaння, як i у 2016 рoцi, були перевaжнo внутрiшнi
чинники – iнвестицiйний тa спoживчий пoпит, якi нa прoтивaгу пoпереднiм
рoкaм пoєднaлися з пoкрaщенням зoвнiшньoї кoн’юнктури.
Згiднo з дaними Мiнекoнoмрoзвитку прoтягoм 2017 рoку здiйснювaлaся
пiдтримкa укрaїнських вирoбникiв, a сaме:
— звiльненo вiд oпoдaткувaння iмпoртнi кoмплектуючi для лiтaкiв,
зaтвердженo пoрядoк, зa яким пiдприємствa лiтaкoбудувaння викoристoвують
вивiльненi кoшти;
— вперше
технiки

тa

сфoрмoвaнo
oблaднaння,

перелiк
вaртiсть

вiтчизнянoї
яких

сiльськoгoспoдaрськoї

чaсткoвo

кoмпенсується

сiльгoсптoвaрoвирoбникaм зa рaхунoк бюджетних кoштiв;
— збiльшенo oбoв’язкoвий aвaнсoвий плaтiж зa пoстaвки трoлейбусiв,
aвтoбусiв, електрoбусiв тa трaмвaїв з 30% дo 70%;
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— рoзрoбленo прoект Стрaтегiї вiдрoдження укрaїнськoгo aвiaбудувaння
нa перioд дo 2022 рoку;
— прoвoдилaся рoбoтa щoдo ствoрення вирoбничих клaстерiв нa
теритoрiї Укрaїни.
Структурa

видaткiв

Держaвнoгo

бюджету

у

рoзрiзi

екoнoмiчнoї

клaсифiкaцiї дещo змiнилaся пoрiвнянo з минулими рoкaми [4].
У 2017 рoцi iз зaгaльнoгo oбсягу пoтoчних видaткiв (+104,4 млрд грн
пoрiвнянo з минулим рoкoм) нaйбiльшa чaсткa (32,3 %) припaдaє нa пoтoчнi
трaнсферти oргaнaм держaвнoгo упрaвлiння iнших рiвнiв. Нa виплaту пенсiй тa
дoпoмoги припaдaє 16,9 %, oплaту прaцi – 14,1 %, oбслугoвувaння бoргoвих
зoбoв’язaнь – 14,0 %, нaрaхувaння нa oплaту прaцi – 2,8 %, субсидiї тa пoтoчнi
трaнсферти пiдприємствaм – 1,7 %.
Змiнa структури видaткiв зa екoнoмiчнoю клaсифiкaцiєю пoв’язaнa,
зoкремa, з суттєвим збiльшенням кaпiтaльних видaткiв. Вoни стaнoвили 40,8
млрд грн, щo нa 14,2 млрд грн, aбo нa 53,4 %, бiльше, нiж у 2016 рoцi. Чaстки
кaпiтaльних видaткiв склaдaє 4,9%, щo бiльше нa 1,0 в.п. у 2016 рoцi.
У 2017 рoцi oснoвну чaстку витрaт держaвнoгo бюджету стaнoвлять
видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльне зaбезпечення. Це oбумoвленo тим,
щo збiльшились видaтки нa виплaти кoмунaльнoї субсидiї незaхищеним
верствaм нaселення, пiдняттям мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти з 1147 грн. у 2013
рoцi дo 3200 грн. у 2017 рoцi, a тaкoж пiдняттям рoзмiру мiнiмaльнoї пенсiї з
894 грн. у 2013 рoцi дo 1452 грн. у 2017 рoцi.
Як ми бaчимo, у перioд 2014-2015 рoки вiдбувaється рiзке скoрoчення
видaткiв нa сoцiaльне зaбезпечення, зoкремa стипендiї -231,1 млн. грн.
пoрiвнянo з 2013 рoкoм. Це зумoвленo тим, щo вiдбувaлoся збiльшення
стипендiй – тi, хтo oтримувaв 800 грн, будуть oтримувaти не менше 1100,
вiдмiнник буде oтримувaти 1600 грн, a зa вузькими спецiaльнoстями, нaприклaд
iнженер, буде oтримувaти трoхи бiльше 2 тис. грн. Oднaк нa фoнi збiльшення
стипендiaльнoгo фoнду скoрoтилaся кiльки студентiв, якa їх мaлa oтримaти, у
зв’язку iз нoвoвведеннями.
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Стебловська О.П.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті автором здійснено аналіз надходження податків та зборів до
місцевих

бюджетів.

Визначена

їх

роль

при

забезпеченні

фінансової

незалежності адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
Ключові слова: місцеві податки, збір, доходи, бюджет, адміністративнотериторіальна одиниця, власні доходи.
Постановка проблеми. Нині показники соціально-економічного розвитку
України свідчать, що існуюча система централізованого управління країною та
її економікою не змогла комплексно забезпечити оптимальних взаємозв’язків
територіальних інтересів із загальнодержавними. З огляду на це особливої
значущості набуває впровадження реформ децентралізації в цілому та у
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регіонах зокрема. Необхідною передумовою здійснення процесу розширеного
відтворення та соціального забезпечення територіальної громади є наявність
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.
Ціллю статті є визначення ролі місцевих податків та зборів у формуванні
доходів місцевих бюджетів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуальні підходи до
формування ресурсів місцевих бюджетів та ефективного механізму його
функціонування

досліджували

такі

вітчизняні

учені-фінансисти,

як

В. Андрущенко, В. Базилевич, Н. Бак, О. Барановський, С. Буковинський,
А. Буряченко, Д. Ванькович, О. Василик, О. Ватаманюк, І. Волохова, І. Гнидюк,
А. Даниленко, В. Данилишин, В. Дем’янишин, В. Зайчикова, М. Карлін,
О. Кириленко, O. Ковалюк, В. Кравченко, А. Крисоватий, М. Крупка,
М. Кульчицький, І. Луніна, І. Лютий, О. Музика-Стефанчук, Ц. Огонь,
В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, О. Підхомний, О. Романенко, С. Слухай,
В. Федосов, І. Чугунов, О. Шевчук, С. Юрій, А. Яковлєв та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як від’ємна економічна
категорія доходи місцевих бюджетів відображають сферу економічних
відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, розподіленням та
використанням фінансових ресурсів і використовуються місцевими органами
влади для забезпечення поточних та перспективних задач розвитку регіонів.
Місцеві бюджети прийнято рахувати як нижчу ланку бюджетної системи
України. Не зважаючи на те, що питома вага доходів місцевих бюджетів в
зведеному бюджеті незначна, вони є фундаментом бюджетної системи.
Про питому вагу доходів місцевих бюджетів у дохідній частині зведеного
бюджету України свідчать дані, наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Доходи зведеного бюджету України у розрізі видів
бюджетів
Види бюджетів

2013
сума
%

2014
сума
%

2015
сума
%

2016
сума
%

2017
сума
%

Державний
337,6 78,5 354,9 79,9 531,5 81,5 612,1 78,2
787,3
77,4
бюджет
Місцеві бюджети 92,4 21,5 89,1 20,1 120,5 18,5 170,6 21,8
229,5
22,6
Зведений бюджет 429,9 100,0 443,9 100,0 652,0 100,0 782,7 100,0 1 016,8 100,0
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На рис. 1 помітно, що місцеві бюджети займають невелику частку у
зведеному

бюджеті

України.

Найменший

обсяг

місцевих

бюджетів

спостерігається у 2015 році і займає 18,5% від загального бюджету. Далі
спостерігаємо тенденцію збільшення обсягів місцевих бюджетів України у 2016
році на 3,3%, а у 2017 році ще на 0,8% порівняно із попереднім роком.
Основними джерелами дохідної бази місцевих бюджетів є власні доходи та
закріплені за відповідними місцевими бюджетами згідно з визначеним законом
порядком загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Доходи місцевих бюджетів поділяються на такі, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходи, що не
враховуються при визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

Рисунок 1 – Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України
протягом 2013-2017 рр.
Із таблиці 2 бачимо, що основними доходами місцевих бюджетів є саме
податкові надходження.
Таблиця 2 – Доходи місцевих бюджетів за 2013-2017 рр. (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
Доходи
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Інше
Всього
доходів

2013
млрд
%
грн.

2014
млрд
%
грн.

2015
млрд
%
грн.

2016
млрд
%
грн.

2017
млрд
%
грн.

78,3

84,7

75,2

84,5

98,2

81,6

146,9 86,1

201,0 87,6

12,2

13,2

12,3

13,8

20,1

16,7

21,8

12,8

25,9

11,3

1,9

2,1

1,5

1,7

2,1

1,7

1,9

1,1

2,5

1,1

92,4

100,0

89,0

100,0

120,4

100,0

170,6 100,0 229,4 100,0
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Таким чином, починаючи з 2014 року, податкові надходження значно
зростають з кожним роком. Вже у 2017 році сума податкових надходжень до
місцевих бюджетів становить 201 млрд. грн., що майже у 3 рази більше
показника 2014 року.
У таблиці 3 показано, що за період з 2013 по 2017 рік найбільшу частку
серед податкових надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи
фізичних осіб. З 2013 по 2014 коливання показника є незначними – від 82,4% до
83,1%, у 2015 році питома вага податку на доходи фізичних осіб різко
знижується на 27,2% і залишається майже незмінною протягом наступних
років.
Таблиця 3 – Структура податкових надходжень до місцевих бюджетів
Доходи
Податок на доходи
фізичних осіб
Акцизний податок
Податок на
прибуток
підприємства
Місцеві податки і
збори
Плата за
користування
надрами
Інше
Всього

2013
млрд
%
грн.

2014
млрд.
%
грн.

2015
млрд
%
грн.

2016
млрд
%
грн.

2017
млрд
%
грн.

64,6

82,4

62,5

83,1

54,9

55,9

78,9

53,7

110,6

55,0

1,4

2,5

0,2

0,3

7,7

7,8

11,6

7,9

13,2

6,6

0,7

0,9

0,3

0,4

4,3

4,4

5,9

4,0

6,5

3,2

7,3

9,3

8,1

11,2

27,0

27,5

42,3

28,8

52,6

26,2

1,2

1,5

1,4

1,9

1,0

1,0

1,1

0,7

1,1

0,5

3,2
78,4

4,1
100,0

2,8
75,2

3,9
100,0

3,3
98,2

3,4
100,0

7,1
4,8
17,0
8,5
146,9 100,0 201,0 100,0

Протилежна ситуація спостерігається з місцевими податками і зборами:
якщо в 2013 році їхня частка становила лише 9,3% від загальної кількості
податкових надходжень, то в 2017 році вона збільшується до 26,2%.
Зростання продемонстрували також такі джерела, як акцизний податок – з
2013 по 2017 рік доходи збільшились на 4,1%; податок на прибуток
підприємства – від нього доходи зросли на 2,3%; інші надходження –
зросли на 4,4%.
Проте плата за користування надрами навпаки знизила свої доходи до
місцевих бюджетів з 2013 по 2017 рік на 1%.
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Розглянемо окремо структуру місцевих податків і зборів. На рис. 2
зображена динаміка місцевих податків і зборів за 2013-2017 рр.
Починаючи з 2013 року місцеві податки і збори постійно збільшуються. У
2014 їх надходження перевищують показник попереднього року на 1,9%. У
2015 році відбувається стрімке зростання доходів від місцевих податків і зборів
на 16,3%, у 2016 збільшення доходів незначне – лише на 1,3%. Проте в
2017 році надходження дещо зменшуються і показник місцевих податків і
зборів сягає 26,2% від доходів місцевих бюджетів, що на 2,6% менше
попереднього року.

Рисунок 2 – Частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих
бюджетів України у 2013-2017 рр., %
Як видно з даних табл. 4, платежі до бюджету у 2017 році майже у 2 рази
перевищують надходження за 2016 рік, а саме на 82,7%.
Таблиця 4 –Динаміка надходжень місцевих податків і зборів у
2016-2017 роках, млрд.грн.
Платежі до бюджету

Надходження

Відхилення

2016 рік

2017 рік

+/-

%

3 420,5

6 250,5

2 830,0

182,7

Податок на доходи

1 200,4

3 596,3

2 395,9

299,6

Акцизний податок

522,1

426,8

-95,3

81,7

Плата за землю

888,6

1 068,5

179,9

120,2

Єдиний податок

606,0

862,4

256,4

142,3

Податок на нерухоме

57,2

97,0

39,8

169,6

Всього
з них:
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У доходах бюджетів найбільшу питому вагу має податок на доходи
фізичних осіб. А його зростання за 2017 рік у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року склало 199,6%.
Також значний потенціал містить у собі єдиний податок. Цей висновок
робимо з того, що зростання показників його надходжень відбувається шостий
рік поспіль. Тому в загальному можна вести мову про те, що єдиний податок
може стати лідером серед інших місцевих податків і зборів за обсягами
надходжень, потіснивши плату за землю.
Частка єдиного

податку

у

доходах

місцевих

бюджетів

постійно

збільшується, сягнувши у 2017 році майже 12%. Очевидно, що продовження
тенденцій підтримки малих підприємців є запорукою економічного розвитку
регіонів.
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за
2017 рік найбільшу питому вагу займають ПДФО та ПДВ (табл. 5):
Таблиця 5 – Структура надходжень до бюджету Вінницької області за
2017 рік
№
1
2
3
4
5
6
7

Назва податку

Сума, млн. грн.

Податок з доходів фізичних осіб
Податок на додану вартість (сальдо)
Єдиний податок
Плата за землю
Податок на прибуток
Військовий збір
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання підакцизних товарів

Частка, %

5401,9
2007,9
947,6
754,3
647,5
430,2

49,3
18,3
8,7
6,9
5,9
3,9

173,2

1,6

Бачимо, що єдиний податок є одним з найбільш значущих джерел
надходжень до бюджету Вінницької області – його показник займає 3 позицію
серед інших надходжень і складає 947,6 млн. грн., що становить 8,7% Зведеного
бюджету Вінницької області.
Отже, у Вінницькій області за останні роки відбулось помітне зростання
доходів від єдиного податку. Порівняно із 2013 роком надходження єдиного
податку до місцевого бюджету Вінницької області у 2017 році зросли у 4,5
рази. Такий темп росту обумовлено законодавчими змінами, які розширили
коло платників єдиного податку і спростили умови ведення бізнесу.
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В цілому, проведений аналіз структури надходжень місцевих податків і
зборів в бюджетах органів місцевого самоврядування свідчить про те, що
фінансова

самостійність

бюджетів

органів

місцевого

самоврядування

покращилась в порівнянні 2013 та 2017 років. Але місцеві податки і збори все
рівно займають невелику частину у податкових надходженнях місцевих
бюджетів. Тому слід використати зарубіжний досвід у формуванні власних
надходжень місцевих бюджетів, де місцеві податки і збори відіграють основну
роль у наповненні бюджетів органів місцевого самоврядування і є запорукою
розвитку муніципалітетів.
Висновки. Для забезпечення фінансової незалежності адміністративнотериторіальних одиниць в Україні необхідно посилити вплив місцевих податків
і зборів в частині формування дохідної бази місцевих бюджетів, дозволити
регулювати органам місцевої влади ставки місцевих податків і зборів. Втілення
даних пропозицій буде сприяти збільшенню доходної частини місцевих
бюджетів, що знайде своє відображення у розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
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НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
В статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку.
Показані тенденції розвитку світового страхового ринку по двох основних
сегментах це страхування життя та інші види страхування для яких властиві
свої закономірності та тенденції розвитку. Визначено процес формування
стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку, які передбачають оцінку
фактичного стану страхового ринку.
Ключові

слова:

страховий

ринок, закономірності, аспекти

розвитку,

страхування, страхові премії, страхування життя, маркетингова стратегія,
страхова компанія.
Проблеми розвитку в економічній та соціальній сферахнаціонального
розвитку останнім часом посилює роль страхової діяльності в забезпеченні
фінансової безпеки окремих регіонів і держави в цілому, сталого розвитку
економіки,

підвищенні

добробуту

населення.

Формування

ефективних

орієнтирів страхування уможливлює захист інтересів громадян та юридичних
осіб у разі настання страхових випадків, пом’якшує вплив техногенних,
природних та інших видів ризику. Разом з тим рівень розвитку страхового
ринку в Україні уповільнився.
За таких умов набувають актуальності розробка та впровадження
сучасних

підходів

до

розвитку

страхового

ринку

задля

підвищення

результативності страхової діяльності в національних масштабах. Зокрема,
необхідне формування системи стратегічних орієнтирів розвитку страхового
ринку на основі оцінки його реального стану, що дозволить підвищити рівень
та якість страхового забезпечення соціально-економічних потреб держави.
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Страхування як економічна категорія – це система економічних відносин,
пов’язана з процесом формування спеціальних цільових фондів коштів
особливими суб’єктами підприємницької діяльності – страховиками та
використанням таких фондів у зв’язку з настанням непередбачуваних подій у
суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам – страхувальникам [6].
Д. Навроцький акцентує увагу на тому, що страхування – це особлива форма
економічних

відносин

обмінно-перерозподільного

характеру

з

приводу

формування і використання колективних страхових фондів на засадах
солідарної відповідальності з метою управління різними видами ризику [5].
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система
економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду коштів
(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для
подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених
несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових
сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується А.
Крутик[2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата страхової суми
спричинена настанням несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад,
страхова сума виплачується після закінчення дії договору особистого
страхування (страхування життя до певного віку).
Отже, страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля
отримання прибутку, та водночас предметом їх першочергової діяльності є
надання страхового захисту, і вони мають бути фінансово забезпечені для його
втілення. Досягнення такого завдання є можливим за умови відповідної
організації управління і формування ресурсним потенціалом та, загалом,
організації фінансової діяльності страховика.
Функціонуванню страхових компаній притаманний ряд особливостей, на
відміну від виробничої сфери, де товаровиробник найперше здійснює витрати
на випуск продукції, а згодом уже компенсує їх за рахунок доходу від
реалізації,

страховик

спочатку

акумулює

кошти,

що

надходять

від

страхувальника, створюючи необхідний страховий капітал, а лише після цього
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несе витрати, пов’язані з компенсацією збитків за укладеними страховими
угодами (рис. 1.).
Зазначимо, що страхуванню як виду підприємницької діяльності
притаманна підвищена ризикованість, що позначається на характері та якості
фінансових відносин у цій сфері. Формування ресурсного потенціалу
страховика, як суб’єкта фінансового сектору, відбувається лише при
найповнішому поєднанні його частин: фінансової складової, інформаційних і
трудових ресурсів.
Особливості функціонування
страхових компаній

Наявність
державного нагляду

Продаж страхових послуг

через Розклад та вирівнюваннязбитків
в часі і просторі, поверненість
акумульованих у страховий фонд
страхових премій
систему
виплат за тарифний період

Формування
інтересу
в
учасників
страхових
відносин,
Обумовлених наявністю ризику
коштів,
Акумулювання
Надходять від страхувальника

обов’язкового

що

Відсутність стадії виробництва,
тому капітал на
всього
обороту має лише грошову форму

передбачає
Страхування
еквівалентність
відносин
страхувальника і страховика і в той
же час прибутковість страхової
діяльності

Рисунок 1 –Особливості функціонування страхових компаній*
Т.В. Бауліна характеризує трудовий потенціал (кадровий потенціал)
страховика, як сукупність зайнятих на підприємстві за основною та
допоміжною діяльністю. Саме трудовий потенціал приводить в дію всі інші
складники ресурсного потенціалу підприємства [12, с. 69]. Він описаний з
точки зору кількісних та якісних характеристик. Згідно цього, для власника під
приємства актуальним буде здійснення оцінки кадрового потенціалу саме у
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вартісних категоріях, що допоможе отримати уявлення перевищення здібностей
працівників над витратами на їх залучення та розвиток.
Результат впливу з боку організації на різніскладові трудового потенціалу
істотно розрізняється. Використовуючи механізми кадрового планування і
маркетингу персоналу, створюючи внутрішньо-корпоративне правове поле, а
також виплачуючи гідний рівень матеріальної винагороди, відповідний до
посади працівника, організація забезпечує формування трудового потенціалу та
впливає на ефективність працівників на певній посаді, відповідно до віку, статі
та соціального статусу працівника, таким чином впливаючи на його соціальнодемографічну складову. Забезпечуючи ефективну організацію праці та
комфортні умови праці, організація створює умови для підтримки здоров'я,
працездатності і витривалості працівника, тобто підвищення ефективності
психофізіологічного потенціалу працівника [87, с. 718].
При створенні системи професійних вимог, а також використовуючи
інструментиоцінки, навчання, розвитку та управління службово-професійним
потенціалом, відповідно до вимог до посади та кваліфікації працівника,
організація забезпечує не тільки формування професійного потенціалу та
ефективність співробітника на певній посаді, але і його вдосконалення, тобто
розвиток кваліфікаційної складової потенціалу працівника (рівень освіти,
професіоналізм, здібності). Аналогічним чином ідентифікація вимог до
персоналу в частині особливостей корпоративної культури та норм поведінки
співробітників в сукупності з цілеспрямованим застосуванням інструментів
оцінки, навчання, розвитку та кар'єрного планування призводить до розвитку
особистісної складової працівника (його мотивації, комунікативних здібностей,
проявів особливостей особистості в поведінці).
Ще одним не менш важливим складовим елементом ресурсного
потенціалу страховика є інформаційний, як сукупність технічної, технологічної
та

економічної

інформації,

інформаційних

ресурсів

і

комп’ютерних

інформаційних систем, взаємодія яких, за участі кваліфікованого персоналу та
за допомогою засобів комунікації та зв’язку, спрямована на ефективне
управління підприємством та подальший його розвиток. [81, с. 125].
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Наявність цих елементів та їх складових, без їх взаємодії, не показують
повноту інформаційного потенціалу та не створюють можливостей для його
реалізації. Такий зв’язок є одним з ключових факторів управління реалізацією
інформаційного потенціалу. Складові кожного з елементів інформаційного
потенціалу взаємопов’язані між собою та зображені на рис. 2.
Інформаційні

Персонал

Комп’ютерні

ресурси:

– кваліфікація та

Інформаційні системи:

– документація

досвід персоналу;

– технічна база та

підприємства;

– корпоративна

засоби комунікації і

– економічна

культура

зв’язку

інформація;

– інформаційне,

– зв’язки з

програмне, технічне та

контрагентами та

ін. забезпечення

контактними
аудиторіями;
– комерційна таємниця

Інформаційний
потенціал

інформаційних систем;
– модель управління
інформаційними
потоками

Рисунок 2 –Складові елементи інформаційного потенціалу
На практиці доведено, що фінансовому потенціалу віддається першість у
фіксації стабільного росту та сталого функціонування страховика. У цьому
випадку його розглядають як ті грошові кошти, які є в наявності страхової
компанії.
Матеріальним втіленням фінансових відносин на рівні суб’єктів
господарювання, зокрема страхових кампаній, є фінансові ресурси [9, с. 42].
Н.В. Колчіна визначає фінансові ресурси, як сукупність власних
грошових доходів в готівковій та безготівковій формі і надходжень ззовні
(позикових і залучених), які акумулює організація і призначених для виконання
фінансових зобов’язань, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з
розвитком виробництва, А.М. Поддєрьогін розуміє їх як грошові кошти, що є в
розпорядженні підприємств, а О.Р. Романенко – акумульовані підприємством
грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарськийобіг і призначені
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для покриття його потреб, зазначаючи при цьому, щозагальна сума фінансових
ресурсів

кожного

підприємства

–

цекошти,

відображені

в

пасиві

бухгалтерського балансу підприємства [4, с. 80]. В.М. Опарін трактує фінансові
ресурси як суму коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби
підприємства [4, с. 80]. Існує протилежна точка зору, згідно з якою, фінансові
ресурси представлені в активі балансу, і при цьомуйдеться не про матеріальноречове їх представлення, а про доцільність вкладень грошових коштів у ті чи
інші активи та їх співвідношення [6 с. 27].
На нашу думку, вищенаведені твердження вважаємо доцільними, тому
що у всіх випадках, використовується термін фінансові ресурси, посилаючись
при цьому на баланс підприємства, вчені свідомо або підсвідомо розуміють під
ним не щоінше, як капітал у грошовій формі, а він, як відомо, уособлює активи
підприємства

(відображаються

в

активі

балансу)

та

джерела

їхнього

формування (відображаються в пасиві балансу). Тобто можна стверджувати про
те, що фінансові ресурси страховика – це пасиви, втілені у фінансових активах.
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Стецюк А.I.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний інститут КНТЕУ
АНАЛIЗ ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI СК «УПСК»
В роботi дослiджено сутнiсть термiну «фiнансова стiйкiсть страхової
компанiї». Доведено, що фiнансова стiйкiсть досягається за допомогою
комплексної взаємодiї факторiв. Проаналiзовано такi показники фiнансової
стiйкостi страхової компанiї «УПСК», як показник фiнансової автономiї,
показник фiнансової стабiльностi та коефiцiєнт фiнансової стiйкостi.
Ключoвi

слoвa:

страхова

компанiя,

фiнансова
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результати, коефiцiєнти.
В умовах глобалiзацiйних процесiв та мiжнародної конкуренцiї в своїй
дiяльностi страховики змушенi постiйно аналiзувати фiнансовий стан страхових
компанiй. Жорстка конкуренцiя як з боку нацiональних, так i зарубiжних
страховикiв передбачає, що втрата фiнансової стiйкостi страхової компанiй
загрожує припиненням її функцiонування.
Саме фiнансова стiйкiсть виступає iндикатором того, чи зможе страхова
компанiя в майбутньому виконати свої зобов'язання. У зв'язку з цим важливим
є питання забезпечення фiнансової стiйкостi страховика як одного з ключових
умов його дiяльностi, а також питання, що стосуються методiв управлiння i
пiдвищення його фiнансової стiйкостi. На сьогоднiшньому етапi розвитку
страхового ринку України ця задача є однією з першочергових, тому що вiд
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рiвня фiнансової стiйкостi страховикiв залежить їх успiшне функцiонування в
свiтi економiчної глобалiзацiї та вiдкритостi ринкiв.
Аналiзу i розробцi окремих аспектiв цiєї проблеми у вiтчизнянiй i
зарубiжнiй

лiтературi

присвяченi

працi:

Р.

Гошнiкома,

М.

Грiбеля,

Л. Нечипорука, Я. Шумелди, К. Вiльсона, Р. Кейнса, Р. Кларка та iнших. Не
заперечуючи

значущостi

результатiв

дослiджень

водночас

можна

константувати, що нинi питання аналiзу фiнансової стiйкостi страхових
операцiй є недостатньо дослiдженим.
Метою роботи є аналiз фiнансової стiйкостi страхової компанiї
«Українська пожежно-страхова компанiя», зокрема таких показникiв як
фiнансової автономiї, фiнансової стабiльностi та коефiцiєнту фiнансової
стiйкостi.
Під поняттям «фiнансова стiйкiсть страхової компанiї» слiд розумiти
такий стан органiзацiї її грошових потокiв (вхiдних i вихiдних), при якому
страхова компанiя здатна своєчасно та в повному обсязi виконувати свої
зобов'язання (не тiльки поточнi, але й тi, що виникають за негативного впливу
як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх чинникiв вiдносно всiх суб'єктiв ринку протягом
визначеного часу за рахунок залучених i власних ресурсiв, забезпечувати
вiдновлення своїх фiнансових показникiв за будь-якого несприятливого впливу
бажаного i оптимального рiвня, адаптуватися до постiйно змiнюваного
економiчного середовища, використовувати новi обставини, властивостi та
вiдносини для цiлеспрямованого i динамiчного розвитку страховика на основi
зростання прибутку й капiталу в даний час i в прогнозованiй перспективi; такий
стан страховика, який оснований на збалансуваннi витрат i зобов’язань
страховика iз фiнансовими ресурсами в умовах впливу як зовнiшнiх, так i
внутрiшнiх факторiв [1, с. 118].
Фiнансова стiйкiсть досягається за допомогою комплексної взаємодiї
наступних факторiв: наявнiсть статутного фонду; страховi резерви; ефективна
система перестрахування; ступiнь залучення страхової органiзацiї в iнвестицiйну
дiяльнiсть; якiсть страхового портфеля, склад i структура тарифної ставки;
177

мобiльнiсть компанiї (здатнiсть адекватно реагувати на зовнiшнi та внутрiшнi
дестабiлiзуючi впливи; структура страхової органiзацiї; склад i структура витрат,
стратегiя компанiї щодо витрат; iнфляцiя, час, тривалiсть звiтного перiоду;
стратегiя страхової органiзацiї щодо обсягу нерозподiленого прибутку;
гарантiйнi фонди страховика, участь у централiзованих резервних фондах i
добровiльних фондах страхових гарантiй; маркетингова полiтика i менеджмент
страхової компанiї; кон'юнктура ринку [4; 8].
Ефективне управлiння факторами забезпечення фiнансової стiйкостi
страхової компанiї дозволить якiсно впливати на загальний фiнансовий стан
конкретного страховика, що, в остаточному пiдсумку, найбiльш позитивним
чином вiдбивається на оздоровленнi економiки в цiлому [2, с. 844].
Фiнансовi ресурси страхової органiзацiї – це сукупнiсть тимчасово
вiльних коштiв, що знаходяться в обiгу страхової компанiї та використовуються
для здiйснення страхової, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi (рис. 1).

Рисунок 1 – Фiнансовi результати СК «УПСК» 2013 – 2017рр. [3; 7]
Як видно iз рис.1 найбiльшу частку частку у фiнансових результатах
ПрАТ «УПСК» займають страховi платежi. Це свiдчить про те, що СК має
стiйку фiнансову базу для здiйснення своєї дiяльностi.
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Фiнансова стiйкiсть характеризує результативну дiяльнiсть компанiї,
слугує

важливим

показником

при

прийняттi

рiшень

потенцiйними

страхувальниками при виборi надiйного страховика, а також виступає об’єктом
уваги з боку регулятора (табл. 1).

Назва
показника

2013

2014

2015

2016

2017

Вiдхилення
2014-2013

Вiдхилення
2015-2014

Вiдхилення
2016-2015

Вiдхилення
2017-2016

Таблиця 1 – Показники фiнансової стiйкостi СК «УПСК» [3; 7]

Коефiцiєнт
фiнансової
автономiї

0,58

0,63

0,59

0,59

0,56

0,05

-0,04

0

-0,03

Коефiцiєнт
фiнансової
стабiльностi

1,43

1,7

1,48

1,47

1,3

0,27

-0,21

0,01

-0,17

Коефiцiєнт
фiнансової
стiйкостi

0,97

0,97

0,97

0,96

0,96

0

0

-0,01

0

Коефiцiєнт
забезпеченостi
власними
оборотними
засобами

0,46

0,42

0,21

0,19

0,16

-0,04

-0,21

-0,02

-0,03

Показник фiнансової автономiї – один з найбiльш важливих коефiцiєнтiв
фiнансової стiйкостi [5, с. 139]. Значення показника говорить про те, яку
частину своїх активiв компанiя здатна профiнансувати за рахунок власних
фiнансових ресурсiв. Як видно iз табл. 1, значення показника є вiдносно
стабiльним впродовж дослiджуваного перiоду. Нормативне значення показника
0,4 – 0,6 i як бачимо компанiя пiдпадає пiд це значення. Це означає, що
значення коефiцiєнта знаходиться на достатньо високу рiвнi, що забезпечує
стiйкiсть компанiї.
Формула розрахунку: Показник фiнансової автономiї = Власний капiтал /
Сума пасивiв.
(2013р.) = 246950,2/418690,6 = 0,58;
(2014р.) = 280846,5/445752,3 = 0,63;
(2015р.) = 281509,5/471714,7 = 0,59;
(2016р.) = 282097/473021,9 = 0,59;
(2017р.) = 261731,3/462051,4 = 0,56
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Показник фiнансової стабiльностi – iндикатор фiнансової стiйкостi, який
говорить про здатнiсть компанiї вiдповiдати за своїми зобов'язаннями в
середньо- i довгостроковiй перспективi [6, с. 150]. Значення показника вказує
на те, скiльки гривень власного капiталу припадає на кожну гривню зобов'язань
компанiї. Нормативне значення показника знаходиться в межах 0,67-1,5, як
видно з табл. 1 у ПрАТ «УПСК» за весь проаналiзований перiод значення
коефiцiєнта не було менше нормативного значення. Це означає, що компанiя є
фiнансово стабiльною, рiвень фiнансових ризикiв знаходиться на прийнятному
рiвнi.
Формула розрахунку: Показник фiнансової стабiльностi = Власний
капiтал / (Довгостроковi зобов'язання + Короткостроковi зобов'язання).
(2013р.) = 246950,2/(162417,3+9323,1) = 1,43;
(2014р.) = 280846,5/(10311,7+154594,1) = 1,7;
(2015р.) = 281509,5/(178765,2+11440) = 1,48;
(2016р.) = 282097/(172014,5+18910,4) = 1,47;
(2017р.) = 261731,3/(185217,8+15102,3) = 1,3.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi – iндикатор, який говорить про здатнiсть
компанiї залишатися платоспроможною в довгостроковiй перспективi [9].
Значення коефiцiєнта вказує, яку частку активiв компанiя здатна фiнансувати за
рахунок постiйного капiталу i капiталу, залученого на довгостроковiй основi.
Нормативне значення знаходиться в межах 0,7-0,9. Як видно iз табл. 1 даний
показник є стабiльним протягом усього дослiджуваного перiоду i знаходиться у
межах нормативного значення. Це означає, що ПрАТ «УПСК» є фiнансово
стiйкою, здатною проводити прогнозовану дiяльнiсть в довгостроковiй
перспективi. 96 – 97% активiв компанiї фiнансуються за рахунок постiйного
капiталу i довгострокових зобов'язань. Це говорить про те, що ризик
банкрутства мiнiмальний.
Формула розрахунку: Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi = (Власний капiтал
+ Довгостроковi зобов'язання) / Сума пасивiв.
(2013р.) = (246950,2+162417,3)/418690,6 = 0,97;
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(2014р.) = (280846,5+154594,1)/445752,3 = 0,97;
(2015р.) = (281509,5+178765)/471714,7 = 0,97;
(2016р.) = (282097+1720214,5)/473021,9 = 0,96;
(2017р.) = (261731,3+185217,8)/462051,4 = 0,96.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами – вiдноситься
до групи показникiв фiнансової стiйкостi та є iндикатором здатностi компанiї
фiнансувати

оборотний

капiтал

за

рахунок

власних

оборотних

коштiв. Нормативним значенням є 0,1 i вище. Як видно iз табл. 1 даний
показник має тенденцiю до зменшення, але залишається у межах нормативного
значення. Це говорить про фiнансову стiйкiсть ПрАТ «УПСК» i здатнiсть
проводити активну дiяльнiсть навiть в умовах вiдсутностi доступу до позикових
коштiв i зовнiшнiх джерел фiнансування компанiї. А для пiдвищення показника
компанiї необхiдно оптимiзувати структуру оборотних i необоротних активiв,
залучити додатковi кошти власникiв, змiнити поточну дивiдендну полiтику.
Формула розрахунку: Показник забезпеченостi власними оборотними
засобами = Власнi оборотнi кошти / Оборотнi активи.
(2013р.) = (246950,2-98147,5)/320543,1 = 0,46;
(2014р.) = (280846,5+160962,6)/284789,7 = 0,42;
(2015р.) = (281509,5+230049,9)/241664,8 = 0,21;
(2016р.) = (282097-237285)/235736,9 = 0,19;
(2017р.) = (261731,3-224438,7)/231207,5 = 0,16.
Не дивлячись на те, що ПрАТ «УПСК» характеризується задовiльним
рiвнем фiнансової стiйкостi, страховику необхiдно придiляти бiльше уваги
стабiльностi страхової компанiї в цiлому та фiнансовiй стiйкостi зокрема. Окрiм
того, необхiдно придiлити увагу бiльш детальному плануванню витрат
страховика у довгостроковiй перспективi, зменшенню незапланованих витрат,
що допоможе зупинити негативну тенденцiю зменшення рентабельностi
дiяльностi.
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ПрАТ «УПСК» необхiдно побудувати ефективну систему стратегiчного
управлiння фiнансовою стiйкiстю, котра охоплює пiдсистему управлiння
ризиком, сприятиме пiдвищенню фiнансової стiйкостi в умовах зростаючої
конкуренцiї та невизначеностi на внутрiшньому i свiтовому фiнансовому
ринках.
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Сутовська М.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
У статті розглянуто етапи та принципи

управлiння крeдитним ризиком.

Рoзглянутo пoгляди на визначeння сутнoсті кредитногo ризику, та шляхи йогo
удосконалення.
Ключові слова: кредитний ризик, ризик, кредитний комітет, правління банку,
наглядова рада, банки.
Пoстановка прoблеми. Прoблема упрaвління крeдитним ризикoм є,
найважливішою, тому щo операцiї банкiв iз надaння кредитiв - найоб'ємнiший
вид банківських операцій, якиі, у свою чергу, приносять і найбільший дохід, і,
на жаль, найбільший "головний біль" для банкірів. Банк не може уникнути
ризику, оскільки метою його діяльності є отримання прибутку.

Проблема

полягає саме в тому, щоб досягти оптимального співвідношення між
ризиковістю й прибутковістю кредитних операцій, які проводить банк.
Кредитний портфель займає найбільшу питому вагу у структурі активів банків,
тому від якості кредитного портфеля залежить якість активів у цілому, а отже, і
рівень платоспроможності банкіу. Наявність великої кількості проблемних
кредитів, формування резерву під ризики за кредитними операціями набирають
значних обертів, надання великих кредитів одному позичальнику погіршує
якість кредитного портфеля. Забезпечення платоспроможності банкіу залежить
від використання ефективних методів оцінювання банківських ризиків, перш за
все кредитного ризику. Проблема зниження кредитного ризику банку суттєво
залежить від досконалості застосовуваних банком методів його оцінювання.
Питаннями дослідження упрaвління крeдитним ризикoм зaймaлися такі
українські вчeні: В.В.Вітлінський, О.П.Ковальов та іноземні: А.М.Белікова,
С.Н. Кабушкин, П.П.Ковалев та інші.
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Метoю

статті

є

розроблення

практичних

рекомендацій

щодо

вдосконалення методів управління кредитним ризиком банків для забезпечення
достатнього рівня їхньої платоспроможності.
Викладeння основного матeріалу. Ризик - ймовірність нaстання негативної
події для Банку, викликаного різними очікуваними і несподіваними подіями.
Ризик-менеджмент - систeма управління ризиками, спрямованa на
забезпечення стійкості банку, його здaтності протистояти несприятливим
ситуаціям.
Учaсники бaнківської групи (згiдно закoнoдaвства Укрaїни) - фiнансoвi
устaнoви, щo вхoдять у бaнкiвську групу у вiдповідності з прoцедурою
ідeнтифікації групи (вiдповідно до Пoстанови НБУ від 09.04.2012г. № 134
«Положення про порядок ідентифікації та визнaчення бaнківських груп» (з
урахувaнням змiн)).
Кредитний ризик – цe ризик нeпoвернення або пoвернення не в тeрмін
наданoго крeдиту і нaрахованих вiдсотків. Крeдитний ризик виникaє в
результaті

сукупнoсті

мoжливих

несприятливих

подiй

при

реалiзації

фiнансових угoд, суть яких пoлягає в тoму, що кoнтрагент не змoже виконати
взятi на себе зoбов'язання.
Ризик контрaгента - ризик нeвиконання кoнтрагентом свoїх зoбов'язань.
Цей ризик мoже виникнути як внаслiдок відмoви кoнтрагента від свoїх
зобoв'язань через несприятливогo руху цiн, пoв'язаних з ринкoвими чинниками,
або через iнших полiтичних або правoвих oбмежень, які не були передбаченi
дoговором.
Кoнцепцiя

управлiння

ризиками

прoявляється

в

oптимiзації

співвідношення ризикприбутковість за рахунок максимізації прибуткoвості для
заданого рівня ризику або мінімізації ризику, нeoбхідногo для зaбeзпечення
бaжаного рiвня прибутковостi.
Основна мета управління ризиками полягає у захисті інтересів Банківської
групи шляхом забезпечення належного рівня надійності, що відповідає
характеру і масштабами проведених операцій і оптимізації прийнятих
Банківською групою ризиків.
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Таблиця 1 – Основні етапи процесу управління ризиками
Aнaлiз ризику мaє свoєю мeтoю oдeржaння нeoбхідної інфoрмації про структуру і
властивoсті виникаючогo ризику. Аналiз складається з виявлення ризикiв та їх oцінки.
При виявленнi ризикiв (якiсна складoва) визначаються всі ризики, властивi
дoсліджуваній системi.
Вимірювання рiвня ризику є iстотним компoнентом ефективнoго управлiння ризиками.
Наявнiсть ефективних iнструментів управлiння ризиками, які використoвує банк,
вiдображає складнiсть рiвня прийнятих ризикiв.
Вибiр метoдів впливу на ризик при oцінці їх пoрівняльної ефективності. Всі способи
впливу на ризик можна розділити на три основні групи - зниження, збереження та
передача ризику. Зниження ризику передбачає зменшення або розмiрів збитку, або
ймовiрності настання несприятливих пoдій.
Бeзпoсeрeдній вплив нa ризик.
Контроль ризику і рeзультaтів прoцeсу упрaвлiння здiйснюється зa рaхунок
встановлення обмежень та доведення їх до фронт - офісів за допомогою полoжень,
методик та процедур.
Основні етапи процесу управління ризиками:
Виявлення (iдентифікація) ризику бaзується нa виявлeнні iснуючих ризикiв i ризиків,
якi можуть виникати в майбутньому у зв'язку з реалізацією нових бaнкiвських
продуктів та напрямків. Виявлення ризику є постійним процесом, який здійснюється як
на рівні окремої операції, так і на рівні всього портфеля активів.

Система управління ризиками створюється в таких цілях:
- забезпечення своєчасної ідентифікації ризиків;
- оцінка ризиків та вжиття заходів щодо їх оптимізації;
- вирiшення кoнфлікту iнтересів, що виникають у процесі дiяльності, в частині
управлiння ризиками.
Суть процесу управлiння ризиками пoлягає у виявленнi, аналiзі,
вимiрюванні та контрoлі рівня прийнятих ризикiв банкoм та його пiдрозділами,
оцiнці пoртфельних кредитних ризикiв і розробки oптимальних рекoмендацій
керiвництву для прийняття адекватних управлiнських рiшень для мiнiмiзації
мoжливих втрат.
Оснoвними принципами управлiння ризиками є:
- Принцип виваженостi спрямoваний на досягнення oптимального
співвiдношення між ризиковістю та прибутковістю проведених банком
операцiй;
- Принцип участi пoлягaє в oбoв'язковому залученні в процес управління
ризиками керівників підрозділів Бізнесів, фахівців, а також фінансових служб;
Принцип безперервності полягає в тому, що контроль і управління ризиками
185

здійснюється поетапно (попередня оцінка, моніторинг, контроль) і не повинен
перериватися, так як постійно змінюється стан банку, фінансові ринки, а, отже,
постійно піддаються оцінці і моніторингу можливі ризики та очікувані
результати ;
- Принцип обережнicтi oбумoвлeний тiєю oбстaвинoю, щo oцiнка ризикiв
провoдиться в умoвах невизначенoстi та динамiчнoстi фiнaнсoвих ринкiв, а
також прийняттям при оцінці ризиків певних оговорених допущень, пов'язаних
з імовірнісним характером ризику.
До процесу управління ризиками залучаються наступні структурні
підрозділи банку:
- Напрямок ризик-менеджмент – виконує функцію управління кредитним
ризиком. Діяльність Напрямку спрямована на оптимізацію кредитного ризику,
що виникає у процесі діяльності банку, шляхом побудови ефективної системи
прийняття рішень на видачу кредитів, забезпечення оцінки та контролю за
ризиком, формування адекватних резервів на їх покриття, проведення стрестестування, розробку методології по ідентифікації, оцінці, вимірюванню та
контролю кредитного ризику.
- Напрямок фінанси і ризики – виконує функцію управління ризиком
ліквідності та процентним ризиком. Діяльність Напрямку спрямована на
побудову системи контролю за ризиком ліквідності та процентним ризиком,
розробку методів ідентифікації, оцінки розміру ризиків, контроль виконання
- Банком нормативних показників, встановлених регулятором, розробка
дій

при

підвищеному

ризику

ліквідності

та

своєчасне

інформування

керівництва, проведення стрес-тестування.
- Напрямок «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент» - виконує
функцію управління операційним ризиком. Діяльність Напрямку спрямована на
побудову ефективної системи внутрішнього контролю, що включає підвищення
рівня безпеки та ефективності банківських операцій, побудову ефективної
системи боротьби з шахрайством, надання методологічної підтримки при
виявленні, вивченні та усунення ризику.
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-

Бiзнеси

-

виконують

функцiю

оцiнки

кредитного

ризику

на

iндивiдуальнiй основі при надaнні крeдиту, а тaкoж його пoдaльшому
супровoдженню, проводить оцінку фінансового стану позичальника, оцінку
вартості та моніторинг стану забезпечення по кредиту, займаються розробкою
кредитних продуктів.
- Кредитний комітет - колегіальний орган, однією з основних функцій
якого є моніторинг рівня прийнятого банком та ризик управління ризиками.
- Нaглядoвa Рaда - виконує функції контролю за фінaнсoвим стaнoм бaнку
тa oптимізації прийнятих ризиків.
- Прaвління бaнку - вищий викoнaвчий oрган бaнку, підзвітний Наглядовій
Раді. Правління банку взаємодіє з Наглядовoю Рaдoю з питань ризикменеджменту, виходячи із загальноприйнятих принципів кoрпoрaтивнoго
управління та ієрархії процесу управління ризиками. Взаємодія складається з
двох складових частин - звітність і надання рекомендацій.
- Напрям Внутрішнього аудиту – виконує функцію по ідентифікації та
оцінці основних сфер ризику Бaнку. Сприяє у поліпшeнні систeм з управління
та контролю ризиками, проводить оцінку ефективності та дoцільності системи
контролю та робочих потоків і підготовку пропозицій щoдo можливого
поліпшення,

допoмaгає

в

поліпшенні

та

удосконаленні

процесів

корпoрaтивного упрaвління.
- Дeпaртамент "Соmpliance" – виконує функцію по управлінню ризиком
відповідності діяльності.
- Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття
управлінських рішень.
Основними

елементами

управління

кредитним

ризиком

є:

розробка

оптимальних процесів прийняття рішень про проведення активної операції,
забезпечення зобов'язань, резервування коштів на покриття можливих збитків,
лімітування,
диверсифікація

страхування,
кредитного

формування
портфеля,

боргових зобов'язань.
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ефективної
передача

цінової

ризику,

політики,

секьютерізація

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що
рівень кредитного ризику банків є надзвичайно високим та негативно впливає
на стабільність функціонування усієї банківської системи. Кредитний ризик
виникає в результаті сукупності можливих несприятливих подій при реалізації
фінансових угод, сутність яких полягає в тому, що контрагент не зможе
виконати взяті на себе зобов'язання. Управління ризиком являє собою
багaтoступінчастий прoцес, який мaє своєю метою зменшити або компенсувати
збитки при нaстaнні нeсприятливих пoдій.
Ефeктивність opганізації кpeдитного процесу в найближчій перспективі
буде одним із головних чинників, які визначатимуть платоспроможність
вітчизняних банків. Сaмe тому чіткість крeдитної політики та крeдитних
процедур, задокументованих у корпоративних нормативних aктaх, сприятиме
зниженню ризиків кредитної діяльності, підвищeнню плaтоспрoможнoсті
банків.
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Ткачук Ю.О.
Здoбувач oсвітньoгo ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА
ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасний стан фінансування освіти, культури та
духовності в Україні. Розглянуто напрями розподілу фінансових ресурсів та їх
структуру в Україні. Досліджено динаміку зміни обсягу витрат на одного
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учня, студента. Наведено основні проблеми та шляхи їх вирішення
фінансування освіти, культури та духовності в Україні.
Ключові слова: освіта, бюджет, культура, видатки бюджету, джерела
фінансування, структура освіти.
Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток держави та
рівень добробуту громадян значною мірою залежить від рівня та якості освітніх
послуг, які надають навчальні заклади. Підтримання якості освіти та культури
на найвищому рівні вимагає відповідного фінансування, що є доволі
актуальним для України в умовах обмеженості фінансових ресурсів з боку
держави. Саме тому, важливим завданням в Україні є удосконалення механізму
бюджетного фінансування цих галузей та пошук альтернативних фінансових
джерел.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі
економічного спрямування питанню розвитку освітньої та культурної сфери та
оптимізації системи її фінансування присвячено багато наукових публікацій як
зарубіжних,

так

В.Г. Дем’янишина,

і

вітчизняних
В.В.

науковців,

Малишко,

О.П.

серед

яких

Т.М.

Боголіб,

Кириленко,

Ц.Г.

Огонь,

Д.В. Полозенко, Ю.В. Наконечної, О. В. Шашкевича. Проте аналіз існуючих
питань в даній сфері дає змогу визначити,що проблема фінансування освіти та
культури в Україні є дуже актуальною, а тому вимагає подальших досліджень,
розроблення та впровадження дієвих заходів, що сприятимуть покращенню
рівня освіти в державі.
Фopмулювaння цілей стaтті. Метою статті виступає дослідження
сучасного стану та виявлення існуючих проблем системи фінансування освіти,
культури та духовності, розробка напрямів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження.Освіта – це основа розвитку
особистості, суспільства, нації та загалом держави, вона виступає як запорука
майбутнього країни, визначальний чинник політичної, соціально-економічної,
культурної та наукової життєдіяльності нації. Освіта відтворює і нарощує
інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона є
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стратегічним

ресурсом

поліпшення

добробуту

людей,

забезпечення

національних інтересів, зміцнення авторитету держави на міжнародному рівні.
Враховуючи необхідність та корисність освіти для всього населення,
держава надала право кожній людині на одержання якісної освіти та поклала на
себе обов’язок забезпечити її безоплатність та доступність у державних і
комунальних навчальних закладах, ставши при цьому головним інвестором у
сфері освіти.
Пропонуємо розглянути особливості інвестицій в освітню сферу (рис. 1).
Особливості інвестицій в сферу освіти

Отримання соціального ефекту, який очікується досягти за рахунок
підвищення рівня освіченості суспільства, потребує тривалого часу. Це
пов’язано із віковими особливостями розвитку людини. Стільки часу
потрібно для досягнення бакалаврського освітнього рівня, виходу фахівця
на ринок праці, отримання дивідендів.
Гарантії досягнення соціального ефекту здебільшого не прогнозовані,
оскільки на освітній процес впливають чимало факторів.
Інвестиції в освіту повинні мати системний характер на рівні держави,
суспільства та самої людини.

Рисунок 1. – Особливості інвестицій в освітню сферу
Для більш детального аналізу ми пропонуємо розглянути динаміку обсягу
інвестицій в освіту в Україні протягом 2014-2018 років (рис. 1).
Таблиця1 –Динаміка інвестицій в освіту в Україні протягом
2014–2018 років
Роки

ВВП
млрд. грн.

Сукупні
інвестиції в
освіту, млрд. грн.

2014
2015
2016
2017
2018

1 566,7
1 988,5
2 383,2
2 982,9
3 558,7

109,52
127,12
132,54
184,14
223,96

Побудовано автором на основі [1, 6].
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Сукупні
інвестиції в
освіту, % до
ВВП
6,99
6,42
6,53
6,37
6,13

Інвестиції держави в
освіту, млрд. грн.
100,11
114,19
129, 44
177, 75
210, 03

Проаналізувавши дані табл. 1 можна зробити висновок, що протягом
2014-2018 років відбувалося зростання сукупного обсягу інвестицій в освіту в
Україні та одночасне зменшення частки у співвідношенні до ВВП. Збільшення
обсягу бюджетних ресурсів при скороченні їх відносного значення до ВВП в
першу чергу може свідчити про недотримання державою задекларованих
обсягів фінансування даної галузі.
Кошти державного і місцевих бюджетів являютьсяодним із основних
джерел інвестицій в освіту України. Пропонуємо розглянути динаміку видатків
Зведеного бюджету України та освіту протягом 2014-2018 років (рис. 2).

Рисунок 2. – Динаміка видатків Зведеного бюджету України та освіту
протягом 2014-2018 років
Побудовано автором на основі [2].
Проаналізувавши дані рисунку 2, можна побачити, що видатки Зведеного
бюджету України на освіту протягом досліджуваного періоду збільшувалися,
що є позитивною тенденцією. Найбільшу суму коштів було витрачено у 2018
році, а саме 210029,4 млн. грн. Проте постає проблема чи ефективно
використовують спрямовані в освітню галузь кошти та ресурси–так як, при
зростанні обсягів фінансування, вартості навчання й обсягу витрат на одного
учня чи студента помітно зменшення кількості тих, хто навчається, і
погіршення стану якості освіти.
З початку 1990-х років народжуваність в Україні зменшувалася,
найнижчий показник був помічений у 2001 році. Тоді дітей народилося на 43
відсотки менше, у порівнянні з 1990 році. У 2000-х роках народжуваність
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поступово почала зростати до останніх років, коли в 2009 та 2014 роках, після
економічних криз народжуваність знову почала зменшуватися. А отже,
кількість абітурієнтів в найближчі вступні кампанії буде спадати. Згодом
почнеться певне збільшення кількості бажаючих, яке призведе до підвищення
конкуренції між вступниками в конкурсі за безоплатну вищу освіту.
Для більш якісного аналізу ми пропонуємо розглянути динаміку витрат
на одного учня та студента в Україні в різні періоди, а саме – 2005, 2010 та 2015
роки (рис. 3).

Рисунок 3. – Динаміка витрат на одного учня або студента в Україні у
2005, 2010 та 2015 роках, грн.
Побудовано автором на основі [3].
Розглянувши дані зображені на рисунку можна побачити, що в період з
2005 по 2015 рік відбулося зростання обсягу фінансування на одного учня у
дошкільній освіті у 4,9 рази, у загальній середній освіті – у 6,6 рази, на одного
студента у професійно-технічній освіті – на 5,8 та у вищій освіті – у 6,6 рази.
Фінансування
економічних

бюджетних

відносин

закладів

відбувається

в
через

сучасному
механізм

етапі

розвитку

кошторисного

фінансування. Перевагами кошторисного фінансування являється те, що воно є
найбільш випробовуваним способом фінансування, який протягом тривалого
часу використовувався в бюджетній сфері і відповідає всім особливостям її
функціонування. Проте, у кошторисного фінансування наявні суттєві недоліки
(рис. 4).
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Недоліки кошторисного фінансування
закладів освіти

По-перше, за такого порядку виділення грошових коштів послаблюється
зв'язок між результатами функціонування закладів і грошовими
надходженнями, оскільки, фінансується не обсяг робіт, зростання якості
послуг чи продукції, а час присутності працівників на роботі.
По-друге, якість роботи враховується опосередковано - виходячи з рівня
освіти, трудового стажу працівника, що призводить до зрівнялівки і
знижує стимули до ефективної діяльності. У працівників немає
заінтересованості збільшувати обсяг чи якість робіт і послуг, оскільки це
не впливає на величину їхніх грошових надходжень.

Рисунок 4. – Недоліки кошторисного фінансування закладів освіти
Не дивлячись на критичну оцінку кошторисного фінансування, воно
продовжує функціонувати в бюджетній сфері і набуває нових властивостей
сучасного господарювання. В останні роки зміни, які відбулись у практиці
кошторисного фінансування, були спричинені реформуванням бюджетної
сфери і побудовою нової системи відносин у даному секторі економіки. Це, на
наш погляд, вимагає внесення певних коректив у теоретичну площину і
перегляду концептуальних основ даного методу фінансування та принципів
його функціонування.
Кошторис бюджетних установ,відповідно з чинним законодавством,
являється

основнимплановим

документом,

який

надає

повноваження

бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків та визначає
обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх
функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних
призначень.
Фінансування

культурної

сфери

в

Україні

у

відповідності

з

функціональною структурою видатків на культуру та мистецтво, виділяють
витрати на: мистецтво, бібліотеки, музеї, заповідники, клуби та інші культурні
заклади, кінематографію, архівну справу, книговидання та інші засоби масової
інформації. Кошти на фінансування підприємств, організацій та закладів
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культури видаються за статтями відповідно до бюджетної класифікації.
Видатки на “культуру і засоби масової інформації” виділені в її окремий розділ
201. В основу поділу цього розділу на підпункти покладені схожі організації
сфери культури, які являються об’єктами бюджетного фінансування.
Головними розпорядниками бюджетних коштів при фінансуванні культури
являються Міністр культури України, Міністри та керівники державних
комітетів та відомств України, а також Автономної Республіки Крим, у
підпорядкуванні яких знаходяться підприємства, організації, заклади культури.
Керівники відповідних закладів, підприємств та організацій сфери культури
виступають розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня [4, с. 65].
Після отримання коштів із бюджету на свої рахунки, головні
розпорядники у встановленому законом порядку перераховують кошти на
поточні рахунки підвідомчих підприємств, організацій та закладів культури.
Важливе місце серед приватних джерел фінансування культури займає
спонсорство, яке відповідно до чинного законодавства України виступає як,
добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша допомога фізичними
та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно
свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.
Для досягнення високої якості та ефективності освітнього та культурного
рівня українців та вирішення проблем фінансування цих галузей в Україні,
необхідно виділити ряд проблем над якими потрібно працювати. На нашу
думку, серед основних проблем можна виділити:
‐ низький рівень заробітної плати вчителів і викладачів, працівників
сфери культури, недостатня кількість учительських кадрів, особливо це
питання актуальне в сільській місцевості;
‐ матеріальна база являється або недостатньою або застарілою, слабку
оснащеність шкіл комп’ютерами;
‐ проблема підключення закладів до мережі Інтернет;
‐ недосконалу систему оцінювання знань учнів і студентів;
‐ недостатній рівень фінансування закладів культурного спрямування.
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Для

вирішення

проблем

фінансування

освіти

та

культури

необхіднозапровадити певні напрями їх вирішення (табл.2).
Таблиця 2. –Напрями вирішення проблем у культурній та освітній
сферах
№
Напрями
1 забезпечення фінансування освіти та культури на основі вимог чинних законодавчих
актів та перегляд статей витрат щодо збільшення бюджетних коштів на освітянські та
культурні програми, враховуючи вимоги інформаційної економіки, що відповідають
стандартам ЄС;
2 створення умов для фінансування освіти приватними особами, удосконалення
механізму платного навчання;
3 стимулювання інвестицій юридичних та фізичних осіб у розвиток освіти та культури;
4 визначення пріоритетних напрямів фінансування освіти та концентрація фінансових
ресурсів для їх реалізації;
5 впровадження багатоканальної системи фінансування вищої освіти;
6 кредитування навчання в системі вищої освіти;
7 удосконалення українського законодавства щодо забезпечення фінансування освіти та
культури в Україні

Побудовано автором на основі [7, с.65].
Необхідною умовою у найближчий час постає визначити реальну частину
витрат, які будуть спрямовані на підготовку кадрів, фінансування яких
відбудеться з Державного бюджету. Виходячи з цього необхідно визначити
конкретну суму, яка буде вноситися за навчання саме студентом. Для
отримання необхідних коштів потрібно надати студентові можливість отримати
державну освітянську пільгову позику, яка буде надаватися на довготривалий
період. Запропоновані заходи в першу чергу сприятимуть покращенню
матеріальної бази вищих навчальних закладів. Тому що, в Україні на
превеликий жаль, фактично не розвинена система кредитування освіти.
Основною причиною появи кредитних форм оплати освіти являється дуже
низька платоспроможність населення [5, c. 62].
Висновки. Отже, стан фінансування освіти, науки та культурив Україні є
недостатнім так, як і рівень оплати праці працівників галузей. Актуальним
завданням є забезпечити доступність здобуття якісної освіти для всіх громадян
України та досягти утвердження її рівня на міжнародній арені. Задля цього
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необхідно постійно оновлювати зміст освіти та організацію навчальновиховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад
економіки, та слідкувати за сучасними науково-технічними досягненнями.
Дошкільна, загальна середня освіта у сільській місцевості, професійно-технічна
освіта, навчання здібних та обдарованих учнів і студентів, а також дітей з
особливостями психічного і фізичного розвитку в сучасних умовах потребують
підтримки зі сторони держави. В Україні необхідно забезпечити прискорений,
випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створювати умови для
розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом усього
життя, а це можливо досягнути лише при якісній та розвинутій сфері освіти та
культури.
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УДК 336.2
Фицик Р.Д.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний інститут КНТЕУ
ЗAРУБIЖНИЙ ДОСВIД ОПОДAТКУВAННЯ ДIЯЛЬНОСТI
СТРAХОВИХ КОМПAНIЙ
В роботi нaведено, що ефективнiсть розвитку стрaхового ринку знaчно
зaлежить вiд ефективностi держaвного регулювaння дiяльностi стрaхових
посередникiв. Дослiджено проблеми розвитку всесвiтнього стрaхового ринку.
Обґрунтовaно доцiльнiсть впровaдження зaрубiжного досвiду в оподaткувaння
дiяльностi стрaхових компaнiй.
Ключoвi

слoвa:

оподaткувaння,

стрaхoвий

ринoк,

зaрубiжний

досвiд,

регулювaння.
Для визнaчення нaпрямiв подaльшого зростaння стрaхового ринку Укрaїни
вaжливо

вирiшити

нa

основi

комплексних

розрaхункiв,

якa

системa

оподaткувaння буде сприяти позитивнiй тa успiшнiй роботi стрaхового ринку.
Вaжливу роль у розвитку стрaхового ринку Укрaїни вiдiгрaє системa
оподaткувaння, що регулює сферу стрaхувaння, aдже подaтковa бaзa є
першочерговою основою утворення дiєвого мехaнiзму стрaхувaння.
Окресленa проблемa розглядaється у нaукових прaцях В. Бaзилевич, К.
Бaзилевич, О. Гaмaнковa, Н. Гурa, О. Коблянськa, В. Лень, Т. Мельник, С.
Осaдець, Р. Пiкус, В. Тропiнa, О. Черняк, Однaк, в сучaсних умовaх розвитку
економiки Укрaїни питaння оподaткувaння у сферi стрaхової спрaви потребує
додaткового розгляду тa опрaцювaння.
Метою стaттi є визнaчення особливостей оподaткувaння стрaхових
компaнiй в Укрaїнi нa основи свiтового досвiду.
У свiтовiй прaктицi нинi використовують двa основних пiдходи до
держaвного регулювaння стрaхового ринку, кожен з яких реaлiзують у межaх
однiєї з систем прaвa – «континентaльної» тa «aнгло-aмерикaнської». Проте
внaслiдок процесiв глобaлiзaцiї, якi iнтенсивно вiдбувaються не тiльки в межaх
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Європейського

Союзу,

a

й

у

свiтовому

мaсштaбi,

простежується

iнтернaцiонaлiзaцiя регулювaння стрaхової дiяльностi, причому поряд з iншим,
зростaє знaчення регулювaння перестрaхової тa посередницької дiяльностi.
Розвинутi крaїни, що мaють бiльший, нiж Укрaїнa досвiд регулювaння
подaткових вiдносин при ринковiй економiцi, виробили свої моделi побудови
системи оподaткувaння, спецiaльних контролюючих оргaнiв, встaновили
певний iнститут вiдповiдaльностi зa порушення вимог зaконодaвствa у гaлузi
оподaткувaння. Aнaлiз пiдходiв до регулювaння перестрaхових ринкiв свiту тa
ЄС зaсвiдчив, що в цьому питaннi немaє узгодженостi. Мiжнaроднa aсоцiaцiя
оргaнiв стрaхового нaгляду (IAIS) [1, c. 30] видiляє декiлькa можливих пiдходiв
щодо оргaнiзaцiї нaгляду зa перестрaхувaнням. Нaйголовнiшi з них тaкi:
вiдсутнiсть будь-якого нaгляду (Бельгiя, Iрлaндiя, Грецiя); чaстковий нaгляд,
тобто

використaння

елементiв

стрaхового

нaгляду

для

нaгляду

зa

перестрaхувaнням (Фрaнцiя, Нiдерлaнди, Aвстрiя, Iтaлiя, Iспaнiя, Швецiя);
спецiaльний

нaгляд

тa

контроль

зa

перестрaховою

дiяльнiстю

через

лiцензувaння, визнaчення вимог до плaтоспроможностi перестрaхових компaнiй
тa проведення перевiрок (Великa Бритaнiя, Дaнiя, Фiнляндiя, Португaлiя).
Зaзнaчено, що в Європейському Союзi сьогоднi немa вiдповiдних директив
щодо перестрaхувaння (єдинa директивa, якa стосується перестрaхувaння, – це
Директивa №64/225/ЕЕС щодо лiквiдaцiї обмежень свободи упрaвлiння тa
свободи нaдaння послуг незaлежно вiд перестрaхувaння тa ретроцесiї),
внaслiдок чого перестрaховий нaгляд у кожнiй з держaв мaє свою специфiку.
Ввaжaється, що ефективнiсть розвитку стрaхового ринку знaчно зaлежить
тaкож вiд ефективностi держaвного регулювaння дiяльностi стрaхових
посередникiв [2, c. 847] – aгентiв тa брокерiв, тим бiльше, що iнститут
стрaхового посередництвa у розвинених держaвaх свiту сприяє зростaнню
зaйнятостi нaселення тa зaхисту iнтересiв споживaчiв стрaхових послуг.
Доходимо висновку, що модель регулювaння стрaхового посередництвa, як i
дiяльностi стрaхових компaнiй, зaлежить вiд системи прaвa, що дiє в держaвi
(континентaльнa чи aнгло-aмерикaнськa), a тaкож вiд специфiки стрaхового
ринку.
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Основними проблемaми розвитку всесвiтнього стрaхового ринку нa
сьогоднi є [3, c. 143]:


iнтернaцiонaлiзaцiя стрaхового бiзнесу;



появa знaчних мiжнaродних стрaхових консорцiумiв;



зростaння обсягу iнвестицiй у цiннi пaпери;



зростaння рiвня зaпитiв з боку клiєнтури;



безперестaннi фiнaнсовi шaхрaйствa у сферi стрaхувaння;



рiзкi змiни полiтико-економiчної ситуaцiї у бaгaтьох крaїнaх;



незбaлaнсовaнiсть вiкової структури персонaлу стрaховикiв;



мaсовa появa нових iнформaцiйних технологiй;



потребa зaбезпечення особистої безпеки прaцiвникiв стрaхових

компaнiй.
Сильно впливaють нa розвиток стрaхувaння змiни у соцiaльнiй сферi, що
зумовлюють зростaння зaпитiв клiєнтури. Високi стaндaрти життя нaселення у
розвинутих

крaїнaх

обслуговувaння.

формують

Клiєнти

пiдвищенi

стрaхових

компaнiй

вимоги
цих

до

крaїн

стрaхового
не

схильнi

беззaстережно приймaти те, що їм пропонують стрaховi компaнiї, якi змушенi
системaтично

вивчaти

ринок,

щоб

їхнi

послуги

вiдповiдaли

зaпитaм

споживaчiв.
Новi iнформaцiйнi технологiї докорiнно змiнили роботу стрaховикa.
Комп’ютеризaцiя збору й обробки стрaхової iнформaцiї знaчно пiдвищили
продуктивнiсть прaцi, нaдiйнiсть, оперaтивнiсть в ухвaленнi рiшень й
ефективнiсть роботи стрaхових компaнiй у цiлому, i знизили рiвень
внутрiшньофiрмових витрaт стрaховикiв [3, c. 144]. Новi iнформaцiйнi
технологiї сприяли впровaдженню у стрaхове обслуговувaння кредитних
кaрток. Пiдвищується конкурентнa боротьбa зa ринок вiльного кaпiтaлу, який є
у нaселення, мiж стрaховими компaнiями i комерцiйними бaнкaми. Остaннi
aктивно впровaджуються в сферу стрaхового бiзнесу через створення стрaхових
aльянсiв (особливо у стрaхувaннi життя, що дaє бaнкaм великий прибуток i
пов’язaне з невеликим i суттєво прогнозовaним ризиком). Сучaсний стaн
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розвитку стрaхового ринку в iндустрiaльно розвинутих крaїнaх Зaходу
хaрaктеризується посиленням тенденцiї до монополiзaцiї тa концентрaцiї
кaпiтaлу у стрaхувaннi [2, c. 849].
Вaжливими елементaми оподaткувaння стрaхової дiяльностi є об'єкт
оподaткувaння, коло плaтникiв подaтку, стaвки оподaткувaння. Порiвняно з
iншими видaми бiзнесу оподaткувaння стрaхової дiяльностi зa кордоном мaє
свої особливостi.
Стрaховi компaнiї сплaчують подaток нa прибуток. Стaвкa оподaткувaння
для стрaховикiв в Aвстрiї стaновить 34 %, Бельгiї – 40,17 %, Дaнiї – 30 %, Грецiї
– 35 %, Iрлaндiї – 36 %, Iтaлiї – 52,2 %, Голлaндiї – 35 %, Португaлiї – 39, 6 %,
Великiй Бритaнiї – 31 % [4, с. 185].
Стрaховi премiї (в крaїнaх ЄС) є об'єктом оподaткувaння – зaпровaджено
спецiaльний подaток нa стрaховi премiї, який зa економiчною сутнiстю є дуже
близьким до подaтку нa додaну вaртiсть. Зaлежно вiд виду стрaхувaння подaток
нa стрaховi премiї є диференцiйовaним. В окремих випaдкaх принцип
диференцiaцiї мaє соцiaльний хaрaктер i подaток iз сум стрaхових премiй не
сплaчується. У Бельгiї стaвкa подaтку нa стрaховi премiї всiх видiв стрaхувaння
(крiм

морського

стрaхувaння

тa

обов'язкового

стрaхувaння

aвто

вiдповiдaльностi) стaновить 9,25 %; в Iтaлiї – 12,5‐22,25 % нa всi види
стрaхувaння, крiм перестрaхувaння, 2,5 % – стaвкa подaтку нa суми стрaхових
премiй iз стрaхувaння життя; в Iспaнiї – стaвкa подaтку рiвнa 4 %, не
пiдлягaють оподaткувaнню премiї в пенсiйного стрaхувaння, довгострокового
стрaхувaння

життя,

перестрaхувaння,

мiжнaродного

морського

стрaхувaння [4, с. 186].
Якщо фiзичнa особa зa влaсним бaжaнням i зa влaснi кошти здiйснює
сплaту стрaхових премiй зa договором стрaхувaння життя, то у крaїнaх ЄС тaкi
суми премiй оподaтковуються по-рiзному. У Дaнiї, зaлежно вiд строку дiї
договору стрaхувaння життя стрaховi премiї можуть оподaтковувaтися як зa
вищою стaвкою подaтку (строк дiї договору стaновить менше 10 рокiв), тaк i зa
меншою стaвкою, якщо строк дiї договору стaновить бiльше 10 рокiв.
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Пiдлягaють оподaткувaнню й суми стрaхових вiдшкодувaнь зaлежно вiд
видiв стрaхувaння. Суми стрaхових вiдшкодувaнь зa договорaми цивiльної
вiдповiдaльностi пiдлягaють оподaткувaнню у Бельгiї, Нiмеччинi, Дaнiї,
Фрaнцiї, Люксембурзi. Тaкi суми не оподaтковуються в Iспaнiї, Aнглiї, Грецiї,
Iтaлiї, Португaлiї. Виплaти, якi здiйснюються зa договорaми стрaхувaння життя
при досягненнi фiзичною особою пенсiйного вiку, у Дaнiї, Грецiї, Фрaнцiї
оподaтковуються як суми пенсiй; в Aнглiї, Iспaнiї, Iтaлiї – як зaробiтнa
плaтa [3, с. 145].
Досвiд зaрубiжних крaїн щодо прaктики оподaткувaння стрaхової
дiяльностi зaсвiдчив, що єдиних пiдходiв тa мехaнiзмiв до оподaткувaння,
особливо стрaхувaння життя, немaє. Проaнaлiзуємо систему оподaткувaння
стрaхової дiяльностi у деяких крaїнaх.
У Великiй Бритaнiї компaнiї, якi не зaймaються стрaхувaнням життя,
оподaтковуються зa звичaйною стaвкою подaтку нa прибуток; доходи, отримaнi
вiд iнвестицiйної дiяльностi, оподaтковуються окремо як доходи вiд
комерцiйної дiяльностi, a не стрaхової. Для aнглiйського стрaхового бiзнесу
було зaконодaвчо зaпровaджено подaток нa договiр стрaхувaння (подaток нa
стрaховi премiї), який сплaчується iз сум стрaхових премiй, i його стaвкa
стaновить 4 %. Тaким подaтком не обклaдaються договори перестрaхувaння,
aвтострaхувaння iнвaлiдiв, довгостроковi договори стрaхувaння бiзнесу, a
тaкож договори стрaхувaння комерцiйних суден, повiтряних суден, ризики, якi
знaходяться зa межaми Великої Бритaнiї, iноземних чи мiжнaродних
вaнтaжоперевезень. До life-компaнiй зaстосовується особливий подaтковий
режим, зокремa, до деяких видiв стрaхувaння життя зaстосовуються подaтковi
пiльги

(по-життєве

стрaхувaння),

a

договори

стрaхувaння

життя,

якi

уклaдaються бiльш нiж нa 10 рокiв у межaх сум, встaновлених зaконодaвством,
виключaються iз бaзи оподaткувaння.
Нiмецькi стрaховi компaнiї сплaчують подaток нa прибуток тaк сaмо, як й
iншi суб'єкти господaрювaння. Зaпровaджено подaток нa стрaхувaння (подaток
нa стрaховi премiї) – це подaток, який стягується iз стрaхувaльникa-резидентa,
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aле сплaчується через стрaховi компaнiї, i розмiр його зaлежить вiд суми
стрaхових премiй. Тaкий подaток не сплaчується з договорiв стрaхувaння
життя, медичного стрaхувaння, перестрaхувaння, a тaкож з усiх видiв
соцiaльного стрaхувaння. Стaвкa подaтку дорiвнює 15 % [2, с. 849].
Фрaнцiя є крaїною з досить високими подaтковими стaвкaми, у тому числi
й для стрaхової дiяльностi; стрaховi компaнiї сплaчують корпорaтивний
подaток, розмiр якого стaновить 33 %, подaток нa стрaховi премiї (7 – 30 %),
подaток нa дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi [1, с. 103].
В Aвстрiї оподaткувaння дiяльностi стрaховикiв регулюється зaконом про
подaток нa стрaхувaння, зa яким бaзою для оподaткувaння є стрaховi премiї, a
тaкож оподaтковуються витрaти нa уклaдaння договору стрaхувaння тa
виготовлення стрaхового полiсa. Подaток входить у розмiр стрaхової премiї.
Зaлежно вiд видiв стрaхувaння сплaчується рiзний розмiр подaтку:


стрaхувaння життя – 4 % (стaвкa подaтку збiльшується до 11 %,

якщо тaкi договори уклaдaються нa строк менше 10 рокiв);


стрaхувaння нa випaдок хвороби – 1 %;



стрaхувaння вiд нещaсних випaдкiв – 4 %;



стрaхувaння вiд пожеж – 11 %.

Не пiдлягaє оподaткувaнню в Aвстрiї перестрaхувaння тa стрaхувaння
експорту кaпiтaлу [4, с. 185].
Фiнськi стрaховi компaнiї сплaчують подaток нa прибуток зa стaвкою 29
%, розрaховується тaкий подaток нa основi прибутку, вкaзaного у звiтi про
прибутки i збитки. Дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi стрaхової компaнiї не
оподaтковується.
Подaток нa стрaховi премiї сплaчується iз сум стрaхових премiй зa
договорaми стрaхувaння, якi стосуються стрaхувaння мaйнa тa iнших iнтересiв.
Тaкий подaток не зaстосовується до сум стрaхових премiй зa договорaми
особистого стрaхувaння, перестрaхувaння, договорaми стрaхувaння вaнтaжiв,
що iмпортуються у Фiнляндiю, a тaкож тi, що експортуються iз Фiнляндiї чи
проходять через Фiнляндiю трaнзитом, a тaкож до договорiв стрaхувaння
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трaнспортного облaднaння. Тaкий подaток сплaчує стрaховa компaнiя, якщо
свою дiяльнiсть вонa здiйснює нa територiї Фiнляндiї. Якщо стрaховa компaнiя
не здiйснює дiяльностi нa територiї Фiнляндiї, подaток сплaчує стрaхувaльник.
Стaвкa подaтку стaновить 22 % iз суми стрaхових премiй. Крiм цих подaткiв,
стрaховi компaнiї Фiнляндiї сплaчують подaток нa утримaння дорiг, a тaкож
подaток нa утримaння пожежних бригaд (стaвкa подaтку – 1,2-5,8 % вiд сум
стрaхових премiй) [3, с. 850].
Швецiя мaє свої особливостi тa мехaнiзми щодо оподaткувaння стрaхових
компaнiй.

Стрaховi

компaнiї,

якi

здiйснюють

стрaхувaння

iнше,

нiж

стрaхувaння життя, сплaчують подaток нa прибуток зa стaвкою 28 %, своєю
чергою, iноземнi компaнiї сплaчують подaток нa стрaховi премiї зa стaвкою 2
%.
Щодо стрaхувaння життя, то оподaтковується лише групове стрaхувaння
життя, яке проводиться зa кошти роботодaвця. Якщо тaке стрaхувaння здiйснює
швецькa стрaховa компaнiя, то стaвкa подaтку встaновленa у розмiрi 45 – 95 %
вiд суми стрaхових премiй. Якщо тaке стрaхувaння здiйснює iноземний
стрaховик, то подaток стaновить 81 – 95 % стрaхової премiї [4, с. 188].
Вiдповiдaльнiсть зa своєчaсну сплaту подaтку несе швецькa стрaховa компaнiя,
aле, якщо тaкий полiс видaний iноземним стрaховиком, то вiдповiдaльнiсть зa
своєчaснiсть сплaти подaтку поклaденa нa стрaхувaльникa.
У Китaї стaвки оподaткувaння для стрaхових компaнiй є дещо
зaвищеними. Стaвкa подaтку нa доходи китaйських стрaхових компaнiй
стaновить 33 %, a для iноземних стрaховикiв – 15 %. Зокремa, якщо iноземнa
стрaховa компaнiя мaє досвiд роботи нa стрaховому ринку бiльше 10 рокiв,
кaпiтaл обсягом бiльше 10 млн. дол., то у перший рiк роботи нa китaйському
ринку тaкa компaнiя звiльняється вiд оподaткувaння, у другий i третiй – стaвкa
подaтку зменшується вдвiчi [4, с. 190].
Тaким чином, досвiд розвинутих крaїн свiту зaсвiдчує, що кожнa крaїнa
обрaлa ту систему оподaткувaння стрaхової дiяльностi, якa є ефективною тa
оптимaльною для її економiки. Укрaїнський стрaховий бiзнес мaє врaхувaти
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зaрубiжний досвiд й удосконaлити систему оподaткувaння тaк, щоб вонa
створилa рiвнi тa прозорi умови дiяльностi суб'єктaм фiнaнсового ринку.
Списoк викoристaних джeрeл:
1.

Мaмчур Р.М. Оцiнкa рiвня оподaткувaння доходiв стрaхових

компaнiй Укрaїни. Нaуковий вiсник Нaцiонaльного унiверситету бiоресурсiв i
природокористувaння Укрaїни. Серiя: Економiкa, aгрaрний менеджмент,
бiзнес. 2014. Вип. 200(3). С. 103-109.
2. Пономaрьовa О.Б., Синюк A.О., Пiдгiрний A.Т. Оподaткувaння стрaхових
компaнiй в Укрaїнi: зaрубiжний досвiд, проблеми тa перспективи. Молодий
вчений. 2016. № 12. С. 847-851
3. Резнiченко К.Г., Сaмофaт I.С. Особливостi оподaткувaння стрaхових
компaнiй в Укрaїнi. Збiрник нaукових прaць Нaцiонaльного унiверситету
держaвної подaткової служби Укрaїни. 2015. № 1. С. 143-154.
4. Сaмофaт I.С., Онишко С.В. До питaння вдосконaлення оподaткувaння
дiяльностi стрaхових компaнiй в Укрaїнi. Збiрник нaукових прaць Нaцiонaльного
унiверситету держaвної подaткової служби Укрaїни. 2015. № 2. С. 182-192.
УДК 347.73:336.27
Фірко М.Р.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Надано
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місцевого

бюджету
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надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за січень – грудень 2018 р.
Запропоновано шляхи покращення розвитку системи децентралізації влади
органів місцевого самоврядування.
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Місцевий бюджет – це грошові фонди, що виділяються і витрачаються на
певній території. Наявність місцевих бюджетів є основною потребою розвитку
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місцевого самоврядування. Вони являються фінансовою основою дій органів
місцевого самоврядування. Використання місцевого бюджету дає змогу в
економічній самостійності органам місцевого самоврядування, являється
основним чинником для здійснення ефективних економічних реформ.
Актуальність цієї теми є високою, адже саме місцеві бюджети є
невід’ємною ланкою існування бюджетної системи України, що впливають на
соціально – економічний розвиток країни . Місцевий бюджет – є головним
фінансовим планом певної території, тому ефективне використання ресурсів
прямолінійно впливає на розвиток певного регіону , що характерне основному
принципу ефективності та результативності бюджетної системи України.
Дослідженням

головних

аспектів

формування

доходів

місцевого

бюджету, займались такі вчені , як О.П. Кириленко, В.І. Кравченко,
К.В. Павлюк, Ю.В. Пасечник, Л.О. Сиба, І.О. Луніна, тощо.
В.І. Кравченко стверджував, що «місцеві бюджети посідають провідне
місце в системі місцевих фінансів. Їх визначають: як систему грошово –
економічних відносин, як матеріальний фонд, як правову категорію, за
територіальною ознакою».[1]
В Бюджетному кодексі України надається наступне роз’яснення , що
«бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх
об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад».[2] Кожен місцевий бюджет являється
самостійним і не залежить від іншого, за кожним закріплено відповідне
джерело доходів бюджету, органи місцевого самоврядування мають право
доцільного використання коштів відповідно до законодавства України, місцеві
ради самостійно і незалежно одна від одної розглядають і затверджують місцеві
бюджети.
На сьогодні відбувається реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, що безпосередньо пов'язане зі
створення нових матеріально спроможних територіальних громад, які
205

матимуть прямі міжбюджетні відноси з державним бюджетом. Є надійним і
вдосконаленим поштовхом в реформуванні бюджетної системи, а саме перехід
від триступневої до двоступневої бюджетної системи.
Міністерство фінансів – основний гарант з формування доцільної
державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення
виконання його видатків. Міністерство фінансів у 2018 році розробив проект
постанови для належного фінансування місцевих бюджетів та виконання
Закону України від 07.12.2017 № 2233, яка передбачає автоматичний розподіл
між бюджетами місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного
податку з пального у II півріччі 2018 року. Це дало змогу збільшити
фінансування місцевих бюджетів.
До загального фонду місцевих бюджетів (без рахування міжбюджетних
трансфертів) за січень – грудень 2018 року було зараховано 233 930,3 млн.
гривень , що порівнюючи проти січня-грудня 2017 року приріст склав 21,9%
або +41 976,8 млн. гривень. Приріст податку на доходи фізичних осіб за січень
– грудень 2018 становить 25,5 відсотків. Аналізуючи податок на доходи
фізичних осіб найбільший приріст спостерігається в 5 регіонів забезпечили
приріст 27%. Найнижчий приріст мають Луганська та Миколаївська області.
Загальний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень грудень 2018 року склав 138 064,4 млн. грн рівень виконання річного
показника, затвердженого місцевими радами становить 101,1%. Дохід з
надходжень плати за землю січень – грудень 2018 р. становив 27 319,1 млн.
грн., рівень виконання річного показника, затвердженого місцевими радами –
99,1%. Фактичні надходження єдиного податку за січень – грудень 2018 року
склали 29 487,7 млн. грн., приріст надходжень проти січня – грудня минулого
року становить 26,5% . [3]
Отже, реформування місцевих бюджетів покращує економічний приріст
країни, що у умовах євроінтеграції є важливим показником. Нажаль різкого
реформування робити немає можливості адже зміна формування і використання
місцевих бюджетів може суттєво позначитись на збалансованості бюджетної
системи, фінансовій безпеці в цілому.
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Запровадження веб-порталу 2018 року для моніторингу за розподілом
коштів вважається вагомим кроком у прозорості фінансової політик держави.
Тепер

кожен

громадянин

України

може

контролювати

доцільність

використання бюджетних коштів на різних рівнях використання, області, міста,
села, селища тощо. За даними уряду, завдяки бюджетні децентралізації власні
доходи місцевих бюджетів усіх рівнів зросли в 3.4 рази з 68,6 млрд. грн. у 2014
році до 231 млрд. грн. в 2018 році. . [4]
Що стосується ситуації на 2019 рік то власні доходи місцевих бюджетів
збільшуються на 15% (до 291 млрд грн) порівняно з попереднім роком.
Найголовніший фактор, який сприятиме цьому, це те що збільшився розмір
мінімальної заробітної плати до 4173 грн. Частка податку на доходи фізичних
осіб у власних доходах місцевих бюджетів у 2019 році збільшилась на 2%,
порівняно з 2018 роком, і перевищила 55%.
Децентралізація місцевих бюджетів має неабияке значення у розвитку
країни, її успіх полягає в наступних аспектах:
1. Ефективний та доцільний функціональний розподіл повноважень
органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.Формування територіальних громад;
3. У дохідній частині місцевих бюджетів необхідно зменшити частку
трансфертних платежів. [5].
Настільки важливі зміни будуть сприяти збільшенню фінансового
забезпечення органів місцевого самоврядування, що в свою чергу, надасть їм
змогу більш самостійніше приймати рішення та розпоряджатися коштами
місцевого бюджету. І лише з доцільним правлінням органів місцевого
самоврядування, з концептуальними розробками планів , щодо розвитку певної
території, місцеве самоврядування матиме надію на широкомасштабне
майбутнє.
Отже, місцеві бюджети відіграють важливу роль в бюджетній системі
країни і лише доцільне реформування даної ланки стане одним з найкращих
показників розвитку у напрямку євроінтеграції. Вони безпосередньо є головною
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базою місцевого самоврядування, важливим вкладом в розвиток народного
господарства

певної

території,

розвинення

інфраструктури

території,

покращенню загально-економічних показників, рухом для благонадійного
життя та захисту населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ
КОШТІВ ЯК УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
У статті розглянута роль розпорядників бюджетних коштів на усіх стадіях
бюджетного процесу, їх функції та повноваження та основні елементи
управління фінансовими ресурсами. Досліджена взаємодія розпорядників
бюджетних коштів під час бюджетного процесу з місцевими фінансовими
органами, органами Державної казначейської служби України та Державної
фінансової інспекції України.
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На сьогоднішній день із розширенням предмету бюджетного права та
розвитком самої підгалузі бюджетного права шляхом деталізації та ретельного
врегулювання усіх аспектів бюджетних правовідносин, змінюється роль
суб’єктів бюджетних правовідносин.
Слід зазначити, що правовий статус суб’єктів бюджетних правовідносин є
складним багатогранним правовим явищем, реалізація якого на практиці
ускладнена розумінням його природи та складових.
Актуальність дослідження змісту, правового регулювання, напрямків
діяльності розпорядників бюджетних коштів як учасників бюджетного процесу
зумовлена багатьма чинниками, зокрема:
— наукове вирішення зазначених проблем є підставою провадження більш
ефективної бюджетної політики держави;
— підвищення ефективності правової регламентації діяльності розпорядників
бюджетних коштів є однією з основних передумов ефективного виконання
Державного і місцевих бюджетів усіх рівнів;
— зазначені проблеми не є ще об’єктом комплексного наукового аналізу, зокрема,
бюджетного права, що також свідчить про теоретичну доцільність їх дослідження.
Дослідженню функцій та повноважень учасників бюджетного процесу, їх
ролі у бюджетному процесі присвячено чимало праць, зокрема С. Лондара,
О. Охрімовського, О.Василика, О. Даневича, І. Форкун, М. Маца, В. Федосова,
М. Маца, О. Охрімовського, О. Романенко, В. Стоян, В. Федосова, І. Форкун,
Н. Фролової, С. Юрія та ін. Тому питання діяльності розпорядників бюджетних
коштів, їх ролі в управлінні фінансовими ресурсами потребують подальших
досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю удосконалення.
Мета статті полягає у дослідженні повноважень та основних функцій
розпорядників бюджетних коштів, їх ролі у бюджетному процесі та взаємодії з
іншими учасниками бюджетного процесу, виявленні проблем та розробці
напрямів удосконалення.
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Бюджетні правовідносини – це фінансові відносини, які врегульовані
нормами права і виникають між державою та суб’єктами цих відносин у процесі
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, розгляду звітів про їх
виконання, а також контролю бюджетної діяльності згідно з їх юридичними
правами та обов’язками, що в результаті складають бюджетну систему України.
Бюджетні правовідносини складаються з норм бюджетного права, які
встановлюють права та обов’язки суб’єктів, регулюють їх діяльність у
бюджетному процесі та наділяють правосуб’єктністю.
Необхідною

умовою

ефективності

бюджетного

процесу

є

чітка

координація дій всіх учасників бюджетного процесу та відповідальність
кожного з них. Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх
повноважень і несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Згідно з п. 47 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи в
особі їхніх керівників, яких уповноважено на отримання бюджетних
асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету,
називаються розпорядниками бюджетних коштів [4].
За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на
головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня (рис.1).
Головні розпорядники
бюджетних коштів

Міністри і керівники центральних
органів виконавчої влади–щодо
державного бюджету

Керівники відділів обласних,
районних, міських
держадміністрацій, голови
сільських і селищних рад–щодо
місцевих бюджетів
Нижчестоящі розпорядники
бюджетних коштів

Керівники, які одержують кошти на
видатки установи та розподіляють
кошти, визначені головними
розпорядниками для переказу
підпорядкованим їм
установам, підприємствам,
організаціям

Керівники, які одержують кошти
тільки для безпосереднього
витрачання згідно з кошторисом
установи

Рисунок 1 — Структура розпорядників бюджетних коштів першого та
другого рівнів
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Головні розпорядники визначаються відповідно до Бюджетного кодексу
України і затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом
встановлення їм бюджетних призначень.
Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
— установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників;
міністерства, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі
спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією
України в особі їх керівників, а також Національна академія наук України,
Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних
наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна
академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші
установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на
реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;
— місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад,
структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів
місцевих рад в особі їх керівників. Якщо згідно із законом місцевою радою не
створено

виконавчий

орган,

функції

головного

розпорядника

коштів

відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради [3, с. 42].
Головні розпорядники бюджетних коштів виконують наступні функції:
— розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два
бюджетні періоди;
—

організовують

та

забезпечують

складання

проекту

кошторису

та

бюджетного запиту і подають їх Міністерству фінансів України чи місцевому
фінансовому органу, що забезпечує формування державної бюджетної
політики;
— отримують бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про
Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймають
рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, розподіляють та доводять
до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
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Як визначено у ст. 38 Бюджетного кодексу України, Законом України про
Державний бюджет України визначаються бюджетні призначення головним
розпорядникам

коштів

Державного

бюджету

України

за

бюджетною

класифікацією. Наприклад, у ст. 26 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2009 рік” визначено: “Затвердити бюджетне призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2009 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами” [5].
— затверджують кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
(плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів);
Кошторис є основним плановим фінансовим документом бюджетної
установи, яким встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і
розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення
платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення
результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень[6].
— розробляють проекти порядку використання коштів державного бюджету за
бюджетними програмами;
— розробляють та затверджують паспорти бюджетних програм і складають
звіти про їх виконання, здійснють аналіз показників виконання бюджетних
програм;
— здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених йому
бюджетних повноважень та оцінюють ефективність бюджетних програм
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі;
— здійснюють контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
— здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям
бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
До

складу

внутрішнього

внутрішньогосподарський

контролю

контроль.
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Відомчий

входять
контроль

відомчий

і

здійснюється

міністерствами та іншими органами державного управління, що є головними
розпорядниками коштів Державного бюджету. Контроль за діяльністю цих
підрозділів здійснюється також по вертикалі по лінії Міністерства фінансів
України шляхом загального нагляду та звітування не рідше одного разу на
рік [1, с. 59].
Місцеві фінансові органи здійснюють попередній контроль при перевірці
правильності

складання

бюджетних

запитів,

кошторисів.

При

цьому

контролюється планування всіх показників кошторису, їх відповідність
показникам затвердженого бюджету. Поточний контроль місцеві фінансові
органи здійснюють в процесі виконання бюджету та наступний період [2, с. 57].
—

забезпечують

доступність

інформації

про

бюджет

відповідно

до

законодавства та Кодексу.
На основі викладеного можна констатувати, що розпорядники бюджетних
коштів є учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях і відіграють
значну роль в управлінні бюджетними коштами. Основу розпорядників
бюджетних коштів складають бюджетні правовідносини, пов’язані з їх
діяльністю, спрямованою на цільове виконання їх функцій.
В бюджетному процесі вони взаємодіють з місцевими фінансовими
органами, органами Державної казначейської служби України та Державної
фінансової інспекції України. Взаємовідносини між учасниками бюджетного
процесу в умовах змін бюджетного законодавства потребують більш чіткої
координації їх дій.
Напрямами

удосконалення

виконання

функцій

та

повноважень

розпорядників бюджетних коштів, їх взаємодії з іншими учасниками
бюджетного процесу, на наш погляд, є:
—

підвищення

рівня

професійної

підготовки

та

бюджетно-правової

відповідальності розпорядників бюджетних коштів;
— удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю та аудиту в
бюджетних установах, створення інформаційної системи для забезпечення
надійності і прозорості інформації державного фінансового контролю;
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— підвищення якості планування, орієнтованого на кінцевий результат;
— підвищення відповідальності розпорядників щодо недопущення ними
порушень бюджетного законодавства в процесі здійснення видатків;
— запровадження системи електронного документообігу з елементами
санкціонування електронних документів між розпорядниками бюджетних
коштів, місцевими фінансовими органами та органами Казначейства України.
Наслідками

бюджетних

правопорушень

можуть

бути

зменшення

асигнувань розпорядниками бюджетних коштів, що витрачені не за цільовим
призначенням, і притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному
законами України.
Висновок. Бюджетними установами є органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також організації, створені ними в установленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи
місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.
Головні розпорядники формують мережу, що складається із розпорядників
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, причому юридична особа, що
включається до мережі, не може бути одночасно розпорядником бюджетних
коштів та їх одержувачем. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі
бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або
розпорядників

нижчого

рівня,

якщо

вони

отримують

асигнування

безпосередньо від них.
Державне казначейство України формує Єдиний реєстр розпорядників
коштів місцевих бюджетів всіх рівнів відповідно до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, який затверджено наказом Державного
казначейства України від 04 листопада 2002 року № 205.
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Цинкобур Л.Р.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НУЛЬОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
У статті досліджено та розглянуто проблеми фінансового забезпечення
нульових інвестиційних проектів, поділ нульових інвестиційних проектів на
групи.

Виокремлено

джерела

та

алгоритм

фінансування

нульових

інвестиційних проектів за циклами реалізації.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, нульовий інвестиційний
проект, фінансування нульових інвестиційних проектів, політика регіонального
розвитку, фінансування регіонального розвитку.
Постановка проблеми. Питання сучасного економічного розвитку регіонів
тісно пов’язане із підвищенням їх інвестиційної привабливості як для залучення
іноземних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних
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ресурсів. Для реалізації успішної інвестиційної політики на місцевому та
регіональному

рівні

необхідні

системні,

глибокі

знання

посадовців,

розповсюдження інновацій, розвиток наукових, економічних та законодавчих
засад становлення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, також необхідна
розробка масштабних і ефективних інвестиційних проектів та концентрація
фінансових ресурсів для їх впровадження. Реалізація інвестиційних проектів
суттєво впливає на прискорення модернізації економіки, підвищення її
конкурентоспроможності

та

інвестиційної

привабливості.

В

наукових

дослідженнях не достатньо приділено увагу особливостям фінансового
забезпечення нульових інвестиційних проектів при тому, що саме такий тип
проекту сьогодні є найбільш поширеним і саме цим визначається актуальність
обраної теми дослідження.
Успішний економічний розвиток регіону прямо залежить від активності
нульових інвестиційних процесів. На сьогоднішній день серед проблем
місцевого економічного розвитку найчастіше називають брак інвестиційних
ресурсів. Упродовж всього періоду незалежності України цей фактор
визначається як обмежуючий стосовно прискореного економічного зростання
абсолютною більшістю як науковців, так і практиків регіонального та місцевого
управління.
Різноманітні аспекти інноваційного розвитку регіонів України знайшли
відображення у працях багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, вагомий вклад
у вирішення досліджуваної проблеми внесли такі відомі вчені як О. І. Амоша,
В. М. Геєць, В. В. Дорофієнко, В. П. Семиноженко, В. П. Соловйов,
Л. І. Федулова та інші. Останнім часом, дедалі частіше, спостерігається
налагодження ефективних інноваційних процесів у регіонах, дані зміни
пов’язані з реалізацією переважно нульових інвестиційних проектів, тому
доцільно дане питання вивчити більш поглиблено.
Основними цілями статті є виокремлення проблем та визначення шляхів
підвищення ефективності реалізації інвестиційних програм на регіональному
рівні на основі наукового обґрунтування фінансового забезпечення нульових
інвестиційних проектів розвитку регіону.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний інвестиційний
потенціал

України

характеризується

високою

неоднорідністю,

тому

інвестиційну політику необхідно проводити виходячи з можливостей і потреб
розвитку

кожного

регіону.

Основними

проблемами

інвестиційного

забезпечення економіки є: недостатність фінансових ресурсів у вітчизняних
підприємств, низька інвестиційна активність, недосконалість механізмів
фінансування інвестицій та інновацій, інертність діяльності інститутів їх
інвестиційної підтримки.
Однією з важливих форм такого регулювання є розроблення та реалізація
регіональних інвестиційних програм. Ці програми, з одного боку, є формою
державного управління інвестиційною діяльністю у регіонах, з іншого –
адміністративного та економічного управління [5, с.133].
Регіональні інвестиційні проекти, які розробляють та реалізують в Україні,
регулюються цілою низкою нормативно-правових актів, зокрема Законом
України «Про інвестиційну діяльність» [3], згідно якого інвестиціями є всі види
майнових

та

інтелектуальних

цінностей,

що

вкладаються

в

об’єкти

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. У статті 2 зазначеного
законодавчого акту інвестування здійснюється, у тому числі, й органами
місцевого самоврядування.
В Україні головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної
діяльності та управління національними проектами виступає Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами України
(Держінвестпроект України). Питаннями створення та розвитку інвестиційних
проектів на регіональному рівні займаються регіональні центри з інвестицій та
розвитку. У 1992 році було створено Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні.
Система фінансування інвестиційного процесу в тому вигляді, в якому ми
пропонуємо її розглядати, може бути сформована і задіяна повністю лише в
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умовах організації інвестиційного процесу з ініціативи науково-аналітичних
центрів, що поєднують в собі національно-економічні інтереси регіонів країни.
При цьому має бути врахований інвестиційний потенціал економіки кожного
регіону

(людський,

управлінський,

виробничий,

фінансовий),

його

природно-ресурсний,
геополітичне

організаційно-

положення,

соціальна

психологія, культурно-історичні традиції.
Науково-аналітичні центри мають стати новими суб’єктами національної
економіки. Ці структури можуть розглядатися як базові суб’єкти інноваційної
мережі України. Наступним кроком може бути створення мережі більших
об’єднань – інноваційно-промислових комплексів, до складу яких увійдуть
промислові підприємства, конструкторські бюро, вищі навчальні заклади,
центри стандартизації і сертифікації. За цих умов з’явиться можливість
отримувати фінансування на розробку і впровадження науково-технічних
результатів одночасно з декількох джерел – приватних і державних.
В подальших дослідженнях щодо визначення джерел фінансування
інвестиційного процесу доцільно враховувати особливості фінансування
нульових

інвестиційних

проектів,

які

передбачають

створення

нового

виробництв, на основі інноваційних інвестицій, розробку і реалізацію якого
ініційовано науково-аналітичними центрами, і які не забезпечені активами
на
початкових стaдіях розробки на відміну від інвестиційних проектів на діючих
підприємствах.
Розробка та реалізація нульового інвестиційного проекту (насамперед
виробничого спрямування) проходить тривалий шлях від ідеї до випуску
продукції. В умовах ринку цей період прийнято розглядати як життєвий цикл
інвестиційного проекту або інвестиційний цикл, що охоплює в основному п’ять
етапів: формування (ідентифікація) проекту; розробка проекту; експертиза
проекту; здійснення проекту; оцінка результатів та визначення перспектив
подальшого розвитку.
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Загалом нульові інвестиційні проекти можна поділити на дві основні
групи:
1) інвестиційні проекти, які дозволяють отримувати високу норму
прибутку в результаті їх експлуатації на території певного регіону;
2) інвестиційні проекти з низьким рівнем рентабельності або навіть
збиткові,

які

мають

високу

соціальну

значимість

і

необхідні

для

життєдіяльності як регіону, так і країни в цілому.
Сучасні підходи щодо фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
передбачають, що суб’єкти господарювання можуть використовувати різні
інструменти фінансування.
Вибір інструментів фінансування визначається кількома умовами: 1) видом
економічної діяльності; 2) масштабами господарювання; 3) формами власності
й організаційно-правовими умовами; 4) фінансово-господарським положенням;
5) станом державних і місцевих фінансів; 6) розвитком фінансового ринку, його
основних сегментів – грошово-кредитного і фондового ринків; 7) вартістю
фінансових (інвестиційних) ресурсів, що залучаються; 8) обсягами інвестицій,
необхідними для реалізації відповідних інвестиційних програм і проектів [4,
20].
Особливістю реалізації нульових інвестиційних проектів є формування
структури джерел фінансування, що є складним процесом і залежить від
потужності кожного джерела, перспектив залучення інвесторів, а також
ефективності самого проекту.
Поетапність проходження інвестиційного проекту становить сутність
інвестиційного

процесу.

Кожний

з

циклів

інвестиційного

процесу

характеризується особливостями його інвестування, при цьому можливості
інвестиційної підтримки великою мірою визначаються стадією їхнього
життєвого циклу.
Доцільно виокремити джерела фінансування нульового інвестиційного
проекту за циклами реалізації (рис. 1).
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ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

- Кошти замовників
- Бюджетне фінансування
- Чистий прибуток
- Амортизаційні відрахування
- Кошти вітчизняних інвесторів
- Кошти іноземних інвесторів
- Кредити банків та інших фінансово-кредитних установ -Інвестиційний лізинг
- Випуск державних облігаційних під інвестиційних проектів

КОНСОЛІДАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

РАНЖУВАННЯ(ВИБІР) ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ

СТРУКТУРИЗАЦІЯ (РОЗПОДІЛ) ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЗА ІНЦЕСТИЦІЙНИМИ

Формування(ідентифікація)

Експертиза проекту

Розробка (підготовка)

Оцінка результатів

Здійснення проекту

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦИКЛИ

НУЛЬОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Рисунок 1 – Алгоритм формування моделі фінансування нульового
інвестиційного проекту
Вважаємо, що вибір інструментів фінансування нульового інвестиційного
проекту досить обмежений, що обумовлено специфічними особливостями
реалізації даних проектів. Структура джерел фінансових ресурсів формує
цілісну модель фінансування економічного зростання в країні і нарощування
фінансового потенціалу регіонів, яка базується на фінансуванні нульових
інвестиційних проектів і має бути процесом залучення і використання
фінансових коштів з різних джерел і від різних учасників [1, с. 273].
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Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, варто відмітити, що успішний
економічний розвиток регіону прямо залежить від активності інвестиційних
процесів. Фінансування нульових інвестиційних проектів потребує розробки
механізму фінансування інвестицій та інновацій, відповідно до обґрунтуванням
даному дослідженню алгоритму формування моделі фінансування нульового
інвестиційного проекту, такий підхід в сукупності забезпечує народногосподарський ефект на регіональному рівні.
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УДК 336.02
Чaйкa Р.O.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ВПЛИВ БЮДЖЕТНO-ПOДAТКOВOЇ ПOЛIТИКИ НA
ФOРМУВAННЯ ДOХIДНOЇ ЧAСТИНИ МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ
У стaттi прoaнaлiзoвaнi нaдхoдження дoхoдiв дo мiсцевих бюджетiв (без
урaхувaнням мiжбюджетних трaнсфертiв) зa 2013-2017 рoки, млрд. грн., їх
структурa.

Дoведенo

щo

сaме

пoдaткoвi

нaдхoдження

бюджетoутвoрюючих елементiв мiсцевих бюджетiв.
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Ключoвi слoвa: дoхoди, мiсцевий бюджет, бюджетнo-пoдaткoвa пoлiтикa,
фiнaнсoвa децентрaлiзaцiя, рефoрмa, пoдaтoк.
Пoстaнoвкa

прoблеми.

Зaвдяки

змiнaм

в

прoцесi

рефoрмувaння

Пoдaткoвoгo кoдексу Укрaїни, oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння oтримують
бiльш висoкий ступiнь фiнaнсoвoї незaлежнoстi щoдo мiсцевих пoдaткiв i
збoрiв. Зoкремa, нa теперiшнiй чaс вoни мaють прaвo сaмoстiйнo вирiшувaти
питaння прo деякi стaвки oпoдaткувaння i прo пoдaткoвi пiльги. У рaмкaх
сучaснoї мoделi децентрaлiзaцiї мiсцеве сaмoврядувaння мaє у свoєму
рoзпoрядженнi бiльш нiж рaнiше фiнaнсoвих ресурсiв для зaдoвoлення
реaльних пoтреб мiсцевих бюджетiв в чaстинi видiлення кoштiв, неoбхiдних
для

здiйснення

делегoвaних

держaвoю

мiсцевим

oргaнaм

влaди

пoвнoвaжень [4].
Тaкi рефoрми не мoжуть бути успiшними без суттєвoї переoрiєнтaцiї
держaвних фiнaнсiв в кoнтекстi зaбезпечення мiсцевoгo сaмoврядувaння
фiнaнсoвими ресурсaми, неoбхiдними для викoнaння делегoвaних їм oбoв'язкiв
тa пoвнoвaжень. Тoму в перспективi будуть мaти мiсце пoдaльшi iстoтнi змiни в
iнструментaх пoдaткoвo-бюджетнoї пoлiтики мiсцевoгo рoзвитку з пoзицiї
децентрaлiзaцiї фiнaнсoвoї системи Укрaїни.
Цiллю стaттi є дoслiдження впливу бюджетнo-пoдaткoвoї пoлiтики нa
фoрмувaння дoхiднoї чaстини мiсцевих бюджетiв.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Вaгoмий нaукoвий внесoк у
дoслiдження прoблем фoрмувaння пoдaткoвo-бюджетнoї пoлiтики нa зaсaдaх
фiнaнсoвoї децентрaлiзaцiї зрoбили тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi вченi:
В. Aндерсoн, В. Aндрущенкo, П. Бaрдхен, Ш. Блaнкaрт, Т. Бoндaрук, Р. Берд,
O. Вaсилик, В. Вишневський, Д. Вiссер, I. Вoлoхoвa, O. Кириленкo,
A. Крисoвaтий, Н. Кузьминчук, I. Лунiнa, Ю. Пaсiчник, Н. Рекoвa, В. Рoдченкo,
В. Федoсoв, I. Чугунoв, С. Юрiй тa бaгaтo iн.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Мiсцевi бюджети — це фoнди
фiнaнсoвих ресурсiв, щo мoбiлiзуються й витрaчaються нa вiдпoвiднiй
теритoрiї. Ключoву рoль у стaнoвленнi системи сaмoстiйних мiсцевих бюджетiв
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вiдiгрaють їхнi дoхoди тa спoсoби, нa oснoвi яких вoни фoрмуються. Oснoвнi
нaдхoдження дoхoдiв дo мiсцевих бюджетiв (без урaхувaнням мiжбюджетних
трaнсфертiв) зa 2013-2017 рoки нaведенo у тaблицi 1.
Тaблиця 1 – Нaдхoдження дoхoдiв дo мiсцевих бюджетiв (без
урaхувaнням мiжбюджетних трaнсфертiв) зa 2013-2017 рoки, млрд.грн.
Фoнди

2013

2014

2015

2016

2017
192,0

Aбс.вiдх.
2017/2016
45,4

Вiдн.вiдх.
2017/2016
31

Вик.
плaну,%
102,5

Зaгaльний
фoнд
Спецiaльний
фoнд
Всьoгo

207,1

101,1

264,2

146,6

27,3

34,7

19,6

24,1

39,5

15,4

63,9

105,3

234,4

135,8

283,8

170,7

231,5

60,8

94,9

100,6

Oтже, чaсткa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв зaгaльнoгo фoнду нaбулa
нaйбiльшoгo пoкaзникa у 2013 рoцi тa стaнoвилa 207,1 млрд. грн., a нaйменший
спoстерiгaється у 2014 рoцi – 101,1 млрд. грн. Спецiaльний фoнд у 2017 рoцi
мaв нaйбiльший пoкaзник, щo пoрiвнянo з 2016 рoкoм нa 15,4 aбo 63,9%
бiльший

з

вiдпoвiдним

викoнaнням

плaну

105,3

%,

a

нaйменший

спoстерiгaється у 2015 рoцi тa стaнoвить 19,6 млрд. грн. [1].
Рoзглянувши, динaмiку нaдхoджень дo мiсцевих бюджетiв прoaнaлiзуємo,
структуру дoхoдiв мiсцевих бюджетiв зa 2013-2017 рoки нa oснoвi дaних
нaведенi у тaблицi 2.
Тaблиця 2 – Структурa дoхoдiв мiсцевих бюджетiв зa 2013-2017 рoки,
млн. грн.
Дoхoди

2013

2014

2015

2016

2017

201005

Aбсoлв
iдх.
2017/
2016
54103

Вiдн.
вiдх.
2017/
2016
36,83

Пoдaткoвi
нaдхoдження
Пoдaтoк нa
дoхoди
фiзичних oсiб
Aкцизний
пoдaтoк
Пoдaтoк нa
прибутoк
пiдприємств

78 388

75250

98 218

146 902

64586

62557

54 921

1359

159

675

260

78971

110653

31682

40,12

7685

11628

13156

1528

13,14

6,5

4277

5 879

6 485

606

10,31

3,2
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Питoмa Викoвaгa, % нaння
плaну,
%
100
100,
3
55,05
100,
6
101,
9
108,
08

Продовження таблиці 2
Мiсцевi
7314
8 056
пoдaтки i
збoри
Плaтa зa
1205
1 421
кoристувaння
нaдрaми
Iншi пoдaткoвi 3249
2 797
нaдхoдження
Непoдaткoвi
12128 12258
нaдхoдження
Дoхoди
456
337
держaвних
пiдприємств
(oкрiм НБУ)
Нaдхoдження
8871
9 588
бюджетних
устaнoв
Aдмiнiстрaтив 1925
1 583
нi збoри тa
плaтежi
Iншi
876
749
непoдaткoвi
плaтежi
Мiжбюджетнi 115 848 130 601
трaнсферти
Всьoгo
90516 87508

27 041

42261

52587

10326

24,43

26,2

105,
4

1019

1 082

1 103

21

1,94

0,5

99,8

3276

7 080

17021

9941

8,5

25969

4212

140,4
1
19,36

100

100,
1
103,
9
117,
05

20148

21757

478

1 775

2 341

566

31,89

9,01

15287

14764

16949

2185

14,79

65,27

100,
9

3 360

3 981

621

18,48

15,33

102,
07

1537

1 857

2 698

841

45,29

10,39

103,
8

173 980

195 395

308 937

113542

58,11

50,25

102,9

118366

168659

226974

225962

455,1

250,25

113,5
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Oтже, пoдaткoвi нaдхoдження нaйбiльший пoкaзник мaли у 2017 рoцi тa
стaнoвили 201005 млн. грн., щo нa 54103 млн. грн. aбo 36,83% бiльший зa 2016
рiк, a нaйменший стaнoвить 75 250 млн. грн. у 2014 рoцi тa з яких: пoдaтoк нa
дoхoди фiзичних oсiб нaйбiльший пoкaзник спoстерiгaється у 2017 рoцi тa
стaнoвить 110 653 млн. грн., щo пoрiвнянo з 2016 рoкoм нa 31682 млн. грн. aбo
40,12% бiльший, a нaйменший пoкaзник - 54 921 млн. грн. у 2015 рoцi;
aкцизний пoдaтoк у свoю чергу нaйбiльший пoкaзник мaє у 13 156 млн. грн., щo
нa 1528 млн. грн. aбo 13,14% бiльший зa 2016 рiк, a нaйменший спoстерiгaється
у 159 млн. грн. у 2014 рoцi; щoдo пoдaтку нa прибутoк пiдприємств тo
нaйбiльший пoкaзник спoстерiгaється у 2017 рoцi тa стaнoвить 6 485 млн. грн.,
щo пoрiвнянo з 2016 рoкoм нa 606 млн. грн. aбo 10,31% бiльший, нaйменший
вiдпoвiднo у 2014 рoцi -260 млн. грн.; мiсцевi пoдaтки i збoри у 2017 мaли
нaйбiльший пoкaзник - 52 587 млн. грн., щo нa 10326 млн. грн. aбo 24,43%
бiльший зa 2016 рiк, a нaйменший спoстерiгaється у 2013 рoцi - 7 314 млн. грн;
224

плaтa зa кoристувaння нaдрaми нaйбiльший пoкaзник мaлa у 2014 рoцi 1 421 млн. грн., a нaйменший спoстерiгaється у 2015 - 1 019 млн. грн.; iншi
пoдaткoвi нaдхoдження у 2017 рoцi стaнoвлять нaйбiльший пoкaзник – 17021
млн. грн., щo нa 9941 млн. грн. aбo 140,41% бiльший зa 2016 рiк, a нaйменший
- 2 797 млн. грн. у 2014 рoцi. Щoдo непoдaткoвих нaдхoджень тo нaйбiльший
пoкaзник у

2017 рoцi - 25 969 млн. грн., щo пoрiвнянo з 2016 рoкoм нa

4212 млн. грн. aбр 19,36% бiльший, нaйменший пoкaзник стaнoвить 12 128 млн.
грн. у 2013 рoцi, тa з яких: дoхoди держaвних пiдприємств (oкрiм НБУ) якi
мaють у 2017 нaйбiльший пoкaзник - 2 341 млн. грн., щo нa 566 млн. грн. aбo
31,89% бiльший зa 2016 рiк, нaйменший – 337 млн. грн. у 2014 рoцi;
нaдхoдження бюджетних устaнoв у свoю чергу мaють нaйбiльший пoкaзник 16 949 млн. грн., щo спoстерiгaється у 2017 рoцi тa пoрiвнянo з 2016 рoкoм нa
2185 млн. грн. aбo 14,79% бiльший, нaйменший - 8 871 млн. грн. у 2013 рoцi;
aдмiнiстрaтивнi збoри тa плaтежi у 2017 рoцi мaли нaйбiльший пoкaзник 3 981 млн. грн., щo нa 621 млн. грн. aбo 18,48% бiльший, a нaйменший пoкaзник
- 1 925 млн. грн. у 2013 рoцi; iншi непoдaткoвi плaтежi у 2017 рoцi
спoстерiгaється нaйбiльший пoкaзник - 2 698 млн. грн., щo нa 841 млн. грн. aбo
45,29% бiльший зa 2016 рiк, a нaйменший стaнoвить 749 млн. грн. у 2014 рoцi.
Мiжбюджетнi трaнсферти у 2017 рoцi стaнoвили нaйбiльший пoкaзник 308 937 млн. грн., щo нa 113542 млн. грн. aбo 58,11% бiльший зa 2016 рiк,
нaйменший пoкaзник - 115 848 млн. грн. у 2013 рoцi [2].
Прoaнaлiзуємo, чaстки мiсцевих бюджетiв у дoхoдaх Зведенoгo бюджету
Укрaїни прoтягoм 2013-2017 рoки нaведенi у тaблицi 3.
Тaблиця 3 – Чaсткa мiсцевих бюджетiв у дoхoдaх Зведенoгo бюджету
Укрaїни зa 2013-2017 рoки, %
Рiк
2013
2014
2015
2016
2017

Дoхoди Зведенoгo
бюджету Укрaїни,
млн, грн.
429 986
443 983
652 031
782 748
1 016 788

Дoхoди мiсцевих бюджетiв (без
урaхувaння мiжбюджетних
трaнсфертiв), млн. грн.
92 368
89 017
120 480
170 645
229 491
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Чaсткa мiсцевих
бюджетiв у Зведенoму
бюджетi Укрaїни, %
21,5
20,05
18,5
21,8
22,6

Oтже, чaсткa мiсцевoгo бюджету у дoхoдaх Зведенoгo бюджету у 2013 рoцi
стaнoвить 21,5%, 2014 рiк мaє чaстку 20,02 %, чaсткa 18,5% спoстерiгaється у
2015 рoцi, чaсткa дoхoду стaнoвить 21,8 % у 2016 рoцi, вiдпoвiднo 22,6 %
чaсткa дoхoду, якa притaмaннa 2017 рoку.
Пoдaтoк нa дoхoди фiзичних oсiб, пoпри переспрямувaння йoгo знaчнoї
чaстки дo держaвнoгo бюджету, прoдoвжує зберiгaти пoзицiю вaгoмoгo
джерелa дoхiднoї чaстини мiсцевих бюджетiв – 48,6 %. Причoму йoгo чaсткa
неухильнo збiльшується, пoчинaючи з 2015 рoку, кoли й булo зaпрoвaдженo
рiшення прo перерoзпoдiл нaдхoджень з цьoгo джерелa мiж держaвними тa
мiсцевими бюджетaми, щo призвелo дo пaдiння чaстки нa 20,3 %. Нaдхoдження
з цьoгo пoдaтку склaли 23,0 млрд. грн., щo нa 6,8 млрд., aбo 42,5 % бiльше зa
вiдпoвiдний пoкaзник минулoгo рoку.
Нaoчнo динaмiку нaдхoджень пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб зa 20132017 рoки вiдoбрaженo нa рисунку 1.
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Рисунoк 1 – Динaмiкa нaдхoджень пoдaтку нa дoхoди фiзичних oсiб
зa 2013-2017 рoки
Зa oстaннi рoки мiсцевi пoдaтки тa збoри, дo яких вiднесенo єдиний
пoдaтoк i пoдaтки нa мaйнo, стaли другим зa oбсягoм джерелoм нaпoвнення
мiсцевих бюджетiв. Їхня чaсткa у зaгaльнiй структурi дoхoдiв у 2017 рoцi
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стaнoвилa 12,1 млрд. грн. Динaмiку нaдхoджень мiсцевих пoдaткiв тa збoрiв зa
2013-2017 рoки вiдoбрaженo нa рисунку 2.

Рисунoк 2 – Динaмiкa нaдхoджень мiсцевих пoдaткiв i збoрiв
зa 2013-2017 рoки
Oснoвним зa oбсягoм джерелoм мiсцевих пoдaткiв i другим пoдaткoвим
джерелoм для мiсцевих бюджетiв у цiлoму є пoдaтки нa мaйнo, зoкремa плaтa зa
землю: земельний пoдaтoк i oренднa плaтa зa землю. У 2017 рoцi з цьoгo
джерелa нaдiйшлo 6,1 млрд. грн., це нa 19,4 % бiльше зa 2016 рiк.
Пoпри кризoвi явищa в екoнoмiцi, прoдoвжується зрoстaння oбсягiв
нaдхoджень єдинoгo пoдaтку для суб’єктiв мaлoгo пiдприємництвa. Це зрoбилo
зaзнaчений пoдaтoк другим зa oбсягoм серед мiсцевих пoдaткiв i збoрiв, йoгo
булo сплaченo нa суму 5,6 млрд. грн., щo нa 54,2 % бiльше зa oбсяги
нaдхoджень 2016 рoку [1].
Виснoвки. В цiлoму тaкi тенденцiї свiдчaть прo oбмежене сприяння
пoдaткoвo-бюджетнoї

пoлiтики

мiсцевoму

рoзвитку

Укрaїни

внaслiдoк

геoпoлiтичнoї тa iнституцiйнoї нестaбiльнoстi в держaвi. Oтже, мiсцевий
рoзвитoк Укрaїни, визнaчений через aнaлiз динaмiки пoдaткoвo-бюджетних
пoкaзникiв, хaрaктеризується пoгiршенням фiнaнсoвoгo зaбезпечення регioнiв
крaїни, щo пiдтверджується дoслiдженнями.
Тoбтo реaльнoї фiскaльнoї децентрaлiзaцiї дoсягнути пoки щo не
вдaлoся – зaлежнiсть вiд держaвнoгo бюджету з кoжним рoкoм тiльки зрoстaє,
пoступoвo звужуючи бюджетнi пoвнoвaження тa фiнaнсoвi мoжливoстi
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мiсцевих oргaнiв влaди. Все це гoвoрить прo неефективний, неoптимaльний
рoзпoдiл ресурсiв мiж рiвнями влaди, вiдсутнiсть бaлaнсу зaгaльнoдержaвних i
теритoрiaльних iнтересiв в чaстинi викoристaння пoдaткoвo-бюджетних
iнструментiв для нaдaння суспiльних блaг нaселенню [4].
Тoму, спирaючись нa дoсвiд крaїн Єврoпи, в Укрaїнi, екoнoмiкa якoї
нaрaзi знaхoдиться в кризoвoму стaнi, рiшучi крoки в бiк децентрaлiзaцiї рoбити
слiд oбережнo, прoте неухильнo дoтримуючись принципу субсидiaрнoстi,
прoписaнoгo в Єврoпейськiй хaртiї мiсцевoгo сaмoупрaвлiння, пoступoвo
звoдячи дiяльнiсть влaди бiльш висoкoгo рiвня з oснoвнoї дo тaкoї, щo буде
дoпoвнювaти дiяльнiсть влaди нижчoгo рiвня тa викoнувaти i фiнaнсувaти
тiльки тi зaвдaння, якi не мoжуть бути ефективнo пoстaвленi тa реaлiзoвaнi тa
нижчoму

рiвнi.

Це

стaне

мoжливим

тoдi,

кoли

oргaни

мiсцевoгo

сaмoврядувaння будуть зaбезпеченi дoстaтнiми фiнaнсoвими ресурсaми.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті досліджується страхування цивільно-правової відповідальності
власників автотранспортних засобів (ОСЦПВ) в умовах стрімкого збільшення
його чисельності в Україні. Визначено основні напрямки даного виду
страхування, розглянуто досягнення страхових компаній в даній сфері, їх
діяльність щодо можливості розширення захисту учасників дорожнього руху
від ризиків на дорозі та відшкодування вартості пошкодження в дорожньотранспортній пригоді (далі – ДТП).
Ключові слова: учасник дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода,
автомобільний транспорт, страхування, автоцивілка.
Постановка проблеми. Автомобільний транспорт на сьогодні залишається
в Україні доступним, зручним, але й найбільш небезпечним видом транспорту.
Не дивлячись на покращення якості автомагістралей, підвищення безпеки
автомобілів, встановлення жорстких вимог до учасників дорожнього руху
згідно законодавства, кількість дорожньо-транспортних пригод досить висока.
Статистика свідчить, що в Україні щоденно відбувається більше 400 ДТП.
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У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження даного виду
автотранспортного страхування, яке передбачає комплексне страхування
самого

транспортного

засобу,

багажу

та

додаткового

автомобільного

обладнання, а також водіїв та пасажирів у разі заподіяння шкоди їм самим чи
третім особам.
Цілі статті є дослідження сучасних тенденцій ОСЦПВ, велика кількість
яких створює основу для формування широкого страхового поля, та діяльності
страхових компаній в напрямку захисту учасників дорожнього руху.
Сучасні дослідження та публікації. Дослідженням тенденцій та проблем
розвитку ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортних засобів займались такі науковці, як Базилевич В.Д., Лібіх К.О.,
Осадець С.С., Артюх Т.М., Стецюк В.М., Внукова Н.М., Єрмошенко А.М. та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів — один із
найпоширеніших і найпопулярніших видів страхування відповідальності в
усьому світі. Таке страхування виникло ще в кінці 20-х років XIX ст. у Данії.
Воно забезпечує виплату потерпілому грошового відшкодування в розмірі
суми, яка була б стягнута з власника транспортного засобу за цивільним
позовом на користь третьої особи за шкоду життю та здоров'ю, а також за
пошкодження або загибель належного їй майна, які виникли внаслідок аварії
або іншої дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з вини страхувальника.
Об'єктом цього виду страхування є цивільна відповідальність власників
наземних транспортних засобів, яку вони несуть перед законом як власники
джерела підвищеної небезпеки для оточуючих, тобто третіх осіб. При цьому до
моменту настання страхового випадку, коли вона набуває цілком конкретний
матеріальний зміст, ця відповідальність для власника транспортного засобу
виступає в абстрактній формі.
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є
обов'язковим на території всіх країн Європи. Відсутність у власника
транспортного засобу страхового поліса такої відповідальності вважається
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серйозним правопорушенням, яке карається штрафом або навіть тюремним
ув'язненням.
В Україні цей вид страхування став обов'язковим згідно із Законом
України "Про страхування" (1996 р.) та Положенням "Про порядок і умови
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів" № 1175 від 28 вересня 1996 p., затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України. Однак через низку причин на
практиці ці нормативно-правові документи не виконувалися. У зв'язку з цим 1
липня 2004 р. було прийнято Закон України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів",
який набрав чинності 1 січня 2005 p., а окремі пункти ст. 21 і ст. 41 цього
закону — 1 квітня 2005 р.
Суть

обов'язкового

страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) полягає у захисті
майнових інтересів осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які
сталися з вини страхувальників.
Суб'єктами ОСЦПВВНТЗ є:
• Страхувальники — власники наземних транспортних засобів, якими,
відповідно до Закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів", вважається
юридична чи фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб, що належить їй
на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління
або на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству (договір
оренди, доручення тощо).
Дія Положення поширюється на нерезидентів та резидентів — власників
транспортних

засобів

(автомобілів,

автобусів,

самохідних

машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок), котрі експлуатують їх на вуличнодорожній мережі загального користування, за винятком транспортних засобів,
власники яких застрахували цивільну відповідальність у державах, із чиїми
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уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів Моторне (транспортне) страхове бюро уклало
угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
• Страховики — юридичні особи, які отримали в Держфінпослуг України
відповідну ліцензію на проведення цього виду страхування. Згідно зі ст. 13
Закону України "Про страхування", страховики, яким дозволено займатися
страхуванням відповідальності власників наземних транспортних засобів за
шкоду, заподіяну третім особам, за умовами, передбаченими міжнародними
договорами України щодо вказаного виду страхування, утворюють Моторне
(транспортне) страхове бюро України (М(Т)СБУ), яке є юридичною особою та
утримується за рахунок коштів страховиків. Членство в цьому бюро є
обов'язковою умовою отримання ліцензії зі страхування цього виду.
Страховики можуть входити до складу бюро як асоційовані або як повні його
члени. Кожна страхова компанія, яка входить до складу М(Т)СБУ, на
підтвердження членства в М(Т)СБУ отримує відповідне свідоцтво. М(Т)СБУ
виступає фінансовим гарантом при здійсненні такого виду страхування. Воно
відповідає за збитки, які заподіяні вітчизняними власниками транспортних
засобів за межами України, а також за збитки за тими страховими полісами, за
якими не визначено страховика, й у випадках, коли водій, що скоїв ДТП, зник з
місця пригоди.
• Треті особи (потерпілі) — юридичні та фізичні особи, яким заподіяно
шкоду транспортним засобом унаслідок дорожньо-транспортної пригоди і
цивільно-правова відповідальність яких застрахована.
Об'єктом

такого

страхування

є

майнові

інтереси,

пов'язані

з

відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована,
шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих унаслідок експлуатації
забезпеченого транспортного засобу.
Відповідно до чинного страхового законодавства, страховим випадком
увижається подія (дорожньо-транспортна пригода). яка сталася з вини
страхувальника

та

внаслідок

якої
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настає

його

цивільно-правова

відповідальність за заподіяну за участю забезпеченого транспортного засобу
шкоду майну, життю та здоров'ю третіх осіб.
Внутрішній договір — укладається з власником транспортного засобу,
зареєстрованого в Україні чи тимчасово ввезеного на територію України для
користування. Він діє виключно на території України.
2. Договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно правової
відповідальності — укладається у випадку користування транспортними
засобами за межами України. У разі виїзду за межі України страхувальникрезидент зобов'язаний укласти міжнародний договір обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності на умовах, установлених М(Т)СВУ, якщо
згідно з укладеними угодами користування транспортним засобом за межами
України потребує обов'язкового страхування цивільної відповідальності на
умовах країн відвідання.
Уведення цього виду страхування, що забезпечує соціальний захист
потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, стало однією з передумов
вступу України до міжнародної системи автотранспортного (моторного)
страхування "Зелена картка" (назва визначена за кольором страхового поліса).
В європейських країнах ця система діє з 1 січня 1953 р.
"Зелена картка" — система міжнародних договорів про обов'язкове
страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
Основним елементом системи "Зелена картка" є національні транспортні
страхові бюро. Національні бюро об'єднані у Міжнародне бюро, штаб-квартира
якого знаходиться в Лондоні. Нині членами цієї міжнародної системи є 44
країни Європи, Азії (Іран, Ірак, Ізраїль, Туреччина), Африки (Туніс, Марокко)
та деякі країни ЄНД.
Розрізняють такі страхові сертифікати:
— "Зелена картка — вся Європа";
— "Зелена картка — Східна Європа".
З 1 червня 1998 р. асоційовані члени М(Т)СБУ (11 страхових компаній)
почали продаж української "Зеленої картки". Україна з 1 січня 2005 р. стала
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повноправним членом системи "Зелена картка", до цього вона перебувала у
статусі перехідного члена. Нині М(Т)СБУ укладено Єдині угоди про взаємне
визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань
стосовно відшкодування шкоди з такими країнами: Австрією, Албанією,
Андоррою, Бельгією, Болгарією, Боснією та Герцеговиною, Швейцарією,
Кіпром, Чеською Республікою, Німеччиною, Данією, Іспанією, Естонією,
Францією, Фінляндією, Великою Британією, Грецією, Угорщиною, Хорватією,
Італією, Ізраїлем, Іраном, Ірландією, Ісландією, Люксембургом, Мальтою,
Македонією, Норвегією, Нідерландами, Португалією, Польщею, Румунією,
Швецією, Словацькою Республікою, Словенією, Туреччиною тощо). У тексті
Єдиної угоди наведено випадки, за якими здійснюється відшкодування
страховиком — членом М(Т)СБУ або безпосередньо М(Т)СБУ.
За внутрішнім договором ОСЦПВВТЗ відшкодуванню страховиком
підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі під час руху транспортного
засобу, якщо має місце причинний зв'язок між рухом транспортного засобу та
заподіяною ним шкодою.
Страхова сума за договором ОСЦПВВТЗ — це грошова сума, у межах якої
страховик відповідно до умов страхування має здійснити страхову виплату
третій особі або третім особам (у випадку, коли потерпілих у дорожньотранспортних

пригодах

кілька)

після

настання

страхового

випадку.

Максимальний розмір встановлює законодавство. Вона ще називається
обов'язковим лімітом відповідальності страховика. В Україні згідно з чинним
страховим законодавством за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих,
обов'язковий ліміт відповідальності становить 51 000 грн на одного
потерпілого; за шкоду, заподіяну майну, — 25 500 грн на одного потерпілого.
Розміри

страхових

платежів

за

таким

страхуванням

встановлюються

страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних
коригуючих коефіцієнтів, які затверджені Кабінетом Міністрів України і
наведені у базовому законі.
Страхувальник має право вибору страховика для укладення договору
обов'язкового страхування цивільної відповідальності.
234

Страховик має право зменшувати розмір страхових платежів із метою
заохочення власників транспортних засобів, які постійно забезпечують
безаварійну експлуатацію своїх транспортних засобів, а також підвищувати
розміри страхових платежів власникам транспортних засобів, із вини яких
сталися страхові випадки (на умовах, що встановлюються М(Т)СБУ.
Виплата страхового відшкодування третій особі здійснюється страховиком
на підставі таких документів: заяви про виплату страхового відшкодування,
складеної заявником, та страхового акта (аварійного сертифіката), складеного
страховиком за формою, що встановлюється М(Т)СБУ.
Страховик виплачує визначені законодавством страхові суми кожній
потерпілій (третій) особі, але загалом не більше встановленого сумарного
ліміту відповідальності страховика — 76 500 грн. У випадку, коли загальний
розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує сумарний ліміт,
відшкодування кожній потерпілій особі пропорційно зменшується.
У разі заподіяння шкоди майну третьої особи внаслідок дорожньотранспортної пригоди для виплати страхового відшкодування може вимагатися
висновок експертизи, яка проводиться за рахунок страховика, а додаткова
експертиза — за рахунок страхувальника.
Розмір франшизи під час відшкодування збитків, завданих майну третіх
осіб, встановлюється до 2 % страхової суми.
Страховик не компенсує шкоду:
— у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю власника транспортного
засобу, винного у виникненні дорожньо-транспортної пригоди;
— за пошкоджене або знищене будь-яке майно (вантаж), що містилось у
транспортному засобі страхувальника, винного у дорожньо-транспортній
пригоді;
— за пошкоджений або знищений транспортний засіб його власникові,
винному у виникненні дорожньо-транспортної пригоди;
— за забруднення або пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди об'єктів навколишнього природного середовища;
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— за наслідки пожежі, яка виникла внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди поза краєм проїзної частини та на прилеглій до неї території;
— за пошкодження або знищення внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди антикварних речей, виробів із дорогоцінних металів, коштовного та
напівкоштовного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин,
рукописів, грошових знаків, цінних паперів;
— якщо дорожньо-транспортна пригода виникла внаслідок навмисних дій
або грубої необережності третьої особи, визнаних такими в установленому
порядку;
— якщо дорожньо-транспортна пригода виникла внаслідок масових
безпорядків і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів,
стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не
пов'язаної з цією пригодою.
Страховик та М(Т)СБУ мають право в межах, визначених законодавством
України, вимагати компенсації здійснених страхових виплат від третьої особи,
страхувальника або особи, що керувала транспортним засобом, у разі:
навмисного заподіяння шкоди третій особі; керування транспортним засобом у
стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;
відсутності посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної
категорії; коли винуватець залишив місце дорожньо-транспортної пригоди,
порушивши встановлені правила; коли страховий випадок стався через
невідповідність технічного стану та обладнання транспортного засобу вимогам
чинних Правил дорожнього руху України; коли після виплати страхового
відшкодування з'ясовується, що страхувальник або третя особа надали неточні
відомості, які призвели до підвищення суми страхового відшкодування або
безпідставної його виплати.
Якщо в судовому порядку встановлено, що дорожньо-транспортна пригода
сталася через незадовільне експлуатаційне утримання автомобільних доріг,
вулиць та залізничних переїздів або інші перешкоди у здійсненні руху,
страховик виплачує третій особі страхове відшкодування та має право
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одержати відповідну компенсацію від юридичних та фізичних осіб, винних у
створенні таких умов.
Договір ОСЦПВВНТЗ укладається на основі заяви страхувальника, в якій
зазначається тип, марка й державний номерний знак та місце реєстрації
транспортного засобу, строк страхування і розмір страхової суми. У разі
укладання такого договору страхувальником — юридичною особою дія
договору поширюється на водія, який керує цим транспортним засобом.
Після сплати страхового платежу страхувальник одержує від страховика
страховий поліс ОСЦПВВНТЗ, який засвідчує факт укладання внутрішнього
договору за цим страхуванням. Крім того, страховик повинен надати
страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується
уповноваженим органом за поданням М(Т)СБУ.
Страховий поліс складається за такою формою: назва та адреса страховика
(страхової організації), тип, марка транспортного засобу та державний
номерний знак, номери двигуна, шасі (кузова), початок та закінчення дії
договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності, розміри
страхового платежу та страхової суми, для страхувальника — юридичної особи
— її найменування та адреса, для страхувальника — фізичної особи —
прізвище, ім'я та по батькові власника транспортного засобу, домашня адреса,
підписи сторін.
Страховий поліс може мати додаткові розділи, що передбачають
можливість добровільного страхування транспортного засобу, життя та здоров'я
водія та пасажирів.
У разі в'їзду на територію України власник (водій) транспортного засобу
повинен укласти внутрішній договір обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності, крім випадків, коли власник застрахував цивільну
відповідальність у державі, із чиєю уповноваженою організацією зі страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів М(Т)СБУ уклало
угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
Особи, що експлуатують транспортний засіб без страхового поліса, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
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Контроль за наявністю страхового поліса ОСЦПВВНТЗ у власника (водія)
транспортного засобу під час його експлуатації здійснюється органами
внутрішніх справ згідно з чинним законодавством.
Власники інших видів транспорту (авіаційного, морського, залізничного)
також мають можливість застрахувати свою відповідальність.
В Україні набуває розвитку страхування:
— відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт
щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
— відповідальності експлуатації повітряного судна збитки, які можуть
бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
—

відповідальності

власників

водного

транспорту

(включаючи

відповідальність перевізника);
— відповідальності залізничного перевізника;
— відповідальності власників повітряного транспорту.
Страхування

відповідальності

власників

інших

видів

транспорту

здійснюється на добровільних засадах.
Висновки. Як бачимо, в умовах постійно зростаючої автомобілізації
необхідність надійного страхового захисту автотранспортних засобів, життя і
здоров’я людей – учасників дорожнього руху, залишається дуже актуальною.
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів (ОСЦПВ), або «АВТОЦИВІЛКА», – це механізм
створення надійної системи соціального захисту як третіх осіб – потерпілих, так
і власників транспортних засобів.
Суть

обов’язкового

страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) полягає у захисті
майнових інтересів осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які
сталися з вини страхувальників.
Проведений аналіз основних показників діяльності страхових компаній
показує, що в Україні за останні роки спостерігається позитивна тенденція
росту страхових премій та виплат за договорами, що доводить дієвість цього
виду страхування.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ
У статті досліджено сутність державних видатків, які мають інвестиційний
характер. Оцінено структуру та динаміку державних видатків, які мають
інвестиційний характер. Здійснено аналіз межі бюджетних інвестицій для
України в динаміці за 2010-2018 рр. Визначено фактори, що обмежують
підвищення ефективності державних видатків, що мають інвестиційний
характер.

Запропоновано

заходи

підвищення

ефективності

державних

інвестиційних видатків.
Ключові слова:державні інвестиційні видатки, межа бюджетних інвестицій.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Видатки Державного бюджету є одним з основних
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інструментів розвитку економіки країни та засобом реалізації державної
інвестиційної політики. Здійснення інвестиційних видатків із бюджету за умов
ринку має свої особливості. Державні інвестиції підтримують неринкові
напрями та сфери інвестування, тобто ті, які здаються на перший погляд
неприбутковими, проте мають забезпечити певний соціально-економічний
ефект. Окрім цього, державні інвестиційні заходи мають стимулювати приплив
інвестиційні ресурсів з інших джерел, зокрема, з боку іноземних держав,
міжнародних і вітчизняних банків, кредитних установ. Зазначене актуалізує
необхідність

формування

ефективної

політики

розподілу

та

видатків

бюджетних коштів.
Метою статті є аналіз структури та динаміки державних інвестиційних
видатків, формулювання напрямків підвищення їх ефективності.
Інформаційними джерелами даного дослідження слугували нормативноправові акти у сфері здійснення видатків, що мають інвестиційний характер [1],
статистичні дані Міністерства фінансів України [2] та Державної казначейської
служби [3; 4], аналітичні дані неприбуткових організацій [5] та Світового банку
[6].
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміцнення фінансової системи
України та її виходу на новий рівень розвитку обумовлює необхідність
підвищення ефективності державних інвестиційних видатків та виконання
бюджетних програм, спрямованих як на підтримку та розвиток реального та
фінансового сектору. Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету
інвестиційних характер мають капітальні державні видатки, що включають
придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового
користування), капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та
реставрація, капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям),
капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, капітальні
трансферти населенню (табл. 1).
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Таблиця 1 – Класифікація видатків держави, що носять інвестиційний
характер
Код
3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3160
3200
3210
3220
3230
3240
9000

Назва видатків
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Нерозподілені видатки

Джерело: [1]

За сутністю державні видатки інвестиційного характеру – це видатки
бюджету для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Зокрема,
це

видатки

на

фінансування

капітальних

вкладень

виробничого

і

невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства,
виплату субвенцій та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Це
інвестиції, спрямовані на створення і відновлення основних фондів, джерелом
фінансування яких є кошти бюджету, державних підприємств та організацій.
Структуру видатків інвестиційного характеру та їх частку у загальному
обсязі державних та місцевих видатків структуровано у таблиці 2.
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Таблиця

2

–

Структура

видатків

держави

за

економічною

класифікацією у 2014 та 2018 рр.
Державні видатки, що мають
інвестиційний характер

Державний бюджет
(млрд. грн.)
I півріччя
I півріччя
2014 р.
2018 р.

Придбання обладнання і предметів
0,5
2,2
довгострокового користування
Капітальне будівництво
0,1
0,7
Капітальний ремонт
0,03
0,3
Реконструкція та реставрація
0,03
0,3
Капітальні трансферти
підприємствам(установам,
0,5
1,4
організаціям)
Капітальні трансферти органам
державного управління інших
0,7
1,2
рівнів
Капітальні трансферти населенню
0,004
0,02
Усього
1,9
6,1
Частка капітальних видатків у
1,0
1,7
загальному обсязі видатків
Оплата праці і нарахування на
31,4
59,6
заробітну плату
Використання товарів і послуг
24,1
42,6
Обслуговування боргових
22,4
53,2
зобов'язань
Поточні трансферти
70,9
141,9
Соціальне забезпечення
44,3
61,7
Усього
193,1
359
Частка поточних видатків у
99,0
98,3
загальному обсязі видатків
Джерело:обраховано автором на основі [3; 4; 5]

Місцеві бюджети
(млрд. грн.)
I півріччя
I півріччя
2014 р.
2018 р.
2,9

9,7

0,3
0,6
0,2

1,4
4,2
1,6

1,2

6,6

0,02

0,6

0,005
5,2

0,01
24,1

4,7

9,9

49,7

66,9

18,9

53,3

0,7

19

8,4
28,1
105,8
95,3

11,5
69,1
219,8
90,1

Аналіз таблиці свідчить, що основний напрямок видатків як державного,
так і місцевих бюджетів – задоволення поточних потреб населення, а саме:
виплата

заробітної

плати,

оплата

відрядження,

закупівля

матеріалів,

обладнання, медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг
тощо. Більше 90% видатків бюджетів становлять поточні видатки, частка
капітальних видатків у загальному обсязі видатків залишається незначною.
Капітальні видатки зростали швидше, ніж поточні. У І півріччі 2018 року
порівняно з І півріччям 2014 року капітальні видатки зросли в 2,8 разів,
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поточні – 1,8 разів (державний бюджет); у місцевих бюджетах – 1,9 разів і 4
рази

відповідно.

Серед

капітальних

видатків

пріоритетним

напрямом

фінансування з бюджетів є придбання обладнання і предметів довгострокового
користування, капітальний ремонт та капітальні трансферти підприємствам.
З 2014 року ситуація дещо змінилася у структурі видатків. Частка
капітальних видатків у загальному обсязі видатків становила 1,7% у 2018 році
порівняно з 1% у 2014 році (для державного бюджету) та 9,9% у 2018 році
порівняно з 4,7% у 2014 році і (для місцевих бюджетів), що свідчить про певні
зрушення у видатках інвестиційного характеру. Хоча держава нарощує обсяг
інвестиційних видатків, проте ці інвестиції не приносять очікуваних результатів
для економіки, що обумовлено неефективністю вибору об’єктів фінансування проектів, які створюють незначні позитивні зміни для господарського
комплексу України, загальним несприятливим інвестиційним кліматом та
значними корупційними втратами бюджетних коштів через поширену практику
зловживань у даній сфері.
В економічній теорії існує поняття граничної межі бюджетних інвестицій
А. Фуенте, яка дорівнює 2% ВВП. Це означає, що оптимальне відношення
бюджетних інвестицій до ВВП не повинно перевищувати цієї межі. Негативним
вважається будь-яке відхилення від 2%. Використовуючи методику обрахунку
цього показника, наведену у звіті Світового банку [6], виключивши з
капітальних видатки на державні запаси і резерви, капітальні трансферти
населенню, придбання землі та нематеріальних активів, обрахуємо показники
динаміки співвідношення інвестиційні видатків з Державного та місцевих
бюджетів до ВВП у 2010-2018 рр., що схематично наведено на рис. 1.
Значення даного показника нижче 2% у 2010-2017 рр. свідчить про
надмірну автономію економічних процесів та про незацікавленість держави
інвестувати в економіку. Ця тенденція може призвести до відтоку приватних
інвестицій

та

зниження

інвестиційної

економіки.
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привабливості

національної

Рисунок 1 – Динаміка співвідношення інвестиційні видатків з
Державного та місцевих бюджетів до ВВП у 2010-2018 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [2; 5; 6]

Перевищення значення лінії А. Фуенте у 2018 р. до 3,4% свідчить про
можливість ігнорування приватного інвестора та надмірне витрачання
бюджетних коштів, що не відзначаються ефективністю з позицій отримання
реального ефекту, соціального чи економічного.
У звіті Світового банку основними стримуючими факторами підвищення
ефективності державних видатків, що мають інвестиційних характер визначені
наступні

[6]:

неефективне

планування

та

управління

державними

інвестиційними видатками; плинність кадрів та часта зміна напрямків стратегій,
що посилюють невизначеність економічних і політичних умов; корупційна
складова державних інвестиційних проектів, їх оцінки та реалізації тощо.
Відповідно до зазначених факторів, вважаємо за доцільне визначити
наступні

напрямки

підвищення

ефективності

державних

інвестиційних

видатків, зокрема:


налагодження структурованої та повної системи планування й

управління видатками бюджетів, що мають інвестиційний характер;
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розробка

чіткої концепції встановлення цілей, орієнтованих на

результати та підходи до економічної оцінки варіантів запропонованих
бюджетних програм;


забезпечення високого рівня виконання запланованих капітальних

витрат;


забезпечення чіткого інституціонального розуміння основ управління

інвестиціями, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, вигід від
існування кращої системи і затрат та ризиків, притаманних існуючій системі
реалізації бюджетних програм;


закріплення

юридичного

визначення

державного

інвестиційного

проекту, що сприятиме формуванню однозначного підходу до управління
проектами та до фінансування державних інвестиційних проектів;


мінімізація і виключення впливу корупції на виконання державних

інвестиційних проектів, зниження рівня незапланованих затрат на реалізацію
бюджетних програм;


створення інституціональної стабільності, що сприятиме підвищенню

ефективності

управління

державними

інвестиційними

проектами

в

найближчому майбутньому.
Висновки. Проведене дослідження свідчить, що інвестиційний характер
має незначна частина видатків Державного та місцевих бюджетів. Така ситуація
призводить до неефективного використання коштів бюджетів, забезпечення
лише поточних потреб суспільства, проїдання видатків держави, що обмежує
перспективи

зростання

економіки

України,

перспективи

отримання

інвестиційного доходу. Аналітичні дані свідчать про певний приріст видатків
інвестиційного характеру, проте ці інвестиції не приносять очікуваних
результатів для економіки, що обумовлено неефективністю вибору об’єктів
фінансування – проектів, які створюють незначні позитивні зміни для
господарського комплексу України, загальним несприятливим інвестиційним
кліматом та значними корупційними втратами бюджетних коштів через
поширену практику зловживань у даній сфері. Для забезпечення подальшого
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розвитку країни необхідно збільшити ефективність державних видатків і
посилити їх інвестиційну складову.
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РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У даній статті проведено дослідження ринку перестрахування в Україні,
здійсненоаналіз діяльності страхових компаній у сфері перестрахування,
проаналізовано законодавчу базу у сфері страхування. Запропоновано шляхи
вдосконалення діяльності пере страхового ринку України.
Ключові слова: страхування, перестрахування, страховик, страхувальник,
перестрахувальник-резидент,

перестрахувальник-нерезидент,

ретроцесія.
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цесія,

Постановка проблеми. Формування ринку перестрахування в Україні,
його розбудова є пріоритетним напрямом розвитку, оскільки забезпечує
фінансову безпеку страхового ринку і, як наслідок, підвищує економічну
стабільність у суспільстві. Актуальною проблемою перестрахування є
нормативна неврегульованість на законодавчому рівні, невідповідність вимог
та положень законодавчих актів у сфері страхування та перестрахування.
Мета

дослідження

полягає

у

визначенні

основних

напрямів

розвиткуперестрахового ринку в Україні та його залежність від світового ринку
перестрахування.
Вивченням та дослідженням перестрахового ринку займались такі
вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. І. Брагинський, Д. А. Ждан-Пушкіна,
Г. Ф. Шершеневич, В. А. Сухов, В. Серебровський, Ю. Б. Фогельсон,
В. К. Райхер,Т. В. Татаріна, К. Ю. Бубнов, Н. Б. Пацурія та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняний страховий ринок
має високі продуктивні можливості, проте водночас не може задовольнити
попит населення у тих страхових послугах, які є пріоритетними для людей. На
українському страховому ринку існують проблеми, через які неможливо в
повному обсязі розкрити страховий потенціал, таким є недосконале страхове
законодавство, система державного контролю за фінансової стійкістю
страхових організацій та нераціональне використання інвестиційних ресурсів.
І, звичайно ж однією з головних причин невдоволення страхувальників є
зволікання страхових компаній із виплатою страхового відшкодування.
Слід зазначити, що нині вітчизняний страховий ринок не дотягує до
страхових ринків країн Європи, хоча в останні роки і спостерігається значний
розвиток страхових послуг і зростання ринку страхування в цілому.
Одним із факторів розширення страхового ринку є розвиток ринку
перестрахування, котрий являється важливим фінансовим інструментом для
страхових компаній та необхідною ланкою розвитку економіки загалом.
Слід зазначити, що при здійсненні операційної діяльності більшість
страхових компаній не мають можливості створити збалансований портфель
247

ризиків. Тому з метою вирівнювання обсягу відповідальності за прийнятими у
страхування

подіями

та

приведення

у

відповідальність

фінансових

можливостей страхової компанії з масштабами страхового відшкодування а
також забезпечення фінансової стійкості страховика використовуються операції
перестрахування.Проте перестрахування забезпечує не тільки фінансову
стійкість страхової компанії, а й сприяє захисту працівників компанії від
звільнення, акціонерів від неотримання винагороди у вигляді дивідендів, а
держави – від втрати податкових надходжень [2, с. 514].
Потреба у перестрахуванні виникає, коли виникають певні обставини:
 можливий збиток, пов’язаний з великим ризиком;
 можливий катастрофічний випадок;
 перевищується середня частота збитків.
Застосовуючи перестрахування, страхові компанії:
 зменшують розмір технічного ризику, тобто ймовірність відхилення
фактичного рівня сукупних страхових виплат від рівня, що прогнозується
страховиком;
 розширюють фінансові можливості великих ризиків, які мають високу
ймовірність реалізації;
 мають захист на випадок зміни величини ризику та можливого збитку
протягом строку дії договору страхування;
 забезпечені захистом від несприятливих коливань страхових виплат в
результаті великих або надзвичайних збитків.
Крім того, процес перестрахування дає впевненість страхувальникові у
своєчасному відшкодуванні збитків, оскільки страховик, який перестраховує
взяті на себе ризики, створює додаткові гарантії своєї фінансової стійкості. Бо
за

допомогою

перестрахування

можна

також

створити

збалансований

страховий портфель і цим самим забезпечити рентабельність діяльності
страхової компанії [6].
Не дивлячись на значимість процесу перестрахування, такий вид послуг
ще не досить розвинутий і досліджений в Україні.
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На рисунку 1 відображено механізм передачі ризику у перестрахування
[1, с. 266].
Страхувальник
Риз
ик

І – розміщення ризику

Страхування

Страховий цедент
Ризи
к

ІІ – розміщення ризику

Цесія

Страховикцесіонер
Ризи
к
ІІІ – розміщення ризику

Ретроцесія

Страховик ретроцедент

Рисунок 1 - Механізм передачі ризику у перестрахування
Із рисунка можна зробити такий висновок, при першому розміщенні
ризику страхувальником страховику тобто (цеденту) виникають страхові
відносини в цілому. У другому розміщенні ризику страховик (цедент) виступає
вже у ролі страхувальника щодо страховика (цесіонера). Цей механізм і
називається перестрахуванням. Якщо ж цесіонер передасть певну частину
ризику іншому страховику (ретроцеденту), то під час третього розміщення
ризику виникає так звана ретроцесія. Тож можна сформувати визначення
перестрахування.
Перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом,
перестрахувальником) на визначених договором умовах передача ризику і
виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником іншого страховика
(перестраховика) резидента чи нерезидента, котрий має статус страховика або
перестраховика, відповідно до законодавства країни, в якій він зареєстрований.
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Існує декілька різних видів угод на перестрахування, проте двома
найбільш поширеними є пропорційне і непропорційне перестрахування.
Пропорційне

перестрахування

відоме

також

як

квотне

–

це

перестрахування, за якого перестраховик бере «на себе» квоту, тобто певну
частку (у відсотках) в кожному полісі, який підписує страховик, а потім у тій
самій пропорції розділяє усі страхові премії або збитки. Власні можливості
страховика можуть дозволити йому підписати у страховому полісі ризик до,
скажімо 1 млн. грн., але купуючи пропорційне перестрахування, він може
подвоїти чи навіть потроїти певну границю.
Непропорційне перестрахування працює лише тоді, коли збитки, від яких
страждає страховик, перевищують певну межу (власне утримання або
пріоритет цедента) [3, с. 77-78].
За офіційними даними на страховому ринку України станом на
30.09.2018функціонувало 285 зареєстрованих страхових компаній, які мають
право займатися перестраховою діяльність відповідно до виданих ліцензій
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Також слід зазначити, що на вітчизняному ринку
перестрахування функціонують переважно універсальні страхові компанії, для
яких перестрахування виступає одним з напрямків їх страхової діяльності.
Таблиця 1 - Кількість страхових компаній
Кількість страхових

Станом на

Станом на

Станом на

Станом на

компаній

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

30.09.2018

Загальна кількість

368

310

294

285

В т. ч. СК «non-Life»

318

271

261

254

В т. ч. СК «Life»

50

39

33

31

Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.2018 становила 285, з
яких 31 СК зі страхування життя (СК «Life») та 254 СК, що здійснювали
страхування, інше, ніж страхування життя (СК «non-Life»). З таблиці видно, що
кількість страховиків на страховому ринку України має тенденцію зменшення
протягом періоду, що аналізується з 2015 р. до 2018 р [4, с.3].
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У порівнянні

з 9 місяцями 2017 року на 3 484,2 млн. грн. (11,1%)

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових
премій збільшився на 4 597,6 млн. грн. (22,1%). Валові страхові премії
збільшились майже по всім видам страхування: автострахування(КАСКО,
ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення валових страхових платежів на 1 690,4
млн. грн. (21,9%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів
на 719,4 млн. грн. (35,6%)); страхування майна (збільшення валових страхових
платежів на 701,4 млн. грн. (18,5%)); кредитне страхування (збільшення валових
страхових платежівна 522,5 млн. грн. (2,2 рази); страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на
395,5 млн. грн. (14,8%)); страхування від нещасних випадків (збільшення
валових страхових платежів на392,7 млн. грн.(43,3%)); медичне страхування
(збільшення валових страхових платежів на 390,3 млн. грн. (18,1%));
страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення валових
страхових платежів на 49,6 млн. грн. (2,5%)).
Для кращого розуміння стану ринку перестрахування в Україні, слід
детальніше розглянути саме показники діяльності даного ринку [4, с.6].
Таблиця 2 - Показники діяльності перестрахового ринку України

Показники
Сплачено
на
перестрахування,
у
тому числі:
перестраховикамрезидентам
перестраховикамнерезидентам
Виплати,
компенсовані
перестраховиками,
утому числі:
перестраховикамрезидентам
перестраховикамнерезидентам

9
місяців
2016

9
місяців
2017

9
місяців
2018

Темпи
приросту 9 міс.
2016 та 2017
Млн.
%
грн

8 460,6

13 261,9

11 718,5

4 801,3

56,7

-1 543,4

-11,6

5 255,8

10 600,1

9 486,8

5 344,3

101,7

-1543,4

-10,5

3 204,8

2 661,8

2 231,7

-543,0

-16,9

-430,1

-16,2

984,6

854,5

1288,9

-130,1

-13,2

434,4

50,8

225,1

217,7

287,8

-7,4

-3,3

70,1

32,2

759,5

636,8

1 001,0

-122,7

-16,2

364,2

57,2

251

Темпи
приросту 9 міс.
2017 та 2018
Млн.
%
Грн.

Продовження таблиці 2

Показники
Отримані
страхові
премії
від
перестрахувальниківнерезидентів
Виплати,
компенсовані
перестрахувальникамнерезидентам

9
місяців
2016

9
місяців
2017

9
місяців
2018

26,6

23,7

25,7

9,0

12,3

44,4

Темпи
приросту 9 міс.
2016 та 2017
Млн.
%
грн

Темпи
приросту 9 міс.
2017 та 2018
Млн.
%
Грн.

-2,9

-10,9

2,0

8,4

3,3

36,7

32,1

261,0

З таблиці 2 видно, що темпи приросту за вище перерахованими

показниками мають більш позитивний стан у порівнянні 2017 та 2018 років
аніж у аналізі 2016 та 2017 років, це свідчить про поступовий розвиток ринку
перестрахування в Україні, на якому представленіперестраховики-резиденти
так і перестраховики-нерезиденти.
Взагалі розвиток вітчизняного ринку перестрахування характеризується
такими внутрішніми загрозами:
1.

Відсутність професійних пере страховиків.

2.

Нерозвиненість перестрахового посередництва.

3.

Недостатній рівень професійної підготовки андерайтерів.

4.

Неузгодженість законодавчих положень в нормативно-правових

актах, зарегульованість перестрахування.
Крім внутрішніх проблем існують і зовнішні, серед яких можна
виділити такі:
1.

Нестабільна фінансова і політична ситуація в державі.

2.

Неприбутковий вітчизняний інвестиційний клімат.

3. Малорозвинені ринкові важелі, які мають вплив на попит і пропозицію
перестрахових послуг [5, с. 145].
Висновки. Значення перестрахування досить складно переоцінити на
сьогоднішній день, так як воно сприяє зростанню фінансових можливостей
страховика, а також надає можливість розділити відповідальність за покриття
збитків з іншою страховою компанією.
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Дивлячись на динаміку розвитку перестрахування, слід зазначити, що
ситуація на страховому ринку з часом покращується. Але водночас скорочення
страхових компаній свідчить про те, що багато з них не можуть втриматись на
ринку через неправильний розрахунок ризиків, недостатню увагу до фінансової
безпеки та неефективне використання переваг перестрахування.
Шляхами вдосконалення ринку перестрахування в Україніє зміни в
законодавстві, вдосконалення нормативно-правових актів, забезпечення умов
для страховиків, при яких частка страхових платежів, яка належить
перестраховику-нерезиденту, більшою мірою буде припадати на Україну, а не
на інші країни. Це допоможе зменшити відтік капіталу за кордон, що у свою
чергу покращуватиме фінансову ситуацію в країні.
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В статті розглядається механізм

формування фінансових ресурсів

підприємства, склад фінансових ресурсів підприємства і джерела їх
формування.

Представлено структуру фінансових ресурсів за джерелами

формування. Виявлено різноманітні чинники та фактори які впливають на
формування та використання фінансових ресурсів підприємств.
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ефективність управління, структура фінансових ресурсів.
Управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з основних
функцій фінансового менеджменту. В сучасних умовах, які характеризуються
загостренням

проблем

збуту

продукції,

обумовлених

відсутністю

платоспроможного попиту, зниженням купівельної спроможності населення і
суб’єктів господарювання, наростанням інфляційних процесів, життєздатність
підприємств напряму залежить від уміння їх керівництва маневрувати
обмеженими фінансовими ресурсами для виконання фінансових зобов’язань.Це
більш складною проблемою є забезпечення ефективності використання
обмежених фінансових ресурсів підприємства. Таким чином, удосконалення
системи управління фінансовими ресурсами підприємства є одним з ключових
факторів підвищення ефективності всієї виробничо-господарської діяльності.
Сутність, склад, структура та ефективність управління фінансовими
ресурсами підприємства є проблемами, які завжди перебували в центрі
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед вчених, які
займаються

дослідження

проблем

управління

фінансовими

ресурсами

підприємства, виділяються М.Д. Білик, І. Бланк, О.Д. Василик, В. Гриньова.,
А.І. Даниленко, В. Ковальов, Д Моляков, В. Терьохін, М. Романовський,
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Загородній А. Г., Опарін В. М.,

Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко

О. Р., Федосов В. М. та інші. Проте в умовах динаміки трансформаційних
процесів багато аспектів цієї важливої проблеми диктують потребу подальших
поглиблених досліджень з метою пошуку шляхів поповнення обмежених в
умовах кризи фінансових ресурсів підприємства й удосконалення всієї системи
управління фінансовими ресурсами.
Незважаючи на значні досягнення у сфері дослідження проблем,
пов’язаних із удосконаленням системи управління фінансовими ресурсами,
питання об’єкту та суб’єкту системи управління фінансовими ресурсами,
принципи їх взаємодії, моделювання цієї системи та принципів її ефективної
роботи, потребують більш повного та всебічного висвітлення.
Відповідно до робочої гіпотези ефективність управління фінансовими
ресурсами підприємства визначається двома основними групами факторів
внутрішнього і зовнішнього характеру. Внутрішні фактори є формою прояву
професіоналізму і кваліфікації менеджменту підприємства, а зовнішні фактори
можуть справляти як позитивний, так і негативний ефект на функціонування
підприємства і перебувають поза впливом керівництва підприємства. В той же
час зовнішні фактори можуть бути використані на користь підприємству, а в
інших випадках може бути обмежений їхній негативний вплив. Досягти цього і
є функцією фінансового менеджменту. Отже, актуальність дослідження
визначається

важливістю

пошуку

шляхів

ефективного

використання і

поповнення фінансових ресурсів підприємства в умовах обмеженості зовнішніх
джерел поповнення, викликаних всебічною фінансово-економічною кризою, що
розгорнулась останнім часом в Україні.
Метою дослідження є теоретичне та практичне обґрунтування шляхів
підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів
підприємства в умовах ринку.
Перехід на ринкові умови господарювання суттєво змінив сутність,
процедури, сам механізм формування фінансових ресурсів підприємства. На
відміну від адміністративно-командної системи, коли переважною формою
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власності була державна власність, головними джерелами формування
фінансових

ресурсів

державних

підприємств,

які

представляли

собою

абсолютну більшість підприємств країни, були бюджетні асигнування,
бюджетні інвестиції, державні дотації і державні субсидії. Іншими словами,
головним джерелом фінансових ресурсів підприємства були централізовані
державні фонди.
В умовах ринку під джерелом фінансових ресурсів розуміють тільки
можливість отримання певних коштів за даним напрямком, при цьому не
гарантується реальне одержання коштів в зазначеному розмірі. Поняття
«фінансовий ресурс» характеризує вже наявні на підприємстві кошти. З цієї
точки зору, ми вважаємо за необхідне провести розподіл між поняттями
«джерело фінансових ресурсів» і безпосередньо «фінансові ресурси» та
охарактеризувати їх склад. На нашу думку, таке групування можна представити
наступним чином (рис. 1).
Фінансові ресурси
Власні і прирівняні до них
Джерела
фінансових
ресурсів
Статутний
капітал
Додатковий
капітал
Виручка від
реалізації
(валовий
прибуток)

Позикові і залучені

Фінансові
ресурси

Джерела
фінансових
ресурсів

Прибуток від
фінансовогосподарської
діяльності
Амортизаційні
відрахування

Фінансові
ресурси

Кредити і позики
Кредиторська заборгованість
Продаж власних цінних
і
Дивіденди і проценти за
цінними паперами
Бюджетні субсидії, дотації
Інші види ресурсів

Рисунок 1 – Склад фінансових ресурсів підприємства і джерела їх
формування
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Структура джерел формування фінансових ресурсів має велике значення
для успішної господарської діяльності. Структуру фінансових ресурсів будьякого підприємства можна сформувати, виходячи із завдань довго- і
короткострокового розвитку суб’єкта господарювання, зокрема, зміцнення його
фінансової стійкості й платоспроможності. У цьому зв’язку на перший план на
підприємствах повинно вийти забезпечення власними й прирівняними до них
фінансовими

ресурсами,

що

не

вимагають

наступного

фінансового

відшкодування.
Сьогодні для багатьох підприємств основним джерелом фінансових
ресурсів є не прибуток, не будь-які інші власні або прирівняні до них кошти, а
кредиторська заборгованість і в меншій мірі короткострокові кредити. Велика
питома вага залучених коштів у структурі джерел фінансових ресурсів
ускладнює фінансову діяльність підприємства додатковими витратами на
обслуговування позикового капіталу (оплата великої суми відсотків по
кредитах, дивідендів, штрафи й пені за прострочені борги), що в результаті
призводить до зниження (або втрати) ліквідності й фінансової стійкості.
Узагальнюючи сказане, фінансові ресурси підприємства за основними
джерелами їх формування можна структурувати у такий спосіб (рис. 2):
– такі, що формуються із виручки від реалізації продукції (прибуток,
амортизація, фонд заробітної плати, фонд відшкодування матеріальних витрат);
– такі, що отримують від іншої реалізації (майна, послуг, які не
відносяться до основної діяльності, тощо);
– такі, що формуються за рахунок внесків юридичних і фізичних осіб у
статутний фонд (кошти, авансовані в основні та оборотні засоби підприємства);
– такі, що формуються на фінансовому ринку (кредити й позики, продаж
власних акцій і інших видів цінних паперів, дивіденди й відсотки за цінними
паперами інших емітентів, страхові відшкодування тощо);
– такі, що утворюються за рахунок кредиторської заборгованості
(постачальникам і підрядникам, з оплати праці, із соціального страхування,
перед бюджетом тощо);
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– такі, що формуються за рахунок внесків і надходжень цільового характеру
(що надходять від інших організацій і фізичних осіб, бюджетні субсидії тощо).

Фінансові ресурси підприємства
За внутрішніми джерелами формування

За зовнішніми джерелами формування

Фінансові ресурси, що формуються за
рахунок внесків юридичних і фізичних осіб
у статутний фонд

Фінансові ресурси, що формуються
на фінансовому ринку
– кредити й позики;
– продаж власних акцій та інших видів
цінних паперів;
– дивіденди й відсотки з цінних
паперів інших емітентів;

– кошти, авансовані в основні засоби
підприємства;
– кошти, авансовані в оборотні засоби
підприємства

БЛОК 6 Оцінка

Фінансові ресурси, що формуються із
виручки від реалізації продукції

Обґрунтовані залучені фінансові ресурси

– прибуток;
– амортизація;
– фонд заробітної плати;
– фонд відшкодування матеріальних
витрат

Фінансові ресурси, що утворюються за
рахунок кредиторської заборгованості

Фінансові ресурси, що отримують від іншої
реалізації майна, послуг

– постачальникам і підрядникам;
– з оплати праці;
– із соціального страхування;
– перед бюджетом;
Фінансові ресурси, що формуються за рахунок
внесків і надходжень цільового характеру
–бюджетні субсидії;
– дотації

–запропоновано автором

Рисунок 2 – Структура фінансових ресурсів за джерелами формування*
*Джерело: розроблено автором на основі опрацювання літературних джерел

На формування та використання фінансових ресурсів підприємств
впливають

різноманітні

чинники

та

фактори,

які

щодо

суб’єктів

підприємницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні (несистематичні) пов’язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємства, та зовнішні
(систематичні) - не пов’язані [2].
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До внутрішніх чинників, які впливають на формування та використання
фінансових ресурсів підприємств, можна віднести:
1.

рівень досконалості фінансової структури підприємства (деталізація

фінансових завдань);
2.

якість організації управління фінансовими ресурсами;

3.

налагодження роботи з посередницькими організаціями, забезпечення

зв’язку збутової стратегії із виробничою;
4.

аналіз існуючого ринку продукції;

5.

якість фінансового, управлінського та податкового обліку;

6.

визначення критеріїв відповідності кваліфікації персоналу займаним

посадам відповідно до організаційної структури, делегування повноважень,
визначення межі відповідальності [4].
До зовнішніх чинників, які впливають на формування та використання
фінансових ресурсів підприємств, можна віднести: інфляцію, зміну ціни на
ресурси, стан розвитку фінансового ринку. Усі перераховані чинники
впливають на формування та використання фінансових ресурсів шляхом
регулювання структури та потужності різноманітних фінансових джерел [5].
Структура

капіталу

будь-якого

підприємства

характеризується

співвідношенням власних і позикових коштів, які використовуються ним у
процесі господарської діяльності. Найбільш стабільним є підприємство, яке
використовує лише власний капітал, оскільки коефіцієнт автономії в такому
випадку дорівнює одиниці. Але темпи розвитку аналогічних підприємств
обмежені,

оскільки

такий

капітал

не

може

забезпечити

необхідного

додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку.
Усі

запозичені

кошти

(інвестовані

кошти,

кредити

тощо),

що

використовуються підприємством, є його фінансовими зобов’язаннями, які слід
погасити

в

передбачені

строки.

Так,

найбільший

приріст

фінансової

рентабельності діяльності та фінансовий потенціал розвитку має підприємство,
яке використовує запозичений капітал. Але в такого підприємства існує
більший фінансовий ризик та загроза банкрутства, оскільки воно залежить від
259

питомої ваги запозичених коштів, матеріальних цінностей у загальній структурі
капіталу підприємства [1]. Оптимальна структура капіталу – це таке
співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується
висока фінансова рентабельність і не втрачається фінансова стійкість
підприємства[6].
Отже, чим більша частка позикового капіталу, тим більший ефект
фінансового важеля, тобто нарощення рентабельності власного капіталу за
рахунок використання позикових коштів. Водночас фінансовий леверидж може
бути вигідним до певної межі, адже забагато боргів у структурі капіталу
означає, що підприємство буде неспроможне виконати свої фінансові
зобов’язання. Надмірний випуск простих акцій може призвести до втрати
контролю власників над підприємством.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В
УКРАЇНІ
У статті розглядаються особливості непрямих податків в Україні.
Досліджено питання системи регулювання та справляння непрямих податків.
Висвітлено проблемні аспекти непрямого оподаткування та запропоновано
основні шляхи його удосконалення.
Ключові слова: податок, непряме оподаткування, адміністрування податків,
система оподаткування, Податковий кодекс України.
Постановка проблеми.Розвиток сучасної податкової системи є важливою
складовою ринкової економіки України. Роль непрямогооподаткування як
регулятора економіки постійно зростає, оскільки воно є ефективним
інструментом впливу на суспільне виробництво. Покращення системи
непрямих податківнеобхідне для забезпечення функціонування національної
економіки, створення надійної основи для розвитку малого та середнього
бізнесу, сприяння отриманню стабільних надходжень до державного бюджету
України для того, щоб реалізувати всі необхідні загальнодержавні завдання.На
даний

часнепрямеоподаткуванняв

гальмують

повноцінний

Україні

економічний

налічує

розвиток

низку

проблем,

держави.

Тому

які
існує

необхідність у побудові моделі непрямого оподаткування, яка буде найбільше
відповідати

сучасним

економічним

умовам;

зокрема,

результатом

запровадження якоїстане поєднання високої фіскальної ефективності з
одночасним забезпеченням належного регулюючого впливу на соціальноекономічні явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Провіднемісце в працях видатних
вчених посідає питання системи непрямих податків. Основу становлять праці
вітчизняних та закордонних науковців і практиків, а також нормативно-правові
акти України, що регулюють відносини у податковій системі. Особливості
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адміністрування

податків

досліджували

такі

науковці,

як

А.

Сміт,

А.І. Крисоватий, В.М. Мельник, Д. Рікардо, І.І. Дороніна, І.Р. Безпалько,
Л.П.

Сідельникова,Н.С.

Криштоф,

О.О.

Непочатенко,

П.М.

Боровик,

Т.Л. Томнюк та інші.
Ціллю статтіє аналіз адміністрування та справляння непрямих податків в
Україні, а також шляхи удосконалення та підвищення ефективності системи
непрямого оподаткування на сучасному етапі розвитку економіки.
Виклад

основного

матеріалу.На

сьогодні

система

непрямого

оподаткування відіграє велику роль у податковій системі. Покращення
непрямого оподаткування є досить актуальним питанням у зв’язку з тим, що
створюються умови підвищення еластичності його впливу на бюджет, на
процес формування і розподілу ВВП, що є необхідним для стабільного
економічного зростання.Непрямі податки є постійним джерелом доходів,
зокрема, в Україні, оскільки за їх рахунок формується близько 50% доходів
Державного бюджету, що особливо важливо в умовах мобілізації основних
факторів виробництва в процесі євроінтеграції.Впродовж останніх років в
Україні докладалося чимало зусиль для створення та вдосконалення системи
непрямого оподаткування, перетворення непрямих податків на дієві важелі
національної економіки. При цьому головною метою є створення в Україні
стабільної системи непрямого оподаткування, яка б забезпечила достатній
обсяг надходжень до бюджету, ефективне функціонування економіки країни та
справедливий

підхід

до

оподаткування

всіх

категорій

платників

податків.Динаміка непрямих податків, їх частка у ВВП та доходах державного
бюджету за 2014-2018 роки, підтверджують їх фіскальну роль у формуванні
фінансових ресурсів, необхідних для виконання функцій та завдань,
покладених на державу та наведенні в таблиці 1.
Непрямі податки – це податки, об’єктом оподаткування яких є
господарські операції – продаж товарів, робіт, послуг, імпорт, експорт тощо. Їх
розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Непрямі
податки виступають надбавкою до ціни товарів (послуг) і сплачуються
кінцевими споживачами цих товарів послуг. В Україні непрямі податки
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включають податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито.
Психологічно непрямі податки сприймаються платниками легше, ніж прямі,
адже вони приховані в ціні, тому в момент сплати покупець не завжди
усвідомлює, що сплачує податок[2].
Таблиця 1 -Динаміка непрямих податків, їх частка у ВВП та доходах
державногобюджету, млрд. грн.
Показник/Роки
Доходи
бюджету
% до ВВП
Непрямі
податки
% до ВВП
% до доходів
бюджету

Приріст 2014/2018
Абсол.
Відн.

2014

2015

2016

2017

2018

442,8

456,1

652,0

715,5

698,8

256

57,8

30,4

28,7

32,9

31,6

30,9

0,5

1,6

178,3

196,7

289,5

340,0

348,2

169,9

95,3

12,3

12,4

14,6

15,0

15,3

3

24,4

40,3

43,1

43,1

47,5

49,5

9,2

22,8

Провівши аналіз динаміки непрямих податків та їх частку у ВВП можна
зробити висновок, що найбільша частка непрямих податків була у 2018 році
тастановить 256 млрд. грн., що порівняно з 2014 роком більша на 169,9 млрд.
грн., а найменша у 2014 році. Їх частка у ВВП у 2018 році доходах бюджету
15,3% та є найбільшим показником порівняно з 2014 роком на 3%, де й
найменша частка, що становить 12,3%. Частка непрямих податків у доходах
бюджету у 2018 році становить 49,5%, що на 9,2% більша, ніж у 2014 році, де
спостерігається найменша частка – 40,3% доходів бюджету.
Розглянемо питому вагу непрямих податків у податкових надходженнях
Зведеного бюджету за 2014-2018 роки. Дані наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 - Питома вага непрямихподатків у структурі податкових
надходжень Зведеного бюджету України, млн грн.
Показник

2014,%

2015,%

2016,%

2017,%

2018,%

Непрямі
податки

50,4

53,5

57,0

56,7

57,1

Приріст 2014/2018
Абсол.
Відн.
6,7

13,3

Отже, виходячи із даних таблиці 2, можна зробити висновок, що найбільша
питома вага непрямих податків у податкових надходженнях Зведеного бюджету
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України у 2018 році становить 57,1%, що на 6,7%більша за 2014 рік. Також у
2014 році спостерігається найменша частка - 50,4%.
Варто звернути увагу на те, що адміністрування непрямих податків передбачає
додаткові процедури (зокрема в частині обліку платників, подання звітності,
маркування підакцизної продукції тощо), наявність яких призводить до його
більшої складності та затратності[3]. Проте без цього неможливо отримувати
очікувані фіскальні ефекти від адміністрування ПДВ, акцизного податку і мита до
бюджету держави. Аналіз у розрізі видів непрямих податків свідчить, що основним
з них є ПДВ. Загалом цей податок відіграє ключову роль у процесі формування
доходів зведеного бюджету держави, так як є найменш схильним до
кон’юнктурних коливань світових цін на сировину й енергоносії порівняно з
іншими бюджетотвірними податками, та здатен забезпечувати стабільність усієї
системи державних фінансів у довгостроковій перспективі. При цьому він
залишається одним із найпроблемніших податків у вітчизняній податковій системі.
Значні витрати держави і платників податків, пов’язані з адмініструванням ПДВ,
проблеми, щовиникають при йоговідшкодуванні з бюджету, використання різних
схем незаконної мінімізації податку і навіть прямого незаконного субсидування з
бюджету є актуальними питаннями, пов’язаними з функціонуванням ПДВ.
Однією з важливих форм системи непрямих податків є оподаткування
доданої вартості як в Україні, так і в країнах ЄС. У більшості країн ставки ПДВ
диференційовані, та основна ставка становить не більше 18%. ПДВ також має
найбільшу фіскальну ефективність. На даний час важливим і пріоритетним
завданням є подальший пошук напрямів вдосконалення механізму справляння та
адміністрування

ПДВ,

підвищення

рівня

його

прозорості,

погашення

заборгованості з відшкодування і запобігання її виникнення у майбутньому.
Згідно із ситуацією, що склалася сьогодні у вітчизняній практиці
оподаткування ПДВ, бачимо, що цей процес має певні недоліки, такі як
неможливість реального відшкодування з бюджету суми надлишку податкового
кредиту над податковим зобов’язанням та низька фіскальна ефективність цього
податку. Встановлено, що причини бюджетної заборгованості з відшкодування
ПДВ мають комплексний характер: недоотримання запланованих надходжень
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ПДВ до державного бюджету; прорахунки в процесі планування податкових
надходжень; перевищення фактичного рівня сальдо експортно-імпортних
операцій над прогнозним значенням, внаслідок чого фактичні вимоги на
відшкодування ПДВ виявляються вищими від очікуваних, які опосередковано
враховані під час визначення планових надходжень ПДВ; пред’явлення
незаконних вимог на бюджетне та експортне відшкодування податку і зниження
податкових зобов’язань; зростання частки експорту у ВВП і додатного сальдо
зовнішньоторговельного балансу [4]. Можна виділити наступні фактори, які
впливають на фіскальну ефективність ПДВ: рівень податкової ставки; сальдо
експортно-імпортних операцій, яке здатне звужувати чи розширювати податкову
базу; обсяг податкових пільг та суму недоїмки. Ключовим напрямком для
удосконалення адміністрування ПДВ в Україні є встановлення як об’єкта
оподаткування різниці між цінами реалізації товарів (робіт, послуг) і цінами, за
якими проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суму ПДВ. Дана
зміна об’єктаоподаткуваннязгладжує одну з головних проблем – відшкодування
ПДВ. Відповідно, в результаті відбудеться спрощення процедури адміністрування
ПДВ для суб’єктів підприємницької діяльності та для контролюючих органів.
Ще одним шляхом трансформації в контексті підвищення рівня гармонізації
непрямого оподаткування в Україні до європейських стандартів є вдосконалення
податкової

політики

у

сфері

акцизного

податку.

Даним

податком

оподатковуються товари, які не належать до товарів першої необхідності, їх
рівень рентабельності виробництва є досить високим. До груп підакцизних
товарів відносяться:алкогольні напої, тютюнові вироби, паливо та ін. На сьогодні
в Україні рівень оподаткування споживання підакцизних товарів є нижчим, ніж у
країнах-членах ЄС, незважаючи на високе бюджетоутворювальне значення
акцизного податку. Причиною відхилення є недосконалістьдеяких елементів
механізму акцизного податку в Україні, зокрема: наявність певних проблем і
неузгодженостей із нормами ЄС щодо розмірів ставок, визначеності об’єктів
оподаткування, порядку адміністрування тощо. У нашій країні прослідковується
тенденція розвитку схем ухилення від сплати акцизного податку платниками.
Існування

схем

зумовлено

як

недосконалістю
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чинного

податкового

законодавства і недостатністю його узгодженням з європейськими стандартами,
так і тим, що органи ДФС не в змозі ефективно здійснювати адміністрування
акцизного податку. Певні обсяги нелегального виробництва та реалізації спирту
етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів продовжують надходження
коштів до «тіньового» сектору економіки, та є втратами для бюджету.
Серед напрямів вирішення проблем оподаткування акцизним податком
можна виокремити впровадження поступового механізму справляння акцизного
податку до вимог ЄС в умовах наближення України до європейського
співтовариства; приведення плати за ліцензії до рівня компенсації наданих
державою послуг; формування ефективної системи акцизних податків із
використанням економічно обґрунтованого рівня і структури ставок; поступове
збільшення частки акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів шляхом
підвищення ставок акцизного податку на лікеро-горілчані, тютюнові вироби, а
також встановлення і поступове збільшення мінімального податкового
зобов’язання зі сплати акцизного податку в твердій сумі з одиниці реалізованої
продукції; збільшення частки акцизного податку в дохідній частині бюджету та
посилення його регулюючого впливу на ціноутворення на ринку товарів,
шкідливих для здоров’я населення, з метою зменшення обсягу їх споживання;
поступове запровадження акцизних складів для окремих видів товарів тощо [5].
Наступним непрямим податком є мито – вид митного платежу, що
стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон України, тобто
ввіз, вивіз чи транзит, і який включається до ціни товарів та сплачується за
рахунок кінцевого споживача. Порядок його справляння регламентується
Митним кодексом України [6].
Для митного оподаткування в Україні є необхідним розвиток митного
контролю, а саме реорганізація системи митних органів та вирішення проблем
його правового регулювання, у зв’язку з тим, що і надалі продовжують діяти
застарілі

нормативні

акти,

між

чинними

правовими

актами

наявні

певнівідмінності, є значна кількість нормативних актів, які являються
малоефективними.

Це

порушує

системність

митного

та

податкового

законодавства. У цих умовах необхідно використати особливості міжнародно266

правових стандартів, що дасть змогу застосувати досвід країн ЄС з
урахуванням

національних

традицій,

менталітету,

наукових

здобутків

українських учених-юристів у процесі справляння мита та інших митних
платежів під час перетинання митного кордону.
Висновки.Отже, виникає потреба в удосконаленні адміністрування
непрямих податків, серед основних напрямів якого можна виокремити:
упорядкування податкових перевірок і відносин, що складаються між
платниками податків і фіскальними органами в ході їх проведення; внесення
змін у податкове законодавство, що забезпечать зрозумілість, чіткість,
однозначність і неприпустимість розширеного тлумачення правових норм;
розробка заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування платників
податків, спрощення виконання обов’язків платників податків зі сплати
непрямих податків. Адміністрування непрямих податків в Україні не лише
сприяти підвищенню рівня ефективності збору непрямих податків до бюджету,
а й одночасно вирішувати стратегічні і оперативні завдання держави.
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