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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

УДК 658.14.17.330.3 
Алексеєва В.Р. 

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

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ 

У статтi досліджено теоретичні засади формування фінансових ресурсів в 
умовах економічних перетворень. Проведено ретроспективний аналіз 
трактування поняття «фінансові ресурси». Визначено ряд характерних рис 
фінансових ресурсів. 
Ключовi слова: фінансові ресурси, ознаки фінансових ресурсів, економічні 
перетворення, управління фінансовими ресурсами, джерела формування 
фінансових ресурсів.  

В сучасних умовах розвиток фінансів підприємств визначається етапом 
логістизації економіки, яка базується на потокових підходах до управління 
підприємницькою діяльністю на основі створення логістичних ланцюгів та 
супроводжується посиленням ролі мікро- та макрологістичних систем на 
національному і глобальному рівнях. Вітчизняні підприємства, зіткнувшись з 
новими умовами ведення підприємницької діяльності, які характеризуються 
інтегруванням фінансових відносин у систему економічних зв’язків, 
поєднанням вимог виробництва та соціальної відповідальності, вимушені 
визначати дієві механізми забезпечення ефективного управління фінансами. 

Цiллю статтi є обґрунтування теоретичних засад фінансових ресурсів в 
умовах економічних перетворень. 

Розвитку теорії та практики управління фінансами підприємств присвячені 
праці вітчизняних вчених М.Білик, І.Бланка, Г.Блакити, В. Виговської, 
І. Запатріної, О. Зборовської, І. Зятковського, Р.Ларіної, В. Лагутіна, 
І.Лук’яненко, І.Лютого, А.Мазаракі, В.Суторміної, О. Терещенка, В. Федосова, 
І. Чугунова, О. Ястремської та інших. 
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В ХХ столітті наука про фінанси досягла найвищого розквіту та фінансові 

відносини почали відгравати ключову роль в економічних системах. Українська 

фінансова наука почала активізуватися з 90-х років [6, c. 26]. Це 

обумовлювалося зміною суспільно-економічного устрою та необхідністю 

пошуку нових підходів до вирішення економічних і соціальних проблем. Для 

цього періоду характерним є поява таких напрямів вітчизняної фінансової 

науки як державні фінанси, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінанси 

домогосподарств, фінансовий менеджмент. Подальший розвиток фінансової 

науки відображає зосередження наукових поглядів на фінансових ресурсах та 

особливостях управління ними на різних рівнях функціонування фінансової 

системи [4]. 

Питання ефективного управління фінансовими ресурсами визнаються 

важливими і на сучасному етапі функціонування економіки. Це пояснюється 

тим, що кожен етап суспільного відтворення вимагає постійного відновлення 

процесів їх формування та використання. Фінансові ресурси, будучи у 

розпорядженні підприємств різних форм власності та різних організаційно-

правових форм господарювання, використовуються для вирішення 

господарських завдань. Обіг фінансових ресурсів призводить до збільшення 

економічних вигод підприємств, які втілюють у собі активи, або їх зменшення, 

що визначається погашенням зобов’язань. Тому фінансові ресурси завжди є 

обмеженими, що зумовлює необхідність створення відповідних умов їх 

залучення та можуть бути мобілізованими лише тими суб’єктами 

господарювання, які приділяють ключове значення їх раціональному 

формуванню та використанню. 

В сучасній фінансовій науці чітко розмежовано фінансові ресурси держави 

та фінансові ресурси підприємств. На підприємствах раціональні підходи до 

формування та використання фінансових ресурсів, а також ефективні механізми 

управління ними визначаються в межах системи їх фінансів. Поряд з цим, не 

існує єдиного підходу до визначення їх сутності. Конструктивний аналіз 

поглядів науковців щодо сутності фінансових ресурсів підприємств дозволив їх 

систематизувати за трьома підходами та виділити відповідні напрями (рис. 1.) 
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Рисунок 1 – Систематизація наукових поглядів щодо розкриття 

сутності «фінансових ресурсів» 

Точки зору дослідників, виокремлених в межах першого підходу, 
відображають відсутність розмежувань особливостей формування та 
використання фінансових ресурсів на різних рівнях управління ними. Така 
позиція зумовлена баченням того, що фінансові ресурси одночасно в розрізі їх 
часток перебувають у розпорядженні держави, суб’єктів господарювання та 
населення. 

Василиком О.Д. запропоновано три визначення фінансових ресурсів [2, с. 75, 
с. 76, с. 401]. В них акцентується увага на фондовій формі фінансових ресурсів, 
враховано часовий інтервал їх існування, відображено роль у розширеному 
відтворенні, визначено необхідність руху у процесі створення й використання, 
обґрунтовано роль у задоволенні суспільних потреб та охарактеризовано 
значення валового внутрішнього продукту як джерела формування. Таке 
трактування характерне для макрорівня, оскільки свідчить про їх акумулювання 
у державних фондах та використання на потреби суспільства. 
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Часто зустрічається підхід, за яким фінансові ресурси ототожнюються з 

джерелами їх формування. На відміну від попередніх точок зору, за якими під 

фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти або кошти, що 

акумулюються у фондовій і нефондовій формах, Філімоненков А.С. їх визначає 

як «грошовий капітал». Фінансові ресурси підприємств – це власний, 

позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами 

для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з 

метою одержання відповідних доходів і прибутку [5, с.13]. Таким трактуванням 

розкрито різницю між фінансовими ресурсами та капіталом, але не відображено 

сутності грошового капіталу та його відмінних рис з капіталом підприємства. 

Також представлений підхід відображає фінансові ресурси у складі пасиву, 

тобто з позиції джерел формування активів. З одного боку, це є вірним, адже 

вони відіграють роль джерела забезпечення нових господарських засобів, а з 

іншого - таке трактування є неповним, оскільки фінансові ресурси одночасно 

виступають і активами, коли набувають форми грошових коштів. 

Найбільш сучасним до обґрунтування сутності фінансових ресурсів є 

підхід, який базується на взаємозв’язку між фінансовими ресурсами та 

джерелами формування, а також максимально враховує особливості управління 

їх рухом (фінансовими потоками). Однак в сформованих дослідниками 

визначеннях також існують неточності, які пов’язанні з ототожненням 

фінансових ресурсів з грошовими коштами, розкриттям джерел утворення, 

напрямів формування та використання, а також форм існування. На підставі 

порівняльного аналізу до визначення сутності фінансових ресурсів Єрмошкіна 

О.В. групує підходи науковців за трьома напрямами [3, с. 117]:  

1) розглядають фінансові ресурси як сукупність усіх грошових коштів у 

фондовій та не фондовій формах, що є у розпорядженні підприємства;  

2) визначають фінансові ресурси як фонди грошових коштів з певним 

цільовим призначенням;  

3) виокремлюють певну частину з фінансового або грошового потоку 

підприємства, яка може вважатись фінансовими ресурсами.  
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В результаті дослідницею пропонується фінансові ресурси визначати як 

грошові кошти суб’єктів господарювання, що виникають в процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП, акумулюються у фондовій або не фондовій формах з 

власних, прирівняних до них, залучених та позикових джерел, якими вони 

мають право розпоряджатися на власний розсуд та власний ризик з 

урахуванням цільового призначення коштів для досягнення стратегічних, 

тактичних і оперативних цілей. При цьому, автор зазначає [3, с. 132], що 

джерела фінансових ресурсів поділяються на власні (чистий прибуток в 

розпорядженні підприємства, амортизаційні відрахування, надходження в 

порядку перерозподілу між господарюючими суб’єктами), прирівняні до 

власних (кошти засновників, додатковий акціонерний капітал, що залучений від 

нових акціонерів), залучені (цільове фінансування з державного та місцевих 

бюджетів, благодійні внески, гранти вітчизняних, закордонних та міжнародних 

фондів і організацій), позикові (кредити державного та місцевих бюджетів, 

банківські кредити, комерційні кредити, кредиторська заборгованість, боргові 

цінні папери). Конкретизацією представленого трактування, що 

супроводжується усунення існуючих в ньому недоліків, можна вважати 

визначення Алєксандрової Г.М. [1, с. 17]. Фінансові ресурси підприємства вона 

характеризує як фінансову категорію, що складається з усіх поточних та 

потенційно можливих коштів підприємства у фондовій та не фондовій формах, 

які за необхідності можуть бути використані як знаки розподільчої вартості в 

процесі фінансово-господарської діяльності. Особливістю такого трактування є 

акцентування в ньому уваги на фінансових ресурсах як фінансовій категорії. 

Вважаємо, що фінансові ресурси можна розглядати як економічною, так і 

фінансовою категорію, оскільки фінанси як наука є складовою науки 

економіки, а розгляд фінансових ресурсів як фінансової категорії не виключає її 

входження до більш ширшої категорії – економічної. Тобто вони є 

відображенням «категорії в категорії». 

За результатами проведеного аналізу доцільно виокремити ряд 

характерних рис фінансових ресурсів. Це такі: 
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- фінансові ресурси для забезпечення ефективності функціонування 

підприємства повинні постійно відновлюватися та підтримуватися на 

достатньому рівні; 

- фінансові ресурси трансформуються у різні види економічних ресурсів 

підприємства, призначені для акумулювання його економічних вигод та 

приймають участь у господарській діяльності в прямій формі фінансування, не 

утворюючи грошових фондів; 

- фінансові ресурси піддаються впливу ризиків, оскільки їх формування та 

використання пов’язане з усіма видами ризиків, що асоціюються з активами; 

- оптимальні обсяги фінансових ресурсів на підприємствах 

забезпечуються шляхом ефективного управління їх статичним і динамічним 

станом; 

- рух фінансових ресурсів зумовлює зміну обсягів активів, власного 

капіталу та зобов’язань у просторі і часі, що визначає зміст фінансових потоків; 

- формування та використання фінансових ресурсів підприємств 

здійснюється під впливом як економічних так і фінансових відносин, які 

характерні для конкретного етапу розвитку економіки. 

Встановлені переваги та недоліки, що існують в науковому середовищі при 

розкритті сутності «фінансові ресурси», обґрунтовані характерні риси, 

забезпечують усунення протиріч в поглядах науковців, а також їх 

конкретизування та адаптування до умов логістизації економіки. Вважаємо за 

доцільне запропонувати таке визначення: фінансові ресурси підприємства – це 

сукупність коштів, які акумулюються за рахунок всіх можливих джерел в 

активах підприємства для забезпечення поточних і майбутніх економічних 

вигод, змінюються у просторі і часі під впливом економічних та фінансових 

відносин з метою оптимізації обсягів. 

Представлене трактування відображає роль фінансових ресурсів в умовах 

інтегрування різних економічних напрямів, формує наукове бачення про 

необхідність узгодженого управління їх статичним і динамічним станом, що 

характерно для потокового управління господарськими процесами в мікро- 
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логістичних системах. В свою чергу, раціональне формування та використання 

в логістичних системах підприємств фінансових ресурсів вимагає 

формулювання відповідної термінології, яка складе основу для забезпечення 

ефективного управління їх рухом – фінансовими потоками. 

В умовах нестабільної економіки ефективність управління фінансами 

підприємств визначається адаптованістю методологічних основ та 

інформаційного інструментарію фінансового менеджменту до особливостей 

функціонування мікрологістичних систем. Така ситуація зумовлює 

необхідність пошуку раціональних точок дотику концепцій фінансового 

менеджменту та логістики у напряму забезпечення ефективного управління 

фінансами підприємств. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто основні засади розвитку майнового страхування в 

Україні. Проведено кількісний аналіз розвитку ринку майнового страхування в 

Україні. Визначено основні тенденції та напрямки оптимізації майнового 

страхування в Україні.  

Ключові слова: майнове страхування, ринок майнового страхування, 

страхування майна юридичних осіб, страхування майна фізичних осіб. 

Побудова ринкової моделі вітчизняної економіки, розвиток приватної 

власності, активізація приватного підприємництва зумовлюють посилення 

наукового інтересу до інституту майнового страхування як соціально-

економічного механізму захисту власності та господарської діяльності в цілому 

від руйнівної дії стихійного лиха, нещасних випадків, несприятливих змін 

ринкової кон’юнктури тощо. Це обумовлює актуальність обраного напряму 

дослідження. 

Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики 

страхування майна зробили вчені, зокрема, П.П. Агєєва [1], В.Д. Базилевич, 

Б.Й. Візіров [9], О.Д. Вовчак [2], О.В. Галасюк [3], Т.А. Говорушко [4], 

Н.О. Захаревич [6], А.М. Ніколаєва [7], С.О. Рубан [8], В.Й. Плиса [10] та інші.  

Метою статті є аналіз розвитку майнового страхування в Україні, оцінка 

умов, в яких розвивається ринок майнового страхування, визначення основних 

тенденцій, проблем та шляхів розвитку майнового страхування в Україні. 

Майнове страхування є одним із обов'язкових елементів економічної та 

соціальної системи суспільства. В розвинених державах майнове страхування 

займає важливу позицію на ринку страхування, адже воно надає гарантії 

поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних 

природних, техногенних та інших явищ. В Україні ринок майнового 
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страхування знаходиться лише на етапі становлення. Його успішний розвиток 

залежить від багатьох чинників, зокрема, вдосконалення законодавчої бази, 

підвищення конкурентоспроможності страхових компаній та подальшої 

інтеграції країни у міжнародні структури [3]. 

Ризиковий характер суспільного виробництва обумовив необхідність 

страхового захисту майна власників i товаровиробників. Що першочергово 

виник як механізм відшкодування матеріального збитку шляхом солідарного 

розподілу між зацікавленими власниками майна. Об’єктом майнового 

страхування є власність (майно), що належить фізичним i юридичним особам. 

До майнового страхування у свiтовiй практицi вiдносять будь-яке страхування, 

що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням відповідальності. 

Його предметом є майновi iнтереси, що пов’язанi з володiнням, користуванням 

та розпорядженням [7]. 

Страховики  здійснюють свою діяльність через страхових посередників, 

які є одними із трьох головних субєктів страховому ринку поряд зі 

страхувальником і страховиком.  Посередницькі функції можуть виконувати: 

персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агентства, 

відділення зв'язку, агентства нерухомості, автосалони [4]. 

На сучасному етапi економiчного розвитку України, страхування загалом 

та страхування майна,  є  молодою перспективною галуззю. Аналіз кількісних 

показників розвитку майнового стспирається на дані, наведені в таблиці 1. 

Кількість страхових компаній станом на 30.06.2017р. становила 300, з яких 36 

страхових компаній  зі страхування життя (СК "Life") та 264 , що здійснювали 

види страхування, інші, ніж страхування життя, зокрема страхування майна , 

автострахування ,морське та авіаційне страхування та інше (СК "non-Life"). За 

І півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість 

страхових компаній зменшилась на 43 страхові компанії [5]. 

Таблиця 1 –  Кількість страхових компаній 
Кількість страхових компаній Станом на 

31.12.2015 
Станом на 
31.12.2016 

Станом на 
30.06.2016 

Станом на 
30.06.2017 

Загальна кількість 361 310 343 300 
СК “non-Life” 312 271 298 264 

*Джерело: систематизовано на основі [5]. 
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Страхування майна в Україні здійснюється в добровільній і обов'язковій 

формах. Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в 

добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується 

в обов'язковій формі. Насамперед це стосується тих об'єктів, які мають високу 

вартість та стосуються  майнових  інтересів. B добровільному страхуванні 

майна на сьогодні найбільш актуально страхування заміської нерухомості – 

котеджів, дачних будинків [1]. 

За договорами майнового страхування може бути застрахована будь-яка 

частина майна. Юридичні фізичні особи можуть застрахувати майно як у 

повній його оцінці, тобто за дійсною, реальною вартістю, так і в певній частці. 

При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної 

вартості на момент укладання договору. Під дійсною вартістю майна 

найчастіше розуміється відновлювальна (балансова) вартість. Договори 

страхування майна можуть бути укладені на один рік і на невизначений термін 

зі щорічним перерахунком вартості майна і суми річних платежів. Договір, 

укладений на невизначений строк, вважається продовженим на наступний рік 

за умови внесення до закінчення поточного року певної частини (зазвичай              

20-25 % ) страхових платежів, розрахованих на наступний рік [9]. 

Фізичні особи найчастіше страхують транспортні засоби, домашнє майно, 

будівлі, квартири (на випадок ремонту), тварин та ін. На думку багатьох 

вітчизняних дослідників, головною проблемою, що перешкоджає збільшенню 

валових страхових премій, є саме недовіра населення до страхових компаній. 

Головними причинами цього є наступні: низький рівень якості страхових 

послуг, незначний обсяг страхових виплат, недосконалість нормативно-

правової бази, неврахування інтересів населення при здійсненні страхування, 

непорядність деяких страхувальників [8]. 

Суттєвим стимулом для розвитку ринку майнового страхування є 

посилення зацікавленості власників, а також розпорядників майна в його 

збереженні, що пов’язано з масовою приватизацією в Україні і поступовим 

подоланням стереотипу про те, що держава відшкодує завданий збиток. 
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Приріст чистих страхових премій за 9 місяців 2017 року (+6,1%) відбувся 
по таким видам страхування: авіаційне страхування (+38,1%), страхування від 
нещасних випадків (+32,8%), страхування медичних витрат (+21,0%), 
страхування відповідальності перед третіми особами (+16,6%). Водночас, спад 
чистих страхових премій спостерігався зі страхування кредитів (-51,5%), 
страхування вантажів та багажу (-16,9%), страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ (-11,2%), страхування фінансових ризиків (-7,6%) [5]. 

У структурі страхових премій за мінусом частки страхових премій, 
сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом на 
30.09.2017 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: 
автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 7 143,7 млн. грн. 
(або 34,4%) (станом на 30.09.2016 даний показник становив 6 358,6 млн. грн. 
(або 32,5%)); медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 
2 025,5 млн. грн. (або 9,7%) (станом на 30.09.2016 – 1 758,6 млн. грн. 
(або 9,0%)); страхування життя – 2 021,7 млн. грн. (або 9,7%) (станом на 
30.09.2016 – 1 985,2 млн. грн. (або 10,1%)); страхування майна –1 911,6 млн. 
грн. (9,2%) (станом на 30.09.2016 даний показник становив 1 898,4 млн. грн. 
(або 9,7%)); страхування фінансових ризиків – 1 454,3 млн. грн. (або 7,0%) 
(станом на 30.09.2016 – 1 573,2 млн. грн. (або 8,0%)) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура чистих страхових виплат за видами 

страхування станом на 30.09.2017 ( млн. грн.) 
* Джерело: систематизовано на основі [5]. 
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У структурі страхових премій за мінусом частки страхових премій, 

сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом на 

30.09.2017 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: 

автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 7 143,7 млн. грн. 

(або 34,4%) (станом на 30.09.2016 даний показник становив 6 358,6 млн. грн. 

(або 32,5%)); медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 

2 025,5 млн. грн. (або 9,7%) (станом на 30.09.2016 – 1 758,6 млн. грн. 

(або 9,0%)); страхування життя – 2 021,7 млн. грн. (або 9,7%) (станом на 

30.09.2016 – 1 985,2 млн. грн. (або 10,1%)); страхування майна –1 911,6 млн. 

грн. (9,2%) (станом на 30.09.2016 даний показник становив 1 898,4 млн. грн. 

(або 9,7%)); страхування фінансових ризиків – 1 454,3 млн. грн. (або 7,0%) 

(станом на 30.09.2016 – 1 573,2 млн. грн. (або 8,0%)) [5]. 

Розвиток українського страхового ринку об'єктивно супроводжується 

хворобами росту, які на різних етапах були характерні для провідних страхових 

ринків зарубіжних країн. Це в першу чергу недостатній фінансовий потенціал 

українських страховиків, низька технологічність здійснення страхових 

операцій, відсутність нормального конкурентного середовища як фактора 

постійного підвищення якості страхових послуг. Виходячи з досвіду роботи в 

галузі страхування Європейської Організації Економічного Співробітництва і 

Розвитку в практиці вітчизняного страхування можна використати ряд 

основоположних правил формування і регулювання страхових ринків , зокрема: 

• для забезпечення захисту споживача, захисту економіки в цілому, 

повинні бути встановлені відповідні в розумних межах регулюючі положення; 

• страховики повинні допускатися на ринок, відповідаючи суворим 

ліцензійним критеріям; 

•  страхування є виключним видом діяльності страхового товариства; 

• держава не має перешкоджати виходу на національний ринок іноземних 

страховиків; 

• необхідно установити чіткі межі правового поля для укладення страхових 

контрактів; 
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• страхові компанії, здійснюючи страхову діяльність, повинні мати 
достатній запас платоспроможності і працювати на адекватних тарифах; 

• страхові продукти, які допускаються на ринок, також повинні попередньо 
погоджуватися [6]. 

Якість страхового продукту визначається не тільки його вартістю, а й тими 
громадянськими відносинами, які в нього закладені: 

• потрібно законодавчо визначити процедуру передачі зобов'язань 
страхового товариства, яке має труднощі, здоровому, більш платоспроможному 
товариству; 

• необхідно забезпечити сприятливий клімат для інвестицій страхових 
компаній; 

• держава не повинна перешкоджати доступу нерезидентів на ринок 
перестрахування; 

• страхові посередники, які працюють на ринку, повинні бути 
зареєстровані і відповідати вимогам (за рівнем кваліфікації, рівнем 
капіталу і т.п.); 

• обов'язкове страхування повинно здійснюватися в тих областях, і в першу 
чергу в спеціальній сфері, де страхові ризики мають масовий характер, а 
страхові фонди, адекватні відповідним відносинам страхування формуються 
достатньо великою кількістю страхувальників; 

• доцільно було б заохочувати діяльність страховиків у сфері пенсійного 
страхування і страхування здоров'я. Страхові компанії повинні стати 
конкурентним недержавним пенсійним фондом, існуючи з ними паралельно; 

• необхідно розширяти міжнародне співробітництво в області обміну 
інформацією про діяльність страхових компаній; 

• сприяти заснуванню саморегульованих організацій на страховому ринку 
(наприклад, саморегульовані організації актуаріїв, страхових посередників) [2]. 

Цілком природно, що становлення українського страхового ринку буде 
проходити з певними виключеннями з вищенаведених правил. Проте рівень 
прояву характерних рис цих правил на страховому ринку може бути мірилом 
інтегрованості українського ринку у світовий. 
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Особливу увагу потрібно приділити сходу країни, існують додаткові 

проблеми, пов’язані зі страхуванням майна, які полягають у тому, що страхові 

компанії, з одного боку, почавши виплати за страховими подіями, які будуть в 

майбутньому визнаватися терористичними актами, порушать умови договорів, 

а з іншого боку, у разі несплати клієнтам потраплять під санкції Національної 

комісії. І за таких умов виведення з ринку тих страховиків, які не мають 

можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий стан, 

не достатньо для поліпшення ситуації на вітчизняному ринку страхування 

майна. 

Отже, основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню 

майна в Україні, є невисокий рівень страхової культури, зниження рівня 

страхових виплат компаніями, зменшення кількості укладених договорів, 

використання деякими страховиками практики прикриттям недостовірною 

звітністю, яка не дає змоги оцінити реальний фінансовий стан таких 

страховиків, що спотворює можливість споживача зробити усвідомлений вибір.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У статті визначено економічний зміст страхування ризиків підприємницької 
діяльності. Визначено основні складові даного виду страхування, зокрема, 
страхування прямих і непрямих втрат прибутку. Оцінено структуру 
страхових виплат за об’єктами страхування. Систематизовані фінансові 

ризики підприємницької діяльності та їх фактори. 
Ключові слова: страхування ризиків, підприємницькі ризики, види ризиків на 
підприємстві, страховий ринок. 

В умовах ринкових перетворень захист майнових інтересів самостійних 
суб’єктів підприємництва стає можливим на основі страхування. Для ринкової 
економіки характерний вищий ступінь страхового ризику, пов’язаного з 
можливістю виникнення не тільки стихійного лиха, а й настанням економічних 
криз, спадів виробництва, інфляції, політичної нестабільності та інших явищ. 
Страхування забезпечує відшкодування збитків, створює механізми для 
зменшення та запобігання їм. Ефективність реалізації механізму  страхування 
ризиків підприємницької діяльності залежить від наявності чітко 
відпрацьованої законодавчої бази, потужних страхових компаній, 
диверсифікованого переліку страхових послуг, сучасних технологій страхового 

бізнесу, гарантій своєчасної та в потрібному обсязі виплати необхідних 
компенсацій і зацікавленості в потенційних клієнтах. 
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Теоретичні та практичні аспекти страхування підприємницьких ризиків 

досліджуються в працях вітчизняних науковців, зокрема, П.П. Агєєва [1], 

О.С. Байдіна, Е.В. Байдіна [2], О.Д. Вовчака [3], О.А. Землячова [5], 

М.В. Загіряна, П.Г. Перерва, О.І. Масляка [6], С.С. Осадеця [6], Н.В. Прикаюк 

[8], Т.В. Яворської [10] та інших. В них аналізуються сутність 

підприємницького ризику, його різноманітні види та методи управління. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання страхування як 

дієвого механізму мінімізації ризиковості підприємницької діяльності. 

Неодмінним атрибутом підприємницької діяльність є ризик. Що 

обумовлюється руйнівним впливом стихійних сил природи чи негативними 

наслідками інших надзвичайних подій (пожарів, вибухів, епідемій, травматизму 

та ін.). Тому провадження безперервної, успішної діяльності можливе за умов 

попередження, подолання та локалізації стихійних та інших лих, а також при 

безумовному відшкодуванні нанесених збитків. Механізм такого 

відшкодування забезпечується страхуванням визначених ризиків. Воно дає 

можливість розподілити масштабні втрати  між зацікавленими у страхуванні 

особами  і, чим більша їх кількість, тим дешевшим і ефективнішим є для них  

страховий захист [3].  

Страхування підприємницьких ризиків охоплює дві підгалузі: страхування 

ризику прямих і непрямих втрат прибутків. До прямих втрат відносяться, 

наприклад, утрати від простою устаткування, до непрямих – страхування від 

перерв у торгівлі, страхування упущеної вигоди. Страхування підприємницьких 

ризиків є найбільш непрозорим і загадковим на страховому ринку України. 

Страховий ризик - являє собою вірогідність подій або сукупність подій, на 

випадок настання яких проводиться страхування [8]. 

 Поняття страхування підприємницьких ризиків не має чіткого визначення, 
у чинному законодавстві України. Зокрема, в Господарському Кодексі України 
відсутні відповідні положення щодо виділення страхування підприємницького 
ризику і особливостей його договірного оформлення, а формулювання 
положень щодо майнового страхування в Цивільному Кодексі не дозволяють 
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однозначно віднести підприємницький ризик до його різновидів. Так, у статті 
980 Цивільного Кодексу визначено, що предметом договору страхування 
можуть бути майнові інтереси, які не суперечать законодавству і пов'язані з: 
життям, здоров'ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням (Приватне 
страхування); володінням, користуванням і розпорядженням майном (Майнове 
страхування); відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником 
(Страхування відповідальності) [9]. 

До початку економічних реформ в країні монопольне право на проведення 
страхових операцій мали організації, що входять в систему Держстраху СРСР. 
В останні роки почався процес створення страхового ринку. На страховому 
ринку зараз діють як державні страхові організації, так і акціонерні, 
кооперативні суспільства, асоціації. Досвід розвинених країн показує, що без 
правильного оцінювання та організації страхування ймовірних ризиків не може 
ефективно функціонувати жодне підприємство. На жаль, у нашій країні 
страхування міцно не увійшло до звичаїв ділового обігу. Залишається 
сподіватися, що бізнесмени другого, третього покоління будуть усвідомлювати, 
що краще сплатити меншу суму за страховий поліс, ніж втратити бізнес через 
один великий збиток [7]. 

Страхування та управління ризиками на вітчизняних підприємствах не 
фінансового сектору свідчать, зокрема, результати опитування в 2016 р. 

керівників київських малих та середніх підприємств свідчать про те, що, 
наприклад, маркетинговій сфері 50% компаній не застосовують управління і 
страхування ризиків, в виробничій – 39,5%, інноваційній – 72,6% [2].  

Структура чистих страхових виплат відображена на рисунку 1. У структурі 
чистих страхових виплат станом на 30.09.2017 найбільша питома вага 
страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування – 
3 468,6 млн. грн. (або 48,5%) (станом на 30.09.2016 даний показник становив 
2 666,8 млн. грн. (або 44,1%)); частка медичного страхування становить 
1 196,5 млн. грн. (або 16,7%) (станом на 30.09.2016 – 947,5 млн. грн. 
(або 15,7%));  страхування фінансових ризиків – 1 185,2 млн. грн. (або 16,6%) 
(станом на 30.09.2016 – 539,4 млн. грн. (або 8,9%)) [4].  



26 

Структура чистих страхових виплат 9 місяців 2017 року перерозподілилася 

на користь страхування фінансових ризиків (з 8,9% до 16,6%), автострахування 

(з 44,1% до 48,5%), страхування майна (з 1,5% до 2,7%), медичного 

страхування (з 15,7% до 16,7%), за рахунок зменшення частки страхування 

кредитів (з 11,1% до 1,4%), страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (з 0,9% до 0,6%) [4]. 

 

Рисунок 1 – Структура чистих страхових виплат за видами 

страхування станом на 30.09.2017 (млн. грн.) 
* Джерело систематизується на основі [4]. 

До ризиків підприємницької діяльності які необхідно страхувати 

відносяться:  

– ймовірність втрати в результаті пожежі та інших стихійних лих;  

– ймовірність втрати в результаті автомобільних аварій;  

– ймовірність втрати в результаті псування продукції при перевезенні; 

– ймовірність втрати в результаті помилок працівників фірми;  

– ймовірність втрати в результаті припинення ділової активності фірми; 

– ймовірність втрати в результаті невиконанні обов’язків субпідрядних; 

– ймовірність втрати в результаті можливого захворювання, смерті або 

нещасного випадку з працівником фірми.  
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Розглянемо ознаки фінансових ризиків. Вони являють собою основні 
моменти, що характеризують загальне в природі фінансових ризиків та 
необхідні для розуміння їх взаємозв’язків [5]. Ознаки фінансових ризиків є 
полягають у наступному:  

1. Фінансового ризику не можливо уникнути. Дане положення ґрунтується 
на базовому для фінансової теорії взаємозв’язку «ризик –доходність».  
Відповідно до даної концепції, відсутність ризику призводить до реалізації 
формули no risk – no money, тобто елімінування фінансових ризиків можливо 
лише разом із відмовою від доходу по фінансовим операціям.  

2. Фінансовий ризик вимірюється відповідною ймовірністю.  
3. Виникнення фінансових ризиків генерується фінансовими інститутами в 

процесі трансформації ними активів як фінансових посередників. 
4. Усі існуючі форми та способи хеджування фінансових ризиків являють 

собою лише трансформацію одного виду ризику в інший та/або диверсифікацію 
ризиків між значною кількістю учасників.  

 Підприємництво об'єктивне пов'язано з деякою невизначеністю і 
нестійкістю, можливістю неотримання результатів своєї діяльності, що означає 
неминучість ризику, зокрема погрозу втрат часу, ресурсів, прибутку аж до 
імовірності банкрутства. Змушує підприємця приймати на себе ризик 
невизначеність зовнішнього середовища, яка включає об'єктивні політичні, 
економічні і соціальні умови, у яких функціонує суб'єкт підприємництва, до 
зміни яких він змушений пристосовуватися [1]. 

Як основні фактори, що призводять до появи підприємницьких ризиків у 
сучасних умовах, можна віднести: економічну кризу; криміналізацію 
підприємництва; інфляційні процеси; безвідповідальність учасників 
економічного обороту, унаслідок відсутності діючих механізмів спонукання до 
виконання прийнятих зобов'язань; недобросовісна конкуренція, нестабільність 
податкового законодавства, сваволя і корумпованість апарату чиновників і т.д. 
[10]. 

Страхування фінансових ризиків – це страхування, що передбачає 
обов’язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової 
компенсації втрат прибутків (додаткових витрат) особи, на користь якої 
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укладений договір страхування, викликаних такими подіями, як: зупинка або 
скорочення обсягу виробництва в результаті обумовлених у договорі подій; 
банкрутство; непередбачені витрати; невиконання (неналежне виконання) 
договірних зобов’язань контрагентом застрахованої особи, що є кредитором по 
угоді; понесені застрахованою особою судові витрати; інші події [7]. 

Більшість страховиків трактують «фінансові ризики» як невиконання з 
певних причин страхувальником чи його контрагентом договірних зобов’язань 
за укладеними між ними угодами. 

В Україні страхування фінансових ризиків займає незначну долю в 
загальному портфелі страхових компаній. Це пов'язано з тим, що страхова 
компанія, перед прийняттям на себе ризику, має оцінити платоспроможність 
партнерів. Це вимагає великих трудових та фінансових затрат. До того ж  не 
кожна компанія тримає у своєму штаті спеціаліста, який зміг би здійснити таку 
оцінку. Незважаючи на це, зараз існують компанії, які спеціалізуються тільки 
на цьому виді страхування. Розглянемо, схеми які використовувались та 
використовуються вітчизняними підприємствами-страхувальниками та 
страховиками для поліпшення роботи на страховому ринку  (таблиця 1).  

Таблиця 1 – Схеми вітчизняних підприємств-страхувальників та 
страховиків 

№ Схеми  Зміст схеми 
1 2 

Перша схема  Укладення договору страхування за 
завищеною ціною. 

Друга схема – "зарплатна схема" Керівництво певної підприємницької 
структури домовлялося зі страховою компанією 
(чи створювало свою) і під виглядом страхового 
відшкодування виплачувало співробітникам 
заробітну плату, обходячи таким чином сплату 
податку та нарахування зарплати через фонд 
заробітної плати. Ця схема зараз уже не 
використовується, бо встановлені законодавчі 
обмеження.  

Третя схема  Використання страхових компаній для 
вивозу капіталу за кордон. Зі страховою компанією 
укладається договір страхування під ризик, 
можливість настання якого є низькою (у більшості 
випадків це саме договір страхування фінансових 
ризиків). Українська страхова компанія 
перестраховує такі ризики у перестраховика-
нерезидента 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Четверта схема  Використання страхової компанії для 
переведення грошей у готівку. Страхувальник – 
керівник підприємства, маючи домовленість зі 
страховою компанією,  

укладає договір страхування майна і за 
перерахунком здійснює сплату страхового платежу 
(умовно 50 тис. грн.). Як фізична особа керівник 
цього ж підприємства страхує себе від нещасного 
випадку, уклавши договір страхування від 
нещасного випадку. При "настанні страхового 
випадку" отримує готівкою страхову суму, трохи 
меншу за розмір страхового платежу за договором 
страхування майна підприємства (умовно 45 тис. 
грн.). Різниця (у нашому випадку 5 тис. грн.) це 
винагорода страховій компанії. 

П'ята схема  Застосовується для оптимізації 
оподаткування. Вона дозволяє зменшити базу 
оподаткування прибутку підприємства за рахунок 
ставки оподаткування. Податок на прибуток 
підприємства – 25 %, податок на валовий дохід 
страхової компанії – 3 %. Таку схему 
використовують, коли існує кептивна страхова 
компанія або між керівництвом страхової компанії 
та керівництвом підприємства існують певні 
домовленості 

Шоста схема Використовується для купівлі нового 
підприємства. У межах, наприклад, фінансово-
промислової групи, відбувається капіталізація 
страхової компанії, яка з часом купує цінні папери 
підприємства і стає його власником 
(співвласником). Таку схему часто використовують 
банки й страхові компанії, які утворюють 
фінансову групу для купівлі підприємств 

 *Джерело систематизовано автором на основі [6]. 

Отже, в Україні страхування фінансових ризиків використовується 

більшою мірою з метою оптимізації оподаткування й вивозу капіталу за 

кордон. Щоб знати, чи займається страховик тіньовим страхуванням, необхідно 

проаналізувати: динаміку страхових виплат (страхові виплати менші 20 % 

страхових платежів), обсяг страхових платежів зі страхування фінансових 

ризиків (великий обсяг свідчить про тінізацію), показники з обсягу перестраху 

вальних операцій (високі показники – застосування "нереального 

страхування"). В основі ризику в підприємницькій діяльності полягає вірогідна 
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природа діяльності на ринку і невизначеність ситуації при її здійсненні. Крім 

того, слід враховувати, що ризик виявляється при здійсненні якого-небудь виду 

підприємницької діяльності, тобто він виникає в процесі дії, а не бездіяльності 
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту розвитку об’єднаних 

територіальних громад в Україні. Проаналізовано динаміку формування 

об’єднаних територіальних громад, розвиток законодавчо-нормативного та 

інституційного забезпечення реалізації реформи територіальної організації 

влади на засадах децентралізації.  Досліджено стуктуру доходів та видатків 

ОТГ за 2017 рік у Вінницькій області. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, адміністративно-територіальна 

реформа, територіальна громада, об’єднання територіальних громад, органи 

місцевого самоврядування. 

Підвищення рівня соціально-економічного розвитку є вагомим завданням 

державної регіональної політики. Однією із найбільш ефективних реформ на 

сьогодні є реформа децентралізації, яка передбачає процес добровільного 

об'єднання територіальних громад відповідно до європейського досвіду. 

Дослідження тенденцій та оцінка стану реалізації процесу об'єднання 

територіальних громад є актуальними з точки зору незавершеності реформи та 

необхідності підвищення рівня мотивації необ'єднаних громад до посилення їх 

фінансової та адміністративної спроможності шляхом створення ОТГ. 

Метою статті є розкриття теоретичних та практичних засад реалізації 

адміністративно-територіальної реформи в Україні та її впливу на бюджетну 

децентралізацію. 

Питанням децентралізації  в Україні присвячено велику кількість робіт як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, питання децентралізації 

висвітлено в роботах таких науковців, як О. Бевзюк, Г. Даудова, В. Мамонова, 

В. Пальчук, Т. Таукешева, Е. Юрій, І.Чугунов та ін. 
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Актуальність теми: в Україні постало вагоме завдання підвищити рівень 

економіки та соціальний рівень населення. Для цього уряд України вирішив 

запровадити реформу місцевого самоврядування – децентралізацію. Реформа 

децентралізації отримала доволі широку підтримку громадськості та 

експертного середовища України. Тема є надзвичайно актуальною, адже зараз 

Україна перебуваємо  в процесі реформування бюджетної системи і ми є 

свідками цього.  

У системі місцевих фінансів особливу роль відіграє місцеве 

самоврядування. Як в унітарних, так і в федеративних державах фінанси 

місцевого самоврядування є однією з форм і складовою фінансів місцевих 

органів влади.  

У кожній країні є значні особливості в організації територіальних 

колективів. Територіальні колективи мають різні назви. В Італії, Бельгії, Швеції 

– це комуна, в Німеччині – община, у Франції – комуна, департамент, регіон, у 

Польщі – гміна. В Україні вперше в офіційних документах термін 

територіальний колектив використано в Конституційному договорі між 

Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України», укладеному 

8 червня 1995 року.  

Кожна реформа потребує своїх виконавців та їх глибокого розуміння суті 

реформування. Без цього будь-яка, навіть найліпше підготовлена, реформа 

приречена на провал. 

Урядом 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

(розпорядження КМУ №333-р від 01.04.2014) [7]. та затверджено План заходів з 

її реалізації (розпорядження КМУ №591-р від 18.06.2014). [8] 

Відповідно до цього плану було внесено зміни до Бюджетного та 

Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап бюджетної 

децентралізації. Так, зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для 
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стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через 

механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом. У разі об’єднання такі громади наділяються 

повноваженнями та ресурсами, як і у міст обласного значення. Натомість, 

територіальні громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залишаються 

осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих 

державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, 

містах районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання 

територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на 

якісно новий рівень. 

Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, а Урядом для 

забезпечення його реалізації затверджено Методику формування спроможних 

територіальних громад (постанова КМУ від 08.04.2015 №214 ). [6] Саме ці акти 

визначають, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того, щоб вони 

стали спроможними. 

Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення 

його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати 

питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад 

більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. 

Перш за все мова йде про зарахування до їхніх бюджетів 60% податку з 

доходів фізичних осіб. З додаткових ресурсів у ході реформи місцеві ради 

отримують власний земельний податок, ставки якого на своїй території кожна 

рада встановлюватиме самостійно. При цьому, до юрисдикції кожної ради 

передаються всі землі відповідної громади, в тому числі й за межами населених 

пунктів. Також запроваджується обов’язковий, у країнах зі спроможним 

місцевим самоврядуванням, місцевий податок на нерухоме майно. Рішення про 

його запровадження та про його ставки кожна місцева рада теж приймає 

самостійно. Крім того, за бюджетами місцевого самоврядування залишаються 

такі джерела доходів, як раніше закріплені місцеві податки і збори. 
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Однак, навіть наділення цими ресурсами переважної більшості наявних 

дрібних територіальних громад їхньої спроможності не забезпечить. Надмірна 

частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на утримання 

управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів місцевого розвитку 

коштів не вистачатиме. Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи 

позитивний як європейський, так і власний історичний досвід, передбачає 

об’єднання (укрупнення) територіальних громад. 

При цьому за рахунок коштів платників податків утримуватиметься одна 

рада, один голова, один виконком, а не декілька, що збереже кошти для 

реальних справ. З більшої території до місцевого бюджету можна зібрати значно 

більші податкові обсяги. Це дозволить місцевим радам об’єднаних громад вже в 

найближчому майбутньому забезпечити додатковими робочими місцями їх 

жителів та значно покращити стан населених пунктів, а значить, і якість життя 

громадян. 

Розподіл повноважень згідно з принципом субсидіарності. Це один з 

головних принципів децентралізації, відповідно до якого найбільше 

повноважень мають мати ті органи влади, які є найближчими до людей, і на 

рівні яких вирішення завдань та надання послуг є найбільш ефективним та 

найменш ресурсовитратним. Концепцією передбачено закріплення за 

громадами (села, селища, міста) найбільшого переліку повноважень. 

Органи місцевого самоврядування отримають необхідні кадрові, фінансові 

ресурси та інфраструктурний потенціал для належного виконання повноважень. 

Слід зазначити, що об’єднані відповідно до Закону та Перспективного 

плану громади отримають весь спектр повноважень, що їх наразі мають міста 

обласного значення. Докладніше перелік видаткових повноважень об’єднаних 

громад визначено в ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України. Крім того, в 

об’єднаних громадах мешканці мають бути забезпечені послугами, що 

надаються органами державної влади. 

Змінами до Податкового кодексу зроблено перший крок до запровадження 

повсюдності місцевого самоврядування. Передбачено, що органи місцевого 
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самоврядування встановлюють ставки та пільги по платі за землю не тільки в 

межах, а й за межами населених пунктів. У перспективі органи місцевого 

самоврядування об’єднаних громад отримають виключні повноваження щодо 

розпоряджання, володіння і користування земельними ділянками в межах своєї 

юрисдикції (як у межах, так і за межами населених пунктів). 

Відповідно до законодавства України об’єднані громади мають прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

В Україні станом на 01.01.2018  створено 665 об'єднані територіальні 

громади. 

Проводячи моніторинг видатків місцевих бюджетів слід більш детально 

зупинитися на актуальній темі, яка стрімко набирає обертів в розвитку на 

теренах Вінницької області і всієї України – об’єднані територіальні громади 

(далі - ОТГ). 

У відповідності до вимог Закону України від 05.02.2015 № 157-VIII cтаном 

на 01.01.2018 у Вінницькій області проведено вибори та утворено 34 ОТГ. 

Процедура утворення ОТГ розпочата в 2015 році з утворенням 2 ОТГ 

(Калинівська та Студенянська). З 34 утворених ОТГ 21 громада функціонувала 

та в повній мірі пройшла процедуру реєстрації та мала прямі відносини з 

державним бюджетом. По Якушинецькій, Кункській, Мурафській, Шляхівській, 

Лука-Мелешківській, Брацлавській, Новогребельській, Іванівській, 

Краснопільській, Глуховецькій, Староприлуцькій, Росошанській, Гніванській 

радах, де було проведено вибори та прийнято рішення про об’єднання, 

процедура реєстрації новостворених ОТГ та виведення відповідних бюджетів в 

статус ОТГ тривала до завершення 2017 року. 

Протягом 2017 року в області відбулося об’єднання 34 бюджетів та 

створення 13 ОТГ, у тому числі 4 громади було створено на базі сільських 

бюджетів суміжних районів, а саме: 

Гніванська міська ОТГ за рахунок Демидівського сільського бюджету 

Жмеринського району; 

Росошанська сільська ОТГ за рахунок Очитківського сільського бюджету 
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Оратівського району; 

Краснопільська сільська ОТГ  за рахунок Кивачівського, Тополівського 

сільських бюджетів Теплицького району; 

Лука-Мелешківська сільська ОТГ за рахунок Яришівського сільського 

бюджету Тиврівського району. 

У зв’язку з такими подіями в порівняні з початком 2015 року структура 

бюджетів області різко змінилася(таблиця1). 

Таблиця 1 –  Структура місцевих бюджетів Вінницької області (шт) 

Назва бюджетів К-сть бюджетів 
станом на 01.01.2015 

К-сть бюджетів станом 
на 01.01.2018 

Сільські 661 574 
Селищні 28 19 
Районні 27 27 

Міста районного 
значення 12 6 
Міста обласного 
значення 6 6 

Обласний 1 1 
ОТГ 0 34 
Всього 735 667 

Так, станом на 01.01.2015 в області функціонувало та знаходилося на 

обслуговуванні в органах казначейства 735 бюджетів, з них: 661 сільський 

бюджет; 28 селищних бюджетів; 27 районних бюджетів; 12 бюджетів міст 

районного значення; 6 бюджетів міст обласного значення та 1 обласний 

бюджет. 

Станом на 01.01.2018 у зв’язку з проведенням виборів та утворення ОТГ 

скороченням бюджетів сіл, селищ, та міських бюджетів загальна кількість 

бюджетів складає 667 одиниці, у зв’язку з чим структура бюджетів області має 

наступний вигляд: 574 сільських бюджетів; 19 селищних бюджет; 27 районних 

бюджетів; 34 бюджети ОТГ; 6 бюджетів міст районного значення; 6 бюджетів 

міст обласного значення та 1 обласний бюджет. При цьому кількість бюджетів 

по Вінницькій області зменшилася в порівняні з 01.01.2015 року на 

93 бюджети.  
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Найбільша кількість бюджетів, що разом вирішили об’єднатися – 

8 бюджетів – Іллінецька ОТГ. 

Обслуговування ОТГ на сьогоднішній день проводиться у 

18 територіальних управліннях казначейства області. Найбільша кількість ОТГ 

на сьогоднішній день утворено в Немирівському районі – 6 ОТГ. 

В мережі ОТГ, які функціонували протягом 2017 року, знаходилося 

113 установ, в тому числі виведено окремо 5 фінансових органів, 11 органів 

освіти та 1 орган культури.  

Так, фінансові управління за КВК 75 створено в Дашівському, 

Іллінецькому, Немирівському, Тульчинському, Калинівському ОТГ. 

Органи управління освітою КВК 10 створено: як управління - Іллінецькій 

ОТГ; як відділи - Дашівській, Немирівській, Вороновицькій, Вапнярській, 

Шпиківській, Хижинецькій, Жданівській,Тульчинській,  Калинівській ОТГ 

та по КВК 01 Томашпільській ОТГ. 

Орган культури утворено по КВК 24, а саме, відділ культури та туризму - 

Тульчинська ОТГ. 

Доходна частина ОТГ Вінницької області формується за рахунок податків 

та зборів, що справляються суб’єктами господарювання відповідно до чинного 

законодавства та субвенцій з державного бюджету, міжбюджетних трансфертів 

з інших місцевих бюджетів(рисунок1).  

 
Рисунок 1 – Структура доходної частини ОТГ Вінницької області  

за 2017 рік (тис. грн.) 
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Так, загальна сума доходів ОТГ Вінницької області за 2017 рік становить 
1 058 184,3тис. грн в т.ч. прямі трансферти з державного бюджету 47,9% в сумі 
487 199,4 тис. грн., а саме субвенції: освітня – 247 194,2 тис.грн., медична – 
129 881,4 тис.грн., та субвенція на формування інфраструктури – 
45 705,6 тис.грн., субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів,  яка 
спрямовується 7 ОТГ (Іллінецька – 2 836,7 тис.грн., Дашівська – 
2 103,3 тис.грн., Немирівська – 10 610,8 тис.грн., Оратівська – 3 904,7 тис.грн., 

Калинівська – 1 820,0 тис.грн., Северинівська – 109,4 тис.грн., Ситковецька – 
55,0 тис.грн.) на загальну суму 21 439,9 тис.грн., базова дотація 
20 083,1 тис.грн., додаткова дотація 60 624,7 тис.гривень. 

В загальній вищезазначеній сумі надходжень до бюджетів податки, що 
наповнюють останні, складають 52,1%, де найбільша частка припадає по 
податку на доходи фізичних осіб – 355 465,7 тис.грн. – 32,44%, єдиному 
податку – 89 426,5 тис.грн. – 8,1%, акцизному податку – 43 988,4 тис.грн. – 
4,0%. 

У зв’язку з запровадженням на рівні місцевих бюджетів з 01.01.2017 року 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(далі ТПКВК МБ) стає доступним для аналізу галузевий розподіл видатків 
місцевих бюджетів. 

Так, на 2017 рік відповідно до рішень прийнятих в ОТГ передбачено 
видатків по бюджетах на загальну суму 892 090,5 тис.грн.  

Фінансуються та утримуються відповідно до програм наступні галузі 
бюджетів: 

Державне управління /Органи місцевого самоврядування/ 0170 та 0180. 
Загальна сума передбачених видатків на дану галузь 99 244,6 тис.грн або 11,1% 
від загальної суми передбачених видатків бюджетів.  

Так, за ТПКВК МБ – 0170 йде утримання керівного органу ОТГ міської, 
сільської, селищної рад, а саме, організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення їх діяльності, яке складає 98 978,4 тис.грн, 

та за ТПКВК МБ 0180 утримання 5 фінансових управлінь, 5 відділів освіти 
(Томашпільської, Хижинецької, Вапнярської, Тульчинської, Немирівської ОТГ) 
та відділу культури Тульчинської ОТГ, що складає 4 970,3 тис.гривень.  
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Слід зазначити, що обсяг спрямування коштів окремими ОТГ на заробітну 
плату доволі значний. Так, найбільше передбачено на заробітну плату за 
ТПКВК МБ – 0170 по Іллінецькій ОТГ – 8 391,7 тис.грн, Немирівській ОТГ – 
7 996,0 тис.грн.  

По оперативній інформації середня заробітна плата складає : по 
Іллінецькій ОТГ (штатна чисельність, яка утримується по 0170 орієнтовно 
70 одиниць) – 9,9 тис.грн.; по Барській та Тульчинській ОТГ 6,8 тис.грн. та 
7,5 тис. грн. відповідно. 

Крім свого утримання ОТГ передбачено кошти за наступними 
напрямками(рисунок2).  

 
Рисунок 2 – Структура видатків ОТГ Вінницької області 

за 2017 рік  (тис. грн.) 
За галуззю «Освіта» передбачено бюджетних призначень за 11 

програмними напрямками на загальну суму 377 393 тис.гривень.  
За галуззю «Охорона здоров'я» передбачено бюджетних призначень по 8  

ОТГ за 5 програмними напрямками на загальну суму 39 156 тис.грн. в тому 
числі по Іллінецькій, Северинівській, Калинівській, Немирівській, 
Студенянській, Томашпільській, Вапнярській, Дашівській ОТГ. 

За галуззю «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено 
бюджетних призначень за 7 програмними напрямками на загальну суму 
10 289 тис.гривень.  

За галуззю «Культура і мистецтво» передбачено бюджетних призначень за 
5 програмними напрямками на загальну суму 29 277 тис.гривень.  
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За галуззю «Фiзична культура i спорт» передбачено бюджетних 

призначень за 5 програмними напрямками на загальну суму 5 324 тис.гривень.  

Отже, є фінансова мотивація і логіка для об’єднань, і це є базисом 

добровільності. Держава не примушує об’єднуватись - вона відкриває 

можливості для того, щоб громади могли більше отримувати доходів і 

відповідно на свій розсуд більше розпоряджатися видатками по місцевим 

бюджетам. 

Тож, основна ідея об’єднання територіальних громад – це регіональний 

розвиток: які повноваження набудуть територіальні громади, і яка від цього 

буде економічна ефективність. Конституція України повинна надати ці 

повноваження, а законні інструменти, які отримають на місцях, дадуть 

можливість реалізувати свої нові повноваження. І головна рушійна сила – 

фінансова децентралізація. Якщо громада розумітиме, що вона має 

повноваження і фінансову базу на виконання цих повноважень, вона буде 

розвиватись. 

Процес децентралізації влади є складним та складається з багатьох 

елементів. Окремі з них – бюджетна децентралізація, податкова 

децентралізація, можливість передачі повноважень на рівень громад та 

формування незалежних бюджетів цих громад на сьогодні вже прописані в 

нормативних документах у вигляді Законів та Постанов КМУ. В той же час, 

попереду ще досить складний процес узгодження інших аспектів 

децентралізації та внесення необхідних змін до відповідних підзаконних актів, 

які мають забезпечити неухильне виконання реформ. 

Можна вважати, що юридичний старт реформи відбувся. Тепер необхідно 

забезпечити інституційну та інформаційну спроможність реформи. Для цього 

слід залучити, як українські так і міжнародні ресурси, але під єдиною 

координацією. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ФОРМА БЮДЖЕТНОГО 
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Досліджено сучасний стан міжбюджетних відносин в Україні. Підкреслено їх 

значимість для забезпечення фінансової стабільності місцевого 
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державного фінансування, грошей і кредиту. 
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У бюджетній системі будь-якої країни, незалежно від ступеня її 
децентралізації та моделі самої системи, постійно виникають відносини між 
бюджетами різних рівнів, які є важливою складовою бюджетного процесу. 
Проблематика розробки дієвого механізму мобілізації та перерозподілу 
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фінансових ресурсів у бюджетній системі країни між різними її ланками, між 
різними видами та рівнями органів влади в державі, а також між окремими 
територіями є надзвичайно важливим і складним завданням.  

Основна мета побудови такого механізму - забезпечення сталого, 
рівномірного та гармонійного розвитку регіонів зокрема та країни загалом. 
Відтак концентрація державою фінансових ресурсів на різних рівнях 
господарювання й управління призначена задовольняти населення суспільними 

благами. При цьому більша частина загальнодержавних суспільних видатків 
здебільшого має соціальне призначення та концентрується переважно на 
локальному рівні. 

У зв'язку з цим теоретичного та практичного значення набувають 
дослідження формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного 
регулювання та розробки методологічних підходів щодо удосконалення 
бюджетного прогнозування як вагомої складової системи перспективного 
планування фінансового та економічного розвитку територій. 

Метою роботи є дослідження економічного змісту поняття «міжбюджетні 
відносини» та визначення їх ролі у фінансовому забезпеченні функціонування 
економічної системи, аналіз сучасного їх стану та визначення напрямів 
удосконалення міжбюджетних трансфертів в Україні. 

Проблеми місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, основи їх 
організації, регулювання та фінансове вирівнювання, питання зміцнення 
фінансової незалежності місцевих органів влади та розвитку системи 
міжбюджетних трансфертів в Україні та інших країнах займають чільне місце у 
працях: Зубріліної В.В.[2], Лук'яненка І.Г.[3], Макогоненка В.Д.[4],      
Сидоровича М.[3], Рябушки Л.Б.[5], Степанової В.О.[6], Цимбаленка Я.В.[7], 
Ластовини Ю.В.[5] та інші. 

Проблематика міжбюджетних відносин в системі державного регулювання 
економіки охоплює питання фінансової діяльності держави, фінансового 
забезпечення функціонування місцевого самоврядування, державного 
управління економікою у цілому та реалізації політики регіонального розвитку 
зокрема. 
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 Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування є 

складовою механізму державного управління, при якому забезпечується рух 

грошових коштів. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування 

організовують та здійснюють розподіл та використання грошових фондів. 

Місцеві бюджети відображають сукупність розподільчих і перерозподільчих 

відносин щодо формування та використання територіального централізованого 

фонду грошових коштів відповідно до законодавства та реалізують соціальну 

функцію держави. На макроекономічному рівні система міжбюджетних 

відносин впливає на темпи економічного зростання та стабільність надходжень 

до бюджетів. На мікроекономічному рівні міжбюджетні відносини визначають 

ефективність використання місцевих ресурсів, якість та обсяг надання 

адміністративних та соціальних послуг, ефективність інвестиційного клімату в 

регіонах, створюють умови для розвитку підприємництва [3]. 

В економічній теорії трансферти розглядають як інструмент фінансових 

відносин між основними економічними суб'єктами:  

- між окремими домогосподарствами;  

- між окремими фірмами;  

- між домогосподарствами та фірмами;  

- між домогосподарствами, фірмами з одного боку та державою з іншого; 

- між суб'єктами сектору державного управління. 

Трансферти є однією з форм фінансування соціально-економічного 

розвитку та механізмом його регулювання. Відповідно до Бюджетного кодексу 

України міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно й безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого. 

Вони поділяються на чотири види: 

1. базову дотацію - трансферт, що надається з державного бюджету 

місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій;  

2. субвенції; 
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3. реверсну дотацію - кошти, що передаються до державного бюджету 

з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій);  

4. додаткові дотації [1]. 

Обсяги міжбюджетних трансфертів щорічно затверджуються законом про 

держбюджет і надаються місцевим бюджетам, які мають взаємовідносини з 

держбюджетом – обласні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети 

об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, районні бюджети.  

Міжбюджетний трансферт зумовлений тим, що державний 

міжсекторальний трансферт йде до його отримувача часто не прямо, а через 

місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, що 

обумовлює відображення державних трансфертів у вигляді міжбюдетних 

трасфертів. 

Слід зазначити, що в останні роки для України характерними стали 

масштабні наслідки централізованості місцевих фінансів, зменшення 

фінансової автономії органів місцевого самоврядування та зростання 

дотаційності місцевих бюджетів. Усе це спричиняє проблеми функціонування 

місцевого самоврядування, реалізації регіональної політики та бюджетної 

безпеки у цілому.  

Отже, важливими питаннями є розроблення та реалізація державної 

регіональної політики, спрямованої на зменшення територіальної асиметрії в 

соціально-економічному розвитку і забезпечення формування такої фінансової 

спроможності органів місцевого самоврядування, яка б створювала можливості 

для їх сталого розвитку. Одним із фінансових методів державного регулювання 

соціально-економічного розвитку окремих територій є регулювання 

міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти в Україні є основною 

формою реалізації міжбюджетних відносин і спрямовані на збалансування та 

вирівнювання фінансової спроможності відповідних бюджетів [4, с.22]. 
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Негативна тенденція до надмірної централізації доходів у державному 

бюджеті, високий рівень централізації доходів та передача місцевим бюджетам 

у формі трансфертів зумовлює великі масштаби внутрішньобюджетного 

перерозподілу коштів. Висока частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів 

не створює зацікавленості в розв’язанні завдань місцевого значення, виконанні 

власних повноважень органами місцевого самоврядування. 

Структура бюджетної системи України потребує зміни фінансової основи 

державного та місцевих бюджетів, і розуміння того, що усі ці зміни вимагають 

волі політичної еліти країни. Питання міжбюджетних відносин необхідно 

вирішувати через створення зваженої системи розподілу повноважень між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, через 

ефективні механізми формування місцевих бюджетів. Головними зaгpoзами 

безпеці нaцioнaльнoї eкoнoмiки в бюджeтнiй cфepi є нepiвнoмipний poзпoдiл 

тpaнcфepтiв, щo нaдaєтьcя мicцeвим бюджeтaм з дepжaвнoгo бюджeтy, та 

зpocтaння зaгaльнoгo oбcягy дepжaвнoгo бopгy, ocoбливo зoвнiшньoго. 

Можна виділити найбільш проблемні питання практичної організації 

міжбюджетних відносин в контексті підтримки ефективного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів:  

- вплив на процес розподілу міжбюджетних трансфертів позаекономічних 

чинників, в тому числі політичних;  

- фрагментарність методичних підходів до визначення обсягу трансфертів 

(в тому числі тих, що спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів);  

- недостатність наукового обґрунтування методології прийняття 

управлінських рішень щодо нарахування інвестиційних субвенцій, висока 

суб’єктивність вказаного процесу;  

- недостатнє обґрунтування системи мотиваторів, спрямованих на 

розширення дохідної бази місцевих бюджетів, що може призвести до 

зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів;  

- відсутність практики корегування обсягів трансфертів з фактичним 

обсягом та якістю суспільних послуг, що надаються місцевими органами влади;  
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- відсутність практики корегування обсягів дотацій вирівнювання з 

основними показниками соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць [6, с.116-117]. 

За допомогою міжбюджетних трансфертів вирішується ціла низка 

проблем, серед яких: 

- розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між виконавчою 

державною владою і місцевим самоврядуванням;  

- забезпечення місцевих бюджетів дохідними джерелами для виконання 

власних і делегованих повноважень;  

- перерозподіл через державний бюджет фінансових ресурсів від багатших 

у фінансовому розумінні бюджетів до бідних; 

- формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у мобілізації доходів;  

- використання у процесі виконання бюджетів різних форм і методів 

взаємодії між державним бюджетом і місцевими бюджетами [7, с.123-124]. 

Основною проблемою міжбюджетних трансфертів є те, що місцеві 

бюджети є залежними від державного бюджету. Збільшення доходів на 

місцевому рівні не мотивує їх до діяльності, а, навпаки, істотно знижує їхню 

самостійність та стабільність. Тому для зниження рівня фінансової залежності 

місцевих бюджетів потрібно забезпечити формування доходів місцевих 

бюджетів з урахуванням теpиторіальної приналежності податків. У такому разі 

жителі кожного регіону будуть зацікавлені платити вищi податки з метою 

отримання якісніших послуг.  

З метою підвищення контролю за використанням переданих з Державного 

бюджету України коштів у структурі трансфертів має зрости питома вага 

субвенцій як цільових коштів, використання яких спрямоване на фінансування 

конкретних об’єктів. У деяких випадках сума коштів, що вилучається з 

бюджетів-донорів, є несумісною з їх сумою у формуванні трансфертної 

складової доходів державного бюджету. Тому формульний підхід підрахування 

трансфертів містить у собі дискримінаційний механізм вирівнювання. Сучасна 
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нормативна система міжбюджетних відносин характеризується відсутністю 

чіткого законодавчо закріпленого розподілу функціональних повноважень між 

органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Міжбюджетні трансферти в Україні є однією з важливих складових 

бюджетного регулювання, важливим інструментом удосконалення фінансових 

відносин між центральними та місцевими органами влади, визначальним 

чинником економічної стабільності в країні. 

Державна регіональна та бюджетна політика через систему трансфертів на 

нині зводиться до вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. На 

сучасному етапі проводиться динамічний процес децентралізації місцевого 

самоврядування, через що доходи місцевих бюджетів стрімко зростають, що 

позитивно впливає на державний бюджет. Отже, частка міжбюджетних 

трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів зменшується, що означає: 

- забезпечення стійкого економічного зростання регіонів за рахунок 

оптимального використання бюджетно-податкового потенціалу;  

- зростання якості життя населення, соціального захисту і високого рівня 

бюджетного забезпечення територіальних спільнот;  

- зміцнення адміністративно-територіальної цілісності країни;  

- підвищення політичної відповідальності та прозорості управлінських 

рішень;  

- результативність функціонування інституту місцевого самоврядування       

[5, с.95]. 

Таким чином, міжбюджетні трансферти відіграють важливу роль у 

стимулюванні розвитку місцевих бюджетів та створенні умов для збільшення 

доходів органів місцевого самоврядування. Якщо доходи місцевих бюджетів 

збільшуються, то, відповідно, поповнюється державний бюджет, тому держава 

як вищий орган управління фінансовими ресурсами повинна забезпечувати 

місцеві бюджети дохідними джерелами для виконання як власних, так і 

делегованих повноважень.  
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Чинна модель організації міжбюджетних відносин у контексті розвитку 

місцевого самоврядування в Україні потребує подальшого реформування в 

напрямках зменшення залежності місцевих бюджетів від трансфертів з 

державного бюджету, укріплення їх власної дохідної бази, розроблення дієвого 

механізму стимулювання розвитку регіонів. 
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ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПИЄМСТВА  

В статті розглянуто визначення грошового потоку. Розглянуто погляди 

зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів щодо сутності поняття 

планування грошових потоків підприємства.  

Ключові слова: грошові потоки, планування грошових потоків, процес 

планування грошових потоків, фінансова діяльність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сьогодні, в умовах значної нестабільність ринкових 

умов, перед вітчизняними підприємствами постає необхідність пошуку шляхів 

ефективного фінансового управління. Один з таких напрямів – управління 

надходженням та витрачанням грошових коштів, тобто їх грошовими потоками. 

Важливе місце в загальному управлінні грошовими потоками посідає їх 

планування. Тому для реалізації цієї функції менеджменту необхідним є 

визначення сутності поняття планування грошових потоків підприємства. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів планування надходжень 

та витрачання грошових коштів у процесі фінансової діяльності підприємства. 

Процес планування грошових потоків підприємства досліджували такі 

науковці, як: Р. Рейдер, П.Б.Хейлер, М. Еванс, Дж. Лорей, І. О. Бланк, 

Г. Г Кірейцев, В. В. Ковальов, В.В.Бочаров, В. Є. Леонтьєв, А. М. Поддєрьогін, 

Г. В. Ситник та Л.О. Лігоненко та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Грошовий потік підприємства є 

сукупністю розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, які 

створюються його господарською діяльністю. 

Сучасною науковою школою ще не сформовано єдиної теоретичної бази, 

яка б охоплювала весь комплекс питань управління грошовими потоками 
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підприємства. В економічній літературі учені приділяють увагу проблемі 

регулювання грошових потоків переважно з позицій управління грошовими  

коштами, ліквідністю, фінансовою стійкістю. 

Як самостійний об’єкт аналізу та управління грошові потоки фахівцями 

практично не розглядаються. 

Аналіз фінансово-економічної літератури дав змогу встановити, що 

вітчизняні та закордонні вчені по-різному трактують визначення поняття 

«грошові потоки підприємства», внаслідок чого по-різному підходять до 

управління ним, що видно із табл. 1 

Таблиця 1 – Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці 
№ п/п Автор  Зміст терміну «грошові потоки»  

1 І.А. Бланк [1] Сукупність розподілених надходжень і виплат грошових 
коштів за окремими інтервалами періоду часу, що 

розглядається, генерованих його господарською діяльністю, 
рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику і ліквідності 

2 Ю. Бригхем [2] Фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи 
витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду 

3 Ф.Ф. Бутинець [3] 
 

Найважливіший самостійний об’єкт фінансового аналізу, 
який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємств 
4 А.Г. Завгородній 

[4] 
Надходження (додатний грошовий потік) і витрачання 

(від’ємний грошовий потік) коштів у процесі здійснення 
господарської діяльності підприємства 

5 Г.Г. Кірейцев [5] Є одним із ключових моментів оптимального 
співвідношення між ліквідністю та прибутковістю 

6 Є.В. Мних [6] Сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, 
які генеруються його господарською діяльністю 

7 А.М. Поддерьогін 
[7] 

Сукупність послідовно розподілених у часі подій, які 
пов’язані з фак- том зміни власника грошових коштів у 

зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між 
економічними агентами 

Отже, можна підсумувати, що грошові потоки є багатоплановою 

економічною категорією, що включає в себе різні його види. 

Ефективне управління грошовими потоками дає змогу підприємству 

реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити високий рівень 

оборотності капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь фінансової 

рівноваги та отримати додатковий прибуток, а також сприяє формуванню 

додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. 
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Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою 

загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дає змогу 

вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковано 

його головній меті. 

Вагоме місце в загальному управлінні грошовими потоками посідає їх 

планування. 

Планування грошових потоків підприємства дозволяє оцінити його 

загальний фінансовий стан, можливості та наявність ресурсів для розвитку і 

відповідно встановити необхідність у фінансуванні. 

Планування грошових потоків дає можливість дізнатися, за рахунок якої 

діяльності організація отримує грошові кошти і чи здатна вона стабільно 

отримувати грошові кошти від поточної діяльності; наскільки підприємство 

залежить від позикових джерел фінансування; коли виникають касові розриви і 

за рахунок чого вони можуть бути покриті, коли і на яких умовах можуть бути 

залучені позикові ресурси. 

Призначенням фінансового планування грошових потоків є вирішення 

таких основних завдань: 

– забезпечення підприємства грошовими ресурсами, необхідними для його 

нормальної господарської діяльності, включаючи розширене відтворення 

основних засобів підприємства, формування обігових коштів, матеріальне 

стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників; 

– виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та 

спрямування їх на підвищення ефективності виробництва; 

– забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин 

підприємства з іншими підприємствами–постачальниками матеріальних 

ресурсів, бюджетом та банками; 

– здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства та за утворенням й використанням грошових ресурсів. 
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Необхідність планування грошових потоків обумовлена їх особливостями, 

зокрема несинхронністю платежів, неспівставністю надходжень з потребою в 

платежах, нерегулярністю надходження грошових коштів. 

Недостатня увага до планування грошових потоків призводить до 

погіршення платоспроможності, порушення строків виплат у зв’язку з 

наявністю постійних касових розривів, які не прогнозуються, погіршення 

взаємовідносин з контрагентами, необґрунтованого використання позикових 

ресурсів, у разі неможливості оплати постачальникам, ризику припинення 

поставок товару, як наслідок паралізації роботи підприємства, не виконання 

договірних умов з клієнтами і подальша їх втрата тощо. 

В загальному розумінні, планування розглядається як важливий напрям 

діяльності підприємства, воно є безперервним процесом, включає послідовність 

окремих етапів, спрямоване на ефективне використання наявного потенціалу 

підприємства та досягнення встановлених цілей. 

А. М. Поддєрьогін виділяє наступні етапи планування грошових потоків: 

- визначення та обґрунтування основних цілей та завдань планування та 

прогнозування грошових потоків суб’єкта господарювання; 

- визначення критеріїв прийняття управлінських фінансових рішень щодо 

прогнозування та планування грошових потоків, які генеруються суб’єктом 

господарювання у рамках здійснення його операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності; 

- аналіз основних складових елементів моделі планування та 

прогнозування руху грошових коштів у результаті здійснення господарських 

операцій суб’єктом господарювання; 

- визначення поняття та особливостей використання бюджетування для 

планування та прогнозування грошових потоків; 

- дослідження процедури формування та аналіз основної фінансової 

інформації Звіту про рух грошових коштів (Cash Flow Statement), у тому числі 

аналіз первинної фінансової інформації формування Звіту та зміст основних 

його статей [7, с. 335]. 
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Такий підхід до планування грошових потоків, з одного боку, розширено 

врахуванням необхідності планування в ув’язці з основними завданнями та 

цілями підприємства, проте наявною є певна непослідовність у здійсненні 

етапів планування. Зокрема етап визначення поняття та особливостей 

використання бюджетування для планування та прогнозування грошових 

потоків, на наш погляд, викликає сумнів, оскільки здійснювати планування слід 

володіючи уявленням про основні методи та інструменти планування. Також 

відсутнє чітке відокремлення власне процесу планування і подальшого 

супроводження його здійснення, тому такий підхід, на наш погляд, не повністю 

розкриває особливості та повноту процесу планування грошових потоків. 

Таким чином, процес планування грошових потоків — це цикл із прямим 

(від розробки стратегії до складання тактичних планів і контролю за їхнім 

виконанням) і зворотним (від оцінки результатів виконання до коригування 

планів) зв’язками. Кінцевим результатом процесу планування є розроблена 

система довгострокових, поточних і оперативних планів надходження, 

витрачання грошових коштів та приросту грошових потоків для забезпечення 

ліквідності, платоспроможності підприємства у визначеному періоді.  

Планування грошових потоків включає визначення стратегічних і 

тактичних цілей як формалізованих показників основних параметрів діяльності  

підприємства в цілому, його підрозділів і філій, які мають бути забезпечені 

фінансовими ресурсами до кінця планового періоду. Процес планування є 

трудомістким. Він вимагає значних зусиль усіх фахівців і менеджерів  

підприємства задля ефективної організації грошових потоків. Тільки за цих 

умов можна досягти тактичних цілей для забезпечення конкретної стратегічної 

мети діяльності підприємства 

Висновки. Отже, грошові потоки підприємств відіграють значну роль у 

процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво 

вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні 

умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та 

роз ширення власного господарства, збільшення власного капіталу та 
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забезпечення платоспроможності підприємств. Досягнути позитивних 

результатів можливо за рахунок побудови якісної системи управління 

грошовими ресурсами на підприємствах як процесу прийняття ефективних 

управлінських рішень, що поєднують у собі досвід професіоналів та певні 

умови, що складаються в конкретний момент часу, потребують вирішення 

оперативних і стратегічних завдань. 

Процес планування грошових потоків є багатоаспектним, тому відповідно 

до окремих його складових подальшими напрямами дослідження можуть бути 

питання організації процесу планування грошових потоків, зокрема особливості 

формування інформаційної бази планування грошових потоків, систематизація 

планових показників грошових потоків, організація контролю планування. 
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У статті автором розглянуто теоретичні основи місцевого самоврядування, 
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самоврядування в умовах децентралізації. Досліджено основні негативні 
аспекти, що характеризують сучасну систему фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування. 
Ключові слова: місцеві фінанси, місцеве самоврядування, територіальна 
громада, місцевий бюджет, видатки, доходи. 

Місцеві бюджети є фінансовою основою місцевого самоврядування та 
вирішальним чинником стійкого економічного розвитку регіонів. Підвищення 
рівня самостійності органів місцевої влади, а також забезпечення їх достатнім 
фінансовим ресурсом на виконання власних повноважень є шляхами, які в 
умовах реформування місцевого самоврядування й територіальної організації 
влади покликані забезпечити економічне зростання регіонів, встановити 
оптимальне співвідношення державного та місцевих бюджетів. 

Теоретичні основи місцевого самоврядування у своїх працях розглядали 
В. В. Заблоцький, Ю. Л. Панейко, В. Ф. Погорілко, П. С. Покатаєв, 
О Ф Фрицький, В. М. Шаповал. Проблеми й перспективи місцевого 
самоврядування в сучасній Україні досліджували Б. П. Андресюк, 
В М Бесчастний, В. І. Борденюк, І. О. Дєгтярьова, Ю. В. Делія, О. Г. Мордвінов, 
Л. О. Савенко, В. А. Устименко, Г. В. Чапала.  

Набуття Україною незалежності дало новий поштовх до розвитку 
інституту місцевого самоврядування. Починаючи з 1992 р., було ухвалено цілу 
низку законодавчих документів і прийнято Конституцію України (28 червня 
1996 р.). Доцільно відзначити, що підхід стосовно визначення первинного 
суб’єкта місцевого самоврядування, яким відтепер вважалося адміністративне 
утворення, а територіальна громада – є новим. 
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Що стосується України, то формами місцевих фінансів є фінанси 

територіальної громади (комунальні фінанси), фінанси області, міста Києва, 

фінанси міст, фінанси районів (районів у місті), фінанси сіл, фінанси селищ. 

Для створення місцевих фінансів необхідно визначити межі між 

завданнями, які повинна вирішувати центральна влада, і тими завданнями, що 

мають бути вирішені місцевими органами влади. Місцеві фінанси формуються 

як самостійна складова фінансової системи держави. Місцеві фінанси є 

системою формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення повноцінного виконання органами місцевого самоврядування 

покладених на них як власних, так і делегованих функцій та завдань [5]. 

Головним напрямом, перш ніж будувати місцеві фінанси, є завдання, що 

необхідно вирішити центральним органам разом з тими галузями влади, яким 

доручено керувати місцевими фінансами. 

Процес формування місцевих фінансів України, як свідчить практика 

останніх років самостійності нашої держави, супроводжувався рухом фінансів 

згори донизу, тобто переважав дотаційний метод розподілу, від держбюджету 

дотації йшли в місцевий бюджет. А місцевому бюджетові потрібно було 

вирішувати проблеми фінансування: початкової і середньої освіти, охорони 

здоров’я, доріг місцевого значення, ветеринарної допомоги, благоустрою 

населених пунктів, догляду за інвалідами і сиротами, житлово-комунального 

господарства; здійснення житлового будівництва, забезпечення теплом, 

працевлаштування безробітних та їхньої перепідготовки, роботи ритуальних 

служб, збору й утилізації сміття, захисту екології, організації 

землекористування тощо. 

В межах наданої органам місцевої влади компетенції щодо здійснення 

витрат останні поділяють на обов’язкові (що здійснюються місцевими органами 

влади в обов’язковому порядку за переліком, визначеним Бюджетним кодексом 

та іншими нормативно-правовими актами України) та факультативні (виплати, 

що здійснюються на підставі прийнятих рішень органів місцевої влади 

відповідно чинного законодавства). В свою чергу на виконання делегованих 
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повноважень орган, що їх визначає, передає органам місцевого самоврядування 

фінансові ресурси, тим самим компенсуючи витрати. Це положення закріплене 

в Європейській Хартії про місцеве самоврядування й неухильно виконується в 

Україні [3]. 

Важлива poль для фiнaнcувaння coцiaльнoгo poзвитку, peгулювaння 

eкoнoмiки дepжaви, сприяння швидкoму poзвитку pинкoвиx вiднocин, 

зaбeзпeчeння макроекономічної cтaбiльнocтi в eкoнoмiцi нaлeжить бюджeту. 

Вiн є нeвiд’ємнoю частиною pинкoвиx вiднocин i oднoчacнo вaжливим зacoбoм 

peaлiзaцiї державної пoлiтики. 

Питaння дeцeнтpaлiзaцiї бюджeтнoї cиcтeми Укpaїни є тeмoю бaгaтьox 

дocлiджeнь, пpaць тa диcкуciй. Aджe фiнaнcoвa дeцeнтpaлiзaцiя є ocнoвoю 

нeзaлeжнocтi, життєздaтнocтi opгaнiв місцевої влaди, якa дaє їм мoжливocтi 

виpiшувaти вaжливi питaння мicцeвoгo знaчeння. Пpoтe peaлiзaцiя зaкpiплeнoгo 

зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни пpaвa кожної aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльнoї oдиницi 

нa eкoнoмiчну caмocтiйнicть – нeмoжливa бeз нaявнocтi в кoжнoгo opгaну влaди 

влacнoгo бюджeту, пpaвa йoгo cклaдaння, зaтвepджeння i викoнaння бeз 

втpучaння вищиx opгaнiв влaди. Тoбтo, кoжeн opгaн влaди пoвинeн мaти у 

cвoєму poзпopяджeннi обсяг фiнaнcoвиx ресурсів, дocтaтнiй для opгaнiзaцiї 

упpaвлiння eкoнoмiкoю i coцiaльнoю cфepoю нa cвoїй тepитopiї. Пopяд iз цим 

вiн пoвинeн бути нaдiлeний caмocтiйнicтю в упpaвлiннi пoдaткaми тa iншими 

oбoв’язкoвими плaтeжaми, щo нaдxoдять дo вiдпoвiднoгo бюджeту. Наразі, не 

зважаючи на певні зусилля в напрямку децентралізації влади, все ж 

спостерігається жорстка фінансова залежність регіонів країни від центру, 

непрозорість перерозподілу фінансових ресурсів між бюджетами та постійна 

нестача власних коштів місцевих бюджетів на фінансування соціально-

економічних програм. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової 

самостійності та ставить розвиток місцевої економіки й соціальної сфери в 

залежність від можливостей і бажання вищих щаблів органів влади вирішувати 

проблеми, що стосуються певої території районів, міст, селищ і сіл. 

В eкoнoмiчнoму i coцiaльнoму poзвитку peгioну вaгoмa poль вiдвoдитьcя 
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мicцeвим бюджeтaм, адже вoни є джepeлoм фiнaнcувaння зaклaдiв ocвiти, 

культуpи, oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo-

кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx пpoгpaм, витpaт пo 

упopядкувaнню нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx бюджeтiв здiйcнюютьcя 

видaтки нa coцiaльний зaxиcт і coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння 

пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, дoпoмoги ciм’ям з дiтьми, iншим 

мaлoзaбeзпeчeним i нeзaxищeним вepcтвaм нaceлeння. Тому саме місцевим 

бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, 

належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. У них 

зосереджено понад 80% усіх фінансових ресурсів, якими розпоряджаються 

органи місцевого самоврядування [8]. Бюджетами місцевого самоврядування 

визначаються бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань. 

Усього місцевих бюджетів в Україні понад 14 тисяч. Найчисельніша група – це 

сільські, селищні та міські бюджети [1]. 

Єдиного визначення поняття місцевий бюджет не існує, пропонується 

визначення місцевих бюджетів з позиції вирішення соціально-економічних 

проблем регіону. Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені 

для реалізації соціально-економічних завдань територіальних громад і 

забезпечення виконання покладених функцій на органи місцевого 

самоврядування. 

Місцевий бюджет складається з надходжень і видатків на виконання 

повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Дoxoди мicцeвиx бюджeтiв викopиcтoвуютьcя opгaнaми 

мicцeвoї влaди для зaбeзпeчeння пoтoчниx i мaйбутнix зaвдaнь poзвитку peгioну 

[7]. 

Отже, в eкoнoмiчнoму та coцiaльнoму poзвитку peгioну вaгoмa poль 

вiдвoдитьcя мicцeвим бюджeтaм, адже вoни є джepeлoм фiнaнcувaння зaклaдiв 

ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, 

житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx пpoгpaм, 

витpaт пo впopядкувaнню нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx бюджeтiв 
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здiйcнюютьcя видaтки нa coцiaльний зaxиcт і coцiaльнe зaбeзпeчeння 

нaceлeння, утpимaння пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, дoпoмoги 

ciм’ям з дiтьми, iншим мaлoзaбeзпeчeним i нeзaxищeним вepcтвaм нaceлeння. 

Розвиток політичної демократії в державах Співдружності Незалежних 

Держав неминуче супроводжується не тільки надбанням ними справжнього 

суверенітету, самовизначення й господарської самостійності, але й динамічним 

розвитком системи місцевого самоврядування. Фінансовим підґрунтям органів 

місцевого самоврядування є місцеві бюджети. Саме тому їм належить особливе 

місце в бюджетній системі нашої держави. 

Переходячи безпосередньо до аналізу питання, пов’язаного з місцевими 

бюджетами в Україні, необхідно зауважити, що важливість та значущість 

організації місцевих бюджетів призвела до того, що система цих фінансових 

інститутів існує в усіх країнах світу. В той же час, становлення, розвиток і 

функції місцевих бюджетів кожної окремої країни зумовлені наявністю певних 

національних, політичних, економічних, правових та інших чинників. Таким 

чином, визначаючи особливості системи місцевих бюджетів в Україні, 

зазначимо, що основні права, обов’язки та принципи місцевих органів влади 

щодо формування, розподілу й використання фінансових ресурсів 

акумульованих в місцевих бюджетах, передбачені Конституцією України, 

Законом України [6]. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним 

кодексом України та податковим законодавством визначається система та 

гарантії місцевого самоврядування в Україні, а фінансова незалежність 

самоврядування забезпечується місцевими бюджетами, які створюються 

відповідно до бюджетної системи країни. У Конституції України вживається 

поняття місцеві бюджети. Так, ст. 142 Конституції визначає, що матеріальною й 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 
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обласних рад. Необхідно зауважити, що Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» регламентує таке: бюджет місцевого 

самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання 

фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 

місцевого самоврядування. Це ще раз підкреслює важливість цього інституту, 

як основи повноцінного функціонування місцевого самоврядування [6]. У 

Законі України «Про місцеві державні адміністрації» термін місцеві бюджети 

взагалі не застосовується: у п. 1 ст. 18 при визначенні повноважень у галузі 

бюджету та фінансів сказано, що місцева державна адміністрація складає і 

подає на затвердження місцевої ради проект відповідного бюджету та 

забезпечує його виконання (у зв’язку з чим можна вважати, що бюджет може 

бути районним чи обласним) [7]. Із зазначеного можна дійти висновку, що ні 

Конституція України, ні закони не розмежовують поняття бюджети місцевого 

самоврядування й місцеві бюджети, а Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» їх ототожнює. 

Основні права та обов’язки місцевих органів самоврядування щодо 

формування і використання місцевих бюджетів, передбачені Конституцією 

України, Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також законодавством про податкову систему 

України. Згідно з цими законодавчими актами органи місцевого 

самоврядування мають право: 

– самостійно розробляти, затверджувати й виконувати свої місцеві 

бюджети, при цьому в процесі виконання бюджетів можуть вноситися 

відповідні корективи та уточнення, які приймаються в межах компетенції і в 

інтересах держави та населення відповідної території; визначати зі своїх 

бюджетів обсяг фінансування соціально-культурних закладів і планувати їх 

подальший розвиток у межах визначених бюджетних доходів, наданих дотацій, 

субвенцій і залучених коштів; 

– визначати напрями використання коштів бюджетів на інвестиції, власні 

цільові програми, а також спільні програми з органами влади інших 

адміністративно-територіальних одиниць; 
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– на зовнішньоекономічну діяльність, заходи щодо охорони 

навколишнього середовища, відновлення пам’яток природи й культури, 

благоустрій міст, селищ та сіл, утримання та капітальний ремонт житлового 

фонду, об’єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного 

підпорядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення науки і культури, спорту, засобів масової інформації, на 

утримання органів місцевого самоврядування, захист прав споживачів та на 

інші цілі. 

Варто відзначити, що місцеві бюджети є фінансовою базою місцевого 

самоврядування і від обсягу ресурсів, що акумулюються в цих бюджетах, 

залежить наскільки результативно місцеві органи влади будуть виконувати 

покладені на них повноваження. Місцеві бюджети – це фонди фінансових 

ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на 

органи місцевого самоврядування [3]. 

Особливості фінансування місцевого самоврядування законодавчо 

закріплені Законом України про місцеве самоврядування, зокрема частиною ІІІ. 

Так, за ст. 16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні 

районних і обласних рад [6]. 

Тобто, вся сукупність доходів місцевого самоврядування представляє 

собою грошові кошти місцевого бюджету у фондовій і не фондовій формі, та 

фінансовими ресурсами, що акумулюються на даній території. 

Вагомою складовою формування джерела місцевого самоврядування є 

інвестиції у соціально-еколого-економічний розвиток території. Забезпечення 

території інвестиційними коштами організовується шляхом формування анкети 

інвестиційного проекту, що пропонується на даній території. Основні аспекти 

інвестування у територіальний розвиток регламентуються Законом України 

«Про інвестиційну діяльність». 
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Все більшої популярності набувають операції з цінними паперами, зокрема 

з облігаціями внутрішньої місцевої позики. 

Також заслуговує уваги розвиток корпоративного спонсорства на 

місцевому рівні, яке визначають як діяльність органів місцевого 

самоврядування, в процесі якої встановлюються такі відносини з прибутковим 

сектором, при яких бізнес структури добровільно здійснюють підтримку у 

вигляді фінансових, людських, матеріальних ресурсів для реалізації місії 

громадської організації [9]. Підтримка корпоративного сектора проявляється 

через безпосередньо фінансову допомогу; надання певних товарів, послуг, 

приміщень; волонтерську працю тощо. 

Доцільно зазначити, що джерела фінансування місцевого самоврядування 

також розглядаються за напрямами надходження: 

– фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів; 

– кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду); 

– фінансування за активними операціями. 

За цими напрямами надходження фінансових ресурсів у додатках до 

місцевих бюджетів відображаються грошові кошти на початок та на кінець 

періоду, тобто є змога відстежити чистий грошовий потік. 

За період розвитку системи місцевого самоврядування в Україні науковці 

під різними точками зору узагальнювали та класифікували фінансові ресурси 

місцевого самоврядування та джерела їх формування. Особливої уваги 

приділяється фінансовим ресурсам місцевого самоврядування, що 

класифікуються наступним чином: 

– за характером формування: власні, залучені, інвестовані; 

– за рівнем залежності від рішень органів місцевого самоврядування: 

самоврядні (власні), закріплені; 

– за рівнем врахування при обчисленні міжбюджетних трансфертів: кошик 

№1, кошик №2 (власні, закріплені). 

Місцеве самоврядування функціонує шляхом узгодження самоврядних 
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(власних) та наділених (делегованих) повноважень, проте бюджетне 

фінансування  надається тільки останнім. Ефективність діяльності органів 

місцевого самоврядування безпосередньо залежить від наповненості місцевого 

бюджету та рівня фінансової самостійного території. Тобто важливим аспектом 

є рівень та своєчасність забезпечення сукупних повноважень місцевого 

самоврядування, що дає змогу поділити їх на забезпечені, частково забезпечені, 

незабезпечені, вчасно фінансовані, фінансовані з затримкою. 

Основні негативні аспекти, що характеризують сучасну систему 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування, стосуються саме: 

зростанню дотаційної залежності органів місцевого самоврядування та проблем 

відповідного бюджетного забезпечення. Зазначені аспекти є результатом 

основних перешкод до розвитку місцевого самоврядування, до яких відносять 

[10]: 

– неоднозначність у визначенні суб’єкта місцевого самоврядування; 

– конституційне визначення місцевого самоврядування лише як права 

територіальної громади; 

– відсутність конституційних положень про врахування інтересів 

місцевого населення при здійсненні місцевого самоврядування; 

– відсутність серед конституційних засад принципу повсюдності; 

– недосконала організації публічної влади на регіональному рівні; 

– недосконалість правового регулювання відносин між органами 

виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування; 

– надмірна регламентація питань внутрішньої організації системи органів 

місцевого самоврядування та порядку реалізації їхньої компетенції; 

– обмеження самостійності органів місцевого самоврядування до 

визначення їх компетенції; 

– нерегламентованість терміну повноважень місцевих представницьких 

органів та їх голів; 

– відсутність чіткого підходу до визначення категорій осіб, які наділені 

правом безпосередньо приймати участь у здійсненні місцевого самоврядування 

[10]. 
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Досліджуючи структуру місцевих бюджетів, можна виокремити такі 

складові, як: загальний та спеціальний фонди, зокрема, прийняття рішення про 

створення останнього може бути виключно згідно з Бюджетним кодексом та 

Законом про Державний бюджет України. Як загальний, так і спеціальний 

фонди місцевих бюджетів складаються з надходжень та видатків. 

Надходженнями до бюджету визначаються: доходи бюджету, повернення 

кредитів до бюджету, кошти від державних і місцевих запозичень, кошти від 

приватизації державного майна, повернення бюджетних коштів з депозитів, 

надходження внаслідок продажу, пред’явлення цінних паперів. Перелік доходів 

за видами місцевих бюджетів закріплено в статтях 64–69 БК України. 

Видатками бюджету є кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом. До видатків при цьому не належать: 

погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів 

на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до 

бюджету сум податків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх 

бюджетного відшкодування [2]. 

Необхідно зазначити, що видатки місцевого бюджету спрямовуються на 

покриття витрат, пов’язаних із виконанням органами влади Автономної 

Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування повноважень, визначених законами України. За 

останні роки до 60% видатків бюджетів України на соціально-культурні заходи 

фінансувалося саме з місцевих бюджетів; за рахунок цих бюджетів майже 

повністю утримуються об’єкти житлово-комунального господарства; вони є 

джерелом приблизно половини бюджетних видатків на охорону навколишнього 

природного середовища та ядерну безпеку, державного управління. Постійно 

зростають видатки місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров’я, соціальний 

захист і соціальне забезпечення населення, утримання об’єктів культури, 

фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, земельних ресурсів, 

водне, лісове і рибне господарство, мисливство, благоустрій міст. Аналіз ст. 24 

Бюджетного кодексу України дозволяє вказати, що для здійснення 
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непередбачених видатків, які не мають постійного характеру, у складі 

місцевого бюджету може бути сформований резервний фонд [4]. Складовою 

спеціального фонду є бюджет розвитку, який складається з надходжень та 

видатків, перелік яких закріплено в ст. 71 БК України. Бюджет розвитку, 

відповідно до ст. 1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» – це доходи і 

видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації 

програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової 

бази [6]. 

Місцеві бюджети є основними фінансовими планами кожної 

адміністративно-територіальної одиниці. Слід зазначити, що створенню 

проектів місцевих бюджетів передує розроблення прогнозних показників плану 

економічного й соціального розвитку регіону, які є основою для складання 

проектів бюджетів. Прогнозні показники плану економічного й соціального 

розвитку регіонів розробляються на підставі основних прогнозних 

макропоказників економічного та соціального розвитку України на плановий 

рік. 

У разі об’єднання такі громади наділяються повноваженнями та 

ресурсами, як у міст обласного значення, що надасть їм можливість на 

отримання до їх бюджетів 60% податку на доходи громадян. Додатково у ході 

реформи місцеві ради отримують надходження від власного земельного 

податку, ставки якого на своїй території кожна рада встановлюватиме 

самостійно. До того ж, до юрисдикції кожної ради передаються всі землі 

відповідної громади, в тому числі й за межами населених пунктів. Також, 

враховуючи обов’язковість введення на кожній територіальній громаді податку 

на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; транспортного податку та, як вже зазначалося, плати за 

землю, місцеві бюджети об’єднаних громад збільшать власні ресурси завдяки 

ще цьому податку. Додатково громада отримає 5% від продажу пального на 

автозаправочних станціях, алкогольних та тютюнових виробів. 

Висновки. Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають 
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у розмежуванні кола повноважень між центральними та місцевими органами 

влади. Відповідно до законодавства межі діяльності й завдання органів 

місцевого самоврядування поділяються на власні й делеговані повноваження 

центральними органами влади. В межах власної компетенції місцеві органи 

влади самостійно визначають мінімальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний на виконання покладених на них функцій з фінансування соціально-

економічних програм. Зростання наукового інтересу до бюджетних відносин 

зумовлюється теоретичними і практичними потребами розвитку місцевого 

самоврядування та муніципального права в Україні. 
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Войтюк Н.П. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ 

У статті автором досліджено визначення фінансового ринку. Розглянуто 

депозитний ринок як один із складових фінансового рину. Досліджено об’єкт, 

суб’єкт, інструменти, принципи та функції депозитного ринку. 

Ключові слова: фінансовий ринок, банк, депозит, вклад, депозитний ринок, 

цінний папір. 

Постановка проблеми. Сьогодні, в період панування ринкової економіки у 

світі, на перший план виходить ефективність управління фінансовими потоками 

та узгодженість дій між існуючими фінансовими інститутами. Саме на 

фінансовий ринок покладено таку місію. Тому дослідження суті фінансового 

ринку, його складових на сьогоднішній день є досить актуальним. 

Ціллю статті є дослідження основних складових депозитного ринку. 

Зазначеній проблематиці присвячені роботи таких вітчизняних науковців, 

як О. В. Абакуменко, Т. А. Васильєва, О. Й. Гірна, Ж. М. Довгань, 

О. В Дзюблюк, Б. С. Івасів, С. В. Лєонов, О. С. Любунь, О. В. Радченко, 

Т. Г. Савченко, І. О. Школьник та ін. Проте нестабільність як економічної, так і 

політичної ситуації в державі зумовлюють постійну актуальність теми і 

необхідність досліджень у цій сфері.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «фінансовий ринок» 

давно вже не носить виключно номінального характеру, а використовується для 

розкриття сутності всіх економічних відносин, «з приводу перерозподілу 

тимчасово вільних фінансових ресурсів між населенням (домогосподарствами), 

суб’єктами господарювання та державою через систему фінансових інститутів 

на основі взаємодії попиту та пропозиції» [19]. До складу фінансового ринку 

входить багато інших ринків (валютний, фондовий, кредитний тощо), які 

взаємодіючи один із одним, утворюють цілісну систему циркуляції фінансових 

ресурсів. В Україні кредитно-депозитна діяльність учасників фінансового 

ринку займає провідну роль в процесі перерозподілу тимчасово вільних 

ресурсів. Депозити виступають основним джерелом акумулювання фінансових 

ресурсів відповідними інститутами, що ведуть свою діяльність на фінансовому 

ринку. З огляду на це необхідно визначити місце депозитного ринку  в 

загальній структурі фінансового ринку. 

На сьогодні можна виділити багато різних ознак, за якими можна 

структурувати фінансовий ринок: за умовами передачі фінансових ресурсів в 

користування; за терміном обігу фінансових активів; залежно від місця, де 

відбувається торгівля фінансовими активами; за умовами емісії та механізмом 

обігу фінансових активів, за інституційною ознакою, [18] за видами фінансових 

активів, які циркулюють в конкретному сегменті та інші. З поміж 

перерахованих ознак структуризації фінансового ринку найоптимальнішими 

вважаються: за терміном обігу фінансових активів та за інституційною 

ознакою. 

За терміном обігу фінансових активів виділяють два загальних ринки: 

грошовий ринок і ринок капіталів, які у свою чергу складаються із інших 

ринків. 

Структура фінансового ринку за інституційною ознакою представляє 

собою поділ на два сегменти: кредитну систему та систему фондових 

інститутів. Кредитна система представляє собою сукупність фінансових 

інститутів банківського і небанківського секторів, які приймають участь в 
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перерозподілі фінансових ресурсів. Система фондових інститутів є включає в 

себе первинний і вторинний ринки цінних паперів, що функціонують як 

способи прямого фінансування. 

Враховуючи те, що на сьогодні поняття депозитний ринок є ще 

недостатньо розкритим в літературі, спробуємо сформулювати його визначення 

самостійно.  

Однією з ключових категорій під час дослідження депозитного ринку є 

поняття «депозит». Знаючи, що собою представляють депозити, ми зможемо 

знайти відповідь на питання щодо об’єкта на депозитному ринку. 

Термін «депозит» має латинське походження і звучить як «depositum» -

«річ, віддана на зберігання» [17]. Перші випадки використання депозитів були 

зафіксовані ще у XVII ст., коли панував золотий стандарт, а в якості банкірів 

виступали ювеліри, міняйли та інші особи, які займались підприємницькою 

діяльністю [18]. У якості об’єкта, який віддавався на тимчасове зберігання і 

повинен був принести додатковий дохід його власнику, було золото. Якщо 

людина хотіла повернути частину того золота, що вона віддала на тимчасове 

зберігання ювеліру, вона могла звернутись безпосередньо до нього чи до 

посередника, що виступав між ними, і отримати своє золото із певним 

відсотком надбавки [7]. 

Сьогодні поняття «депозит» набуло дещо іншого значення і 

використовується в різноманітних сферах людського життя. Думки різних 

вчених-дослідників щодо трактування цього терміну відрізняються одна від 

одної. Під час дослідження наукової літератури та нормативної бази деяких 

країн нами було виявлено, що всі існуючі визначення можна поділити на такі 

підходи як: - юридичний: вітчизняний [14, 15, 16], зарубіжний [3]; - 

економічний: ототожнення депозиту виключно із грошовими ресурсами і 

використанням послуг виключно банківських установ [4, 10], ототожнення 

депозиту з різними фінансовими ресурсами і використанням послуг різних 

фінансових установ [11, 12], відсутність ототожнення депозиту із конкретними 

фінансовими ресурсами та використанням послуг будь-яких фінансових 

інститутів [5, 6]. 
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Розглянемо більш детально кожен із виділених підходів на прикладі 
деяких визначень, що належать до них. 

Юридичний підхід до визначення поняття «депозит» як у вітчизняній так і 
в зарубіжній практиці має свою специфіку, оскільки залежить від системи 
організації фінансового ринку і відносин, що складаються між його суб’єктами 
(в Росії, наприклад, взагалі не виділяється таке поняття як «депозит» на 
законодавчому рівні, а замість нього використовується термін «вклад»). Як 

бачимо, у всіх розглянутих нормативно-правових актах депозити 
ототожнюються виключно із грошовими засобами, що є значним недоліком, 
оскільки не в повній мірі розкриває сутність даного поняття. 

Такий недолік притаманний також і для першого економічного підходу. 
Вчені, які належать до даного напрямку, не врахували у своїх визначеннях того, 

що депозити можуть формуватись не лише із грошових коштів, а й інших 
фінансових цінностей. Крім того, залучати їх можуть не тільки банки, а також 
інші фінансові установи, які мають на це відповідний дозвіл. 

Представники другого напрямку в рамках економічного підходу дають 
більш детальне визначення поняття «депозит», розкриваючи різноманіття форм 
його існування та фінансових інститутів, які мають право залучати фінансові 
цінності. Проте цей напрям, не дивлячись на його інформативність, має свої 
недоліки, зокрема в ототожненні депозиту з вкладом (вклад – це грошові 
засоби, внесені для зберігання в банк або ощадний банк на певних умовах [1]). 

Такий недолік притаманний також і для першого економічного підходу. 
Вчені, які належать до даного напрямку, не врахували у своїх визначеннях того, 
що депозити можуть формуватись не лише із грошових коштів, а й інших 
фінансових цінностей. Крім того, залучати їх можуть не тільки банки, а також 
інші фінансові установи, які мають на це відповідний дозвіл. 

Представники другого напрямку в рамках економічного підходу дають 
більш детальне визначення поняття «депозит», розкриваючи різноманіття форм 
його існування та фінансових інститутів, які мають право залучати фінансові 
цінності. Проте цей напрям, не дивлячись на його інформативність, має свої 
недоліки, зокрема в ототожненні депозиту з вкладом (вклад – це грошові 
засоби, внесені для зберігання в банк або ощадний банк на певних умовах [2]). 
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Третій напрям у визначеному економічному підході не дає чіткого 

розуміння поняття «депозит». Він взагалі не конкретизує що саме розуміється 

під цим терміном і які фінансові інститути можуть бути залучені у формування 

депозитів. 

Отже, таким чином, нами було досліджено поняття «депозит». 

Враховуючи всі позитивні і негативні сторони в його трактуванні, можемо 

запропонувати наступне визначення даного поняття, як різновиду економічних 

відносин. Депозит – це система відносин з приводу передачі фізичними і 

юридичними особами (резидентами чи нерезидентами) тимчасово вільних 

фінансових ресурсів у формі грошових коштів, цінних паперів, валютних та 

інших цінностей банкам, кредитним спілкам та інвестиційним компаніям, в 

коротко-, середньо- або довгострокове користування з подальшою 

компенсацією відсотків, отримувач та розмір яких визначається попитом та 

пропозицією на депозитному ринку. 

Виходячи із такого визначення, можемо дати відповідь на питання 

стосовно об’єкта на депозитному ринку. Таким чином, об’єктом депозитному 

ринку виступають тимчасово вільні фінансові ресурси фізичних і юридичних 

осіб, представлені в різних формах. 

На сьогодні вчені виділяють багато різних класифікаційних ознак, за 

якими можна було б описати існуючі види депозитів [16, 10, 7]: за економічною 

суттю, залежно від вкладника (депонента), за способом оформлення депозиту, 

за секторами економіки, за ознакою резидентності, залежно від форми 

власності, за способом оформлення, за характером розпорядження, за строками 

та порядком вилучення коштів, за видом валюти, за формою власності, залежно 

від оподаткування доходів, отриманих із депозиту та інші. 

В багатьох країнах світу під час класифікації депозитів зупиняються лише 

на двох ознаках: на строках використання депозиту і структурі вкладників. На 

нашу думку, цього не достатньо, щоб описати всю різноманітність такого 

поняття як «депозит», тому пропонується виділити п’ять ключових ознак, 

доповнивши при цьому ті дві, які виділяються в інших країнах: 
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- за строками використання (депозити до запитання (кореспондентські 

рахунки і депозити в НБУ та інших банках, поточні рахунки і депозити 

суб’єктів господарської діяльності), строкові депозити (короткострокові – до 1 

року і довгострокові – понад 1 рік), ощадні депозити (використовуються для 

накопичення заощаджень)); 

- за характером вкладника (депонента) (депозити фізичних осіб, депозити 

юридичних осіб, міжбанківські депозити); 

- за характером оформлення і розпорядження (іменні (належать конкретній 

особі), анонімні/на пред’явника (для здійснення операцій із депозитом третьою 

особою, яка не є його власником, не потрібні ніякі додаткової інформації про 

вкладника або зразок його підпису), закодовані/захищені (для проведення 

операцій із депозитом третьою особою, яка не є його власником, необхідно в 

обов’язковому порядку пред’явити підпис-код (електронний ключ із паролем) 

власника)); 

- за способом нарахування відсотків (за допомогою простих відсотків, за 

допомогою складних відсотків); 

- за способом вилучення депозитів (без попереднього сповіщення 

фінансової установи про вилучення депозиту, із попереднім сповіщенням 

фінансової установи про вилучення депозиту, з накладеними обмеженнями на 

вилучення депозиту з боку фінансової установи.) 

Знаючи об’єкт депозитному ринку, можемо визначити його суб’єкти, 

учасників ринку, які виступають, з однієї сторони, власниками та вкладниками 

(депонентами) тимчасово вільних фінансових ресурсів, а з іншої – 

позичальниками цих ресурсів.  

Враховуючи специфіку діяльності кожного із виділених суб’єктів 

депозитному ринку, необхідно чітко визначити хто з них є депозитними, а хто 

недепозитними інститутами. Однією із перших країн світу, де у системі 

фінансових посередників, які ведуть свою діяльність на фінансовому рикну, для 

позначення суб’єктів депозитному ринку було використано поняття «депозитні 

інститути» (depository institutions), стали США. 
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На основі цього було сформовано сучасну міжнародну класифікацію 

фінансових посередників залежно від тих послуг, що вони пропонують. 

Згідно даної класифікації до них належать: 

- контрактно-ощадні інститути (пенсійні фонди, страхові компанії); 

- інвестиційні посередники (інвестиційні банки, фінансові компанії, 

іпотечні банки); 

- депозитні інститути (комерційні та ощадні банки, кредитні спілки та 

ощадно-позикові установи). 

Під поняттям «депозитні інститути» тут розуміються фінансові заклади 

(посередники), які приймають до себе депозити на зберігання і надають позики 

під відсоток [9]. 

В Україні проблему визначення депозитних інститутів спробував вирішити 

Національний банк України в 2009 р., ввівши нові ринкові терміни «фінансова 

корпорація» і «депозитна корпорація» на основі наказу Державного комітету 

статистики України № 96 від 18 квітня 2005 р «Про затвердження Класифікації 

інституційних секторів економіки України». Відповідно до опублікованого в 

2010 р. Методологічного коментаря НБУ [8] фінансові корпорації – це 

корпорації, які спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній 

фінансовій діяльності: Національний банк України, інші депозитні корпорації 

(банки, що створені і діють на території України), інші фінансові корпорації 

(страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, кредитні 

установи, фінансові компанії тощо). 

До підсектору інших депозитних корпорацій (банків) належать фінансові 

корпорації, основною функцією яких є фінансове посередництво та які 

емітують зобов’язання у формі депозитів чи інших інструментів залучення 

фінансових ресурсів, що включаються до грошових агрегатів». У зазначеному 

вище наказі Держкомстату України розкривається детальніше суть поняття 

інших депозитних корпорацій. До них включаються «всі фінансові корпорації 

(за винятком Національного банку), основним видом діяльності яких є 

фінансове посередництво та зобов'язання яких мають форму депозитів або 
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таких фінансових інструментів, як короткострокові депозитні сертифікати, що 

виступають як близькі замінники депозитів при мобілізації фінансових ресурсів 

і включаються до показника грошей в широкому розумінні» [12]. Такими 

корпораціями, що відповідають цим умовам, є банки, філії іноземних банків, 

клірингові установи, фонди підтримки житлового будівництва тощо [12]. З 

огляду на таке визначення сутності «депозитної корпорації» вітчизняні вчені 

пропонують виділяти в структурі фінансового ринку депозитні і недепозитні 

інститути,наприклад, відповідно до джерел фінансових ресурсів [4]. 

Як депозитні, так і недепозитні інститути, є суб’єктами депозитному 

ринку. Особливість недепозитних фінансових інститутів полягає в тому, що 

вони виконують активну роль на депозитному ринку, тобто розміщують свої 

тимчасово вільні фінансові ресурси в депозитних інститутах. 

Депозитні інститути, у свою чергу, виконують одночасно дві ролі – 

активну і пасивну, залучаючи тимчасово вільні фінансові ресурси, вони можуть 

також розміщати їх в інших депозитних інститутах. Повернувшись до 

запропонованого раніше визначення поняття «депозит», можна побачити, що 

серед фінансових інститутів, які можуть залучати тимчасово вільні фінансові 

ресурси, ми виділили і інвестиційні компанії. Дане рішення було прийняте на 

основі дослідження поточної ситуації у світі, в тому числі в Україні, пов’язаної 

із взаємопроникненням банківського та інвестиційного секторів. Яскравим 

прикладом такого симбіозу є діяльність вітчизняної інвестиційної компанії 

«Сігніфер» (Signifer) [13], яка надає послугу «інвестиційний депозит цінних 

паперів». Суть даної послуги полягає в наступному: цінні папери залучаються 

компанією на умовах поверненості та виплатою відсоткової ставки доходу від 

ринкової вартості цінних паперів. Дана послуга стосується ліквідних 

українських цінних паперів, над якими не проводиться торгових операцій, і є 

приваблива тим, що дає можливість їх власниками не просто зберегти цінні 

папери у власному інвестиційному портфелі, а і отримувати додатковий дохід 

від їхнього розміщення. Таку практику також активно запроваджує Raiffeisen 

Bank International, шведські банки Swedbank, SEB Eesti ьhisbank, латвійський 

Norvik Banka, російська інвестиційна компанія «Барель» щодо залучення на 
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депозит цінних паперів з подальшим їх поверненням та виплатою відсоткової 

ставки доходу від ринкової вартості цих цінних паперів Не дивлячись на 

розширену структуру депозитних фінансових інститутів, найбільш 

розвинутими в Україні є комерційні банки. Всі інші інститути займають низьку 

частку в структурі всього депозитному ринку. 

Визначившись із об’єктно-суб’єктною стороною депозитному ринку, 

необхідно дослідити його інструментарій. Ми вже неодноразово зазначали, що 

тимчасово вільні фінансові ресурси є основою для функціонування 

депозитному ринку. Операції депозитних інститутів із залучення цих ресурсів 

та відкриття депозитних рахунків називаються депозитними. Оскільки банки є 

ключовими учасниками на вітчизняному депозитному ринку, то розглянемо 

детальніше депозитні банківські операції: 

- відкриття та реєстрація депозитного рахунку; 

- залучення фінансових ресурсів; 

- укладання угоди з приводу відкриття депозитного рахунку; 

- відкриття і реєстрація депозитного рахунку; 

- нарахування відсотків на депозит; 

- перерахування відсотків по депозиту; 

- прийом додаткових вкладів на депозит; 

- вилучення коштів із депозиту; 

- пролонгація дії договору банківського депозиту; 

- закриття депозитного рахунку тощо. 

Список цих операцій залежить від багатьох факторів: виду депозиту, 

учасників відносин, способу надання депозиту тощо. Виконуючи ряд 

депозитних операцій, комерційні банки використовують різні депозитні 

інструменти. Одними із найбільш поширених депозитних інструментів є 

депозитні договори, депозитні і ощадні сертифікати. 

Депозитний ринок виконує такі основні функції: 

- мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів, які виражаються у 

формі заощаджень суб’єктів фінансового ринку; 

- перерозподіл за допомогою депозитних інститутів акумульованих 
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фінансових ресурсів суб’єктів фінансового ринку між іншими суб’єктами ринку 

на засадах взаємовигідних умов з метою ефективного їхнього використання 

(влив обсягу залучених депозитів на здатність депозитних інститутів змінювати 

обсяг кредитування інших суб’єктів фінансового ринку тощо); 

- забезпечення рівня ліквідності фінансових інститутів за рахунок 

встановленої залежності між кредитно-депозитною базою депозитних 

інститутів; 

- упорядкування залучених тимчасово вільних фінансових ресурсів за 

їхніми основними ознаками: строками, обсягами, секторами економіки, 

валютою тощо. 

Функціонування депозитного ринку повинно ґрунтуватись на наступних 

принципах: 

- прозорість (всі депозитні послуги, що надаються зі сторонни депозитного 

інституту, мають бути відкритими і прозорими для обох сторін відносин); 

- захист і забезпечення інтересів та прав суб’єктів фінансового ринку; 

- відповідність національної системи депозитних інструментів 

міжнародним стандартам, що забезпечувало б економічну безпеку в діяльності 

депозитних інститутів; 

- ефективність (створення максимально вигідних умов для залучення і 

розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів); 

- соціальна справедливість (кожен суб’єкт господарювання має 

рівнозначне право звернутися до депозитного інституту для отримання 

депозиту); 

- правова впорядкованість (дотримання діючого вітчизняного нормативно-

правового забезпечення на кожному етапі здійснення депозитних операцій); 

- конкурентність (створення таких умов, які б забезпечували середовище 

для «вільних змагань» між депозитними інститутами за можливість залучення 

тимчасово вільних фінансових ресурсів); 

- урегульованість (будь-які депозитні операції, починаючи від залучення 

фінансових ресурсів і до їхнього вилучення, повинні регулюватись гнучкою і 

ефективною системою регулювання); 



78 

- контрольованість (забезпечення надійного механізму проведення 

депозитних операцій, мінімізуючи при цьому будь-які порушення чи 

зловживання з однієї і іншої сторони відносин). 

Висновки. Систематизувавши основні наукові напрацювання у сфері 

дослідження понять «депозити» та «депозитний ринок», було уточнені ці 

категорії з урахуванням суб’єктів ринку, які можуть залучати до себе депозити, 

форм, у яких тимчасово вільні фінансові ресурси фізичних та юридичних осіб, 

можуть трансформуватись на депозитний ринок, а також умов, під які 

формуються депозити. 

У контексті проведеного дослідження також слід звернути увагу на 

відмінності у трактуванні понять «вклад» і «депозит». На нашу думку, 

ототожнювати дані поняття не можна, оскільки перше є набагато вужчим за 

друге і не розкриває всієї природи відносин між суб’єктами, які взаємодіють на 

ДР. Також важливим є те, що вітчизняний депозитному ринку знаходиться на 

шляху перетворення його основних складових частин, особливо в контексті 

реформування вітчизняної фінансової системи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

В статті окреслено основні теоретичні аспекти добровільного медичного 

страхування, визначено головні проблеми, що стримують ефективний 

розвиток медичного страхування в Україні, систематизовано заходи розвитку 

ринку добровільного медичного страхування в Україні. 

Ключові слова: добровільне медичне страхування, страховий ринок, страхова 

компанія, страхові послуги, страхові виплати, охорона здоров'я. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах одним з основних завдань  

соціальної сфери держави є підтримка належного рівня соціального захисту та 

соціального забезпечення. Реалізація цього завдання вимагає диверсифікації 

джерел фінансування соціальних заходів та пошуку нових дієвих механізмів 

соціального забезпечення. Одним з перспективних може стати механізм 

добровільного медичного страхування, що зумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку медичного 

страхування досить широко розглядають вітчизняні і закордонні вчені, а саме: 

В. Базилевич [1], Ю. Ганущак [2], А. Городецька [3], А. Залетов [4], 

С. Ніколаєнко[6] та інші. Та попри значний доробок науковців у сфері 

медичного страхування, залишаються актуальними питання удосконалення 

системи добровільного медичного страхування. 
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Метою статті є аналіз сучасного стану ринку добровільного медичного 

страхування, виявлення основних проблем функціонування та чинників, що 

впливають на розвиток ринку добровільного медичного страхування, 

систематизація напрямів розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Здоров’я населення за 

сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-культурного розвитку 

суспільства та якості життя громадян. Соціальний захист громадян не може 

бути частковим чи вибірковим, тому постійне його забезпечення вимагає від 

влади реалізації налагодженого механізму. Добровільне медичне страхування 

не є виключенням, для кожного громадянина це спосіб отримати на 

достатньому рівні належну медичну допомогу. Розвиток галузі медичного 

страхування в Україні в даний час стримує ряд причин, серед них: зменшення 

державного фінансування галузі охорони здоров’я, застаріла матеріальна база, 

дефіцит лікарських препаратів, показники демографічного розвитку країни та 

рівня захворюваності населення та багато інших [4, с. 133]. Рівень фінансового 

забезпечення охорони здоров’я в Україні є досить низьким, що впливає на 

якість лікування та тривалість життя громадян. Проголошені конституційні 

гарантії щодо безоплатної медичної допомоги та низька заробітна плата 

медичних працівників, на жаль, не спонукають до надання якісних медичних 

послуг [8].  

Головна мета медичного страхування – гарантування застрахованим 

особам одержання медичної допомоги у разі настання страхових випадків та 

фінансування профілактичних заходів за рахунок накопичених грошових 

коштів [2]. Медичне страхування здійснюється в двох основних формах: 

обов’язковій та добровільній. Законодавча регламентація форм медичного 

страхування закріплена в Законі України «Про страхування» і визначає 

наступні види добровільного медичного страхування: медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби 

та страхування медичних витрат [10]. 
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Враховуючи те, що підвищення державного фінансування галузі охорони 

здоров’я є проблемним внаслідок незадовільної економічної ситуації в державі, 

необхідно знайти інші шляхи залучення коштів до зазначеної галузі. За 

відсутності обов’язкової форми, добровільне медичне страхування може 

вирішити значну низку проблем [1, с. 123]. Втім, користувачами послуги 

добровільного медичного страхування в Україні є не більш ніж 3 % населення. 

При цьому, за оцінкою Ліги страхових організацій (ЛСОУ), на корпоративне 

добровільне медичне страхування в Україні припадає понад 40 % страхових 

премій. На ринку страхування здоров’я працюють понад 50 страховиків з 

досвідом роботи понад 10 років [7]. 

За своїм призначенням медичне страхування є формою захисту інтересів 

громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини. Воно пов’язане з 

компенсацією громадянам витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та 

інших витрат, пов’язаних із підтримкою здоров’я , що відображені у таблиці1. 

Суб'єктами добровільного медичного страхування виступають: 

1) страхувальники – окремі дієздатні громадяни, підприємства, що 

представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди; 

2) страховики – страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього 

виду страхування; 

3) медичні установи, що надають допомогу на засоби медичного 

страхування. 

Таблиця 1 – Витрати, пов’язані із підтримкою здоров’я* 
 

Витрати, пов'язані 

із підтримкою 

здоров'я 

відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; 

придбанням медикаментів; 

лікуванням у стаціонарі; 

отриманням стоматологічної допомоги, зубним 

протезуванням; 

проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо. 

*Джерело: [3] 

Добровільне медичне страхування може бути індивідуальним і 

колективним. При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як правило, 
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виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком про 

страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок власних 

грошових засобів [6, с. 284]. При колективному страхуванні страхувальником, 

як правило, є підприємство, організація, установа, яка укладає договір із 

страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб 

(членів сімей працівників, пенсіонерів тощо) за рахунок їхніх грошових засобів 

[6, с. 286]. 

Страховий поліс з добровільного медичного страхування обумовлює обсяг 

надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання медичної 

допомоги тощо. Програми добровільного медичного страхування розширюють 

можливості і поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-

діагностичної та реабілітаційної допомоги [4, с. 185]. Тарифи на медичні та 

інші послуги з добровільного медичного страхування встановлюються за 

згодою страховика і медичної установи, що обслуговує застрахованих [1, с. 91]. 

Договір з добровільного медичного страхування може, зокрема, 

передбачати: 

· ширше право вибору застрахованим пацієнтом медичних установ, лікарів 

для обслуговування; 

· поліпшення умов утримання застрахованого в стаціонарах, санаторіях, 

профілакторіях; 

· надання спортивно-оздоровчих послуг та інших засобів профілактики; 

· подовження тривалості після лікарняного патронажу та догляду за 

пацієнтом у домашніх умовах; 

· діагностику, лікування та реабілітацію з використанням методів 

нетрадиційної медицини; 

· розвиток системи сімейного лікаря; 

· страхування виплат з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологів та 

материнства на пільгових умовах за строками і розмірами грошових виплат 

тощо. 
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Порівнюючи ситуацію розвитку ринку добровільного медичного 

страхування, можна відмітити певні тенденції (табл. 2).  

Таблиця 2 – Фінансові показники діяльності страхових компаній з 

добровільного медичного страхування 

Страхова 
компанія 

Премії, тис. грн. Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Провідна 195295,5 236369 305181,6 107752,0 124423 156209,1 55,17 52,64 51,19 

Нафтогазстрах 150 975,0 180327 187459,0 104904,9 116463 135479,4 69,48 64,58 72,27 
АХА 

страхування 93102,0 145025 162869,0 47834,0 64723 95157,0 51,38 44,63 58,43 

Уніка 122822,2 136207 165135,7 88108,7 83405 106091,8 71,74 61,23 64,25 
Альфа 

страхування  43993,0 121085 97819,1 36812,7 42898 63900,9 83,68 35,43 65,33 

Інго Україна 85027,9 103529 91690,3 50709,9 48181 63997,4 59,64 46,54 69,80 
PZU Україна 70191,3 96691 112032,1 33547,0 43125 47432,7 47,79 54,6 42,34 
Українська 

страхова група 55636,0 69572 71802,3 35300,7 36246 43604,5 63,45 52,1 60,73 

* Джерело: систематизовано автором на основі [5; 6; 7]  

 

У 2017 році спостерігається зростання валових страхових премій на 1 192 

900,3 тис. грн. порівняно з 2016 роком. Зрівнявши виплати страхових компаній 

по медичному страхуванню протягом трьох років спостерігається значне 

збільшення: рівень виплат в 2017 р. порівняно з 2016 р. зріс на 23,2 %. Також, в 

2017 р. можна помітити ріст сукупного рівня  виплат за страховими випадками 

порівняно з 2015 та 2016 р.  Розміри зборів страхових премій, сума та рівень 

виплат відображено в таблиці 2[7]. 

Кількість громадян, котрі бажають отримати поліс медичного страхування 

росте з року в рік, такі тенденції змушують страховика задовольняти і 

роздрібний попит. Страхові продукти, які пропонуються на даний час 

страховими компаніями, в більшості випадків є стандартними і включають 

програми, які можна придбати як окремо, так і комплексно. Крім того, вони 

гарантують, у випадку настання страхового випадку, виплату страхового 

відшкодування безпосередньо медичній установі, чим забезпечується 
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можливість вибору медичної установи та лікуючого персоналу, контроль та 

експертизу за якістю лікування, що дає відчуття захищеності застрахованим 

особам.  

Дискусійним залишається питання ціни. Поліси добровільного медичного 

страхування можуть дозволити собі лише достатньо забезпечені громадяни. 

Проте поступове наповнення ринку новими страховими компаніями, які 

пропонуватимуть практично стандартні програми страхування, сприятиме 

підвищенню конкуренції на ринку медичного страхування та зниженню цін, що 

зробить страховий продукт більш доступнішим для різних верств населення. 

Розміри страхових внесків встановлюються на договірній основі страховика і 

страхувальника з урахуванням оцінки ймовірності захворювання 

страхувальника у зв'язку з віком, професією, станом здоров'я тощо [1, с. 265]. 

На основі систематизації літературних джерел виділено наступні 

особливості договорів добровільного медичного страхування [1; 2; 6; 8]: 

– предметом договору добровільного медичного страхування є 

зобов’язання страховика у разі настання страхового випадку здійснити виплату 

страхової суми (або її частини) страхувальнику (застрахованому) на оплату 

вартості медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку та якості в 

обсязі обраної страхувальником програми медичного страхування; 

–  одержувачем страхової виплати може бути не тільки застрахована особа, 

а й лікувальний заклад або асистанська компанія, яка забезпечує отримання 

допомоги (медичних послуг); 

–   договори мають трьохсторонній, а подекуди багатосторонній характер; 

– територія дії договору добровільного медичного страхування не 

обмежується місцезнаходженням страховика. 

Мета добровільного медичного страхування – гарантування громадянам 

(застрахованим особам) при настанні страхового випадку оплати вартості 

медичної допомоги за рахунок коштів страхових резервів та фінансування 

профілактичних заходів. Головні завдання добровільного медичного 

страхування  зображені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 –  Головні завдання добровільного медичного страхування 

Основними чинниками, які в сучасних умовах функціонування страхового 

ринку впливають на розвиток ринку добровільного медичного страхування в 

Україні є: [1, 94]: 

1) економічна нестабільність в країні, яка змушує населення здійснювати 

фінансові витрати тільки на найнеобхідніше; 

2) недосконалість законодавства; 

3) підвищення об’єму продажу та вартості медикаментів; 

4) підвищення соціальної відповідальності страхового бізнесу; 

5) висока монополізація ринку медичних послуг, що змушує медичні 

заклади підвищувати вартість та кількість надаваних послуг; 

6) низька страхова культура населення 

У сучасних умовах в Україні сформувалась певна структура ринку 

добровільного медичного страхування. Даний ринок можна розглядати як 

багаторівневу систему із складним механізмом взаємозалежних зв’язків між 

усіма структурними одиницями.  

Головні завдання добровільного 
медичного страхування: 

 забезпечення 
відтворення населення 

 

розвиток медичного 
обслуговування та 

фінансування системи 
охорони здоров'я 

фінансування системи 
охорони здоров'я 
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У структуру вітчизняного ринку добровільного медичного страхування  

входять державні органи нагляду за страховою діяльністю (Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Нацкомфінпослуг), недержавні страхові об’єднання (Асоціація «Українське 

медичне страхове бюро», Ліга страхових організацій України), страхові 

компанії, страхові посередники (страхові або перестрахові брокери, страхові 

агенти), медичні заклади, служби асистанс та споживачі [3, с. 183].  

Як свідчать результати досліджень, значною перешкодою в розвитку 

добровільного медичного страхування є відсутність податкових заохочень, 

адже підприємства, на долю яких припадає оплата 41 % страхових платежів, 

сплачують їх за рахунок чистого прибутку після оподаткування. Така ситуація 

щодо відсутності податкових преференцій для добровільного медичного 

страхування суттєво гальмує процес детінізації сектору медичних послуг та 

залучення ринкових механізмів фінансування галузі охорони здоров’я. 

Прийняття змін до Податкового кодексу [9] щодо віднесення витрат 

добровільного медичного страхування до складу загальновиробничих і 

адміністративних витрат, витрат, пов’язаних з наданням послуг, витрат 

подвійного призначення, витрат, дозволених до включення до податкової 

знижки, а також врегулювати питань, пов’язаних з визначенням розміру таких 

витрат для звітного податкового періоду, що сприятиме підвищенню якості 

медичних послуг, дасть значний поштовх детінізації ринку медичних послуг і 

збільшенню надходжень до державного і місцевого бюджетів. Також це 

сприятиме формуванню конкуренції серед постачальників медичних послуг і 

розвитку добровільного медичного страхування, як одного з ефективних шляхів 

забезпечення соціального захисту населення [9]. 

Також необхідним вважається проведення ряду заходів організаційного 

характеру, у тому числі, прийняття нормативно-правових актів, які б 

забезпечили вирішення наступних найбільш важливих проблем [5]: 
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–  забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у 

разі прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового соціального 

медичного страхування; 

– створення умов розвитку добровільного медичного страхування, 

ефективного доповнення до обов’язкового соціального медичного страхування, 

яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або 

в межах обсягу і рівня, визначених програмами обов’язкового соціального 

медичного страхування; 

–  здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання 

страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування 

відповідно до бази та ставок, які передбачені до обов’язкового соціального 

медичного страхування; 

–  посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження 

здоров’я своїх працівників шляхом встановлення економічних стимулів та 

відрахування коштів на добровільне медичне страхування; 

– законодавче врегулювання питання щодо можливості юридичними 

особами (роботодавцями) включення витрат на сплату страхових платежів за 

договорами добровільного медичного страхування своїх працівників до складу 

собівартості продукції; 

– підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у 

системі добровільного медичного страхування, шляхом встановлення вимог до 

їхнього ліцензування відповідно до чітко встановлених критеріїв; 

– забезпечення надходження коштів у систему добровільного медичного 

страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і 

громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та 

ціноутворення на медичні послуги; 

– забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма 

медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного 

страхування, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-

правової форми тощо. 
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Державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної 

соціальної та економічної політики України повинна визначати основні 

принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу 

у сфері соціального захисту населення з урахуванням державних інтересів та 

пріоритетів, в т. ч. шляхом підтримки медичного страхування в таких основних 

напрямах, як: формування нормативно-правової бази, удосконалення 

податкової політики, удосконалення державного нагляду, підвищення 

фінансової надійності страховиків, підвищення страхової культури населення, 

підготовка та перепідготовка кадрів [2, с. 293]. 

Висновки. Практика здійснення медичного страхування дозволяє зробити 

висновок, що для суб’єктів відсутні економічні стимули, зокрема для 

страхувальників – збереження і покращення свого здоров’я, а для лікувально-

профілактичної установи – надання якісних медичних послуг. Тому насамперед 

необхідно застосовувати інструменти стимулювання суб’єктів медичного 

страхування шляхом розробки та впровадження нових програм медичного 

страхування, які стимулюватимуть страхувальників покращувати і підвищувати 

якісні характеристики свого здоров’я, не допускати їх погіршення, не 

створювати свідомого ризику для свого фізичного стану. Підсумовуючи, можна 

відзначити, що перспективи розвитку медичного страхування в Україні, 

зокрема і добровільного виду, втішні: питома вага добровільного медичного 

страхування на ринку страхових послуг має тенденцію до зростання; 

страховики, які надають послуги з добровільного медичного страхування 

стають все більше конкурентними; підвищується попит населення на послуги 

даного виду страхування тощо. 
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СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

У статті автором виокремлені ознаки кризової ситуації у 

культурномистецькій сфері, що зумовлюють необхідність докорінного 

перегляду принципів державного регулювання діяльності установ культури і 

мистецтва.  

Ключові слова: соціальна сфера, фінансове регулювання, культурна сфера, 

культурна індустрія, культурний потенціал країни. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку української держави, 

розбудови та трансформації її економіки на ринкових засадах, подолання 

кризових явищ в економічному і соціальному житті, особливо важливим стає 

вирішення завдань розвитку і відтворення людського потенціалу, і саме 

соціальні орієнтири посідають чільне місце в економічно розвинених країнах 

світу. У цьому контексті галузь культури і мистецтва розглядається в якості 

ефективного інструменту розширеного відтворення людського потенціалу, який 

відповідає вимогам інноваційної економіки. Одним із найважливіших завдань 

фінансової політики держави у галузі є динамічний розвиток культурного 

потенціалу країни, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності 

економіки, розвиток інновацій і соціального благополуччя в суспільстві. 

Створення та надання суспільних благ у галузі культури і мистецтва сьогодні є 

одним з ключових завдань практично для всіх держав світу. 

Ціллю статті є дослідження теоретичних аспектів фінансового 

регулювання діяльності установ сфери культури і мистецтва. 

Вагомий внесок у вироблення положень щодо векторів розвитку 

фінансової політики держави здійснено багатьма вченими-фінансистами, серед 

яких Д. Ванькович, О. Василик, Г. Возняк, Т. Кізима, С. Ковальчук, 
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В Кудряшов, В. Опарін, В. Оспіщев, О. Романенко, В. Федосов, І. Форкун, 

С Юрій та ін. Разом з тим, незважаючи на наявний науково-практичний 

потенціал дослідження зазначеної проблематики, питання вироблення та 

реалізації комплексної фінансової політики держави у галузі культури і 

мистецтва залишаються малодослідженими в Україні, що і обумовлює 

актуальність теми статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Галузь культури і мистецтва 

належить до соціально значущих сфер, які відповідають за якісний стан 

людського потенціалу. Протягом кількох десятиліть однією з ключових 

проблем економіки культури є теоретичне обґрунтування необхідності 

державної підтримки культури з точки зору різних аргументів, що опираються 

на моделі фінансування культури в різних країнах. 

Однією з перших економічних робіт, що розглядає культуру як незалежний 

фактор, було дослідження, проведене відомим американським вченим 

Едвардом Бенфілдом у 1958 році, який доводив, що низькі темпи розвитку тих 

чи інших економік можуть бути пояснені культурними системами, 

сформованими в різних країнах. Е. Бенфілд показав, що слабкість економіки на 

півдні Італії (на відміну від індустріально розвиненої півночі країни) може 

пояснюватися місцевими культурними традиціями. 

Необхідно зазначити, що актуальним на теперішній момент стає розуміння 

терміну «культура» як методу формування світогляду, тобто того, через що 

можна формувати цінності, цілі та завдання, які сьогодні і завтра будуть 

прийняті громадянами. Культура дозволяє формувати картину світу, картину 

того, як розуміється дійсність і в якому напрямі вона повинна розвиватися та, 

відповідно, формувати спосіб життя громадян. 

Також культуру доцільно розглядати і як відповідний ресурс, маючи на 

увазі створення культурно-мистецьких індустрій. Принагідно зазначимо, що 

поняття «культурні індустрії» з’явилося в 1990-их роках у Великобританії і 

швидко поширилося в інших країнах. Суть його полягає в тому, що культура 

стає не лише витратною сферою, але і рушійною силою економіки. Інноваційні 
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комерційні починання, що використовують культуру як ресурс, є в низці 

високорозвинених країн світу. За кордоном, крім традиційних культурних 

інститутів, до творчих індустрій відносять також дизайн, моду, видавничу 

справу, звукозапис, мультимедіа, технології тощо. Міжнародний досвід 

свідчить, що інноваційна «креативна економіка» є сьогодні альтернативою 

розвитку важкої індустрії та сировинної економіки, одним з магістральних 

напрямків постіндустріального розвитку [1, с. 147]. 

Сьогодні важливою проблемою є визначення складових галузі культури і 

мистецтва. Загалом під культурою розуміють духовне і матеріальне надбання 

суспільства в процесі його розвитку [2, c. 480]. Таке визначення культури, дане 

в енциклопедичному словнику, створює доволі широкі межі для включення тих 

чи інших напрямків діяльності в дану галузь. 

В Україні перелік закладів культури і мистецтва чітко визначений в 

бюджетному законодавстві, а саме в бюджетній класифікації. Тимчасовою 

класифікацією видатків і кредитування з місцевих бюджетів [7], яка до цього 

часу застосовувалася в процесі фінансування бюджетної сфери на місцевому 

рівні, найбільш повно розкриваються складові галузі культури і мистецтва: 

− творчі спілки; 

− театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи; 

− видатки на заходи, передбачені державними і місцевими программами 

розвитку культури і мистецтва; 

− фінансова підтримка гастрольної діяльності; 

− бібліотеки; 

− музеї і виставки; 

− палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;  

− школи естетичного виховання дітей; 

− кінематографія та інші культурно-освітні заклади та заходи. 

На наш погляд, запропонований перелік не можна вважати повним, адже 

культурна складова притаманна і деяким закладам освіти, книговидання, аудіо- 
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і відеовиробництва тощо. Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року [3] 

діяльність у сфері культури трактує як творчу, господарську, наукову, 

бібліотечну, інформаційну, музейну, освітню, культурно-дозвіллєву та 

розважальну діяльність, спрямовану на створення, тиражування, 

розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання 

культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб 

громадян. Таким чином, Закон значно розширює межі функціонування галузі, 

виводить її за межі соціальної сфери, включаючи напрямки, які передбачають 

існування прибуткових організацій. 

На основі чинного законодавства Кабінетом Міністрів України було 

затверджено положення про базову мережу закладів культури, яка включає весь 

спектр закладів державного та місцевого рівнів, які так чи інакше мають 

стосунок до культурної діяльності. 

Запропоновані на державному рівні визначення складових галузі культури 

і мистецтва створюють певні проблеми при характеристиці галузі, зокрема її 

фінансової складової. По-перше, не враховані культурно-мистецькі індустрії, їх 

правовий статус. По-друге, окремі заклади, діяльність яких регулює Закон 

України «Про культуру», по своїй суті належать до інших сфер. Для прикладу 

можна навести училища культури (заклад освіти), або ж не кожне книговидання 

чи аудіо- і відеозапис можна відносити до сфери культури. Потретє, в Україні 

відсутня законодавчо закріплена типова мережа закладів (забезпечення базових 

культурних послуг для населення). 

Серед науковців та функціонерів у галузі культури і мистецтва актуальною 

є думка, що підтримкою держави мають користуватися стратегічні заклади і 

складові культури: музично-драматичний і драматичний театр, оперний театр, 

симфонічна музика. Усі інші види мистецтв і культури повинні 

регламентуватися виключно через політику оподаткування і передання у 

власність окремих груп. 

Розвиток установ культури і мистецтва, орієнтованих як на культурне 

обслуговування, так і на розвиток культури і людини (створення умов для 
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творчості), формує певні проблеми, викликані змістовними протиріччями 

комерційних і некомерційних функцій установ культури і мистецтва, що 

породжує низку проблем. По-перше, це проблема розвитку економічних, 

ринкових форм регулювання процесу виробництва послуг у сфері культури та 

дозвілля. По-друге, це проблема «нейтралізації» негативних наслідків 

комерційної діяльності у галузі культури і мистецтва. 

Необхідно зазначити, що специфіка галузі культури і мистецтва полягає в 

тому, що ці заклади не лише проводять заходи щодо демонстрації, а й 

виконують державну функцію по створенню, збереженню, збиранню і 

вивченню культурної спадщини фондів, художніх творів, а ця функція прямо не 

пов’язана з конкретним споживачем. Разом з тим, без її реалізації неможливо 

забезпечити доступ громадян та юридичних осіб до культурно-мистецьких 

цінностей, до культурної спадщини. 

Поряд з цим, специфіка діяльності установ культури обумовлена і низкою 

інших факторів, зокрема: значною часткою невизначеності (так званих 

«творчих ризиків»); високим ступенем залежності від людського фактора; 

комплексністю діяльності і складністю вимірювання кінцевих, виражених в 

конкретних значеннях, результатів, що впливає на формування фінансової 

політики держави. Основні результати культурно-мистецької діяльності 

виражаються, в основному, у відкладеному соціальному ефекті і проявляються 

у збільшенні інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм 

поведінки людини. 

Також змушені констатувати, що за роки незалежності в Україні суттєво 

зменшилася роль культурно-мистецького сектору в громадському житті. 

Аналізуючи статистичні дані, можемо стверджувати, що в Україні, на жаль, 

простежується як зменшення кількості закладів культури і мистецтва, так і їх 

відвідуваність. 

Таку ситуацію, на наш погляд, можна пояснити нестабільною суспільно-

політичною ситуацією в державі, анексією частини території країни і 

відсутністю реформ у сфері культури і мистецтва. Певним винятком є лише 
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музеї, кількість яких зросла з 214 до 564, але поряд з тим виникла 

парадоксальна ситуація із одночасним зменшенням їх відвідуваності 

(з 31,8 млн. у 1991 році до 15,1 млн. відвідувань у 2016 році). 

Наслідком зазначених тенденцій є фактичне скорочення забезпеченості 

населення закладами культури і мистецтва, і це враховуючи значне скорочення 

чисельності населення з часів здобуття Україною незалежності. 

Явно недостатнім лишається рівень кінообслуговування населення -

кількість відвідувань кіносеансів зменшилася з 552,0 млн. у 1990 році до 

мізерних 10,9 млн. у 2016 році. Відповідно, на одного жителя в Україні 

припадає не 11, як було у 1990 році, а приблизно 0,2 кіносеансу на рік. Більше 

того, до 90% вітчизняного кінопрокату складають зарубіжні фільми переважно 

розважального характеру при майже повній відсутності українських. А це є 

прямим порушенням Закону України «Про кінематографію», який вимагає             

30-відсоткової квоти національного екранного часу (ст. 22) для демонстрування 

національних фільмів у кіно- та відеомережі й на телебаченні. 

На жаль, не повною мірою використовуються наявні в Україні пам’ятки 

культури, які б могли стати основою для розвитку туризму, формування 

культурно-мистецьких індустрій. Статистичні дані свідчать про наявність та 

фактичне збільшення культурних пам’яток, проте викликає занепокоєння 

зниження фінансування реставраційних робіт, що в недалекому майбутньому 

може призвести до втрати наявного потенціалу розвитку галузі. 

Суттєвого оновлення потребує модель управління закладами культури в 

Україні та система їх фінансування. Ринкові реформи та некеровані процеси, 

що розгорнулися в економіці та фінансовій системі упродовж 1990-х років, 

поставили під великий сумнів доречність використання нормативної, 

розрахованої на планову економіку з «фіксованими» цінами, моделі 

фінансування. Між тим, вона продовжує активно використовуватися і донині. 

В управлінні державними та комунальними закладами культури 

застосовується переважно пряме адміністрування. У сучасних умовах система 

правових, фінансово-господарських та адміністративних механізмів, 

побудована на цих засадах, є малоефективною, оскільки: 
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1) вкрай недостатнє, «залишкове» бюджетне фінансування, побудоване за 

зрівняльним принципом, не є стимулом для розвитку культурно-мистецького 

життя; 

2) майже 90% закладів культури України перебувають у власності 

територіальних громад, тобто не підпорядковані Міністерству культури. 

Зазначені показники, звісно, цілком відповідають демократичним принципам, 

але, з іншого боку, помітно утруднюють державне стимулювання/регулювання 

культурно-мистецького життя суспільства, що в умовах формування його нової 

національної та державно-політичної ідентичності є, як мінімум, дуже 

бажаним. 

До критичного рівня погіршився матеріально-технічний стан мережі 

культурних та культурно-освітніх закладів, матеріальне забезпечення і 

соціальний статус працівників галузі. У системі закладів культури і мистецтва 

накопичилося чимало фінансово-господарських проблем. Близько 50% діючих з 

них мають незадовільний технічний стан, біля 30% - експлуатуються понад 

тридцять років без капітального ремонту. Більшість сільських закладів 

культури взимку не опалюються. Скажімо, у Волинській області таких 55%, у 

Дніпропетровській - 70%, Миколаївській - 80%, Черкаській - 82%, а в 

Закарпатській області цей показник сягає 90%. Коефіцієнт зносу основних 

фондів культури після 2000 року в більшості областей перевищив 90%. Саме 

цим, на нашу думку, можна пояснити і низьку відвідуваність таких закладів. 

За роки ринкових трансформацій культурно-мистецька сфера зазнала 

відчутних втрат. Так, за даними Державної служби статистики України, 

спостерігається зменшення кількості масових та універсальних бібліотек з 25,6 

тис. у 1990 році до 19,1 тис. у 2015 році. Відповідно, за цей період зменшився 

бібліотечний фонд із 419 млн. примірників до 311 млн. примірників. Упродовж 

зазначеного періоду зменшилася кількість демонстраторів фільмів із 27,2 тис. 

до 1,6 тис. Відповідно, зменшилася й кількість глядачів на сеансах із 552 млн. 

до 14 млн. осіб. Спостерігається зменшення клубних закладів із 25,1 тис. до 

18,5 тис. Відповідно, зменшилася кількість місць у клубах із 6,5 млн. до 

4,7 млн. [5]. 
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Тривожну ситуацію щодо доступу громадян до культурних благ 

підтверджують і соціологічні дослідження [8, c. 247]. Так, згідно моніторингу в 

1994 році 7,9% респондентів відповіли, що відвідували кінотеатр упродовж 

останнього тижня. В 2015 році таких було лише 3,7%. Також фіксується 

зменшення кількості респондентів, які відвідували театри, концерти, музеї та 

художні виставки з 3,4% у 1994 році до 2,6% в 2012 році. 

Деструктивні процеси спостерігаються також і щодо зменшення читання 

художніх творів та іншої літератури громадянами України. Якщо в 1994 році 

7,2% респондентів зазначили, що впродовж останнього тижня відвідували 

бібліотеки, то в 2015 році таких було 2,6%. Якщо в 1994 році 37,7% 

респондентів зазначили, що у вільний час читали художню літературу, то в 

2015 році – лише 19,9%. Кількість респондентів, які відвідують різноманітні 

курси, гуртки або студії взагалі не набирає статистично значущих показників 

(від 1,9% у 1994 році до 1,3% в 2015 році.).  

Таким чином, наведені вище дані доводять, що завдання створення 

належних умов, які б забезпечили доступність культурно-мистецьких благ для 

населення залишається пріоритетним для органів державної влади і управління. 

Відтак на державному і місцевому рівнях необхідно докласти максимум зусиль 

для збереження та розвитку базового рівня культури – різноманітних 

мистецьких навчальних закладів, аматорських художніх колективів, поширення 

культурного туризму, залучення учнівської молоді до творчої діяльності, 

підтримку краєзнавчих програм, пропаганду та збереження культурної 

спадщини. Бюджетна підтримка була багато в чому невідповідною тим 

завданням, які стояли перед галуззю культури і мистецтва. Численні податкові 

та інші пільги, які схвалювали уряди впродовж останніх десятиріч, як правило, 

не торкалися роботи вітчизняних закладів культури. Тому необхідно, щоб 

культурно-мистецька сфера почала нарешті отримувати фінансування від 

держави відповідно тим масштабним завданням, які стоять перед нею. 

На жаль, змушені констатувати, що не дивлячись на періодичні намагання, 

за роки незалежності в Україні не вдалося створити цілісної та ефективної 
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системи сприяння розвитку недержавного сектору в галузі культури і 

мистецтва, адже нині в Україні відсутні ефективні важелі непрямого 

державного фінансування (зокрема, податкові пільги та інші преференції), 

фрагментарним та суперечливим є законодавство в частині регулювання 

діяльності неприбуткових організацій, не відпрацьовані механізми підтримки 

культурно-мистецьких проектів (спонсорство, меценатство, конкурсне надання 

грантів тощо). Таким чином, держава і дотепер не розробила комплексу дієвих 

механізмів стимулювання та регулювання розвитку недержавних закладів 

культури. Між тим, світовий досвід доводить, що саме така багатоукладна 

модель культурно-мистецького життя є найбільш ефективною. 

Однак загалом, незважаючи на певні втрати, в Україні вдалося в 

основному зберегти матеріально-технічну базу галузі. За офіційними даними 

Міністерства культури України [4], сьогодні в державі функціонує 

38923 культурно-освітні заклади всіх систем і відомств, з них 35542 - 

знаходяться в сільській місцевості. Проте ця мережа нагально потребує значних 

капіталовкладень, модернізації та відновлення. 

Безперечно, межі втручання держави в діяльність культурно-мистецької 

сфери зумовлюються наявними економічними можливостями, особливостями 

етапу розвитку країни, а також моделлю розвитку економіки. Крім цього, 

конструювання національної концепції культурної політики залежить від 

прийнятої в конкретній країні політичної ідеології і від панівних уявлень про 

природу культурних процесів, їх впливу на розвиток суспільства, 

пріоритетності вирішення проблем культури. 

Загалом, ринок культурних послуг підкоряється законам ринкової 

економіки і, разом з тим, має ряд особливостей, до яких можна віднести 

високий динамізм розвитку, територіальну сегментацію і локальний характер, 

велику чутливість до ринкової кон’юнктури, індивідуальність і нестандартність 

багатьох послуг, специфіку державного регулювання та ін. У соціально-

культурній сфері існує ряд об’єктивних перешкод для формування ринку на 

принципах «чистої конкуренції», що пов’язано, по-перше, з унікальністю і 
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масштабністю окремих соціально-культурних сфер; по-друге, з диференціацією 

послуг, зумовлених творчим змістом людей у цій сфері; по-третє, 

розповсюдженням і наявністю некомерційних організацій, асоціацій, товариств. 

Усе це підтверджує тезу про те, що адаптація установ 

культурномистецької сфери до ринкових умов повинна здійснюватися шляхом 

органічної взаємодії ринкових і державних регуляторів з урахуванням 

особливостей галузі культури і мистецтва. Пріоритети культурної політики, як 

визначені на державному рівні напрями розвитку культурно-мистецької сфери, 

досить еластичні і багато в чому визначаються загальним соціально-

економічним середовищем. Серед основних факторів, що впливають на обсяг 

потреби у фінансуванні заходів у галузі культури і мистецтва, виділяють: на 

макрорівні – досягнутий рівень соціально-економічного розвитку країни, 

історичні традиції культурної поведінки населення, платоспроможний попит 

населення, рівень інфляції; на мікрорівні – зростання соціальної затребуваності 

і, отже, відвідуваності музейних експозицій, виставок та інших культурно-

дозвіллєвих заходів, необхідність консервації (реставрації) об’єктів культурної 

спадщини, необхідність розвитку матеріально-технічної бази закладів культури, 

зростання потреби в кваліфікованих кадрах тощо. 

Загалом можемо стверджувати, що в Україні державна політика 

управління діяльністю культурно-мистецьких закладів, з точки зору 

горизонтальної ієрархії – це політика державних органів, незалежних один від 

одного, в різних сегментах галузі культури і мистецтва. З точки зору 

вертикальної ієрархії – це прагнення центру перекласти відповідальність за 

утримання цих закладів на регіональні і місцеві органи влади при збереженні 

існуючої системи концентрації важелів управління на загальнодержавному 

рівні. 

Висновки. Відтак виокремлені вище ознаки кризової ситуації зумовлюють 

необхідність докорінного перегляду принципів державного регулювання 

діяльності установ культури і мистецтва. При цьому предметом фінансового 

регулювання у сфері культури і мистецтва, на нашу думку, мають стати: 
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• соціально-культурна значущість створюваних продуктів, міра їх участі у 

процесі збереження і розвитку вітчизняної культури в Україні; 

• цільова спрямованість виділення бюджетних коштів, тобто визначення 

напрямів діяльності закладів культури і мистецтва, які потребують пріоритетної 

фінансової підтримки; 

• формування оптимальної структури фінансових ресурсів закладів 

культури і мистецтва у контексті співвідношення (питомої ваги) власних і 

бюджетних коштів. 

Насамкінець зазначимо, що у рамках проведення реформ на державному 

рівні потрібно задекларувати вихід на стандарти добробуту розвинених країн, 

для яких характерні висока якість і комфортні умови життя населення. Як 

вважають науковці [6, с. 99], це дозволить підвищити соціальну стійкість у 

суспільстві. З цих позицій потенціал впливу держави, в тому числі у сфері 

культури і мистецтва, слід розглядати, з одного боку, як засіб, що сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності, створенню умов для забезпечення 

високого рівня матеріального добробуту всіх членів суспільства. А з іншого 

боку, його слід розглядати як процес соціалізації, інтелектуалізації, який 

прискорює розвиток всіх сфер життєдіяльності суспільства, орієнтований на 

нову якість і більш високий рівень соціально-економічного потенціалу країни. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах роль держави у фінансово-

економічних процесах залишається стабільно високою. Зокрема у кризових 
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умовах від роботи органів казначейської служби  залежить ефективність 

управління державними фінансовими ресурсами. Це обумовлюється значним 

рівнем перерозподілу ВВП  через Державний бюджет (в Україні близько 30%). 

Що актуалізує пошук шляхів підвищення ефективності діяльності Державної 

казначейської служби та своєчасність дослідження. 

Проблематику цього питання вивчають такі вітчизняні науковці, як 

В.М.Федосов [3], С.І. Юрій [7], О.Д. Василик, О.О.Чечуліна [5], Л. В.Чистякова 

та ін. Проблеми управління державними фінансами і шляхи їх вирішення 

знаходять своє відображення в працях зарубіжних вчених Ш. Бланкарта [2], 

Дж.Е. Стігліца [4], Дж. Б’юкенена [1]. 

Метою дослідження є аналіз та оцінка проблем та недоліків казначейської 

системи виконання бюджету та розробка практичних заходів щодо підвищення 

ефективності управління бюджетними коштами в умовах фінансової кризи. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення комплексу таких 

основних завдань, як: дослідження ролі Державного казначейства у 

забезпеченні належного рівня управління коштами державного бюджету; 

вивчення зарубіжного досвіду з цього питання, який можна адаптувати до 

українських реалій, визначення основних складових та найбільш проблемних 

місць в системі управління державними фінансовими ресурсами в умовах їх 

дефіцитності та ймовірних заходів з оптимізації їх збереження і використання. 

Державна казначейська служба України – повноправний учасник 

бюджетного процесу, що забезпечує оперативне управління державними 

фінансами. Бюджетним кодексом України регламентуються повноваження 

цього фінансового інституту щодо контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. 

Переведення на казначейське обслуговування державного та місцевих 

бюджетів було дозволило отримати наступні позитивні результати, зокрема: 

– збільшити доходну базу бюджетів за рахунок удосконалення механізму 

касового виконання бюджетів за доходами, своєчасного та у повному обсязі 

зарахування надходження доходів до бюджетів; 



104 

– ефективно їх перерозподіляти для реалізації соціальної політики і 
забезпечення своєчасного і повнішого фінансування бюджетів; 

– здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися 
фінансовими ресурсами держави; 

– створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних 
програм і зобов’язань. 

Запровадження казначейської системи касового виконання бюджетів 
дозволило значно підвищити прозорість бюджетного процесу та ефективність 
використання бюджетних коштів. В той же час Державна казначейська служба 
повинна не лише ефективно виконувати свої функції, але й постійно 
вдосконалюватись. Досліджено, що існують три основні стимули проведення 
реформ в сфері виконання бюджету [8]: 

–наявність проблеми; 
– наявність внутрішньої чи зовнішньої потреби, внаслідок змін 

законодавства; 
– потенційні можливості. 
Останні два стимули вже давно існували в Україні, а фінансово-економічна 

криза – проблема – повинна була стати заключним для проведення реформ 
казначейської системи. 

Одним із суттєвих негативних моментів є і те, що реформи, які 
проводяться владою, не мають необхідного зв’язку між собою. Пенсійні, 
бюджетні, податкові та інші зміни впроваджуються відірвано одні від одних. 
В той час як їхній результат безпосередньо впливатиме на подальший розвиток 
економіки, враженої фінансовою кризою. Більше того, обов’язковою повинна 
бути реально відсутня сьогодні незалежна публічна експертиза і обговорення 
усіх нормативно правових актів у сфері бюджетної і податкової політики. Тобто 
лише комплексність і прозорість усіх заходів дозволить досягти максимального 
ефекту. 

Проте, як показує аналіз, на сьогодні стан управління державними 
фінансами характеризується внутрішніми перекосами й викривленнями, без 
усунення яких неможливе настільки необхідне нам радикальне (не на відсотки, 
а в рази) підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 
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Основними з них є: 
– невизначеність повноважень – невизначеність відповідальності; 
– детальність планування – аморфність виконання й звітності; 
– контроль над відповідністю факту плану – невідповідність плану цілям і 

результатам; 
– нестача фінансування – надлишок персоналу й ресурсів; 
У сфері державних фінансів все зарегламентовано зверху донизу, існують 

тисячі норм, інструкцій, нормативів. Але виконати їх або неможливе в 
принципі, або можливе тільки формально й за рахунок зниження реальної 
результативності використання бюджетних коштів або навіть прямих 
бюджетних втрат. 

Брак нормативно встановлених бюджетних повноважень неминуче веде до 
браку бюджетної відповідальності. Якщо формально майже все заборонено, але 
неформально майже все дозволено, то проконтролювати результати такого 
«управління» бюджетними коштами практично неможливо. Планування 
бюджету за сотнями позицій обертається його виконанням не в тому форматі, у 
якому він був затверджений. Витрачається величезна кількість часу й зусиль 
спочатку для включення в бюджет дрібних «окремих рядків», а потім і для 
перекидання між ними, як правило, поза формальними обґрунтуваннями, 
бюджетних коштів. Уся контрольна робота орієнтується на перевірку 
відповідності звіту плану, зовні все використовується строго «з цільовим 
характером» відповідно до бюджету, але реально витрачання є нецільовим, 
тому що невідомо, на якій підставі й з якою метою ті або інші витрати взагалі 
потрапили в бюджет. Усі скаржаться на відсутність грошей, а в той же час на 
всіх рівнях бюджетної системи й усередині бюджетних установ очевидний 
надлишок натуральних ресурсів – людських, спожитих комунальних послуг, 
приміщень і т. д. І ніхто серйозно їх економією не займається, оскільки 
набагато звичніше й вигідніше вимагати додаткових засобів для підтримки їх 
«нормального функціонування». При цьому в ринковій економіці гроші – 
єдиний товар, якого й не повинно вистачати. Якщо хтось раптом заявить, що в 
нього грошей багато й більше не треба, виходить, що у бюджетній системі щось 
не так. 
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Основні функцій які виконує Державна казначейська служба України: 

– забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі 

ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, 

зокрема: 

а) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; 

б) здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить 

операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків; 

в) здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, 

бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами 

бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним 

законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства; 

г) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень 

бюджету; 

д) здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість; 

е) здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; 

є) проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими 

бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного 

процесу та суб'єктами господарювання; 

ж) формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

з) формує і доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

витяги з розпису державного бюджету, витяги з розпису державного бюджету 

за територіями, територіальний розподіл за міжбюджетними трансфертами та 

зміни до них; 

и) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів; 
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і) здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержу вачів 

бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов'язані 

з виконанням зобов'язань, взятих під державні та місцеві гарантії; 

ї) перераховує міжбюджетні трансферти; 

й) здійснює операції в іноземній валюті для проведення витрат 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

к) здійснює погашення та обслуговування державного боргу, провадить 

платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань держави, в 

національній та іноземній валютах за дорученням Мінфіну; 

л) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час 

реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; 

– здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів 

або боржників на підставі рішення суду; 

– здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі 

електронного адміністрування податків; 

– обслуговує кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального 

і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

– управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на 

єдиному казначейському рахунку; 

– забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдиного 

казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на 

депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням 

Міністра фінансів, погодженим з Національним банком; 

– здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 

Пенсійного фонду України; 

– здійснює операції з купівлі іноземної валюти та за погодженням з 

Мінфіном операції з продажу іноземної валюти, яка обліковується на рахунках 

Казначейства; 

– здійснює видачу і погашення фінансових казначейських векселів; 
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– веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих 

бюджетів; 

– встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та 

фінансової звітності головним розпорядникам коштів державного бюджету; 

– зводить і складає звітність про виконання державного, місцевих, 

зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам 

законодавчої, виконавчої влади, місцевим фінансовим органам; 

–  розміщує на офіційному веб-сайті Казначейства звітність про виконання 

державного бюджету та інформацію про виконання місцевих бюджетів; 

– здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за: 

веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих 

бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; бюджетними 

повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету; відповідністю 

кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету; 

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних 

зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі); відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та 

відповідним бюджетним асигнуванням; дотриманням правил за операціями з 

бюджетними коштами в іноземній валюті; дотриманням порядку проведення 

лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у 

лотереї в режимі реального часу; дотриманням розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у 

сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення 

документів; 

– застосовує або здійснює заходи впливу за порушення бюджетного 

законодавства; 
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– забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів 

бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень 

шляхом проведення оцінки їх діяльності; 

– забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно- 

обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживає заходів 

до захисту інформації, яка обробляється органами Казначейства; 

– здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Казначейства; 

– здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Перераховані функції Державної казначейської служби України ще раз 

показують її роль у зменшенні наслідків економічної нестабільності та 

уможливлюють забезпечити попередній, поточний, та наступний державний 

контроль за цільовим використанням державних коштів, та створюють реальні 

передумови ефективного управління і цільового використання коштів 

державного бюджету усіма причетними субє’ктами. 

Висновки. Державна казначейська служба  є одним із основних органів 

процесу виконання бюджету, займає в цьому визначальне місце. Оскільки саме 

цей орган веде облік і здійснює контроль в сфері державних фінансів, то усі 

вищезгадані перетворення повинні бути наслідком проведення реформ саме 

казначейством. Це є необхідною, хоча й не єдиною, умовою для підвищення 

ефективності управління державними фінансами. Усі учасники бюджетного 

процесу повинні бути поставлені в такі зовнішні умови, які об’єктивно здатні їх 

зацікавити в раціональній поведінці, у діях, які відповідають інтересам 

споживачів бюджетних послуг. Це і є вимоги «оптимальності» управління 

державними фінансами. 

Органи Державної казначейської служби в рамках реформування 

бюджетної системи повинні забезпечити: 

1) субсидіарність: розмежування бюджетних повноважень «знизу вгору», 

максимально можлива децентралізація повноважень; 

2) формалізація: заміна «неписаних традицій» усіма офіційними 

правилами, що визнаються й виконуються; 
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3) тверді бюджетні обмеження: «зароблене» не вилучається, «незароблене» 

не покривається; 

4) конкурентне середовище: мобільність бюджетних ресурсів, їх 

залежність від результативності діяльності і якості управління бюджетними 

коштами; 

5) управління ризиками: обмеження зростання витрат, відповідальна 

бюджетна політика, стабілізаційні фонди. 

Роль Державної казначейської служби як головного фінансового агента 

процесу виконання бюджетів є вирішальною. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

У статті розглянуто класифікації методів бюджетного планування та 

охарактеризовано їх. Зокрема, проведений критичний аналіз позитивних та 

негативних сторін кожного із методів бюджетного планування. Зокрема, 

досліджено програмно-цільовий метод бюджетного планування, який 

передбачає формування бюджетів різних рівнів за конкретними цільовими 

проектами і програмами. Розглянуто процес бюджетного планування з 

використанням програмно-цільового методу бюджетного планування. 

Ключові слова: бюджет, бюджетне планування, методи планування, 

програмно-цільовий метод, система бюджетного планування.  

Постановка проблеми. У процесі систематизованого, науково 

обґрунтованого планування соціально- економічних процесів відбувається 

розвиток методології планування як сукупності методів, прийомів і способів 

мислення, які дають змогу на підставі аналізу ретроспективних даних, 

екзогенних і ендогенних зв'язків об'єкта планування, а також їх вимірювань у 

межах певного явища або процесу сформувати плани певної достовірності 

щодо його майбутнього розвитку. 

Ціллю статті є дослідження методичних засад здійснення бюджетного 

планування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До вітчизняних учених, які 

присвятили свої праці дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

функціонування бюджетної системи та бюджетного процесу, належать 

В Андрущенко, В. Базилевич, О. Василик, В. Дем’янишин, Т. Єфименко, 

О. Кириленко, І. Луніна, Ю. Наконечна, В. Опарін, Ю. Пасічник, С. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці виокремлюють два 
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підходи до планування, що були поширені в країнах з різними суспільними 

формаціями, - генетичний та теологічний методи. Генетичний ґрунтується на 

аналізі походження та розвитку соціально-економічних процесів, природно-

кліматичних умов, природних особливостей і створенні на їх основі науково 

обґрунтованого прогнозу та передбачення на перспективу з урахуванням 

об'єктивних економічних законів, на основі яких розробляється національний 

план, що тільки після цього може використовуватись для проведення 

конкретних дій. Теологічний метод сформований на визнанні розвитку 

суспільства відповідно до попередньо визначеної мети, яка переважає всі інші 

фактори, що зумовлює пріоритетність суб'єктивного підходу у виборі мети та 

шляхів її досягнення. Тож воля окремих осіб чи груп протиставляється 

об'єктивним законам,  у результаті чого знижується ефективність планування та 

його загальна доцільність у межах конкретної економічної системи. 

Теологічний метод планування - надбання командно-адміністративної 

економіки, з крахом якої він також практично пішов у небуття. 

На нашу думку, щоб мати повне уявлення про методи бюджетного 

планування, потрібно при розробці класифікації дотримуватися певних вимог, а 

саме: відсутності перетинання (змішування) класів, достатньої повноти 

охоплення методів, можливості доповнення новими методами, виділення видів 

методів за істотними ознаками, сукупність яких дає комплексне уявлення про 

методологію планування бюджету. 

На основі проведеного нами дослідження спробуємо запропонувати 

комплексну класифікацію методів бюджетного планування за такими істотними 

ознаками, як порядок розроблення бюджетів, рівень пристосування 

бюджетного планування до змін умов функціонування бюджетної системи, 

рівень централізації бюджетного планування, вихідна база бюджетного 

планування, спосіб розрахунку планових бюджетних  показників,  вибір  

об'єктів  бюджетного  планування. Перед тим як розглянути кожен метод 

ретельніше, зауважимо, що основу розроблення всіх бюджетів складає 

балансовий метод, за допомогою якого відбувається планове узгодження 
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потреб і ресурсів для їх задоволення. Залежно від рівня бюджетної системи 

ресурсна частина й частина, яка характеризує потреби, можуть мати назви: 

"доходи - видатки", "надходження — витрати", "витрати — джерела 

фінансування" тощо. 

Залежно від рівня централізації бюджетне планування може здійснюватися 

централізованим, децентралізованим і комбінованим способами. Метод 

централізованого бюджетного планування ("згори — вниз") передбачає 

розробку місцевих бюджетів, виходячи з показників бюджету держави: 

фактично розпорядників бюджетних коштів про показники державного 

бюджету та про ліміти фінансових ресурсів для їх організацій та програм. Це 

дає змогу досить чітко координувати та збалансовувати розробку бюджетів за 

вертикаллю й горизонталлю, спрямовуючи їх на досягнення місії та цілей 

бюджетної політики, але при цьому недостатньо враховуються реальні 

проблеми місцевого самоврядування. 

Метод децентралізованого бюджетного планування («знизу — вгору», так 

званий метод бюджетних замовлень) передбачає послідовну інтеграцію 

бюджетів нижчого рівня у бюджети вищого рівня й остаточно у державний 

бюджет. За цим методом забезпечується виконання принципу 

партисипативності, враховуються реальні можливості й потенціал, залучаються 

мотиваційні механізми. Недоліками використання методу є прагнення органів 

місцевого самоврядування конкретної територіальної одиниці урахувати лише 

власні інтереси, мінімальною мірою узгоджуючи і координуючи їх з іншими 

учасниками бюджетного процесу. 

Метод "зустрічного" бюджетного планування (комбінований) покликаний 

ліквідувати недоліки попередніх методів і передбачає передання згори вниз 

орієнтовних бюджетів, їхнє опрацювання на місцевому рівні й передання у 

зворотному порядку для формування державного бюджету. 

Застосування ж методу неперервного бюджетного планування забезпечує 

розроблення ринково адекватних бюджетів, оскільки дає змогу на засадах 

результатів виконання бюджетів за певний частковий або мінімальний 
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бюджетний період вносити корективи і зміни до бюджетів залишкового 

бюджетного періоду й розробляти бюджети на мінімальний бюджетний період, 

що є наступним. Цей метод бюджетного планування рекомендується 

застосовувати за нестабільного економічного середовища, але вважаємо, що він 

надто трудомісткий, потребує постійної уваги, значних затрат часу і вимагає 

значного зменшення горизонту бюджетного планування. 

Розроблення бюджетів можна здійснювати з нульової бази (у літературі це 

називають "нуль-базис", бюджетне планування з "нуля" чи з "нульової точки" 

тощо), при цьому значення бюджетних показників обґрунтовуються на основі 

ретельного аналізу і проведених розрахунків відповідно до встановлених на 

наступний бюджетний період цілей, без урахування показників попереднього 

бюджетного періоду. 

Метод складання бюджету з нуля (zero-base budgeting, ZBB) передбачає 

щорічну верифікацію і необхідність захисту всіх програм, що здійснюються 

розпорядниками бюджетних коштів. 

За умови, коли бюджетне планування здійснювалося раніше, доцільне 

використання методів бюджетного планування, що базуються на даних 

попередніх бюджетів (планування від досягненого). За цими методами 

фактичні бюджетні показники попереднього періоду розглядаються як база для 

розрахунку планових бюджетних показників. 

На нашу думку, до групи методів бюджетного планування від досягненого 

варто віднести: 

1. Бюджетне планування, що базується на теорії малих змін (incremental 

theory), ґрунтується на припущенні, що принципові зміни у структурі бюджету 

неможливі, і що політики, як правило, не в змозі провести глибокий аналіз 

здійснюваної стратегії. Унаслідок цього розробляється бюджет, показники 

якого переважно визначаються торішнім бюджетом, тобто прийнятими раніше 

рішеннями. Більша частина бюджету ніким не контролюється і повторюється з 

року в рік. Зміни до бюджету не дуже значні та виникають у результаті деяких 

зовнішніх обставин. 
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2. Багаторічне (середньострокове) планування є методом бюджетного 
планування, який розширює горизонт планування на декілька років і дозволяє 
співвідносити планований бюджет зі стратегічними і тактичними цілями 
держави. 

Багаторічне фінансове планування та / або бюджетування є 
найважливішим інструментом фінансової та економічної стабілізації, а також 
дозволяє виконувати інші завдання, до яких відносяться: 

- перевірка урядових і законодавчих рішень на предмет відповідності 
середньостроковій і довгостроковій фінансовій стратегії держави; 

- забезпечення послідовності бюджетного процесу та підвищення 
фіскальної дисципліни; 

- підвищення прозорості й ефективності бюджетного процесу; 
- економія часу та інших ресурсів, що витрачається на складання 

проектів бюджетів. 
3. „Бюджет цілей і ефективності” [3, с. 26]. Бюджет, заснований на 

показниках ефективності - це фінансовий план, підготовлений так, що, перш 
ніж  до нього будуть внесені витрати, влада повинна підготувати декларацію 
результатів програми і план надання послуг, що містять цілі, способи їх 
досягнення й об'єктивні показники, що дозволяють оцінити хід реалізації. Цей 
метод передбачає, що основним показником, який характеризує виконання 
бюджету, є досягнення заданих параметрів. Отже, бюджет відіграє роль 
джерела коштів і формулювання цілей (показників ефективності), що повинно 
призвести до підвищення якості послуг при більш низьких цінах. 

Даний метод тісно пов'язаний з методом управління, який називають 
«управлінням за цілями» (management by objectives). 

4. Бюджет, заснований на завданнях (cost/benefit analysis) [4], - це 
фінансовий план органу місцевого самоврядування, підготовлений так, що, 
перш  ніж витрати будуть внесені до плану, адміністрація повинна підготувати 
у вигляді бюджетних завдань детальні плани (у фінансовому та натуральному  

вираженні) того, що повинні здійснити одержувачі бюджетних коштів. Форма 
бюджету, заснованого на завданнях, дозволяє описати витрати з погляду їх 
спрямування на досягнення цілей, поставлених органами самоврядування. 
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При складанні бюджету основний акцент робиться на результати, які 

необхідно досягти, а не на освоєнні бюджетних коштів. Програми, реалізація 

яких веде до досягнення подібних цілей, розташовані в такому бюджеті поряд 

одна з одною, і конкуренція в боротьбі за отримання бюджетних коштів сприяє 

тому, щоб проаналізувати реально існуючі альтернативи. 

Здійснення окремих програм часто потребує більше одного року, у зв'язку 

з чим планування повинно здійснюватися на більш тривалішу, ніж один рік, 

перспективу. 

5. Метод “двох бюджетів”. Передбачає одночасне планування поточного 

та інвестиційного бюджетів. Даний метод має такі переваги [7, с.20]: 

- заборгованість може бути позитивним явищем, але вона повинна бути 

пов'язана тільки з фінансування капіталовкладень, а не поточної діяльності; 

- ступінь відповідності поточних доходів поточних витрат стає більш 

прозорою; 

- поліпшуються умови спостереження за тенденціями змін поточних 

витрат; 

- інвестиційні програми стають більш зрозумілими; 

- усі перераховані вище переваги полегшують здійснення 

довгострокового бюджетного планування (насамперед інвестиційного) та 

контроль за реалізацією інвестиційної програми. 

5. Метод коефіцієнтів (аналітичний) базується на вивченні економічної 

кон'юнктури у минулому та сучасному періодах і застосуванні відповідних 

коефіцієнтів (наприклад індексів інфляції) щодо фактичних результатів 

виконання бюджетів. По суті, це планування "від досягненого" що, власне, має 

місце нині в бюджетному процесі. Перенесення у майбутнє минулих 

тенденцій, досягнених результатів не стимулює виявлення резервів і не сприяє 

економії бюджетних коштів. Існує досить багато методів розрахунку планових 

бюджетних показників при формуванні бюджетів держави. Найпростішим із 

них вважається нормативний, що базується на системі науково обґрунтованих, 

ринково-адекватних норм  формування та використання ресурсів. 
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Нормативний метод передбачає використання у плануванні системи 

взаємопов'язаних норм і нормативів. Розрізняють нормативи двох типів: 

нормативи першого типу регламентують взаємовідносини між державою та 

суб'єктами господарювання у частині розподілу отриманих результатів 

діяльності (наприклад ставки податків), нормативи другого типу 

характеризують вимоги, що висуваються суспільством до ефективності 

використання ресурсів. Вони фіксують мінімально припустиму величину 

економічної ефективності використання різних ресурсів, тобто суспільно 

виправданий обсяг їх витрат для досягнення найбільшого економічного ефекту. 

У цьому контексті нормативний метод доречно застосовувати у плануванні 

бюджетних витрат, оскільки він спроможний відносно об'єктивно оцінити 

потреби бюджетних галузей у ресурсах і створити умови для їх ефективного й 

ощадливого використання. 

Недоліком нормативного методу планування вважають відсутність 

узгодженості бюджетних зобов'язань, зумовлених нормативами, з реальними 

можливостями бюджетної системи щодо фінансування відповідних витрат. 

Останнім часом особливої актуальності набув програмно-цільовий метод 

бюджетного планування, який передбачає формування бюджетів різних рівнів 

за конкретними цільовими проектами і програмами. 

Програмно-цільовий метод використовується у процесі фінансування 

окремих державних програм економічного та соціального розвитку, дає змогу 

виявити джерела покриття та визначити ефективність цих програм. Починаючи 

з 2002 p. цей метод використовується як основний під час формування 

державного та місцевих бюджетів в Україні. 

Програмно-цільовий метод в системі планування фінансового розвитку 

регіону містить такі елементи [6, c. 196]: 

- визначення загальної мети програми та напрямів забезпечення 

реалізації поставлених завдань; 

- розробку пріоритетних програм головними розпорядниками 

відповідно до мети діяльності (місії); 
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- визначення відповідального за виконання програми; 
- розробку критеріїв оцінки й аналізу результативності бюджетної 

програми щодо обсягів затрат, кінцевого продукту, ефективності та якості; 
- формування та затвердження фінансових призначень у розрізі програм; 
- формування механізму залучення додаткових фінансових ресурсів на 

виконання програми. 
При застосуванні програмно-цільового методу забезпечується чітке 

розуміння мети, яка відповідає середньо- та довгостроковій стратегії розвитку 
територіальної громади; прозорість фінансових потоків, що дає можливість 
оцінити ступінь досягнення поставлених цілей і завдань за наслідками 
виконання програми; підвищується фінансова дисципліна, оскільки 
встановлюються конкретні показники результативності відповідно до 
показників видатків; підвищується ефективність розподілу і використання 
фінансових ресурсів; забезпечується пріоритетність напрямків й визначається 
доцільність окремих видатків. 

Змішаний (матричний) метод бюджетного планування дає змогу одночасно 

узгодити держаний бюджет, місцеві бюджети, проекти та бюджетні програми, 
але його  застосування  потребує  розвиненої  системи  інформаційного  та  
программного забезпечення, оскільки взаємозв'язки між показниками бюджетів 
різних рівнів бюджетної системи при використанні цього методу 
характеризуються складністю й чисельністю. Хоч застосування такого методу 
трудомістке, складне, потребує високого рівня компетентності від виконавців 
та управлінців, сучасного програмного забезпечення тощо, він забезпечує 
розроблення високоточних бюджетів, мінімізує бюджетні буфери (спеціально 
занижені надходження й завищені витрати), створює цілком прозору систему 
бюджетного планування. 

Ведучи мову про методи, які використовуються в практиці бюджетного 
планування України, зазначимо, що це досить широка сукупність. Саме тому 
спробуємо виокремити основні з них і проаналізувати рівень їх використання. 

Першим є нормативний метод бюджетного планування, що 
використовується державними фінансовими органами зокрема, для визначення 
видатків бюджету. 
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Для розрахунку видатків за нормативного методу розрахунку треба знати 

норму видатків на розрахункову одиницю. 

Спочатку розраховують індивідуальні норми за статтями витрат 

бюджетної установи, потім на основі індивідуальних норм розробляють 

укрупнені, потім на основі укрупнених норм розробляють зведені фінансові 

норми бюджетних установ. 

Сьогодні в процесі бюджетного планування за допомогою даного методу 

частково плануються поточні видатки бюджету держави. Зокрема, видатки на 

харчування, на медикаменти, на заробітну плату працівників бюджетної сфери  

тощо.  

Балансовий метод бюджетного планування використовується 

працівниками державних і місцевих фінансових органів у ході збалансування як 

окремих статей бюджету (загального і спеціального фондів), так і для 

врівноваження надходжень і витрат бюджету держави. 

Група методів бюджетного планування від досягнутого використовуються 

при плануванні як доходів, так і видатків. Зокрема, нормативне підтвердження 

цього знаходимо в ряді урядових документів [2; 126]. Де з поміж іншого 

визначається, що «під час формування показників, на підставі яких 

визначаються надходження планового періоду, обов'язково враховується рівень 

їх фактичного виконання за останній звітний рік». 

Поряд з вказаними на особливу увагу заслуговує програмно-цільовий 

метод (далі ПЦМ) бюджетного планування. Формування бюджету за 

ПЦМ довгий час досліджувався переважно зарубіжними вченими, зокрема 

Ш Бланкартом, Р. Зоді,   Ф. Мошером, Б. Райзбергом, Р. Хакетом та ін.. 

А згодом метод став предметом дослідження і вітчизняних наукових шкіл, з 

огляду на те, що окремі елементи цього методу бюджетного планування було 

запроваджено в Україні з 1998 року. Зокрема в практиці бюджетного 

проектування почали використовувати бюджетні запити з обов’язковим 

визначенням головними розпорядниками бюджетних коштів основної мети 

діяльності, завдань на плановий рік та інших обов’язкових елементів. 
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Запровадження програмно-цільового методу в повному обсязі розпочалося 
з прийняттям у 2001 році Бюджетного кодексу України, яким надано 
визначення терміна «бюджетна програма», до класифікації видатків бюджету 
включено програмну класифікацію видатків, унормовано представлення 
видатків державного бюджету за головними розпорядниками з деталізацією за 
бюджетними програмами, до принципів бюджетної системи України віднесено 
принципи ефективності та цільового використання бюджетних коштів 
(принцип ефективності та результативності та принцип цільового використання 
бюджетних коштів - згідно з Бюджетним кодексом України, який набрав 
чинності 1 січня 2011 року). Основні методологічні засади, елементи та 
принципи програмно-цільового методу визначені Концепцією застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538 [5]. 

Відповідно до даного нормативного документа, основними рисами 
бюджетування за ПЦМ є: 

— поліпшення результативності державного сектору; 
— підвищення бюджетної прозорості та заохочення громадськості до 

участі в бюджетному процесі; 
— зміна характеру обговорення державної політики – акцент 

переноситься з "утримання" бюджетної установи на її “функціонування за 
завданнями й вимогами"; 

— існування схеми зв'язку «ресурс – результат», орієнтація на надання 
якнайбільшого обсягу послуг на одиницю витрачених грошових ресурсів; 

— використання для планування бюджетної політики та показників 
бюджету середньорічного горизонту; 

— персональна відповідальність за ефективне управління бюджетними 
ресурсами та досягнення результатів. 

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, особливими 
складовими ПЦМ у бюджетному процесі є: бюджетні програми, їх 
відповідальні виконавці, паспорти, результативні показники [1]. 

Схематичний вигляд процесу бюджетного планування з використанням 
ПЦМ наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Бюджетне планування з використанням ПЦМ в Україні 

Хоча сьогодні програмно-цільовий метод бюджетного планування 

використовується на всіх рівнях бюджетної системи України, на нашу думку, 

поки ще рано вести мову про ефективність його використання. Основною 

причиною цього є те, що програмно-цільовий метод планування в провідних 

країнах світу застосовується в поєднанні з іншими елементами бюджетування, 

які в сукупності формують певний концептуальний підхід до бюджетного 

планування - бюджетування орієнтоване на результат (Performance Budgeting). 

Висновки. Тож, робимо висновок, що сьогодні в Україні програмно 

цільовий-метод бюджетного планування запроваджений ізольовано від інших 

складових бюджетування, орієнтованого на результат. З огляду на це 

спробуємо дослідити сучасний стан якості бюджетного планування в Україні та 

визначити, чи є необхідність у подальшому запровадженні інших елементів 

бюджетування, орієнтованого на результат. А також за потреби запропонувати 

шляхи імплементації вказаних інструментів у вітчизняну систему бюджетного 

планування й окреслити інші напрямки її вдосконалення. 
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Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, 
власне і відрізняються від небанківських кредитних установ, які створюють 
первинну сферу банківської діяльності. Як відомо із світового досвіду, саме 
кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину 
прибутків та пов’язане з  низкою ризиків: кредитним ризиком, ризиком втрати 
ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства. 
Висока ризикованість банківської діяльності головним чином пов'язана з 
умовами і результатами діяльності його клієнтів. Аналіз структури активів 
банківської системи України свідчить про те, що більше третини з них 
доводиться на кредитний портфель . Збалансоване зростання об'єму кредитів і 
поліпшення їх якості є необхідною умовою досягнення і підтримки стабільного 
функціонування і розвитку комерційних банків, їх позитивного впливу на 
розвиток економіки України. З одного боку використання кредитних коштів 
суб'єктами господарювання є невід'ємною умовою розвитку підприємницької 
діяльності та забезпечення економічного зростання країни, з другого – доходи 
від кредитних операцій формують основний обсяг доходів банківської сфери, 
що суттєво впливає на фінансові результати діяльності банківських установ. 
Все вищесказане визначає актуальність пошуку засобів підвищення 
ефективності кредитних операцій банків з урахуванням мінімізації ризиків. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів та розробка 
практичних рекомендацій щодо  аналізу кредитних операцій банку. Питання 
кредиту, кредитних відносин в економічній науці займають специфічне місце. 
Значний внесок у дослідження ролі кредиту та його використання в 

економічній політиці зробили такі дослідники: К. Андрєєва, В. Базилевича , У. 
Владичин, Т. Лагутіна, В. Міщенка , А. Рошва, А. Сироту та інших. 

На певному етапі людського становлення, випадково виникло явище, коли 
продавцю необхідно було продати товар, а покупцю не було за що купити цей 

товар. За таких умов виникла необхідність в передачі продавцем товару з 
відтермінуванням платежу, тобто видачі кредиту. 
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Кредит - позичковий  капітал  банку  у  грошовій формі та в банківських  

металах,  що  передається у тимчасове користування на умовах   забезпеченості,  

повернення, строковості,  платності  та цільового  характеру  використання 

[1,с.1]. Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність", банком 

можуть надаватись такі види кредитів: 

— кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній 

валютах; 

— міжбанківські кредити, тобто кредити, які одержує сам банк для 

формування своїх ресурсів. 

Сукупність кредитів, наданих банком на певну дату, характеризує 

його кредитний портфель. Банківські кредити класифікуються за різними 

ознаками (таб. 1). 

В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості ознак, 

класифікації видів банківського кредиту. У процесі систематизації банківських 

кредитів використовуються багато інших ознак виділення тих чи інших видів 

кредитів. Класифікація кредитів може складатися і дотримуватися самими 

банками [5, с.25]. 

Комерційне кредитування юридичних осіб включає кредити юридичним 

особам та кредити приватним підприємцям. Такі кредити надаються на поточні 

потреби  Комерційне кредитування юридичних осіб також включає 

овердрафтне кредитування та кредитування експортно-імпортних операцій. 

Джерелом погашення є грошові потоки від поточної виробничої та фінансової 

діяльності позичальника. Спеціалізоване кредитування юридичних осіб 

включає фінансування інвестиційних і будівельних проектів. Як правило, 

кредитні умови тут прив’язані до строків окупності інвестиційних і будівельних 

проектів та строків виконання договорів і перевищують строки комерційного 

кредитування юридичних осіб.  
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Таблиця 1 – Класифікація банківських кредитів 
№ п/п Ознака класифікації Вид кредиту 

1 3а цільовим 
спрямуванням 

- виробничий 
- споживчий 

2 За призначенням і 
характером використання  

- в поточну діяльність 
- в інвестиційну діяльність 

3 За групами позичальників 

- банківськими установами 
- фізичними особами 
- юридичними особами 
- державними органами влади 
- небанківськими фінансово-кредитними 
установами 

4  За строками 
використання  

- короткострокові 
- середньострокові 
- довгострокові 

5 За термінами 
користування 

- строкові 
- до запитання 
- прострочені  
- відстрочені (пролонговані) 

6 За характером 
забезпечення 

- забезпечені заставою  
- гарантовані 
- з іншим забезпеченням 
- незабезпечені (бланкові) 

7 За видом процентної 
ставки  

- з фіксованою ставкою процента 
- з «плаваючою» ставкою процента 
- дисконтні 

8 За періодичністю сплати 
процентів за кредитом 

- при погашенні заборгованості; 
- у кінці строку договору; 
- щомісяця; 
- щотижня; 
- щодня; 
- за індивідуальним графіком 

 

Основна сума та проценти за кредитом можуть погашатися грошовими 

потоками від інвестиційного проекту на стадії його комерційної експлуатації 

[4,c.27]. 

Проаналізуємо зміни кредитів та заборгованості клієнтів на прикладі 

ПАТ «Сбербанк». У таблиці нижче показано якість кредитного портфелю банку 

за класами  в період 2015-2016р.р. [4,с.28]. 
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Таблиця 2 – Аналіз кредитного портфелю ПАТ «Сбербанк» (тис.грн.) 
№ 
п/п 

Найменування статті Звітний 
рік 
(2016) 

Попередній 
рік 
(2015) 

Зміни за звітній 
період 
Абсолютні Відносні

1 Комерційне кредитування юридичних 
осіб 

58370564 55844080 2526484 +4,5 

2 Спеціалізоване кредитування 
юридичних осіб  

3182955 3096794 86161 +2,8 

3 Споживчі та інші кредити фізичним 
особам 

1438783 1514243 -75460 -5 

4 Іпотечне кредитування фізичних осіб 1517145 1656463 -139318 -8,4 
5 Кредитні картки та овердрафти 321869 370631 -48762 -13,2 
6 Автокредитування фізичних осіб 33753 39907 -6154 -1,7 
7 Резерв на покриття збитків від 

знецінення 
23153039 15784299 7368740 +46,7 

8 Усього кредитів за мінусом резервів 41714030 46737819 -5023789 -10,07 
 

Аналіз зміни кредитів банку показав, що у період 2015-2016р.р. 

спостерігається  зменшення видачі кредитів по таких статтях: споживчі кредити  

та інші кредити фізичним особам, іпотечне кредитування фізичних осіб, 

кредитні картки та овердрафти, автокредитування фізичних осіб. Видача 

споживчих кредитів зменшилась у 2016 році на 75460 тис. грн, це на 5% менше 

ніж у 2015 році.  Іпотечне кредитування фізичних осіб також зменшилось на 

8,4 %, що в абсолютному показнику складає 139318 тис. грн.  

Тенденцією до зменшення характеризуються кредитні картки та 

овердрафти та автокредитування фізичних осіб, їх відносний показник складає 

13,2% та 1,7% відповідно. Збільшення частки видачі кредитів прослідковується 

у статтях : комерційне кредитування юридичних осіб (у 2016р. збільшилось на 

4,5%) та спеціалізоване кредитування юридичних осіб ( збільшилось у звітному 

році на 2,8%).  

Так, структурно-динамічний аналіз кредитних операцій ПАТ «Сбербанк» 

показав, що  протягом 2016-2017р.р. найбільшу частку в кредитному портфелі 

займало комерційне кредитування юридичних осіб , у 2016 році  його питома 

вага складала – 90%, а у 2015 – 89,74%.  

Найменшу частку займало автокредитування фізичних осіб: 2016 рік 

характеризується співвідношенням у 5,2%, 2017 рік – 6,38% (табл. 3).  
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Таблиця 3 – Структура кредитів за видами економічної діяльності 
№ 
п/п 

 
Вид економічної діяльності 

Звітний рік (2016) Попередній рік (2015) 

Сума тис.грн % Сума 
тис.грн. 

% 

1 Транспортна, авіаційна, космічна 
промисловість  

13 523 543 20,8% 12 355 864 19,8% 

2 Машинобудування  10 120 717  15,6%  9745 191  15,6% 
3 Енергетика 7 399 131   11,4% 8 508 931 13,6% 
4 Послуги 7 298 999  11,3% 6 741 011 10,8% 
5 Харчова промисловість і сільське 

господарство 
6 194 018   9,5% 5 737 887 9,2% 

6 Металургійна промисловість 5 312 364  8,2% 4 478 158 7,2% 
7 Хімічна промисловість 4 216 567  6,5% 3 661 039 5,9% 
8 Торгівля 4 081 565   6,3% 3 634 612 5,8% 
9 Фізичні особи 3 311 550  5,1% 3 581 244 5,7% 
10 Нафтогазова промисловість 1 497 305  2,3% 2 000 434 3,2% 
11 Телекомунікації 960 172  1,5% 1 011 190 1,6% 
12 Будівництво 557 917  0,9% 660 158 1,1% 
13 Лісова промисловість 76 857  0,1% 53 927 0,1% 
14 Інше 316 364   0,5% 352 472 0,6% 
15 Усього кредитів та авансів 

клієнтам до вирахування резерву 
під знецінення 

64 867 069  100,0% 62 522 118 100,0% 

 

Питання структурного аналізу кредитного портфеля та проведення його 

диверсифікації є актуальними для банківської системи. Структурний аналіз 

проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в 

одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна 

диверсифікація кредитного портфеля створює певні труднощі в управлінні 

позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому 

зарубіжні комерційні банки визначають для себе межі вкладення ресурсів у 

певний сегмент, тобто застосовують метод лімітування. 

Структура кредитів за видами економічної діяльності за даними таблиці 

№3 показує, що усього було видано кредитів   період 2015 р. на загальну суму – 

62522118 тис. грн та становить 100%, а за 2016 рік було видано -  64867069 тис. 

грн та становить 100% від загальної структури в цьому періоді. 

З даних таблиці спостерігаємо, що найбільшу частку займають 

транспортна, авіаційна, космічна промисловість у 2015 році складає 19,8%, а у 
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2016 році – 20,8%. Також істотну частку становлять кредити на 

машинобудування – 15,6 % в 2015-2016 р.р. Найменше кредитів було надано у 

такі сфери економіки як лісову промисловість – 0,01% період в 2015-2016р.р. 

На 31 грудня 2016 р. група ПАТ «Сбербанк» мала 20 найбільших 
позичальників з обсягом кредитів на кожного позичальника понад  908 093 тис. 
грн. (2015: 20 найбільших позичальників з обсягом кредитів на кожного 
позичальника понад 996 482 тис. грн.). Загальний обсяг цих кредитів склав              
38 113 350 тис. грн., або 58,8% кредитного портфелю групи до вирахування 
резерву під знецінення (2015: 30 774 479 тис. грн., або 49,2%)[3,с.39]. 

Отже, в рамках дослідження було розглянуто основи діагностики 
кредитних операцій банку, оцінено структуру і динаміку кредитних операцій, 
проведено їх коефіцієнтний аналіз. Слід здійснювати постійний контроль за 
станом кредитного портфеля з метою уникнення погіршення його якості, що 
дасть змогу знизити питому вагу можливих  ризиків для банку. 

Таким чином, за  досліджуваний період  ПАТ «Сбербанк» необхідно 
більше диверсифікувати кредитні операції, щоб сприяти розвитку пріоритетних 
галузей промисловості; запровадити  нові види банківських продуктів для 
фізичних осіб для орієнтацією на найменш захищені верстви населення; 
запровадити нові види банківських продуктів для юридичних осіб , задля 

залучення можливих потенційних клієнтів та здійснювати якісне 
обслуговування вже діючих ; постійно залучати клієнтів шляхом проведення 
рекламних акцій та презентацій .  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті досліджено теоретичні аспекти відтворення основних засобів. 

Досліджено схему відтворення основних засобів на рівні підприємства. 

Розглянуто показники стану, ефективності використання та відтворення 

основних засобів. Також, досліджено погляди науковців на поняття 

«амортизація».  

Ключові слова: основні засоби, відтворення основних засобів, амортизація, 

основні фонди, основний капітал.  

Постановка проблеми. Обсяги виробництва продукції, рівень 

продуктивності праці і підвищення економічної ефективності господарської 

діяльності підприємств значною мірою визначаються та залежать від 
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забезпеченості їх основними засобами. Достатнє фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів є однією з головних умов успішного розвитку 

підприємств, та конкурентоспроможності їх продукції. 

Цiллю статтi є дослідження економічної сутності відтворення основних 

засобів підприємств. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Дослідженню фінансового 

забезпечення та відтворення основних засобів підприємств, в тому числі 

аграрних, присвячено праці українських вчених- економістів: В. Андрійчука, 

В. Амбросова, І. Бланка, А. Войтюк, О. Гудзь, Н. Давиденко, О. Дація, 

М Дем’яненка, О. Єранкіна, О. Захарчука, М. Коцупатрого, Д. Крисанова, 

П. Лайка, Т. Майорової, М. Могилової, В. Нелепа, М. Огійчук, В. Опаріна, 

А. Пересади, Г. Підлісецького, А. Поддєрьогіна, П. Саблука, О. Терещенка. 

Вивченню фінансового забезпечення відтворення основних засобів присвятили 

свої праці зарубіжні вчені: В. В. Бочаров, З. Боді, С. Л. Брю, Т. Г. Джонсон, 

А. Кейн, К. Р. Макконел. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Відповідно до Податкового 

кодексу України «основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси 

корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 

користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 

яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік 

(або операційний цикл, якщо він довший за рік)» [2, с. 112]. Отже, в 

Податковому кодексі дається ширше визначення основних засобів, яке 

враховує зношування основних засобів в процесі їх виробничого використання. 

Згідно Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 16 «Основні 
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засоби» матеріальні об’єкти, які утримують для використання у виробництві 

або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для 

адміністративних цілей та використовуватимуть, за очікуванням, протягом 

більше одного звітного періоду є основними засобами [3]. 

Аналіз приведених визначень основних засобів дозволяє зробити наступні 

узагальнення стосовно їх економічної сутності: 

1) це засоби праці, які мають матеріально-речову форму і 

використовуються для ведення господарської діяльності протягом тривалого 

часу не змінюючи свою натуральну форму; 

2) в процесі виробничого використання основні засоби зношуються, 

поступово переносячи свою вартість на виготовлену продукцію, а отже 

накопичуються кошти для відшкодування їх вартості; 

3) основні засоби відображаються в активі балансу, а їх склад залежить 

від галузевих особливостей діяльності підприємств; 

4) при визначенні землі, як основного засобу виробництва в сільському 

господарстві, необхідно враховувати, що на землю не нараховується 

амортизація, а отже не накопичуються кошти для її відтворення. 

На рис. 1.1 зроблена узагальнена спроба привести до єдиних ознак понять 

«основні засоби» «основні фонди» та «основний капітал». 

На основі вивчення різних визначень поняття «основні засоби» 

запропоноване авторське визначення. Це засоби праці, які мають матеріально- 

речову форму і використовуються для ведення діяльності підприємством, які в 

процесі виробничого використання зношуються фізично і морально. 

Використання, склад та відтворення основних засобів залежить від галузевих 

особливостей. 

В сільському господарстві до складу основних засобів входить земля, 

тварини та багаторічні насадження, які мають значні особливості, щодо їх 

відтворення та його фінансового забезпечення. 

Розглянувши зміст і відмінні особливості основних засобів підприємств 

перейдемо до з’ясування сутності їх відтворення. 
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Рисунок 1 – Ознаки понять «основні засоби», «основні фонди» та 

«основний капітал» 

Відтворення основних засобів – категорія складна і багатогранна. 

В.Г. Андрійчук вважає, що відтворення основних засобів — це процес їх 

підтримки в робочому стані через здійснення ремонтів і відновлення в натурі 

[4, с. 294]. 

За визначенням Довгалюка Н.В. відтворення основних засобів - це 

інтегрована, органічно пов’язана цілісна система економічних, організаційних 

правових форм та методів господарювання, спрямованих на впровадження 

прогресивної і принципово нової техніки, комплексної модернізації основного 

капіталу [5, с. 30]. 

Євтушенко О.А. вважає, що відтворення основних засобів –це процес 

безперервного їх поновлення у зв’язку з фізичним зносом або так званим 
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«моральним» старінням, спричиненим науково-технічним прогресом, до 

настання повного фізичного спрацювання. Воно притаманне, перш за все, 

знаряддям праці й транспортним засобам [6, с. 39]. 

Відтворення основних засобів – це процес безперервного відшкодування 

вартості основних засобів та нематеріальних активів за рахунок 

амортизаційного фонду, їх оновлення на новій технічній, технологічній та 

програмній основі, а також зростання вартості основного капіталу за рахунок 

частини створеного додаткового продукту. 

Важливою теоретичною основою аналізу відтворення основних засобів має 

бути положення про оборот основного капіталу К. Маркса, в процесі якого 

відбувається перенесення вартості капіталу на готовий продукт, перетворення її 

в грошову форму і накопичення перенесеної вартості засобів праці у вигляді 

резервного грошового фонду [7, с. 254]. Тобто основою фінансового 

забезпечення відтворення основних засобів мають бути амортизаційні 

відрахування. Але на практиці їх не завжди вистачає навіть на просте 

відтворення основних засобів. Тому фінансове забезпечення їх відтворення 

відбувається за рахунок амортизаційних відрахувань, а також інших фінансових 

ресурсів. Процес відтворення основних засобів представлено на рис. 1.2. 

 
Рисунок 2 –  Схема відтворення основних засобів на рівні 

підприємства 

Фахівці виділяють два види відтворення основних засобів: просте і 

розширене. Основна мета простого відтворення — збереження та відновлення 

виробничої потужності. При простому відтворенні відбувається заміна окремих 

зношених частин основних засобів або заміна старого устаткування на 
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аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня виробнича 

потужність. Розширене відтворення спрямоване на зростання кількості 

основних засобів, їх потужності, підвищення якості діючих засобів 

виробництва, придбання нового обладнання і устаткування, яке забезпечить 

більш високий рівень продуктивності праці. 

Слід розрізняти два типи відтворення основних засобів - екстенсивне та 

інтенсивне. Основою такого поділу є положення про розширене відтворення. К. 

Маркс зазначав, що «через відомі проміжки часу здійснюється…відтворення в 

розширеному масштабі: розширеному екстенсивно, якщо розширюється тільки 

поле виробництва, розширеному інтенсивно, якщо застосовуються більш 

ефективні засоби виробництва» [26, с. 193]. 

С.Ф. Покропивний розглядає дві форми відтворення основних засобів – 

екстенсивну та інтенсивну. На нашу думку, ототожнення автором форм з типом 

відтворення є невірним. При цьому автор наголошує, що процес виведення з 

експлуатації застарілих та спрацьованих основних фондів не можна 

ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці. Реальний 

господарський оборот охоплює не лише введення в дію нових і виведення з 

експлуатації спрацьованих фондів, а й передачу певної їхньої частини з балансу 

одного підприємства на баланс іншого [8, с. 115-116]. 

Відтворення основних засобів - це  процес підтримки потужностей 

підприємства; розширення без якісного їх поліпшення; якісне поліпшення 

виробничих об’єктів; використання нарахованих амортизаційних відрахувань 

на матеріально-технічні основні засоби та інших фінансових ресурсів для 

фінансового забезпечення відтворення основних засобів. 

Комплексним факторним показником, що відображає одночасно 

зростання кількості і якості основних засобів, є зростання обсягу виробництва 

(Іов). 

Іов=Іінт*Іекст , 

де Іов – зростання обсягу виробництва (загального результату), 

обчислюється за формулою 

Іов = Ов.пл. /Ов. баз., 
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де Ов.пл. – обсяг виробництва в аналізованому періоді; Ов. баз. – обсяг 

виробництва в базовому періоді; 

Іінт – індекс зміни інтенсивних факторів зростання обсягу виробництва (за 

рахунок збільшення продуктивності основних засобів); 

Іекст – індекс зміни екстенсивних факторів зростання обсягу виробництва 

(за рахунок збільшення кількості основних засобів). 

У залежності від врахування впливу на обсяги виробництва інтенсивних і 

екстенсивних факторів пропонуємо визначати один з семи типів відтворення 

основних засобів: 

1. Інтенсивний Іов>1; Іінт>1; Іекст=1. 

2. Екстенсивний Іов>1; Іінт=1; Іекст>1. 

3. Змішаний (екстенсивно-інтенсивний) Іов>1; Іінт=Іекст>1. 

4. Переважно інтенсивний Іов>1; Іінт>Іекст>1. 

5. Переважно екстенсивний Іов>1; Іекст>Іінт>1. 

6. Суто інтенсивний Іов>1; Іінт>1; Іекст<1. 

7. Суто екстенсивний Іов>1; Іінт<1; Іекст>1. 

Ефективне відтворення основних засобів по кожному з семи типів 

забезпечує розвиток підприємства (зростання виробництва).  

Заслуговує на увагу вивчення стану, ефективності використання і 

відтворення основних засобів.  

З цією метою на основі вивчення і узагальнення точок зору фахівців 

запропонована наступна система показників, до якої пропонуємо додати 

показник ефективності відтворення землі, який показує скільки чистого 

прибутку від реалізації продукції рослинництва отримано на одну вкладену 

гривню у відтворення землі (капітальні витрати на поліпшення землі та внесені 

добрива) (табл. 1.1). 

Як відзначалося вище, визначення економічної сутності відтворення 

основних засобів, безпосередньо пов’язано з їх зносом.  



136 

Таблиця 1 – Показники стану, ефективності використання та 

відтворення основних засобів 

Показники стану та ефективності 
використання основних засобів 

Показника відтворення основних 
засобів 

Коефіцієнт зносу = Сума зносу / 
Первісну вартість основних засобів 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі = Обсяг 
продукції (вартісна оцінка) / 

Сума амортизаційних відрахувань 
 

Коефіцієнт придатності = 1 - 
Коефіцієнт зносу 

Коефіцієнт оновлення = Вартість 
основних засобів введених в дію / 

Вартість основних засобів на кінець року 

Рентабельність основних засобів = Валовий 
прибуток / Середню вартість основних 

засобів * 100% 

Строк оновлення = Вартість основних 
засобів на початок року / Вартість 
основних засобів введених в дію 

Фондовіддача = Вартість виробленої 
продукції / Середню вартість основних 

засобів 

Коефіцієнт вибуття = Вартість виведених з 
експлуатації основних засобів / Вартість 

основних засобів на початок року 

 
Фондозабезпеченість = Вартість основних 
засобів / Площу оброблюваних земель 

Коефіцієнт приросту = (Вартість 
основних засобів введених в дію – 
Вартість виведених з експлуатації 

основних засобів) / Вартість 
основних засобів на початок року 

 
Фондоозброєність= Вартість 
основних засобів / Чисельність 

працівників 

Коефіцієнт інтенсивності оновлення 
= Коефіцієнт оновлення / Коефіцієнт 

вибуття 
К > 1 К = 1 К < 1 

Розширене відтв. Просте відтвор. Звужене 
відтвор.

 Ефективність відтворення землі = Чистий 
прибуток від реалізації продукції 

рослинництва / Капітальні інвестиції на 
поліпшення землі 

(вартість внесених добрив) 
 

Зносу підлягають всі основні засоби, крім землі, незалежно від їх участі у 

процесі виробництва. Визначення сутності зносу основних засобів фахівцями 

не має однозначного трактування, але заслуговує на увагу. 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партина, Т.С. Смовженко 

ототожнюють «знос» та «зношування» і відзначають, що «зношування 

основних фондів – часткова чи повна втрата основними фондами споживчих 

властивостей і вартості в процесі експлуатації, а також під впливом 

навколишнього середовища внаслідок технічного прогресу та зростання 

продуктивності суспільної праці» [11, с. 191; 12, с. 179]. 
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Аналіз точок зору фахівців дозволяє зробити висновок. Зношування 
основних засобів являє собою процес втрати основними засобами вартості, 
фізичних та моральних властивостей внаслідок виробничого використання 
основних засобів. Знос – це результат зношування (втрати якості, вартості, 
продуктивності, інноваційного рівня) при використанні основних засобів. 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Т.С. Смовженко стверджують, 
що: «фізичний знос - це зміна механічних, фізичних, хімічних та інших 

властивостей основних фондів (засобів праці) загалом та окремих їх частин під 
впливом зовнішнього середовища та експлуатаційних навантажень зокрема. 
Автори виділяють два види фізичного зношування: 

а)  втрата споживчої вартості в процесі виробничої діяльності 
(зношування 1 роду); 

б) зношування в процесі зберігання чи бездіяльності (наприклад, 
під впливом атмосферних умов) (зношування 2 роду)». 

Вказані автори моральний знос основних засобів називають 
«функціональним».  Це  зниження  вартості основних засобів через  
здешевлення відтворюваності чинних або створення нових, досконаліших та 
економічно ефективніших основних фондів [11, с.191; 12, с.180]. 

Оскільки основні засоби (крім землі) підлягають зносу, підприємствам 
необхідно відтворювати основні засоби. Що стосується землі, як основного 
засобу виробництва в сільському господарстві, то її відтворення має суттєві 
особливості. В зв’язку з тим, що на землю не нараховується амортизація її 
відтворення здійснюється за рахунок інших джерел. 

Процеси зносу та відтворення основних засобів безпосередньо пов’язані з 
їх амортизацією, а також накопиченням коштів на їх відтворення. 

В своїх дослідженнях деякі автори визначають, що «...знос – це частина 
вартості майна, яка відображає ступінь його зношення. Зношення – об'єктивний 
процес зменшення корисності об'єкта (його фізичне та моральне старіння). 
Амортизація – це процес нарахування зносу, тобто поступове перенесення 
вартості майна на створення нового продукту. Амортизація є інструментом 
бухгалтерського обліку, що забезпечує дотримання принципу нарахування та 
відповідності доходів і витрат...». 
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Касьянова В.О. у своєму досліджені стверджує, що «...амортизація – це 

спосіб поступового перенесення вартості основних засобів, які беруть участь у 

виробництві, протягом терміну їх корисного використання на собівартість 

продукції і накопичення коштів для відшкодування витрат на їх відтворення...» 

[12, с. 122]. 

В НП(С)БО 121 «Основні засоби» представлене таке  визначення 

амортизації - систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка 

амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [1]. 

Згідно Податкового кодекса України амортизація - систематичний 

розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних 

активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації) [2]. 

Аналізуючи визначення поняття «амортизація» можна зробити висновок, 

що при певних розходженнях в точках зору фахівців, більшість з них 

стверджує, що амортизація –це процес поступового перенесення вартості 

необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного 

використання та списання вартості необоротних активів на витрати 

підприємства. 

Висновок. Проведений аналіз нормативних документів, наукових 

публікацій, точок зору фахівців щодо сутності основних засобів, видів, типів і 

показників їх відтворення, амортизації основних засобів дозволив зробити 

наступні узагальнення і висновки. 

Аграрні підприємства, в основному, використовують два види основних 

засобів – матеріально-технічні та земельні ділянки (землю). Відтворення 

матеріально-технічних основних засобів підприємств – це діяльність 

спрямована на їх оновлення, зростання кількості та якості, що забезпечує 

потреби виробничо-господарської діяльності. На практиці використовуються 

різні форми відтворення основних засобів, які обумовлюють використання 

різних джерел фінансового забезпечення їх здійснення. 

Особливість матеріально-технічних основних засобів заключається в тому, 
що в процесі їх використання відбувається поступове перенесення вартості 
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основних засобів на виготовлену продукцію і накопичуються кошти для їх 
відтворення. Це створює важливі передумови для фінансового забезпечення 
відтворення основних засобів. 

Отже, амортизаційна політика держави і підприємств справляють суттєвий 
вплив на формування фінансових ресурсів для забезпечення відтворення 
матеріально-технічних основних засобів. 

Досить складним і недостатньо дослідженим є відтворення землі, як 
важливого основного засобу, без якого є неможливим сільськогосподарське 
виробництво. Відтворення землі – це є збереження і поліпшення її родючості та 
екологічної придатності. 

При відтворенні землі виникають складні економічні і фінансові відносини 
в самих аграрних підприємствах, з державою, фінансово-кредитними 
установами, іншими суб’єктами господарювання. Вказані відносини 
формуються під впливом багатьох факторів (організаційна форма діяльності, 
форма власності). 

Заслуговують на увагу і потребують поглибленого вивчення саме 
фінансові та економічні відносини, які виникають в процесі діяльності, щодо 
відтворення основних засобів та його фінансового забезпечення. 
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За своєю соціально-економічною природою пенсійна система вважається 

одним із чинників національної безпеки України. Пенсійна система – це 

особлива система захисту громадян, що працюють, і членів сімей, які 

перебувають на їх утриманні, від втрати трудового доходу при настанні 

непрацездатності внаслідок старості, інвалідності, втрати годувальника. Саме 

тому на сучасному етапі розвитку нашої країни актуальним є реформування 

системи державного пенсійного страхування, що відіграє важливу роль для 

забезпечення ефективного розвитку держави, подолання наслідків фінансово-

економічної кризи та підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів. 

З огляду на вищевикладене перед нами постає декілька завдань: 

- ознайомитись з нововведеною пенсійною реформою відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій»; 

- дослідити необхідність даного реформування на сучасному етапі 

розвитку країни; 

- розглянути можливий її вплив на населення держави. 

Метою даної статті є дослідження функціонування системи державного 

пенсійного страхування України в умовах її реформування за для розвитку 

соціального захисту населення країни в умовах нестабільної економічної та 

політичної ситуації у державі.  

Дослідженням та аналізом особливостей реформування системи 

державного пенсійного страхування в Україні займались такі вітчизняні 

науковці як В. Базилевич, О. Василик, С. Ковальчук, В. Кудряшов, К. Павлюк, 

Ю. Пасічник, І. Розпутенко, Н.Андрусевич, Я.Руденко, Д. Остапенко,  

В Шумський, С. Юрій та інші.  

На шляху інтеграції України до Європейського Союзу виявилося багато 

проблем та викликів, особливо небезпечних в умовах зовнішньої агресії та 

ведення військових дій на сході країни. Українська економіка, як і держава 

загалом, переживає надзвичайно складний період та потребує термінових 

ефективних перетворень. Політична та фінансово-економічна криза разом із 
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накопиченими у попередні роки економічними дисбалансами зруйнувала 

макрофінансову стабільність держави. Основні проблеми у системі державних 

фінансів проявилися в ускладненні умов формування доходів державного 

бюджету, низькій ефективності державних видатків, зростанні бюджетного 

дефіциту. Розрив між доходами та видатками бюджету, неефективне та 

нецільове використання бюджетних ресурсів посилили тиск на стабільність 

національної валюти, обумовили недофінансування видатків бюджету, 

погіршення ситуації у сфері соціального захисту і, насамперед, пенсійного 

забезпечення громадян України. Існування в Україні єдиної солідарної системи 

пенсійного забезпечення перестало відповідати сучасним вимогам як економіки 

країни, так і самого населення.  

Статистика демографічної ситуації в Україні аж ніяк не радує. Українці до 

2018 року виходили на пенсію в середньому набагато раніше, ніж працівники в 

інших країнах регіону. Середній вік виходу на пенсію для чоловіків становив 

близько 58,5 року, для жінок — трохи менше 56 років. Для порівняння: середні 

показники у ЄС становлять 63,6 року для чоловіків і 62,6 року для жінок. 

Статистика свідчить, що на одного пенсіонера у 2017 році припадав лише 

один працівник, який регулярно сплачував внески до ПФУ. В Україні 

проживають 26 млн громадян віком від 18 до 60 років, а страхові пенсійні 

внески до 1 жовтня 2017 року сплачували лише за 10,5 млн осіб, та ще за        

1,5 млн сплачувала держава. 

Це призвело до того, що в Україні станом на 1 листопада 2017 року 

кількість застрахованих осіб становила 12 971,3 тис. осіб. Отже, тільки за 75% 

зайнятого населення роботодавці та держава сплачували внески, а 25%, що 

становить близько чотирьох мільйонів осіб працездатного віку, не сплачує 

ЄСВ. [3, c.26]. 

Майже дві третини пенсіонерів отримували мінімальну пенсію, яка була 

трохи вища за рівень бідності. Це створювало суттєві соціальні проблеми, але 

пенсійна система була не в змозі  платити вищі пенсії. 
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Власне, було б неможливо платити навіть такі низькі пенсії, якби не 
допомога з бюджету шляхом перерахування до Пенсійного фонду другої 
половини коштів, необхідних для виплати пенсій. Однак ці ресурси не 
приходили нізвідки. Вони є результатом більш високих податків, які шкодили 
економічному зростанню і створенню робочих місць, або отримувались 
внаслідок зменшення інших державних видатків.  

Варто зазначити, що Україна — не єдина країна, яка має демографічні 
проблеми, зокрема, скорочення робочої сили і старіння населення. Більшість 
європейських країн пережили або переживають схожі проблеми. Однак Україна 
залишається однією з останніх країн у Європі, якій необхідно було вирішити це 
питання і реформувати пенсійну систему.  

Недостатність ресурсів свідчить також про чималий розмір тіньової 
економіки в Україні. Частка працівників, за яких не сплачуються жодні внески 
соціального страхування або такі внески сплачуються лише на основі 
мінімальної зарплати, навіть якщо працівники отримують більше, значна. 

Після різкого скорочення ставки ЄСВ у 2016 році суттєвого поліпшення 
ситуації із сплатою цього внеску не відбулося. Натомість мало місце різке 
зменшення доходів Пенсійного фонду. 

Існуюча до 2018 року система не стимулювала сплачувати внески, 
оскільки немала ніякого зв'язку між сплаченими внесками та розміром 
пенсійного забезпечення, який працівники отримували у загальному підсумку 
після виходу на пенсію. 

З огляду на вищесказане реформування пенсійної системи та ухвалення 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій» стало логічним кроком та продовженням 
економічних реформ у країні, послідовною реалізацією раніше прийнятих 
рішень і відповідає вимогам  ст. 46 Конституції України; положенням 
Концепції соціального забезпечення населення України; основам законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Указу 
Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного 
забезпечення в Україні».  
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Головна мета реформи вітчизняної солідарної системи пенсійного 

забезпечення – стимулювати працююче населення до сплати єдиного внеску із 

легальної заробітної плати та визначити внутрішні джерела для того, аби 

солідарна система була самодостатньою. 

 Основні завдання та цілі пенсійної реформи:  

– підвищити рівень життя пенсіонерів;  

– встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і 

трудового стажу;  

– забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи;  

– створити ефективнішу та більш дієву систему адміністративного 

управління в пенсійному забезпеченні [1, c. 445]. 

 Нинішня реформа, за для покращення функціонування системи 

державного страхування, передбачає декілька основних напрямків. 

Перш за все, перегляд, або «осучаснення» пенсій, яке полягає у зміні 

показника середньої зарплати по Україні, який застосовують при обчисленні. 

Адже середня зарплата в Україні зростає щороку, однак востаннє 

«осучаснення» проводили 2012-го – із застосуванням показника середньої 

зарплати аж за 2007 рік. Запровадження даної норми пов’язане з тим, що багато 

пенсіонерів, які вийшли на пенсію 10 років назад, отримували меншу пенсію, 

ніж їх колеги, які почали отримувати пенсію недавно.  

Також було встановлено чітку залежність розміру пенсії від суми 

сплачених страхових внесків і тривалості участі у страховій системі. Щоб 

претендувати на виплати, треба робити внески до Пенсійного фонду. Що 

триваліший страховий стаж, більші відрахування до Фонду, – то вищою буде 

пенсія.  

Скасовано особливі умови призначення пенсій для всіх, крім 

військовослужбовців, інвалідів-чорнобильців, працівників підприємств зі 

шкідливими умовами виробництва та певних категорій громадян, яким 

збережено право на дострокову пенсію. Зокрема – трактористам, дояркам, 

працівникам текстильного виробництва, жінкам, які народили п’ятьох або 
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більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, особам, які брали участь у 

бойових діях, в антитерористичній операції тощо. Запропонований інструмент 

— це спосіб, який повинен дозволити уряду зменшити кількість пенсіонерів. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення пенсій» передбачена щорічна (опосередкована) індексація пенсій 

від 2021 року, яка відбуватиметься шляхом збільшення на коефіцієнт, що 

відповідає показнику 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% 

показника зростання середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено 

страхові внески, за три календарні роки, що передують попередньому року до 

того, в якому проводять збільшення.  

Відтепер розмір пенсії визначається за формулою: середня зарплата за 

останні 3 роки, помножена на індивідуальний зарплатний коефіцієнт і 

помножена на коефіцієнт вартості страхового стажу. У цих розрахунках 

індивідуальний коефіцієнт заробітної плати – це співвідношення розміру 

отримуваної зарплати до середньої, з якої сплачувалися внески, а коефіцієнт 

страхового стажу – величина оцінки одного року трудового стажу, яка до кінця 

поточного року становитиме 1,35%, а з наступного – всього 1%. [5]. 

У 2017 року дотація з Держбюджету Пенсійному фонду становила 

141,3 млрд грн (133,5 млрд грн з урахуванням ПКМУ від 01.12.2017 №901). Це 

майже половина від суми, необхідної для виплати всіх пенсій у державі. 

Завдяки розпочатій реформі, Уряд заклав основи для поступового подолання 

дефіциту Пенсійного фонду та поставив перед собою завдання у найближчі три 

роки не збільшувати дефіциту, а в середньостроковій перспективі зробити 

Пенсійний фонд бездефіцитним. 

В цілому проект реформи сконцентрований на скороченні хронічного 

дефіциту Пенсійного Фонду, проте дані дії певною мірою негативно вплинуть 

на суспільство, зокрема пенсіонерів.  

Варто зазначити, що Уряд пенсійний вік не підвищує, але підвищує стаж 
роботи, необхідний для виходу на пенсію. У 2017 році стаж дорівнював 
20 рокам. Після реформування ж його підвищать до 35 років протягом десяти 
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наступних років. Кожний відпрацьований рік після 35 років стажу буде 
збільшувати пенсію на 6%. З 2018 року вийти на пенсію за віком у 60 років 
можуть лише ті, я кого пенсійний стаж становить не менше 25 років. Щоб 
вийти на пенсію в 63, необхідно буде мати за плечима від 15 до 25 років 
страхового стажу, а щоб стати пенсіонером у 65, достатньо буде 15 років. При 
цьому мінімальний страховий стаж кожні 12 місяців буде зростати на рік, і, 
відповідно, у 2028 році він збільшиться на 10 років: наприклад, для тих, хто 
захоче вийти на пенсію в 60, він уже складатиме 35 років. При цьому, щоб 
задовольнити вимогу стосовно мінімального стажу, населення має можливість 
сплатити внески за відсутні роки (не більше 5 років). [4]. 

Нині середній стаж людини, яка виходить на пенсію, - 32,5 року. Це 
означає, що більшості осіб, які досягнуть пенсійного віку, не вистачить стажу 
для пенсії. Їм доведеться працювати в середньому ще 2,5 року або купувати 
стаж. 

Також варто зазначити, що підвищення пенсій нівелюється зниженням 
показника оцінки одного року страхового стажу з 1,35% до 1%. Оскільки, як 
зазначалося вище розмір пенсії кожного українця залежить в тому числі від 
показника оцінки одного року страхового стажу. Цей показник зашитий в 
формулу розрахунку пенсій і з 2008 року становив 1,35%. При оцінці кожного 
місяця страхового стажу множився на нього. Перш за все постраждають ті, хто 
виходить на пенсію з 2018 року і пізніше. Вони будуть отримувати менше, ніж 
могли б при збереженні цього коефіцієнта. Діючі пенсіонери виграють: їх пенсії 
підтягнуться до більш високого рівня. [2, c.105]. 

Можна зробити висновок, що дані зміни у сфері реформування системи 
державного пенсійного страхування спрямовані на скорочення хронічного 
дефіциту ПФ, модернізації, та підвищенні ефективності функціонування 
солідарного рівня пенсійної системи, що є досить значним здобутком для 
економічної складової діяльності держави, проте практично не торкається 
проблеми забезпечення більш високих соціальних гарантій для майбутніх 
пенсіонерів. Тому слід враховувати, що для забезпечення формування 
ефективної пенсійної системи Україна потребує цілого ряду реформ в суміжних 
сферах, як то фінансова, податкова та соціальна. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РИЗИКАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
У статті розглянуто сутність та теоретичні підходи до поняття 
«фінансових ризиків», а також наведено та узагальнено основні їх види, задля 
побудови ефективного механізму нейтралізації даних ризиків у діяльності 
страхових компаній. 
Ключові слова: фінансовий ризик, страхова компанія, класифікація фінансових 
ризиків, управління фінансовими ризиками. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин діяльність будь-якого 
суб’єкта господарювання пов’язана з різноманітними ризиками. Що стосується 
страхових компаній, то питання визначення низки фінансових ризиків є 
надзвичайно актуальним, оскільки саме вони впливають на ефективність 
діяльності та фінансову надійність страхових компаній, що безпосередньо 
залежить від спроможності страхової організації виконувати зобов'язання за 
договором страхування при настанні відповідно страхового випадку. 
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Розглядаючи специфіку страхових компаній, можна сказати, що вони 
працюють в умовах подвійного ризику. Оскільки, з однієї сторони, вони 
приймають на страхування чужі ризики за договорами страхування та 
перестрахування, а з іншої – наприклад, під час інвестиційної діяльності у 
страховиків виникає низка власних фінансових ризиків, пов’язаних з 
неповерненням вкладених коштів або недоотриманням прибутку, що може 
призвести до банкрутства страхової організації.  

Тому великого значення набуває питання визначення сутності та 
систематизації фінансових ризиків, виокремлення основних їх видів та 
з’ясування ефективних методів управління, що передбачає формування 
адекватної системи виявлення, оцінювання та нейтралізації відповідних ризиків 
у діяльності страхових організацій. 

Проте, у вітчизняній економічній теорії та практиці немає єдиного підходу 
щодо визначення сутності «фінансових ризиків», їх класифікації та 
особливостей прояву, тому розглянемо основні теоретичні підходи до 
визначення даного поняття. 

Крамаренко та Чорна визначають фінансові ризики, як небезпеку 
потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів або недоодержання коштів 
порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у 
даній сфері діяльності [2, с.219]. 

І. А. Бланк визначає фінансовий ризик, як ймовірність виникнення 
негативних фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу за 
невизначених умов фінансової діяльності підприємства [2, с.219]. 

М. Диба трактує фінансовий ризик, як вид ризику, який виникає у 
фінансово-економічній діяльності суб’єкта, коли причинно-наслідковий 
результат або заходи його досягнення відрізняються від встановлених цілей та 
планових норм, а отримані відхилення мають вартісний характер [2, с.219]. 

Узагальнюючи вище наведенні підходи, можна сказати, що фінансові 
ризики – це ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у 
формі втрати страховиком своїх ресурсів чи недоотримання очікуваних 
доходів. 
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У процесів своєї діяльності кожна страхова компанія підпадає під дію 
певних ризиків, які можуть становити загрозу її діяльності або призвести до 
банкрутства компанії. Тому вітчизняними та зарубіжними економістами були 
напрацьовані різні підходи до класифікації фінансових ризиків. Однак, 
особливості сучасного стану ринкових перетворень в Україні вимагають їх 
уточнення і деталізації з метою побудови ефективних інструментів управління 
та мінімізації фінансових ризиків. 

Тому розглянемо основі види фінансових ризиків страхових компаній 
згідно класифікації Європейського комітету зі страхування, та виокремимо такі 
види ризиків, які  притаманні діяльності страхових організацій, а саме: технічні, 
інвестиційні та нетехнічні (табл.1). 

В рамках даної класифікації до технічних ризиків відносяться ризики 
нестачі коштів страховика для виконання зобов'язань за страховими виплатами 
при настанні страхової події. До інвестиційних ризиків відносяться ризики 
нестачі коштів страхової компанії для виконання зобов'язань пов'язаних з 
інвестиційною діяльністю компанії. Нетехнічні ризики – це ризики з якими 
може стикнутись страхова компанія, як компанія, що займається будь-яким 
видом діяльності [3, с.108]. 

Таблиця 1 –  Види фінансових ризиків страхових компаній [3, с.108] 
Вид ризику Характеристика 

1. Поточні ризики 1. ризик недостатності тарифів; 
2. ризик відхилення; 
3. ризик недостатності страхових резервів; 
4. ризик перестрахування; 
5. ризик операційних витрат; 
6. ризик значних збитків; 
7. ризик катастроф та кумулятивний ризик. 

2. Інвестиційні ризики 1. ризик знецінення активів; 
2. ризик недостатньої ліквідності активів; 
3. ризик невідповідності активів зобов'язанням; 
4. ризик процентних ставок; 
5. ризик оцінки інвестицій; 
6. ризик вкладень в інші компанії; 
7. ризик, пов'язаний з використанням похідних цінних 

паперів. 
3. Нетехнічні ризики 1. ризик управління; 

2. ризик, пов'язаний з виконанням зобов'язань перед 
третіми особами; 

3. ризик недоотримання коштів від третіх осіб; 
4. загальний ризик бізнесу. 
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Підсумовуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на ризики 
страхового ринку слід відмітити класифікацію фінансових ризиків, що 
запропонована Е.А.Уткіним. В основі якої всі ризики, що притаманні страховій 
компанії можна розділити на дві великі групи: ризики, що пов'язані зі 
страховою діяльністю та ризики, що з нею не пов'язані [3, с.110]. Ризики 
останньої групи, у свою чергу поділяються на ризики внутрішньої сфери та 
ризики зовнішньої сфери (табл. 2) 

Розглянемо види ризиків, які не пов’язані з страховою діяльністю  
[3, с.110]: 

1. Ризики зовнішньої сфери, вони включають в себе такі види ризиків, дія 
яких розповсюджується на всіх учасників страхового ринку та базується на 
зовнішніх, не залежних від страховика причинах. До них відносяться природні, 
політичні та економічні ризики.  

Таблиця 2 –  Класифікація ризиків страхових компаній [3, с.110] 
Класифікаційна ознака Види фінансових ризиків 

1. Ризики, що пов’язані з страховою 
діяльністю 

- ризики, пов’язані з обслуговуванням 
договорів; 

- ризики, що приймаються за договорами 
страхування.

2. Ризики, що не пов’язані з страховою 
діяльністю 

- ризики внутрішньої ринкової середи; 

- ризики зовнішньої ринкової середи.
 

Природні ризики являють собою прояв стихійних сил природи, наприклад 

землетрус, пожежа, буря.  Політичні ризики - це ризики, які взаємопов'язані з 

діяльністю держави та загальною політичною ситуацією в країні, а саме: ризик 

оголошення воєнних дій, громадянської війни, народні заворушення, 

конфіскація майна тощо. Та до економічних ризиків належать ризики, що 

пов'язані з небезпекою можливих втрат страховика в процесі  

фінансово-господарської діяльності, викликані зовнішніми економічними 

чинниками, а саме: ризики ліквідності, інфляційний та валютний ризики, ризик 

зниження дохідності та ризик несприятливих змін валютного законодавства., 

що є найбільш суттєвою небезпекою для страховика при формуванні та 

розміщенні страхових резервів, здійсненні інвестицій. 
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2. Ризики внутрішнього середовища страхової компанії – це ризики, 
небезпека виникнення яких розповсюджується тільки на конкретні об'єкти 
ринку та базується виключно на внутрішніх причинах.  

До даних ризиків відносяться ризики, пов'язані з вірогідністю втрат 
унаслідок крадіжки, диверсії, халатності та недобросовісності персоналу, 
перенапруження технологічних систем, недосконалої структури управління, 
впровадження нових технологій.  

Що стосується ризиків, які пов'язані зі страховою діяльністю, то дана 
класифікаційна ознака є найбільш важливою, оскільки саме ці ризики,  
здійснюють визначальний вплив на діяльність страхової компанії та базується 
на специфіці послуг, які вона надає. В свою чергу дана група ризиків являє 
собою і найбільш суперечливу у страховому бізнесі, оскільки, значну їх 
частину займають ризики, які приймаються за договорами страхування 
страховиком добровільно за відповідну плату [3, с.111]. 

Загалом, ризики, що пов'язані зі страховою діяльністю, можна поділити на 
ризики, що приймаються за договорами страхування та ризики, пов'язані з 
обслуговуванням договорів. Слід відмітити, що специфіка ризиків, які 
приймаються за договорами страхування полягає в можливості настання певної 
події, що обумовлена договором страхування або законом і є основою для 
виникнення зобов'язань страховика [3, с.111]. 

Перевагою даної класифікації є те, що зі всієї сукупності фінансових 
ризиків можна виокремити саме ті, які найбільшою мірою притаманні 
діяльності страхових компаній, з’ясувати причини їх виникнення та можливі 
шляхи мінімізації або нейтралізації даних ризиків, що є надзвичайно важливим 
в діяльності будь-якого суб’єкта господарської діяльності, та безпосередньо в 

роботі такого фінансового інституту, як страхова компанія.  
Проте процес забезпечення належного рівня фінансово-економічної 

безпеки є надзвичайно складним, оскільки залежить від керівників страхової 
організації, його підрозділів, відділів та менеджерів, які в процесі своєї 
діяльності повинні забезпечувати ефективні умови діяльності підприємства 
шляхом нейтралізації (зниження або прийняття) небезпек та загроз, різних 
дестабілізуючих факторів, за допомогою певних методів управління.  
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Очевидно, що управління ризиком у страховому бізнесі є 

багатофункціональним процесом, що охоплює як зовнішню так і внутрішню 

сферу діяльності. Страховик повинен ефективно та якісно управляти як 

власними ризиками, що виникають у процесі його діяльності, так і 

забезпечувати фінансування ризиків, що приймаються страховою компанією за 

договорами страхування [4, с.264], тому виходячи з цього фінансові ризики 

можна поділити ще за однією класифікаційною ознакою, а саме за предметом 

діяльності страхової компанії (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Класифікація фінансових ризиків страховика за 

предметом діяльності [3, с.110] 

Оскільки згідно зі ст. 2 Закону України "Про страхування" предметом 

безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 

перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням [1, ст.2]. 

Отже, підсумовуючи можна зробити висновок, що у даній статті було 

наведено та  проаналізовано основні види фінансових ризиків, які становлять 

найбільшу загрозу та найчастіше зустрічаються в діяльності страхових 

компаній в Україні, а чітке їх розмежування допомагає побудувати ефективну 

систему управління даними ризиками, з метою їх зниження. Тому 

перспективним напрямом подальших досліджень повинно бути питання вибору 

методів оцінки, аналізу та нейтралізації фінансових ризиків страхових компаній 

та забезпечення належного стану її фінансової безпеки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У статті автором розкрито історію становлення та розвитку місцевих 

бюджетів, визначено місце місцевого бюджету в бюджетній системі 

держави. Розглянуто витоки запровадження місцевого самоврядуванняю. 

Розглянуто моделі здійснення публічної влади на місцях. 

Ключові слова:  фінансові ресурси, місцевий бюджет, місцеве самоврядування, 

місцеві фінанси, моделі публічної влади. 

Постановка проблеми. Функціонування місцевих фінансів пов’язано із 

забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих Рад народних 

депутатів та органів місцевого самоврядування. Метою фінансової діяльності 

місцевих органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб та сприяння 

соціально-економічному розвитку регіону. 

Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого 

самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. 
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Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному 

розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування 

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

інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки на 

соціальний захист населення. 

Ціллю статті є обґрунтування поняття місцевий бюджет, а також питання 

його становлення та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми становлення та 

розвитку місцевих бюджетів досліджували такі вчені як О.Д. Данілов, 

І.В. Гнидюк, В.В. Зайчикова, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, І.О. Луніна, 

Н.М. Сивульська, С.В. Слухай, О.О. Сунцова. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві бюджети відіграють 

вагому роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні 

державних програм, зокрема соціальної спрямованості, займають одне з 

центральних місць в економічній системі кожної держави і є найбільш 

чисельною ланкою бюджетної системи країни, в них зосереджується значна 

частина державних фінансових ресурсів. 

Місцеві бюджети доцільно розглядати в двох аспектах: як організаційну 

форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядженні органів 

місцевого самоврядування і як систему фінансових відносин, які виникли у 

процесі формування та використання фондів грошових коштів органів 

місцевого самоврядування Аналіз розвитку науки про місцеві бюджети дає 

змогу стверджувати, що її становлення нерозривно пов’язано з науковими 

дослідженнями інституту місцевого самоврядування. Наука про місцеві 

бюджети бере свій початок з другої половини ХІХ ст., саме тоді завершився 

процес остаточного формування місцевого самоврядування. 

Витоки запровадження місцевого самоврядування сягають родоплемінного 

устрою, що існував ще до виникнення держави. Елементи місцевого 

самоврядування відомі з античних часів. Наприклад, Закон Юлія Цезаря 

45 року до н.е. закріплював організацію міської влади (муніципального 
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устрою), принципи якої визначили головний напрям розвитку місцевого 

самоврядування у світі. Так, вищим органом міського управління були народні 

збори всіх громадян -членів міської громади. Збори обирали муніципальних 

магістратів і вирішували найважливіші питання міського життя [1]. 

Створення середньовічної комуни зробило вагомий внесок у становленні 

нового типу управління, яке засноване на поєднанні колективних та приватних 

інтересів. Комунальна (муніципальна) організація середньовічних міст 

характеризувалася тим, що на чолі більшості комун стояла міська рада, яка 

обирала мерів (Франція) чи синдаків (Італія), у підпорядкуванні яких 

перебувала міська адміністрація [4]. 

Дослідження сутності, ролі, конкретизованих принципів існування 

стосовно місцевих фінансів сягає кінця ХІХ ст. В той час німецькою школою 

сформувалося вчення про фінансове господарство громади, згідно з яким 

громада визначалася приватно-публічним союзом. Так, тогочасний економіст 

К. Рау визначав, що господарство громад належить до фінансів – це в малому 

вигляді державне господарство через інші свої сторони воно походить на 

величезне приватне господарств [8]. 

На етапі досліджень розвитку та становлення місцевого самоврядування 

виокремлено наступні моделі здійснення публічної влади на місцях: 

- англосаксонська; 

- французька (континентальна);  

- змішана (іберійська); 

- радянська. 

За англосаксонської моделі управління переважно поширена у 

Великобританії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, характерні такі 

ознаки: 

- значна автономія органів муніципального управління; 

- відсутність на місцевому рівні повноважних представників центральної 

влади та відсутність контролю через центральні міністерства, суди тощо; 

- виборність посадових осіб в органи влади на місцевому рівні; 
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- повноваження органів муніципального управління визначаються у 

відповідності із позитивним принципом правового регулювання [4]. 

Французька (континентальна) модель управління булла поширена 

насамперед у країнах континентальної Європи, франкомовних країнах Африки, 

більшості країн Латинської Америки. Для неї характерний високий ступінь 

централізації, наявність вертикального підпорядкування. У рамках цієї моделі 

спостерігається поєднання муніципального самоврядування і прямого 

державного управління на місцях. Повноваження органів муніципального 

управління визначаються у контексті негативного принципу правового 

регулювання [4]. 

Іберійська модель управління набула розповсюдження у Бразилії, 

Португалії, Мексиці, Іспанії. У контексті базових принципів цієї моделі, 

управління здійснюється представницькими органами муніципального 

управління, що обрані міською громадою, та відповідними головними 

посадовими особами. Посадові особи, призначаючись центральною владою в 

якості представників державної влади, мають право контролю за діяльністю 

ради. Вони одночасно є головами рад та їх виконавчих органів [4]. 

Комбінована модель управління набула поширення в Австрії, Німеччині, 

Російській Федераціїї, Україні. Цій моделі управління притаманні сумарні 

характеристики Англосаксонської та Французької (континентальної) моделей 

[4]. 

Місцеве самоврядування кожної країни відображає традиції народу, рівень 

розвитку суспільства та умови його існування. Це стосується і самоврядування 

України, яке існує з найдавніших часів і має давні демократичні традиції, що 

видозмінювались в залежності від політики влади того часу. 

В період становлення та процвітання Київської Русі самоврядування 

набуває значення громадянського, тобто в його основу покладено виробничу та 

територіальну ознаки. Це означає, що громадяни, які самовпорядкувалися, 

формувалися на виробничій (громада купців, ремісників тощо) або 

територіальній основах (сільська, міська та регіональна). Територіальне 
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громадянське самоврядування базувалося на звичаєвому праві і знаходило свій 

вияв у народних вічах, на яких вирішували найважливіші питання. Віче було 

найвищим органом самоврядування міських громад.  Також обиралися війт 

(голова) та інші посадові особи, до відання яких були віднесені судочинство, 

адміністративне управління, збір податків тощо. Економічну основу 

територіального самоврядування становила спільна власність членів громади, в 

тому числі і на землю. Громада самостійно встановлювала правила 

господарювання, місцеві податки, платежі та інші повинності [4]. 

Суб'єктом міського самоврядування бала міська громада, а сільського – 

сільська громада, так звана «верв», яка об'єднувала жителів кількох сусідніх сіл, 

мала землю в корпоративній власності, представляла своїх членів у відносинах 

з іншими громадами, феодалами, державною владою. Подальший розвиток у 

формі війства – міська влада належала війту елементи місцевого 

самоврядування, особливо в містах та містечках, отримали з часу входження 

українських земель до складу Великого Князівства Литовського. На таку 

регламентацію життя зважали всі, в тому числі й великий князь і держава.  

Новою сторінкою в історії місцевого самоврядування в Україні, стало 

Магдебурзьке право [5], яке поширилося на українські міста. З середини XIV 

ст. Магдебурзьке право передбачало: скасування звичаєвих норм, виведення 

міста з-під юрисдикції місцевої державної адміністрації (феодалів, воєвод, 

намісників тощо) та запровадження власного органу міського самоврядування – 

магістрату, який складався з двох колегій – ради (адміністративний орган) та 

лави (судовий орган). 

Магдебурзьке право надавалося українським містам Галицьким князем, 

Великим князем Литовським або Королем Польським і оформлювалося так 

званими магдебурзькими грамотами, які, по суті, були хартією 

західноєвропейських середньовічних міст. Своєрідних форм набуло місцеве 

самоврядування за часів Української козацької держави, що було обумовлено її 

полково-сотенним устроєм (XVII - XVIII ст.) Полки та сотні одночасно були 

військовими та адміністративно-територіальними одиницями і користувалися 
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військово-адміністративним самоврядуванням. Запорізька Січ мала свій 

військовий та адміністративно-територіальний поділ: 38 військових куренів і               

5-8 територіальних паланок, а також оригінальну систему органів управління із 

трьох ступенів: військові начальники; військові чиновники; похідні та шлангові 

начальники. 

Після підписання в 1654 р. договору між Україною та Московською 

державою починався процес поступової ліквідації українських форм місцевого 

самоврядування. З липня 1711 р. в Україні запроваджена так звана 

комендантська система, що передбачала адміністративний нагляд за діяльністю 

органів місцевого самоврядування з боку призначених російських комендантів. 

У 1764 р. з ліквідацією гетьманства скасовується і полково-сотенний 

устрій України. 11 квітня 1785 р. були створені нові станові органи міського 

самоврядування - міські думи і процес уніфікації форм міського 

самоврядування в Україні за російським зразком було фактично завершено. 

Внаслідок муніципальної реформи в Україні були запроваджені нові установи 

міського самоврядування. При цьому міське управління поділялося на 

загальноміське та станове. Загальноміськими органами стали: 

- міський голова; 

- загальна міська дума; 

- розпорядча міська дума (виконавчий орган). 

З метою вирішення справ міських станів створилися управи: 

- купецька; міщанська; ремісницька;  

- іноземних ремісницьких цехів;  

- найманих служителів; робочих [1]. 

На рівні губерній формувалися представницькі органи місцевого 

самоврядування – губернські земські збори. Вони обиралися за куріальною 

системою на трьох виборчих з'їздах. 

У виборах брали участь три курії: повітові поміщики і промисловці, міські 

купці і власники нерухомості в містах, селяни. 

Губернські збори на своєму першому засіданні обирали губернську 
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земську управу у складі шести членів і голови, які вирішували поточні справи, а 

контроль за діяльністю земств здійснював губернатор. Земські і міські органи 

самоврядування мали свою власність і зробили великий внесок у розвиток 

освіти, культури, охорони здоров'я, аграрних відносин, наукових досліджень. 

Про ефективність їх діяльності свідчить те, що наприкінці XIX століття витрати 

на соціальні потреби на душу населення в земських губерніях були вдвічі 

більші, ніж у тих, що не мали самоврядування. 

Створення у 1905 р. рад (органів класового представництва, органів 

пролетарської диктатури на відповідній території) значно загальмувало 

розвиток місцевих фінансів і самого вчення про них, оскільки радянська влада 

не визнавала інституту місцевого самоврядування, а разом з ним і місцевих 

фінансів. 

Важливим документом, який визначив повноваження місцевих рад у галузі 

фінансів у Російській радянській республіці, було Положення «Про грошові 

збори та видатки місцевих Рад», затверджене Радою Народних Комісарів від 3 

грудня 1918 р. Формально це означало надання місцевим радам певної 

фінансової автономії, яка однак проіснувала недовго [4]. 

Певне відновлення системи місцевих фінансів розпочалося 

запровадженням нової економічної політики (10-і рр. ХХ ст.). 11 листопада 

1913 р. ЦВК СРСР затвердив «Тимчасове положення про місцеві фінанси». 

Наступним значним кроком у питанні розвитку місцевих фінансів можна 

вважати Тимчасове положення про місцеві фінанси від 19 жовтня 1914 р. [6], 

яким уперше запроваджено елементи фінансового регулювання у 

міжбюджетних відносинах. 

Місцеві фінанси якось повністю ототожнили з місцевими бюджетами, про 

що свідчать інші акти, які приймалися в СРСР і, зокрема, в Україні радянського 

періоду. 

Розвиток місцевого самоврядування на територіях сучасної України 

виділялися з державного бюджету як самостійна одиниця, хоча й охоплювалися 

бюджетом СРСР, що було притаманно для радянської моделі 
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Формування вітчизняної бюджетної системи розпочалося прийняттям 

Закону від 5 грудня 1990 р. «Про бюджетну систему України» [7]. Отже, 

виділимо такі основні етапи розвитку місцевих бюджетів України: 

1. 1864-1917 рр. створені земства, та визначено їх організаційно-правові 

повноваження. 

2. 1918-1930 рр. відбулося відновлення інституту місцевого 

самоврядування; 

4. 1930-1959 рр. – одночасне зростання обсягів надходжень до місцевих 

бюджетів та централізація бюджетної системи. Проводилось поступове 

скорочення переліку місцевих податків та зборів. 

5. 1960-1990 рр. – послабилось централізоване управління, проведено 

економічну реформу, розширено права місцевих рад, прийняті зміни у 

структурі доходів бюджетному процесі загалом. 

6. 1990 і триває до сьогодні. 

Протягом 1990-х рр. в системі бюджетних відносин виникли проблеми, які 

вимагали теоретико-практичного розв’язання. Скоротилася частка доходів і 

видатків місцевих бюджетів у ВВП. В той же час розширилось коло питань, за 

які відповідають місцеві органи влади. Виникли суперечності між функціями, 

сферами відповідальності місцевих органів влади і фінансовими можливостями 

їх реалізації. Це розбалансувало бюджетну систему країни, обумовило потребу 

її реформування і, зокрема, реформування системи міжбюджетних відносин. 

У 1996 р. Україна приєдналась до Європейської хартії місцевого 

самоврядування, що сьогодні налічує понад 30 країн. Приєднанння  свідчить 

про участь місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем 

розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. 

Однією із важливих передумов побудови демократичної держави є 

самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська 

хартія місцевого самоврядування передбачає його – відокремленість від 

державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього 

функцій у межах своєї компетенції, де частка місцевих бюджетів у 
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перерозподілі валового внутрішнього продукту, а також у зведеному бюджеті 

поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Саме це 

було взято Україною як фундамент побудови ефективної та сучасної бюджетної 

системи. 

Визначальні положення місцевого самоврядування, які закріплені у 

Європейській хартії і мають безпосереднє відношення до місцевих бюджетів. 

Вони зводяться до наступного: 

– органи місцевого самоврядування мають право, у межах національної 

економічної політики, на володіння достатнім обсягом власних фінан сових 

ресурсів, якими вони можуть розпоряджатися для виконання своїх функцій; 

 – обсяги фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинні 

відповідати їхнім функціям, визначеним конституцією та іншими законами; 

частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинна 

поступати зарахунок місцевих податків і зборів, ставки яких ці органи мають 

право встановлювати упорядку, визначеному законом; 

– системи мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для виконання 

органами місцевого самоврядування своїх функцій, повинні бути 

різноманітними і гнучкими; 

– захист слабших у фінансовому плані органів місцевогосамоврядування 

вимагає застосування процедур фінансового вирівнювання або інших 

еквівалентних заходів, спрямованих на коригування результатів нерівномірного 

розподілу потенціальних джерел фінансування місцевих органів іпокладених на 

них видатків. Так і процедури не повинні обмежувати вільний вибір органів 

місцевого самоврядування умежах їхньої компетенції; 

– порядок надання державою перерозподілених ресурсів повинен 

узгоджуватися з органами місцевого самоврядування; 

– надані місцевим органам самоврядування субсидії, у міру можливостей, 

неповинні використовуватися на фінансування чітко визначених проектів. 

Процес надання субсидій не повинен наносити шкоду праву вибору політикио 

рганів місцевого самоврядування у галузії хньої власної компетенції; 
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– для фінансування видатків по капітальних вкладеннях місцеві органи 

самоврядування повинні мати доступ донаціональног оринку позикового 

капіталу. У прийнятому на основі Конституції  України Законі «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. визнання місцевого 

самоврядування наближене до норм Європейської хартії. Відповідно до цього 

Закону місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна 

здатність жителів територіальної громади–села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста– самостійно або за 

відповідальністю органів посадовихо сіб місцевого самоврядування вирішувати 

питання місцевого значення вмежах Конституціїі законів України [3]. Держава 

чітко визначила принципи, на основі яких функціонує місцеве самоврядування 

в Україні, зокрема: народовладдя, законність, гласність, колегіальність, 

поєднання місцевих і державних інтересів, виборність, правова, організаційна 

та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, підзвітність та 

відповідальність перед територіальними громадами їхніх органів і посадових 

осіб, державна підтримка тагарантії місцевого самоврядування, судовий захист 

прав місцевого самоврядування. 

З проголошенням у1991 р. незалежності України та зміною соціально-

економічного і політичного устрою, змінилися підходи до використання 

економічних категорій, понять, важелів, інструментів, формі метод і в 

управління. Незважаючи на зовнішню схожість окремих категорій і понять, 

включаю чи державний та місцеві бюджети, їхнє використання було 

спрямовано на розбудову демократичної держави з ринковою економікою, 

тобто вирішення зовсім інших, ніж прикомандно-адміністративній системі 

завдань. Закон України «Про бюджетну систему України» [7] визначив нову 

структуру бюджетно їси стеми незалежної Української держави відповідно до 

чинного бюджетного устрою. 

З прийняттям у 2001 р. і Верховною Радою України Бюджетного кодексу 

України бюджетна система набула подальшого розвитку і нової якості. До 

складу бюджетної системиУкраїни були включені державний бюджет та 
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місцеві бюджети. Місцевими бюджетами було визнано бюджет Автономної 

Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районі в у містах та 

бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад сіл, 

селищ, міст та їх об’єднань). У Бюджетному кодексі були також сформульовані 

одинадцять принципів, наяких ґрунтується бюджетна система України, зокрема 

принципи єдності, збалансованості, субсидіарності, цільового використання 

бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності та 

прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу [1]. 

У 2010 р. ухвалено нову редакцію Бюджетного та Податкового кодексів, а 

вже у 2014-2015 рр. відбулись реформаторські зміни, пов’язані з 

децентралізацією влади та зростанням ролі місцевих органів влади в управлінні 

власними фінансовими ресурсами. Розроблено і затверджено відповідну 

методологічну базу щодо складання бюджетних програм, результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів за галузями: державне 

управління; охорона здоров'я; освіта; культура; соціальний захист, соціальне 

забезпечення; фізична культура і спорт; житлово-комунальне господарство 

Функціонування соціально-економічної системи має багато проблем, 

вирішення яких лежать в площині місцевих бюджетів. Тому потреба в 

удосконаленні і реформуванні державних фінансів є актуальною, де основне 

місце мають зайняти місцеві фінанси країни. Такі зміни доцільно проводити 

шляхом вирішення певних завдань, зокрема: 

1. створення ефективної системи управління громадами регіону на 

принципах самоврядування; 

2. розширення фінансової бази та забезпечення фінансової самостійності 

територіальних громад; 

3. визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого 

самоврядування власних повноважень податків і зборів, які пов'язані із 

відповідною територією; 

4. надання органами місцевого самоврядування права регулювати ставки 

місцевих податків, зборів до своїх бюджетів, залучати кредитні ресурси для 

інноваційно-інвестиційного розвитку територій. 
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Висновки. Вирішення завдань зміцнення фінансової основи місцевого 

самоврядування у теоретико-методологічній площині передбачає 

вдосконалення фінансового законодавства, що забезпечить цілісність, 

послідовність і стабільність фінансової політики у сфері місцевих фінансів 

країн, що розвиваються.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті автором розглянуто понятті «фінансовий потенціал», досліджено 
його складові. Сформовані етапи формування фінансового потенціалу 
підприємства. Досліджена фінансова стратегія розвитку 
сільськогосподарського підприємства. 
Ключові слова: фінансові ресурси, потенціал, фінансова стратегія, фінансова 
безпека, сільськогосподарське підприємство. 

Постановка проблеми. У забезпеченні умов до розвитку 
сільськогосподарських підприємств важливого значення набуває вивчення 
категорії «фінансовий потенціал» у контексті розвитку наукового розуміння із 
адаптацією до сучасних умов. Ринкові умови характеризуються нестабільністю 
яка підсилюється значним впливом на діяльність підприємств факторів 
зовнішнього середовища. Тому в основі розробки концептуальних засад оцінки 
потенціалу з метою ефективного управління ним знаходиться розуміння його 
сутності. Вирішення даного питання має не лише науковий аспект, а і 

прикладне значення. 
Ціллю статті є дослідження економічної сутності та складових фінансового 

потенціалу потенціалу сільськогосподарського підприємства. 
Теоретичним, методичним і практичним аспектам формування і 

використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 
присвячено наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: 
Андрійчука В. Г., Ареф’євої О. В., Бланка І. А., Вишневської О. М., 
Гайдуцького П. І., Дем’яненка М. Я., Іртищевої І. О., Ключник А. В., 
Краснокутської Н. С., Маліка М. Й., Непочатенко О. О., Саблука П. Т., 
Сахацького М. П., Сіренко Н. М., Стецюка П. А., Танклевської Н. С., 
Ушкаренко Ю. В., Федоніна О. С., Фоміна П. О., Худолій Л. М., Червена І. І., 
Шебаніна В. С., Шебаніної О. В. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія «потенціал» 

використовується у різних сферах. Зміст латинського слова «potentia» вказує на 

приховані можливості. У діяльності підприємств ці можливості можуть стати 

реальністю за відповідних сприятливих умов та своєчасної адаптації зо змін 

зовнішнього середовища. 

У економічному тлумачному словнику поняття «потенціал» визначено як 

«сукупність наявних засобів, можливостей для діяльності» [6]. Більш ширше 

визначення трактується як «засоби, запаси, джерела, що є у наявності і здатні 

бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення визначених 

цілей, здійснення плану; рішення якої-небудь задачі; можливості окремої 

особи, суспільства, держави у визначеній області» [2]. 

Цікавим є підхід до визначення сутності потенціалу, який обґрунтовано 

Б. Є. Бачевським, І. В. Заблодською, О. О. Решетняком, які вважають, що 

«потенціал – це внутрішня властивість будь якого об’єкту або його елементу, як 

носія, проявляти себе відносно зовнішнього середовища» [1, с.23]. 

Стосовно економіки, то висвітлення сутності «потенціал» 

Д. Ф. Крисановим, В. І. Хомяковим, В. М. Бєлінською, О. В. Федоренко 

розглядається під кутом зору потенційних можливостей як суб’єктів 

господарювання, так і окремих галузей, регіонів або ж національного 

господарства загалом щодо розв’язання реальних завдань і це пов’язано із 

переходом конкретної системи з одного стану (готовності) до нового 

(реальності). Тому можливість є прихованою тенденцією розвитку існуючої 

дійсності [12, 17]. 

Олексюк О. І. у ряді своїх робіт обґрунтовує, що потенціал підприємства 

— максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихованих 

альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи 

підприємства у певному середовищі господарювання (ситуаційно-ринкова 

складова) з урахуванням ресурсних, структурнофункціональних, часових, 

соціокультурних та інших обмежень [14]. 

Отже, потенціал характеризує можливості і розглядається через системний 

підхід, у взаємозв’язку та взаємозалежностей його елементів. 
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На основі опрацьованих літературних джерел вважаємо, що, пов’язуючи 

категорію «потенціал» з діяльністю сільськогосподарських підприємств, 

потенціал є двокомпонентною величиною, яка включає об’єктивну (ресурсну) і 

суб’єктивну (компетенції і здатності працівників щодо використання ресурсів) 

компоненти. Тобто представлена категорія включає аспект можливостей, 

альтернатив для підприємства, що може бути реалізованим через прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

Саме ресурси підприємства формують основу потенціалу, однак за різних 

умов їх використання отримується різний результат. Окрім ресурсів, важливою 

складовою потенціалу виступають компетенції або здібності керівництва 

підприємства мобілізувати необхідні ресурси. Тому потенціал визначається 

через сукупність ресурсів за видами і компетенцій керівництва підприємства 

отримувати результат через дієву реалізацію бізнес-ідей. 

Враховуючи зазначене визначено, що потенціал підприємства 

характеризується сукупністю усіх його елементів у взаємозв’язку та 

взаємозалежності, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників впливу, 

своєчасна адаптація до зміни яких гарантує подальший розвиток і фінансову 

незалежність. 

Однією із об’єктивних складових економічного потенціалу підприємства 

являється фінансовий потенціал. В економічній літературі широко 

використовується термін «фінансовий потенціал», але його тлумачення 

багатьма науковцями є різними за змістовним навантаженням. 

З позицій регіональних ознак Е. А. Ісаєв характеризує фінансовий 

потенціал як «… фінансово-економічну категорію, що характеризує здатність 

фінансової системи та механізму регулювання на регіональному рівні 

консолідованому формуванню сукупного потенціалу фінансових ресурсів 

суб’єктів, що складають великий регіон, для забезпечення здатності до 

саморозвитку, стабільному та прискореному економічному зростанню 

економіки регіону на основі інтенсивних та інноваційних факторів розвитку та 

посилення соціальної орієнтації ринкової економіки регіональної території» 

[8, с.36]. 
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В. М. Опарін та С. С. Шумська зазначають, що «… фінансовий потенціал – 

одна з ключових базових характеристик економіки, від обсягу та ефективності 

якого залежать напрями та результативність національної фінансової стратегії – 

одного з важливих інструментів реалізації довгострокових національних 

інтересів країни, забезпечення її незалежності та безпеки» [18, с.56]. 

У визначенні сутності потенціалу вагому роль мають галузеві особливості 

через відповідні техніко-технологічні та організаційно-управлінські аспекти і 

чинники впливу на його формування і використання. 

Поглиблюючи дослідження в контексті досягнення мети статті вважаємо 

необхідним акцентувати увагу на визначенні категорії «фінансовий потенціал» 

локального рівня, зокрема сільськогосподарських підприємств. 

Визначення сутності фінансового потенціалу, яке розглядається багатьма 

науковцями, дозволило окреслити декілька підходів його трактування. 

П. В. Комарецька виділяє дві групи авторів. Одна група ототожнює 

фінансовий потенціал з фінансовими ресурсами, а друга – із фінансовим 

капіталом. Проте між ними є суттєва відмінність, яка проявляється через 

елементний склад, структуру, джерела формування та фактори впливу [10, с.5]. 

На основі опрацьованих літературних джерел окреслено дещо інші 

підходи. Серед представлених визначень сутності категорії «фінансовий 

потенціал» на рівні підприємства найбільшого поширення набув ресурсний 

підхід, який не враховує вплив управлінських рішень на його стан [5].  

За характеристикою В. О. Кунцевич фінансовий потенціал є складовою 

загального економічного потенціалу підприємства та визначає його як здатність 

до оптимізації фінансової системи із залученням та використанням фінансових 

ресурсів [13, с.124]. 

П. В. Комарецька фінансовий потенціал розглядає «… як сукупність 

фінансових ресурсів і можливостей підприємства, які дають змогу забезпечити 

визначений стратегічний напрямок розвитку підприємства» [10, с.5]. Схоже 

трактування представлено К. В. Іоненко, яка з точки зору функціонування 

фінансового потенціалу, розглядає його «як поєднання фінансових ресурсів та 
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можливостей їх використання» [9]. Таке поєднання можливе за наявності дієвої 

організаційної складової, яка проявляється через відповідне управління 

фінансовим потенціалом сільськогосподарського підприємства. 

П. А. Стецюк зазначає, що значна частина науковців при інтерпретації 

фінансового потенціалу чітко детермінують її до історичного аспекту 

діяльності підприємства. Тобто, вони розглядають як наслідок чи результат 

певних минулих подій. Автором сформульовано своє визначення фінансового 

потенціалу як спроможності підприємства генерувати позитивні грошові 

потоки в обсягах, адекватних його фінансовому стану. Забезпечення певного 

рівня генерації чистих грошових потоків виступає в цій системі як цільова 

функція формування, використання та розвитку фінансового потенціалу [16]. 

Інша група науковців ідентифікує фінансовий потенціал підприємства із 

системою відносин, які здатні забезпечити отримання максимально можливої 

величини прибутку. Проте для забезпечення позитивного результату діяльності 

підприємства у відносини вступають інші види потенціалу (виробничий, 

трудовий, інноваційний тощо). 

Використавши ідею В. Боронос і І. Карпенко щодо визначення економічної 

сутності фінансового потенціалу регіону і переклавши її в площину 

сільськогосподарських підприємств маємо наступні аспекти економічного 

змісту фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: 

- сукупність фінансових ресурсів, які є  в наявності підприємства на 

певний момент часу для забезпечення основного та інших видів діяльності; 

- здатність підприємства самостійно формувати фінансові ресурси і виходу 

до зовнішніх джерел шляхом залучення інвестицій, кредитних ресурсів та 

інших джерел фінансування; 

- результат фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- резерв, який існує можливість використати і забезпечити фінансову 

безпеку підприємства [3]. 

Узагальнення наукових підходів сутності фінансового потенціалу 

сформувало власну позицію і надало можливість сформулювати сутність 
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фінансового потенціалу сільськогосподарського підприємства як сукупності 

наявних фінансових ресурсів і можливостей підприємства щодо їхнього 

подальшого нарощування шляхом своєчасної адаптації до зовнішніх і 

внутрішніх змін з урахуванням галузевих особливостей, рівня ділової 

активності, інвестиційної привабливості за умови забезпечення фінансової 

безпеки. 

Вивчення різних трактувань фінансового потенціалу дозволяє сформувати 

основну мету його оцінки – виявлення незадіяних явних і прихованих 

фінансових ресурсів і можливість їхнього використання для досягнення умов 

подальшого функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств має свої 

особливості, оскільки пов’язаний із потенціалом інших ресурсів, у тому числі 

земельними. З урахуванням виробничих особливостей сільськогосподарських 

підприємств необхідно відмітити, що одним із основних об’єктів 

цілеспрямованого використання фінансового потенціалу є капіталовкладення у 

потенціал землі. У свою чергу, потенціал землі через виробничу сферу 

забезпечує формування фінансового потенціалу сільськогосподарського 

підприємства. 

Через те, що категорія «потенціал» величина динамічна, а не статична, 

вважаємо за необхідне розглянути основні стадії та етапи формування 

фінансового потенціалу сільськогосподарського підприємства із врахуванням 

його специфіки. Проведені дослідження дали змогу визначити основні стадії 

формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

(рис.1). 

Представлені етапи формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств характеризують різні стадії. А саме: на 

етапі «ресурси» фінансовий потенціал характеризується наявними фінансовими 

ресурсами. Дослідження цього стану фінансового потенціалу спрямоване на 

встановлення ступеню укомплектованості і забезпеченості фінансовими 

ресурсами, які потенційно необхідні для здійснення фінансово-господарської 

діяльності сільськогосподарського підприємства.  
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Рисунок 1 –  Етапи формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств 

Джерело: розроблено на основі [12] 
 

На етапі «можливостей» фінансовий потенціал характеризує потенційну 

придатність ресурсів щодо практичної реалізації у діяльності. На стадії 

«готовності» фінансовий потенціал характеризує готовність відповідних 

ресурсів до використання у господарській діяльності. З позицій підприємства 

корисним елементом потенціалу є не скільки його можливість, скільки реальне 

забезпечення досягнення поставленої мети [12]. 

Представлені етапи доповнено деталізацією кожного відповідними 

критеріями оцінки фінансових ресурсів у контексті формування фінансового 

потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Вивчення наукових праць свідчить, що поняття фінансові ресурси не 

еквівалентні фінансовому потенціалу, а являються лише його складовою. 

Так, у своїх наукових дослідженнях Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, 

О. Ю. Кононенко зазначають, що «фінансові ресурси обмежуються сумою їх 

окремих видів», тоді як «фінансовий потенціал – це передумова продовження 
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руху і його динаміки… Відтак, якщо фінансові ресурси посідають певне місце 

на траєкторії руху, то фінансовий потенціал – подальший напрям такого руху» 

[15]. 

Виходячи із вищевикладеного можемо зазначити, що взаємозв’язок між 

поняттями «фінансовий потенціал» та «фінансові ресурси» полягає у тому, що 

останні є джерелом формування першого. 

Виявлено характерну особливість сутності фінансового потенціалу, який 

визначається як джерело функціонування і розвитку підприємства та водночас є 

результатом минулої діяльності. Тому це ще раз є підтвердженням того, що ця 

категорія є динамічною і у процесі діяльності підприємства переходить із однієї 

стадії свого розвитку до іншої, має циклічний характер у процесі свого 

формування і господарського використання. 

З метою ефективного управління формуванням і використанням 

фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств необхідно 

визначити його складові. 

Як зазначає Комарецька П. В., складовими фінансового потенціалу 

підприємства є: потенціал основних засобів, потенціал фінансових ресурсів, 

потенціал виробництва продукції, потенціал кредитних можливостей, які 

проявляються у кількісному та якісному вимірах і дозволяють комплексно 

відобразити загальний фінансовий потенціал [11, с.145]. 

Процес використання фінансового потенціалу здійснюється у напряму 

досягнення цілей сільськогосподарських підприємств. У зв’язку із цим 

необхідно впливати на цей процес шляхом вдосконалення фінансового 

менеджменту через послідовне здійснення певних етапів.  

У процесі управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських 

підприємств необхідним є врахування їхніх особливостей, а також 

особливостей галузі. Оскільки певна частина процесів носить циклічний 

характер, то управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських 

підприємств передбачає управління його формуванням і використанням, які 

знаходяться у взаємозв’язку. Для забезпечення досягнення оперативних цілей 



173 

підприємства дієвим інструментом є система бюджетування, яка дозволяє з 

певною мірою ймовірності забезпечувати відповідний рівень 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 

Відстеження реалізації фінансового потенціалу здійснюється на етапі 

«Моніторинг». Цей процес дозволяє прослідкувати взаємозв’язки фінансового 

потенціалу з іншими складовими економічного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства. Виконання плану забезпечується на 

етапі «Контроль», а на основі факторного аналізу визначаються можливості 

підприємства. 

Представлений процес управління фінансовим потенціалом є циклічним, 

оскільки існує зворотній зв’язок між прийняттям управлінських рішень за 

результатами аналізу ступеню досягнення мети з подальшим коригуванням 

розроблених планів. Дієвість взаємозв’язку усіх складових здатна забезпечити 

логістична система, яка виконує обслуговуючу функцію. 

Досліджуючи планування, як складову процесу управління фінансовим 

потенціалом, у напряму реалізації стратегічних цілей підприємства слід 

застосовувати стратегічне планування. За умов значного впливу зовнішнього 

середовища на усі види діяльності сільськогосподарських підприємств 

стратегічне планування формує передумови щодо нейтралізації негативних 

явищ та відповідних загроз. 

У рамках наукового дослідження даного питання І. О. Іртищева зазначає, 

що «… залежно від рівня або обраного об’єкту управління розрізняють: 

загальну стратегію (стратегія для всього підприємства); бізнес-стратегію (для 

кожного напряму діяльності підприємства), функціональні (для кожного 

функціонального підрозділу у рамках кожного напряму діяльності) й 

операційні стратегії (більш вузька стратегія для основних структурних 

одиниць)» [7]. 

З метою підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом 

сільськогосподарських підприємств доречним є застосування фінансової 

стратегії. Для забезпечення реалізації цієї стратегії окреслимо її основні 
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напрями, які включають: підвищення ефективності структури капіталу; 

вдосконалення механізму управління фінансами і витратами підприємства; 

розробка кредитної політики підприємства; розвиток логістичної діяльності 

тощо. 

Фінансову стратегію розвитку сільськогосподарських підприємств 

розглядаємо через реалізацію її складових, яка повинна бути направлена на 

забезпечення фінансової безпеки. У контексті зазначеного вважаємо за 

необхідне приділити увагу поняттю «фінансова безпека». 

За визначенням О. В. Гривківської «… фінансова безпека сільського 

господарства являє собою систему фінансового захисту життєво необхідних 

інтересів галузі за рахунок відтворювально-необхідного рівня фінансового 

забезпечення сільського господарства та зниження рівня загроз ефективному 

господарюванню суб’єктів в умовах ризику, що досягається шляхом впливу 

фінансових важелів та інструментів на удосконалення економічних відносин у 

межах дії фінансового механізму для забезпечення сталого розвитку аграрного 

сектора» [4, с.323]. 

Висновки. Виходячи із зазначеного, вважаємо що фінансовий потенціал є 

основою забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарського 

підприємства. 

Виявлено, що складові фінансового потенціалу сільськогосподарського 

підприємства знаходяться у тісному взаємозв’язку і взаємозалежності та 

включають фінансові ресурси і можливості підприємства їх формувати з метою 

фінансового забезпечення діяльності з урахуванням галузевих особливостей і 

забезпечення фінансової безпеки, реалізація яких здійснюється через низку 

послідовних дій, зорієнтованих на зміни зовнішнього середовища. 
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Постановка проблеми. В умовах постійних динамічних змін зовнішнього 

середовища, зростання конкуренції особливо актуальним та гострим питанням 

для підприємств постає необхідність забезпечення свого розвитку. Розвиток 

повинен стати цільовим орієнтиром організації та здійснення господарської 

діяльності підприємств, результатом та стимулом змін. Дослідженню 

теоретичних та прикладних питань забезпечення розвитку підприємств 

присвячені численні праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Проте, не 

зважаючи на те, що проблеми забезпечення розвитку підприємств 

досліджуються досить давно, сама концепція не доведена до операційного 

рівня, що б дозволило використовувати її в практиці господарювання. Наявні 

теоретичні та прикладні питання розвитку суб’єктів господарювання слабо 

впровадженні в діяльність підприємств. 

Ціллю статті є дослідження теоретичних основ  розвитку підприємств та 

взаємозв’язок із фінансовим забезпеченням. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам управління 

розвитком підприємств приділено багато уваги у працях: Апопія В. В., Барни 

М. Ю., Безпарточного М. Г., Гросул В. А., Ков’ях Т. В., Краснокутської Н. С., 

Мазаракі А. А., Мізюка Б. Б., Мних О. Б., Семака Б. Б.,  Чорної М. В. та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Подальше ефективне 

функціонування і якісний збалансований розвиток вітчизняних підприємств 

стримуються низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, серед яких усе 

більше пріоритетного значення набуває вирішення проблем недостатності 

власного фінансового забезпечення (через зниження фінансового результату та 

рентабельності, погіршення фінансового стану і платоспроможності) та 

обмеженості можливостей щодо залучення зовнішнього фінансового ресурсу 

(через послаблення потенціалу фінансово-кредитного сектору країни, кризу 

банківської системи, слабкий розвиток інфраструктури фінансового ринку та 

фінансово-ресурсних можливостей інших суб’єктів ринку).  

Тому актуалізувалось завдання фінансового забезпечення розвитку 

підприємств, необхідного як для належного обслуговування поточної 



178 

фінансово-господарської діяльності, стабільного функціонування, так і 

реалізації інвестиційно-інноваційних програм розвитку, модернізації торгово- 

технологічного процесу, широкого впровадження інформаційних технологій і 

засобів комунікації зі споживачем. 

З метoю прoведення пoдальшoгo дoслiдження стoсoвнo рoзвитку 

неoбхiднo розглянути це пoняття у вiдпoвiднoстi дo пiдприємства.  

Сутнiсть пoняття рoзвитку пiдприємства знайшла вiдoбраження у 

наукoвих кoнцепцiях багатьoх вчених, але ускладнюється у зв’язку з наявнісю в 

економічній науці різноманітних підходів до визначення його сутності, які 

найбільш повно  узагальнив  та  систематизував  Кифяк В. Ф. [2]. Зокрема, 

автором виділено стратегічний, філософський, факторний, онтогенезисний та 

соціально-економічний підходи до розгляду сутності розвитку підприємства 

(рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Підходи до визначення категорії розвиток підприємства 

Основними індикаторами розвитку підприємств (за функціональним 

напрямом) виступають позитивні динамічні зміни, наприклад: 

- операційної діяльності (обсяг товарообороту, прибутку операційної 

діяльності, оборотності товарних запасів, продуктивності праці, оптимізації 

рівня витрат обігу, зростання рентабельності торговельної діяльності); 

- фінансової діяльності (обсяг чистого прибутку, розмір власного 
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капіталу, показники фінансового стану, оборотність обігових активів, середній 

чек придбання, рівень націнки, розмір і співвідношення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, показники фінансової рівноваги, тощо); 

- маркетингової діяльності (удосконалення товарного асортименту, 

удосконалення каналів продаж, впровадження нових форматів продаж, 

наявність та кількість власних торгових марок, залишки товарних запасів, 

тощо); 

- інноваційної діяльності (впровадження інновацій, ефективність 

інновацій, тощо); 

- інвестиційної діяльності (інвестування в товарні запаси, в основні 

засоби, розширення торгових площ, створення нових об’єктів торгівлі, тощо). 

- діяльності під час реалізації соціальної функції торговельними 

підприємствами (зростання числа споживачів та постійних споживачів, 

задоволення потреб клієнтів, забезпечення трудової зайнятості, тощо). 

Згідно ресурсного підходу індикаторами розвитку можуть бути позитивні 

динамічні зміни у кількості, складі (структурі), якості ресурсів торговельного 

підприємства, наприклад: 

- індикатори зміни матеріально-технічних ресурсів (наявність, склад, 

основних засобів, співвідношення між пасивною та активною частинами 

основних засобів, ефективність основних засобів, наявність сучасного 

торговельного та касового обладнання, пропускна спроможність торговельних 

та складських площ, тощо); 

- індикатори змін товарних ресурсів (обсяги та умови закупівлі 

товарів, встановлені господарські зв’язки з постачальниками, ассортимент 

товарної пропозиції, його широта, глибина, оновлювання та відповідність 

попиту, тощо); 

- індикатори зміни фінансових ресурсів (обсяг чистого прибутку, 

рівень націнки, власний капітал, амортизація основних засобів, стан активів, 

ліквідність, можливість та обсяги отримання кредитів, тощо); 

- індикатори зміни трудових ресурсів (чисельність та кваліфікаційний 

і демографічний склад працівників, ефективність праці, тощо); 
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- індикатори зміни нематеріальних ресурсів (гудвіл, наявність та кількість 

товарних знаків, торговельних марок, наявність ліцензій, тощо) 

Сутність виміру розвитку підприємств розкривається насамперед в 

нарощуванні їх потенціалу, зростанні товарообороту, як основного обсягового 

показника діяльності та покращенні основних показників роботи підприємства, 

як кількісних (обсяг прибутку, розмір власного капіталу, вартість 

підприємства), так і якісних (оборотність товарних запасів, продуктивність 

праці, ресурсовіддача тощо).  

Оцінка динамічних змін та їх характеру щодо основних індикаторів роботи 

торговельних підприємств дозволяє виявити кількісні, якісні та структурні 

зміни, притаманність їм незворотності, закономірності та спрямованості на 

нарощування потенціалу торговельного підприємства в процесі задоволення 

потреб споживачів в товарах і послугах, тобто розвиток торговельних 

підприємств. 

У публікаціях останніх років з питань розвитку й управління діяльністю 

підприємств часто наголошується, що значно знижує потенціал розвитку або і 

взагалі унеможливлює його – недостатність або відсутність відповідного 

фінансового забезпечення. Для прикладу, «однією з основних проблем, що 

гальмує розвиток ..., є недостатній обсяг фінансового забезпечення» [4], або 

«недостатність фінансового забезпечення мінімізує можливості у напрямку 

відновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня кваліфікації 

робітників, вирішення соціальних питань та загального розвитку» [6]; 

визначено та обґрунтовано «взаємозалежність стійкого розвитку від 

фінансового забезпечення підприємств» [1].  Тому,  необхідно рoзглядати 

фiнансoве  забезпечення  суб’єктiв пiдприємництва запoрукoю їх 

життєдiяльнoстi та рoзвитку. 

Реалізація фінансового забезпечення розвитку підприємства у практичній 

діяльності потребує формування та обґрунтування фінансової стратегії 

(в рамках загальної стратегії розвитку), яка  передбачає розробку комплексу 

стратегічних заходів щодо здійснення переходу з вихідної точки (поточного 
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стану підприємства) до якісно нового стану. Під фінансовою стратегією 

розуміють загальний напрям і засоби використання фінансових ресурсів для 

досягнення поставленої мети. Для ефективної реалізації такої стратегії, мета 

повинна конкретизуватися в завданнях. При цьому важливо, щоб завдання 

охоплювали і якість фінансового забезпечення, і відображали наміри 

підприємства розвиватися. 

Виходячи з того, що «стратегія – це загальний план проведення роботи, 

план з визначення напрямів здійснення діяльності, або конкретніше – план 

напрямів раціонального використання ресурсів на перспективу» [3], рiшeння 

фiнансoвoї стратeгiї втiлюються на практицi у конкретних заходах фiнансoвої 

пoлiтики нацiлeнoї на рoзвитoк рoздрiбнoгo тoргoвeльнoгo підприємства. Саме 

спираючись  на фінансову стратегію, розробляють і впроваджують фінансову 

політику (тактику) підприємства – форму реалізації фінансової ідеології та 

фінансової стратегії підприємства у напрямах окремих сегментів його 

фінансової діяльності. Розроблення фінансової політики може бути 

багаторівневим. Наприклад, політика формування капіталу може включати 

політику його оптимальної структуризації з погляду прийнятної ціни або рівня 

фінансової сталості. У свою чергу, політика формування власного капіталу 

може охоплювати емісійну і дивідендну політику як самостійні блоки [5]. 

Фінансова політика формування та використання фінансового забезпечення 

орієнтована на розвиток торговельного підприємства. Oснoвну мету такої 

фiнансoвoї пoлiтики пiдприємства мoжна сфoрмулювати як забезпечення 

здiйснення пoтoчнoї фiнансoвo-гoспoдарськoї дiяльнoстi пiдприємства, 

викoнання тактичних цiлей та завдань i забезпечення дoсягнення стратегiчнoї 

мети в майбутньoму через oптимальне фoрмування та ефективне викoристання 

фiнансoвих ресурсів, виявлення джерел їх надходження, можливості 

удосконалення фінансових відносин, зниження ризиків, що виникають під час 

залучення фінансових ресурсів. Реалізують  фінансову політику на 

підприємствах в залежності від організаційно-правової форми господарюючого 

суб’єкта, сфери діяльності, масштабів підприємства, обраної стратегії.  
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Основою успішного управління є логічно пов’язаний набір стратегій 

фірми, фінансової політики – націлених на розвиток підприємства, за 

відповідного фінансового забезпечення, де всі ці елементи посилюють свою 

дію і не суперечать один одному. Сутність нашого дослідження пояснює 

динамічні взаємозв’язки між основними управлінськими рішеннями стосовно 

формування стратегії, відповідної фінансової політики та відповідним 

фінансовим забезпеченням розвитку підприємства. 

Висновки. Таким чином,  встановлено, що розвиток підприємства, який 

запропоновано трактувати, як керований процес кількісних, якісних і 

структурних змін, яким властиві незворотність, закономірність та 

спрямованість на нарощування потенціалу підприємства, які допомагають йому 

адаптуватись до змін бізнес-середовища і сприяють задоволенню потреб 

споживачів в товарах і послугах потребує фінансового забезпечення. Саме 

фінансове забезпечення є ключовим сприятливим фактором розвитку 

підприємств і водночас критерій оцінювання їх поступу. 
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Дикунець О.Д. 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ 
В роботі охарактеризована ефективність управління страховою організацією. 
Досліджено механізм ефективного управління страховика, який враховує аналіз 
зовнішнього середовища та внутрішнього середовища. Доведено, що механізм 
ефективного управління страхової компанії дозволяє визначити та 
мінімізувати негативні фактори і найбільш повно використовувати існуючі 
можливості. 
Ключові слова: економічна ефективність, страхова компанія, механізм, 
управління, показники, страхування. 

Економічна ефективність включає в себе дві сторони. По-перше, це 
корисний ефект, отриманий в результаті виробничої діяльності або іншого 
трудового процесу. З точки зору суспільного відтворення в цілому, під ефектом 
розуміється суспільна споживча вартість, створена працею, або послуга, що 
задовольняє своїми ознаками певні потреби людини. Інша сторона змісту 
поняття «ефективність» [1, с. 47] – фактично досягнутий результат у порівнянні 
з витратами, які при цьому були понесені. Для встановлення методологічних 
основ економічної ефективності слід розрізняти як ефективність всього 
відтворювального процесу, так і окремих його частин. Економічна ефективність 
процесу розширеного відтворення відображає планову взаємозумовленість 
витрат суспільної праці та, як наслідок, отриманий від цього економічний і 
соціальний ефект, тобто кінцевий результат у вигляді матеріальних благ і 
послуг, а також інтелектуальних цінностей, необхідних суспільству для його 
існування і розвитку. 
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Розвитку страхування та страхового ринку присвячено праці 

В. Базилевича, О. Гаманкової, Ю. Дьячкової, О. Козьменко, С. Осадця. 

Фінансовий аспект ефективності діяльності страхових компаній з огляду на їх 

фінансову безпеку розглянуто в працях Є. В. Нужнова; ефективності розвитку 

при- свячено монографічне дослідження Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, 

О. Ю. Толстенко; соціальний ефект страхової діяльності розвинуто у 

публікаціях Л. В. Нечипорук. Віддаючи належне науковому внеску авто- рів до 

теорії та практики страхування, на наш погляд, означені дослідження мають 

фрагментарний характер, комплексно не враховуючи багатоаспектність 

дефініції «ефективність» відносно діяльності страхових компаній у сучасних 

умовах. 

Метою статті є формування теоретичних положень щодо визначення 

складових механізму ефективності діяльності страхових компаній України. 

Страхова компанія функціонує як єдиний механізм у процесі аналізу, 

андерайтингу, прийняття ризиків на страхування, виконування обов'язків перед 

власниками, страхувальниками, працівниками, ефективність чого досягається 

за умови ефективного управління усіма процесами страховика. Управління – це 

вплив суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення стратегічних і 

тактичних цілей. Ефективність управління страховою організацією – це, з 

одного боку, своєчасне досягнення поставлених цілей з найменшим 

використанням ресурсів. З іншого боку під ефективністю розуміють якість, 

тобто ефективне управління – це управління, спрямоване на підвищення 

якісного рівня страхової компанії за допомогою специфічних методів та 

інструментів. Загальна ефективність управління страховою компанією 

складається з ефективності управління окремими підсистемами: фінансами, 

маркетингом, організаційною структурою та іншими. Кожна з цих підсистем 

має внутрішню структуру, спрямована на досягнення певних цілей і завдань в 

рамках страхової компанії, що в сукупності слугує меті підвищення 

ефективності управління та ефективності діяльності страховика. 
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В цілому механізм може бути визначений як процес управління об'єктом за 

допомогою важелів на основі методів управління. У механізмі ефективного 

управління страховою компанією можна виділити універсальні методи: аналіз, 

планування, контроль і регулювання. На основі використання цих методів 

відбувається управління об'єктом. 

Важелі формуються відповідно до конкретного об'єкта управління, його 

процесів, і визначають способи впливу. Крім цього, в механізм включається 

середовище функціонування об'єкта, яке задає умови реалізації політики 

управління. Згідно з цим алгоритмом відбувається побудова механізмів 

страхової компанії. 

Широке застосування в страхових компаніях Західної Європи механізм 

ефективного управління отримав в 60-і pp. XX ст. [2, с. 8], коли задоволення 

страхового інтересу було поставлено в центр концепції діяльності страхової 

компанії. Відповідно до цієї концепції розроблений механізм ефективного 

функціонування страховою компанією повинен забезпечувати системність та 

обґрунтованість діяльності компанії в задоволенні реальних потреб та 

нагальних запитів клієнтів. 

До механізму ефективного управління страховика належать: аналіз 

зовнішнього середовища – страхового ринку, сегменту, попиту, конкурентів, і 

внутрішнього середовища – продуктів у розрізі їх життєвого циклу, 

оригінальних видів страхових послуг, формування бренду як основного 

чинника вартості страховика: планування маркетингової політики, контроль за 

її реалізацією і регулювання відповідно до відхилень. 

У кризовий період у зв'язку зі скороченням витрат розвиток отримали 

специфічні напрями маркетингу страхування життя, такі як мобільний 

маркетинг, інтернет маркетинг, одним з поширених різновидів якого є вірусний 

маркетинг [3, с. 503].  

Вірусний маркетинг – це спосіб просування бренду, коли інформацію про 
компанію та її продукти страхування життя поширюють самі споживачі 
шляхом особистих рекомендацій. У вірусному маркетингу страхова компанія 
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формує медіа інформацію, спрямовану на конкретну цільову аудиторію з тим, 
щоб кожен користувач, ознайомившись з нею, поділився даними зі своїм колом 
спілкування, тоді кількість користувачів збільшиться з 1 до 10-15 і так далі. 
Такий спосіб передачі інформації пояснює назву напрямку маркетингу. При 
цьому витрати страхової компанії на вірусний маркетинг мінімальні: потрібне 
створення ролика, націленого на користувачів, а далі його поширення 
відбувається самостійно. 

Іншою сучасною тенденцією є мобільний маркетинг, в якому можна 
виділити MMS, Bluetooth, і найпоширеніший різновид мобільного маркетингу – 
технології SMS. SMS використовується для реєстрації коду, зазначеного на 
страховому полісі, щоб брати участь у розіграші, програмах лояльності, для 
проведення вікторин та конкурсів, опитувань, голосування та іншого. За 
допомогою SMS страхова компанія сповіщає про дату закінчення полісу, нові 
акції й можливості. Завдання мобільного маркетингу – з мінімальними 
витратами робочої сили і матеріальних ресурсів сформувати імідж страховика, 
лояльне ставлення до його продуктів страхування життя, проінформувати 
споживача про особливості страхових продуктів. 

Не дивлячись на відділення маркетингового механізму зі страхування 
життя від Rack-office, при побудові кліент-орієнтованої компанії маркетинг 
буде впливати на інші напрями страховика: формувати структуру, нові 
інформаційні канали і т. д. У цьому виявляється взаємовплив механізмів як 
частини одного цілого страхової компанії [4, с. 172]. 

У технологічному механізмі страхової компанії визначається алгоритм дій 
конкретних працівників з метою укладення договору страхування. 
Технологічний механізм можна розглянути за наступними напрямами: відносно 
до договору страхування, каналу продажів, рівня автоматизації, продукту. Для 
реалізації технологічного механізму страхова компанія по кожному із 
зазначених напрямків визначає цільову аудиторію, продуктовий ряд і канали 
продажів, на основі чого розробляє інструкцію для продавця продукту, де 
включені його функції, обов'язки, етапи продажу, контроль; створює необхідне 
програмне забезпечення та навчає фахівців. 
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Операційний механізм страховика спрямований на управління бізнес-

процесами компанії, до числа яких входять процеси управління, основної 

діяльності та процеси забезпечення діяльності. Структурування бізнес-процесів 

дозволяє страховій компанії виділяти функціональні блоки для аналізу, 

оскільки завдяки такому розподілу можна визначити наскільки ефективно 

здійснюється управління тими чи іншими процесами, чи визначено та 

обґрунтовано цілі для окремих блоків і які стадії їх досягнення. У зв'язку з 

кризою, що вплинула на попит на страхові послуги, все частіше постає питання 

про співвідношення витрат різних підрозділів страховика та участі цих 

підрозділів у формуванні прибутку, в розв'язанні цього питання також 

використовується операційний механізм. 

Результативність процесу управління багато в чому залежить від аналізу, 

аналітичних процедур, що застосовуються до бізнес-процесів компанії. Так на 

кожній стадії управління страхової компанії враховуються фінансові 

результати, динаміка показників, проводиться горизонтальний і вертикальний 

аналіз. Контроль за діяльністю страховика неможливий без аналізу, 

взаємозв'язку показників, які дозволяють зробити висновки про відповідність 

реалізованої політики зовнішньому і внутрішньому середовищам, можливостям 

розвитку при заданих показниках ліквідності, платоспроможності, надійності 

страхової компанії. В цілому, будь-який бізнес-процес страховика, що має 

якісну основу, різні витоки, в кінцевому рахунку знаходить грошовий вираз, що 

дає можливість поділу цих процесів на частини та аналізу їх ефективності. 

Контроль за бізнес-процесами страхової компанії в рамках операційного 

механізму відповідає стандарту менеджменту якості ISO 9001:2000, 

прийнятому більш ніж в 190 країнах [5, с. 98]. 

У рамках організаційного механізму визначається структура страхової 

компанії, порядок підпорядкування, контролю, формуються інформаційні 

канали, від функціонування яких залежить швидкість і обґрунтованість 

прийняття управлінських рішень. Серед безлічі організаційних структур не 

можна виділити ефективні або неефективні, адже при побудові структури 
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кожної конкретної компанії слід враховувати її індивідуальні особливості. На 

наш погляд з урахуванням особливостей діяльності страхових компаній 

найбільш придатною є горизонтальна структура, яка дозволяє делегувати 

управлінські повноваження на горизонтальний рівень, формувати інформаційні 

канали між підрозділами і збільшити швидкість прийняття рішень. 

Фінансовий механізм дозволяє страховикові управляти фінансами через 

фінансові важелі з використанням фінансових методів для досягнення 

найбільшого ефекту від формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів. До фінансових важелів можна віднести тарифну політику, дивіденди, 

заробітну платню та інші. Фінансові методи є фінансовим аналізом, 

плануванням, контролем і регулюванням. Функціонування фінансового 

механізму в основному спрямовано на управління фінансовими ресурсами і 

результатами страхової компанії, з його допомогою досягається підвищення 

конкурентоспроможності страховика, гнучкість реагування на зміну умов 

зовнішнього середовища. Важлива роль тут відводиться аналізу, який 

проводиться на основі системи збалансованих показників, націлених на 

комплексну оцінку, визначення перспектив розвитку, досягнення стратегічних 

цілей, збільшення ринкової капіталізації, вдосконалення внутрішніх процесів та 

задоволення потреб користувачів страхових послуг [5, с. 103]: показники 

ліквідності і платоспроможності, ділової активності, рентабельності страхової 

компанії та її операцій, показники інвестиційної діяльності, частка ринку, 

аналіз страхового портфеля та інші. 

Показники фінансового аналізу розраховуються для страхових компаній 
згідно з тими ж критеріями, що і для інших підприємств. Корективи вносять 
деякі особливості побудови фінансових відносин та розподілу коштів. Так, 
внаслідок значущості резервів страхової компанії, при розрахунку показника 
загальної ліквідності в знаменнику може використовуватися сума технічних 
резервів (для страхових компаній, що займаються ризиковими видами 
страхування). При визначенні рентабельності страхових операцій чистий 
прибуток ділиться на власний капітал або собівартість страхової послуги. У 
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цілому особливості страхового бізнесу визначають і пріоритети щодо 
показників: особлива увага звертається ефективності управління, надійності та 
платоспроможності страховика. 

Фінансовий механізм відображає ефективність управління в грошовому 
вираженні, однак досягнення цих результатів виявляється в маркетинговому, 
організаційному, операційному механізмі та інших. 

Цілеорієнтаційний механізм задає напрямок діяльності страхової компанії, 

так як від місії, цілей і завдань залежить побудова всієї структури. Місією 
страхової компанії, як правило, є забезпечення економічної безпеки через 
сумлінне виконання зобов'язань перед клієнтами. Метою компанії є збільшення 
вартості вкладених коштів шляхом здійснення основної діяльності. 

Адміністративний механізм включає функціонування юридичного відділу, 
інформаційних технологій, бухгалтерії, які забезпечують нормальну роботу 
страхової компанії.  

За допомогою інформаційного механізму акумулюються всі дані, отримані 
із зовнішніх і внутрішніх джерел і надаються керівництву для аналізу, 
складання прогнозів розвитку, коригування поточної діяльності та планування 
перспектив.  

Таким чином, страхова компанія складається з ряду механізмів, які з 
одного боку відокремлені один від одного і виконують окремі функції, але з 
іншого боку, взаємозв'язані, зміни в одному механізмі призводять до відбиття 
цих перетворень в іншому, так як вони є частиною одного цілого. 

Ефективне управління страховою компанією визначається ефективністю 
управління кожним механізмом окремо і в сукупності, зокрема якісним 
управління продуктів страхування цивільно-правової відповідальності.  

Показники ефективності страхової компанії такі, як темп приросту 
доходності; показник ділової активності; зіставлення обсягів власного капіталу 
і статутного капіталу; рівень платоспроможності страховика; темп зростання 
страхових премій; показник забезпечення страховика власними засобами; 
показник, що характеризує участь перестраховика у забезпеченні фінансової 
надійності страхової компанії – частка страхових резервів, що належать 
перестраховикам. 
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Ефективне управління визначається досягненням соціально-економічних 

цілей страховика і підвищенням ефективності діяльності при найменших 

витратах. Виділення механізмів ефективного управління страхової компанії 

дозволяє визначити та мінімізувати негативні фактори в кожному механізмі і 

найбільш повно використовувати існуючі можливості. Пошук шляхів 

підвищення результативності управління дозволить досягти конкурентних 

переваг, зміцнення надійності і стабільної роботи страховика, що визначає 

актуальність подальших досліджень. 

Ефективність страхування необхідно розглядати в різних аспектах, що 

дозволяють більш повно виявити і оцінити його роль, а також визначити шляхи 

подальшого підвищення ефективності страхування у вирішенні різноманітних 

соціальних і економічних завдань суспільства. Економічна ефективність в свою 

чергу поділяється на внутрішню та зовнішню. 

Коли ефективність виступає як зовнішня характеристика системи 

страхування, то вона характеризує ефективність страхування для 

страхувальників, тобто фізичних та юридичних осіб, з якими страховики 

укладають договір страхування. Проте страхові відносини не обмежуються 

лише відносинами між страховиком та страхувальником, в залежності від 

форми страхування вони можуть включати в себе третіх осіб, для яких також 

характерна зацікавленість у ефективності страхування.  

Важливу роль відіграє процес страхування для держави, так як 

страхування – це джерело надходження фінансових та кредитних ресурсів 

держави, яке покриває збитки застрахованим при настанні страхових випадків у 

виробничих та невиробничих галузях в яких прямо чи опосередковано 

зацікавлена держава. Внутрішня ефективність страхування – це ефективність 

для страховика. Варто підкреслити, що зовнішня та внутрішня економічна 

ефективність страхування повинна розглядатися та оцінювати в комплексі для 

отримання об'єктивного результату аналізу та оцінки. 

Таким чином, економічна ефективність страхування, а саме страхування 

життя відіграє важливу роль у вирішенні соціальних завдань суспільства, тому 
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при визначенні його ефективності необхідно виокремити поряд з економічною і 

соціальну ефективність. Постійне підвищення економічної ефективності 

функціонування страхової компанії потрібно для все більш повного 

задоволення потреб членів суспільства, тобто для досягнення соціальних 

завдань. В Україні продовжується поступовий процес становлення страхових 

послуг, тому в цих умовах підвищуються вимоги до ефективного управління 

страховими організаціями, що є підґрунтям сталого розвитку такого страхового 

ринку. 
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Постановка проблеми. Зазвичай центральний банк націлений на надання 

підтримки ліквідності на ринку. Під час кризи цей підхід виявився недостатнім, 

щоб відновити стабільність. Порушення фінансової стабільності змусило 

центральні банки переглянути традиційні підходи до ролі кредитора останньої 

інстанції та запровадити нові засоби фінансування, а також розширити існуючі 

форми рефінансування щодо стану контрагентів і діапазону активів, прийнятих 

як застав. Такий підхід узгоджується зі стандартами Базеля ІІІ, відповідно до 

яких у період кризи монетарна влада має вживати заходи щодо стимулювання 

кредитної активності банків. Одним із ключових і успішно апробованих 

інструментів має бути не тільки надання короткострокової підтримки 

ліквідності, але й довгострокове рефінансування банків центральним банком з 

метою подальшого кредитування ними реального сектору. 

Розвитку нетрадиційних монетарних інструментів довгострокового 

рефінансування присвячено роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених як 

Е. Аргов, Б. Бернарде, А. Бліндер, Л. Гамбакорт, М. Лабонте, Дж. Стігліц, 

Дж. Уікс, Б. Адамик, О. Береславська, О. Вовчак, А. Гриценко, О. Дзюблюк, 

А. Дроб’язко, Ж. Довгань, В. Козюк, І. Лютий, О. Малахова, В. Міщенко. 
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Метою статті є обґрунтування розвитку нетрадиційних монетарних 

інструментів довгострокового рефінансування. 

Викладення основного матеріалу.  До кризи 2008–2010 рр. надання 

довгострокових кредитів банкам центральні банки не здійснювали. Як в 

Україні, так і в інших країнах вважалося, що центральний банк не повинен 

рятувати слабкі банки. Через необхідність подолання впливу глобальної 

фінансово-економічної кризи таке ставлення не просто змінилося, а відбулася 

фундаментальна зміна філософії центрального банкінгу, яка отримала назву 

«нова ера монетарної політики». Її сутність в тому, що ослабленим кризою 

банкам центральні банки почали надавали довгострокові кредити (строком 

погашення більше одного року), тим самим зросла інтенсивність проведення 

продуктивної грошової емісії (тобто переорієнтації емісійних каналів на 

стимулювання кредитування реального сектору). 

Зокрема, у грудні 2007 р. провідні центральні банки світу оголосили про 

заходи, спрямовані на подолання тиску на ринки короткострокового 

фінансування та змінили порядок проведення довгострокових репо-операцій 

шляхом продовження строку надання і розширення переліку прийнятного 

«високоякісного забезпечення». 

Зокрема, Європейський центральний банк здійснює цільові довгострокові 

операції рефінансування поліпшення умов фінансування грошового ринку для 

кредитування банками виробництва (Targeted for Long-Term Refinancing 

Operations: for non-mortgage bank lending). 

ЄЦБ прийняв рішення що, залежно від динаміки кредитної активності 

щоквартально банк може позичати додаткові суми в межах трьохкратного 

розміру свого чистого кредитування протягом певного періоду перевищення 

зазначеного орієнтира. Тим контрагентам, яким не вдалося виконати свої 

орієнтири за обсягами кредитування реального сектору економіки, необхідно 

буде погасити частину боргу або всю суму запозичень, водночас контрагенти 

мають право добровільно погашати достроково, починаючи з 24-го місяця після 

кожної операції. Операції 3-річного довгострокового рефінансування ЄЦБ на 



194 

кінець першого кварталу 2015 р. охопили 523 банки, чиста ін’єкція ліквідності 

становила 210 млрд. євро, за кредитом 530 млрд. євро було профінансовано 

800 банків, чиста ін’єкція – 314 млрд. євро; 10.03.2016 р. відбулося зниження 

ставки за головними операціями рефінансування до 0% та розширення 

програми викупу центральним банком облігацій до 80 млрд. євро щомісяця. 

В цілому тенденції монетарної політики ЄЦБ спрямовані не тільки на 

запровадження широкої програми кількісного пом’якшення для стимулювання 

кредитування банками реального сектору, малого і середнього бізнесу, але й 

мають за мету підтримання стабільності банківської системи шляхом зниження 

фінансового левереджу банків (тобто частки позикових коштів у структурі 

капіталу) [1]. За Європейськими директивами мінімальний рівень стартового 

капіталу для банків встановлено на рівні 5 млн. євро, проте у разі особливої 

важливості банку для економіки допускається 1 млн. євро. Для банків, які 

кредитують малий і середній бізнес, введено коефіцієнт підтримки (supporting 

factor) 0,76 для пом’якшення вимог до капіталу.  

Банк Англії вже більше двох років поспіль проводить Програму пільгового 

рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема малий і 

середній бізнес (Funding for Lending Scheme with «incentives for lending skewed 

towards SMEs»); Федеральна резервна система США реалізувала 

безпрецедентну програму кількісного пом’якшення (QE) та стимулювання 

кредитування малого і середнього бізнесу (Purchase of MBS Program). На тлі 

економічного зростання у США почався процес переходу монетарної політики 

ФРС до помірного підвищення ставок, проте вона залишатиметься досить 

м’якою для подальшої підтримки економічного зростання і зайнятості [2]. 

Народний банк Китаю провів цільове скорочення обов’язкового 

резервування щодо операцій кредитування агропромислового комплексу та 

малого і середнього бізнесу (Targeted reserve requirement reductions for lending to 

agriculture and small business); Банк Кореї реалізовує пакет стимулювання 

розвитку малого і середнього бізнесу (Stimulus package: finance for SMEs). 

Аналогічні програми реалізовані в інших країнах. 
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Згідно з дослідженням Європейської банківської організації (European 

Banking Authority (ЕВА), проведеним у 2014 р. [3], впровадження програм 

довгострокового рефінансування в країнах Європи показало такі наслідки: 71% 

опитаних центральних банків (10 країн – членів зони євро, а також Норвегії, 

Швеції, Великобританії та Чехії) відзначили ефект у вигляді приросту 

кредитування реального сектору економіки; 79% – ефект у вигляді заміщення 

ринкових ресурсів і зниження вартості фінансування. У Данії центральний банк 

визнав, що кошти були спрямовані деякими банками на заміщення ринкового 

фондування [4]. В Угорщині рефінансування сприяло зростанню кредитування, 

а також збільшенню вкладень у ліквідні цінні папери, що створило міцнішу 

систему захисту банків від шоків ліквідності. Кредитна програма FLS у 

Британії допомогла банкам зупинити падіння кредитної активності, замістити 

ринкове фінансування, а деяким банкам – створити додаткові буфери 

ліквідності, зокрема шляхом інвестування в суверенні облігації. Тим самим 

було досягнути загальний ефект у вигляді забезпечення фінансової стабільності 

банківської системи. 

Вищенаведений досвід дозволяє сформувати пропозиції для впровадження 

НБУ у контексті забезпечення фінансової стабільності банківської системи. 

Так, практика проведення подібних операцій Федеральною резервною 

системою, яка базується на використанні фондових інструментів, є 

неприйнятною для реалій нашої країни через відсутність розвиненого ринку 

цінних паперів, зокрема малі масштаби та низький рівень довіри до цінних 

паперів приватних емітентів. Результати рефінансування у Євросистемі з 

проведення таких операцій як LTRO та TLTRO виявились неоднозначними 

через неефективне використання отриманих коштів та інфляційні загрози, що 

для України є особливо актуальним.  

До того ж для отримання такої підтримки з боку центрального банку 

висуваються жорсткі вимоги та встановлюються орієнтири, які банк має 

обов’язково виконати аби користуватись кредитом на пільгових умовах. 

Гострота фінансової кризи зумовила внесення змін у традиційні підходи, на 
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яких базувалась система рефінансування банків в Україні, що проявилось у 

розширенні видів та форм забезпечення кредитів НБУ, подовженні строків їх 

надання тощо. У 2008–2009 рр. було прийнято відповідні постанови Правління 

НБУ, якими запроваджувались надання стабілізаційних і стимулюючих 

кредитів. 

З огляду на це, Україні вкрай потрібна національна програма 

довгострокового рефінансування яка повинна базуватися на таких принципах 

[5]: 

- відповідності (кредити рефінансування мають надаватися банкам 

відповідно до ключових параметрів монетарної політики з дотриманням 

загальних принципів кредитування; після отримання рефінансування банки не 

можуть виступати кредиторами на міжбанківському ринку до моменту 

погашення переважної частки кредитів НБУ); 

- рівноправності (усі банки незалежно від їх розміру повинні мати 

однаковий доступ до рефінансування); 

- цільового використання (розробити механізми контролю за 

спрямуванням кредиту на визначені цілі та протидії проведення банками 

спекулятивних операцій із коштами рефінансування);  

- пріоритетності (надавати перевагу при рефінансуванні системно 

важливим банкам, але кошти виділяти в межах встановлених лімітів з 

урахуванням загальної заборгованості банку за усіма кредитами НБУ); 

- селективного вибору (створювати певні пільгові умови для отримання 

рефінансування банків, які обслуговують важливі для економіки України 

підприємства. Наприклад, задля стимулювання розвитку 

експортноорієнтованих галузей розширити обсяги рефінансування для банків, 

які кредитують підприємства, що активно здійснюють експорт продукції. При 

цьому підвищити коригувальний коефіцієнт при визначенні суми забезпечення 

за їхніми кредитами. Розширити перелік застави за кредитами НБУ, зокрема за 

рахунок кредитів, які надаються банками малому і середньому бізнесу; 
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- об’єктивності та своєчасності (забезпечити своєчасне та обґрунтоване 
надання коштів рефінансування банкам, що сприятиме вчасній підтримці їх 
ліквідності); 

- транспарентності (створити прозорі умови підтримки ліквідності 
вітчизняних банків, визначити критерії та порядок, які дозволять брати участь у 
рефінансуванні всім банкам незалежно від масштабів їхньої діяльності; 
визначити перелік інформації щодо рефінансування банків, яка має бути 
оприлюднена центральним банком на його сайті).  

Висновок. Підсумовуючи зазначимо, що з урахуванням світового і 
вітчизняного досвіду, набутого банківськими системами під час глобальної 
фінансової кризи, дії НБУ з досягнення фінансової стабільності з 
використанням нетрадиційних інструментів повинні спрямовуватись на: 

– підтримання цін активів, що використовуються в якості застави за 
кредитами та викуп у фінансових посередників цінних паперів, які забезпечені 
закладними; 

– поєднання використання традиційних і нетрадиційних монетарних 
інструментів з метою підвищення ліквідності банківської системи. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

У даній статті висвітлено проблему нестачі фінансових ресурсів в органах 

місцевого самоврядування, зміцнення доходної бази місцевих бюджетів за 

рахунок власних джерел. Проаналізовано недоліки, що виникають при 

плануванні доходної частини бюджету; запропоновано напрями удосконалення 

механізму формування доходів місцевих бюджетів. Розроблена модель 

програмно-цільового методу бюджетування дає можливість оцінювати 

ефективність використання бюджетних коштів, досягнення мети при 

реалізації бюджетних програм. 

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, трансферти, система податків і 

зборів, органи місцевого самоврядування, доходи населення, бюджетна 

політика, механізм формування доходів. 

Постановка проблеми. Місцеві бюджети за допомогою фінансових 

ресурсів активно впливають на економічні та соціальні процеси в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, створюють можливості для 

розв’язання загальнодержавних проблем на регіональному рівні та підвищення 

якості життя громадян. Для цього формування і використання фінансових 

ресурсів місцевими органами державної влади має визначатися на основі 

пріоритетів і стратегічних цілей розвитку держави. Проблема нестачі 

фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність 

їхніх дохідних джерел останнім часом набула загальнодержавної уваги. 

Аналіз літературних джерел. Проводячи аналіз публікацій з теми 

«Напрями удосконалення формування доходів місцевих бюджетів» слід 

відмітити значне збільшення їх кількості в останні роки, що підтверджує 

актуальність обраної для дослідження теми. Серед авторів, що приділяли 
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найбільшу увагу в своїх працях саме з цієї теми, відомі такі дослідники 

Ярошенко Ф. [1], Радіонов Ю. [3], Яценко Ю.[4], Луніна І. [5], 

Крисоватий А. [6], Гапонюк М. [7], Чечуліна О. [12]. 

Цілі статті – це визначення напрямів удосконалення формування доходів 

місцевих бюджетів. 

Викладення основного матеріалу. Фінансове забезпечення місцевого 

самоврядування відповідно до європейських стандартів має досягти такого 

обсягу, який відповідав би повноваженням, наданим відповідним 

територіальним органам [1]. 

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України, величина трансфертів має 

гарантувати надання послуг на рівних умовах в усіх адміністративно-

територіальних одиницях [2; 3]. Тому, проблема зміцнення доходної бази 

місцевих бюджетів за рахунок власних джерел зараз набуває особливої 

актуальності. Її вирішення сприятиме зацікавленості місцевих органів влади в 

розбудові економіки на принципах самостійності та ефективності, і дозволить 

забезпечити необхідну відповідальність й підзвітність місцевих органів влади 

перед громадськістю. На вирішення цього питання, та з метою зменшення 

залежності місцевих бюджетів від отримання трансфертів з державного 

бюджету, потрібно удосконалити розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів 

між державним бюджетом та місцевими бюджетами, врахувавши наступні 

пропозиції: 

1) при обчисленні прогнозного обсягу доходів не застосовувати 

додаткових корегуючих коефіцієнтів, не передбачених бюджетним кодексом 

України, та врахувати втрати від надання податкової соціальної пільги та 

податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб по кожному 

місцевому бюджету, що має відносини з державним бюджетом, при цьому 

погодити кількість отримувачів податкової соціальної пільги з відповідними 

органами місцевого самоврядування; 

2) при розрахунку видатків на утримання органів місцевого 

самоврядування врахувати кількість місцевих рад; 
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3) при розрахунку видатків на охорону здоров’я застосувати 

екологічний коефіцієнт, що має врахувати збільшення видатків для регіонів із 

погіршеною екологією; 

4) при розрахунку видатків на дошкільну освіту збільшити коефіцієнт 

охоплення дітей у віці від 0 до 6 років дошкільними закладами; 

5) при розрахунку видатків на утримання територіальних центрів і 

відділень соціальної допомоги на дому враховувати загальну чисельність 

населення, якому надається відповідна соціальна допомога [4]. 

Підвищення рівня забезпеченості коштами розбудови регіональної 

економіки має позитивно вплинути на економічне зростання держави в цілому, 

що, в свою чергу, має сприяти наповненню доходної частини бюджетів усіх 

рівнів. Саме тому потрібне розширення переліку доходних джерел місцевих 

бюджетів, в тому числі шляхом перерозподілу доходів між державним та 

місцевими бюджетами, насамперед податку на прибуток підприємств. 

При вдосконаленні системи місцевих податків і зборів, за основу 

необхідно взяти загальноприйняту в світі ідеологію оподаткування: 

закріплювати за регіоном лише ті податки і збори, на формування податкової 

бази яких можуть впливати органи місцевого самоврядування і які фактично 

забезпечують стійкі, стабільні джерела доходів місцевих бюджетів. 

Проблема зміцнення доходної бази місцевих бюджетів за рахунок власних 

джерел зараз набуває особливої актуальності. Її вирішення сприятиме 

зацікавленості місцевих органів влади в розбудові економіки на принципах 

самостійності та ефективності і дозволить забезпечити необхідну 

відповідальність й підзвітність місцевих органів влади перед громадськістю. 

Оптимальним має бути поєднання пропорційної та прогресивно системи 

оподаткування. Переважання пропорційного оподаткування - не оптимальний 

шлях, воно створює нерівномірне податкове навантаження, порушує принцип 

нейтральності в оподаткуванні. 
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Формування місцевого бюджету за доходами здійснюється відповідно до 

положень бюджетного кодексу на основі формульного розрахунку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. 

Обсяг доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням 

індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі 

даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останніх 

бюджетних періоди. 

Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень 

податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з 

аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одного 

мешканця. 

Удосконалення системи оподаткування з метою реального зниження 

податкового тиску на суб’єктів господарювання і скасування численних 

податкових пільг, які значно порушують територіальну справедливість 

оподаткування й руйнують економічну мотивацію органів місцевої влади щодо 

нарощування податкової бази, поліпшення процесів адміністрування податків, 

неефективне проведення якого призводить до зростання недоплат до бюджету. 

У системі податків і зборів, що справляються в Україні, крім 

загальнодержавних і місцевих варто виділити спільні податки, що у визначених 

на довготривалій основі пропорціях можуть розподілятися між державним і 

місцевими бюджетами. До них може бути віднесений податок на прибуток 

підприємств [6]. 

На розвиток соціально-економічної сфери з місцевих бюджетів виділяється 
значна частина коштів, яка до того ж приносить безпосередню вигоду 
розташованим на території певних адміністративних одиниць підприємствам і 
фізичним особам, що тут проживають, то вона є своєрідною рентою, яка сприяє 
зростанню їхніх доходів. Адже частина податків з доходів юридичних і 
фізичних осіб має залишатися у розпорядженні органів місцевого 

самоврядування. Оскільки частина витрат на розвиток виробничої і соціальної 
інфраструктур фінансується за рахунок державного бюджету, остільки до нього 
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має надходити і частина зазначених вище податків. Практика зарахування 
податку з доходів громадян виключно до місцевих бюджетів, що мала місце в 
окремі роки є невиправданою. В багатьох розвинутих країнах цей податок 
становить основу надходжень до державного бюджету. Крім того, його 
акумуляція виключно на місцевому рівні спричиняє значну диференціацію 
дохідної бази регіонів внаслідок різниці в рівнях їх доходів, що загострює 
проблему нерівних можливостей для розвитку соціальної інфраструктури [7]. 

Встановлюючи податки самостійно, органи місцевого самоврядування 
мають можливість передбачати, на які ресурси можна розраховувати у 
довгостроковій перспективі та здійснювати перспективне планування 
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

В Україні на сьогодні досить обмежений і значною мірою нерозвинутий 
випуск облігацій муніципальних позик. Невеликі територіальні утворення 
вдаватися до таких запозичень не мають можливості. Таким чином, очевидно, 
що в цілому Бюджетний кодекс України обмежує у правах обласні й районні в 
областях представницькі органи влади. 

Сучасна система формування місцевих бюджетів за рахунок переважно 
місцевих податків і зборів в Україні не відповідає загально визначеним 
світовою практикою критеріям самодостатності й економічної доцільності. 
Місцеві податки і збори, їхні ставки не враховують реальних можливостей 

платників. Це негативно позначається на дотриманні принципів єдності, 
повноти, достовірності, гласності, прозорості бюджетного устрою України в 
цілому. Усе це переконує, що реорганізація системи формування місцевих 
бюджетів має бути спрямована насамперед на забезпечення фінансової бази 
місцевого самоврядування, як однієї з найважливіших умов ефективної 

діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого 
самоврядування. Пріоритетним має бути наповнення сільських, селищних, 
міських бюджетів шляхом збільшення власних доходних джерел [5]. 

У процесі реформування системи оподаткування разом із прийняттям 
окремих законів з фінансових питань з’явилась потреба у розробленні 
систематизованих законодавчих актів, які б врегулювали бюджетні права 
органів місцевого самоврядування. 
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Удосконалення механізму формування доходів місцевих бюджетів 
неможливе без зміни підходів до організації і проведення бюджетного процесу, 
який полягає у запровадженні середньострокового планування доходів і 
переході від наявної форми утримання бюджетних установ до фінансування 
цільових середньострокових програм, в яких бюджетні кошти виділяються під 
конкретну мету. 

Одним із джерел бюджетних надходжень на місцевому рівні є власність, 
яка знаходиться у розпорядженні місцевих органів влади, яка на сьогодні 
використовується недостатньо ефективно. З цією метою потрібна приватизація 
об’єктів комунальної власності, продаж, передача в оренду. У розпорядженні 
місцевих органів влади повинні залишатися тільки ті підприємства, що 
безпосередньо впливають на життєдіяльність громадян, враховуючи фінансові 
можливості бюджету. 

Збільшення джерел доходів до бюджетів місцевих органів влади шляхом 
створення сприятливих умов для широкого розвитку підприємництва - 
стратегічний шлях для економічного зростання як регіонів, так і держави в 

цілому. 
Подальше вдосконалення державної політики формування доходів 

місцевих бюджетів повинно базуватись на розширенні джерел бюджетних 
надходжень, створенні сприятливих умов для прискореного розвитку малого та 
середнього бізнесу, підвищенні ефективності використання комунальної 
власності територіальних громад. 

Сучасною формою організації бюджетного процесу на сьогодні є 
програмно-цільовий метод, сутність застосування якого полягає в здійснені 
бюджетного процесу на центральному, галузевому і регіональному рівнях 
відповідно до програм, які зорієнтовані на досягнення мети і кінцевого 
результату [7]. 

Моніторинг програмних показників діяльності бюджетної сфери при 
застосуванні програмно-цільового методу дасть можливість оцінювати 

ефективність використання бюджетних коштів, досягнення мети при реалізації 
бюджетних програм. 
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Важливим значенням є удосконалення механізму формування доходів 
бюджету в умовах ринкової економіки, вирішення якого необхідно здійснювати 
шляхом встановлення стабільних ставок розподілу податкових надходжень між 
державним та місцевими бюджетами. 

Узагальнюючи ефективність чинного законодавства і його вплив на 
формування доходів бюджету, можна твердити про його недосконалість та 
неадекватність теперішнім умовам господарювання, а доходи бюджету в 
сучасних умовах не стали стабільними й передбачуваними як у цілому, так і в 
розрізі окремих джерел його надходжень. На практиці не вдалось сформувати 
взаємозалежний єдиний механізм формування доходів бюджету і визначеними 
засадами нарахування, сплати, зарахування та виконання, звітування, контролю 
та моніторингу доходів бюджету як цілісної системи. 

Прогноз, планування, виконання, контроль і моніторинг доходів бюджету 
й чинного законодавства мають відбуватися у межах єдиного механізму 
формування та функціонування доходів бюджету. За таких умов 
функціонування податкових зобов'язань, їх нарахування та мобілізація має 
стати основою мобілізації доходів місцевого бюджету як єдиного неподільного 
процесу формування доходів бюджету. 

Потребує удосконалення методика визначення обсягів доходів, видатків та 
фінансової допомоги регіонам. Розподіл трансфертів із застосуванням 

формульного підходу - позитивний крок на шляху вдосконалення 
міжбюджетних відносин. Однак проведений аналіз свідчить, що основний 
недолік полягає у прийнятті суб’єктивних рішень щодо перерозподілу коштів і 
в недосконалості методики визначення кошика доходів територіально-
адміністративних одиниць на основі індексу податкоспроможності [11; 12]. 

Висновок. Отже, з метою запобігання негативним наслідкам виконання 
доходів місцевих бюджетів необхідно: 

- здійснювати моніторинг доходів місцевих бюджетів на усіх стадіях 
бюджетного процесу із застосуванням аналізу, аудиту й проведення постійного 
контролю за справлянням податків, зборів і обов'язкових платежів та 
мобілізацією доходів відповідно до визначених планових показників на 
бюджетний рік; 
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- при встановленні негативних наслідків виконання доходів місцевих 

бюджетів, необхідно вносити необхідні змін до чинного законодавства з метою 

запобігання їх розвитку у поточному та наступних роках. Для цього треба 

своєчасно готувати зміни до чинного законодавства в напрямку своєчасного 

реагування на стан виконання (невиконання) бюджету й здійснення правового 

регулювання і стимулювання мобілізації податків, з борів та обов'язкових 

платежів, що сприятиме забезпеченню балансу бюджету і недопущенню 

виникнення бюджетної заборгованості; 

- своєчасно реагувати на стан виконання дохідної частини бюджету, її 

формування у поточному році дасть можливість підготувати ефективну, 

ґрунтовну базу для планування показників податків, зборів і обов’язкових 

платежів на наступний рік і не допустити недоліків минулих років у наступних 

бюджетних процесах [5]. 

Проводячи бюджетну політику держава повинна оптимально поєднувати 

інтереси суспільства, окремих територій, підприємств і громадян. 

Визначальним має бути збалансований розвиток приватних і державних 

інтересів у бюджетній політиці, оцінений через критерії економічної 

ефективності. Це досягається за умови реалізації принципу поєднання 

фіскальної достатності та соціально-економічної ефективності. За таких 

обставин потрібно звернути увагу на необхідність досягнення узгодженості 

бюджетної й податкової політики у процесі формування, використання і 

відтворення бюджетних коштів, розроблення бюджетної стратегії та 

визначення ролі і завдань доходів бюджету щодо забезпечення виконання 

конституційних зобов'язань у перспективі. 
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У статті проаналізовано розвиток страхового ринку України. Обґрунтована 

сутність ринку страхування життя. Виділено чинники, що розвитку 

страхових послуг розвиток ринку страхування життя в Україні. 

Запропоновано напрями удосконалення функціонування ринку страхування 
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У цивілізованих країнах світу, з метою збереження грошей населення від 

ризикових катастрофічних випадків, страховий бізнес ще від XVII століття 

поділили на лайфовий і нон-лайфовий, оскільки природа грошей цих бізнесів 

різна. У нон-лайфі є значний розрив між сплаченими внесками і майбутніми 

виплатами, тому будь-яка велика катастрофічна виплата теоретично може 

знищити компанію. У лайфі-кошти клієнтів накопичуються для наступної 

виплати та збільшуються за рахунок інвестиційного доходу, і у компанії не 

повинно бути навіть помислу (не те що можливостей) скористатися цими 

коштами для погашення катастрофічних ризикових виплат, що можуть 

виникнути в разі, якщо вона поєднує обидва види діяльності. 

Питання проблем та перспектив розвитку страхування життя викликає 

інтерес як серед науковців, так і серед широких верств населення. 

В.Д Базилевич досліджував теоретичні основи функціонування страхування 

життя як елементу особистого страхування. О.О. Радецька у свої роботах 

приділяє увагу класифікації факторів, які гальмують розвиток страхування 

життя в Україні. Є.Ю. Ткаченко та О.В. Яришко пропонують заходи для 

стимулювання і розвитку вітчизняного ринку страхування життя. 
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Метою статті є дослідження сутності страхування життя; дослідження 

практичних аспектів реалізації цього страхового продукту у вітчизняній 

страховій сфері; аналіз основних проблем і факторів, що стримують розвиток 

цього напряму страхування; надання рекомендацій для підвищення 

ефективності функціонування сфери страхування життя в Україні. 

Галузь страхування життя в усьому світі дотується державою [1, с. 35], 

оскільки компанії, що працюють у цій сфері, частково беруть на себе 

соціальний тягар держави, знімають соціальне та психологічне навантаження з 

бюджету, а також дозволяють вирішити проблеми пенсійного забезпечення 

громадян. Страхові компанії допомагають населенню розумно розпорядитися 

заробленими коштами, постійно нагадуючи: «Відклади частину зароблених 

грошей на майбутнє, не витрачай усе зараз». Становлення ринку страхування 

життя в нашій країні розпочалося з 1996-1998 рр. [2, с. 86]. Тоді було прийнято 

перший Закон України «Про страхування», який одразу визначав страхування 

життя як окрему галузь, та в основному створена певна нормативна база. 

У 2001 р. Закон було викладено в новій редакції та максимально наближено до 

норм європейської практики. У 2003 р. відбувся стрімкий розвиток галузі, - 

податкових пільг із групового страхування життя за рахунок коштів 

працедавця, з віднесенням таких сум на валові витрати. У 2004 р. - новий 

довгоочікуваний поштовх - подібні податкові пільги для фізичних осіб та старт 

пенсійної реформи, в якій компаніям із страхування життя відводиться солідна 

роль [3, с. 29]. 

Процес становлення та розвитку лайфової групи зіштовхувався з певними 
проблемами. У перші роки свого існування цей бізнес зазвичай є планово 
збитковим. Адже потрібно вкласти чималі фінансові ресурси у створення 
страхової організації, а саме: закупити програмне забезпечення та основні 
засоби, найняти кваліфікований персонал, якому необхідно виплачувати 
зарплату незалежно від обсягів продажу страхових продуктів, організувати 
рекламну та PR-кампанії тощо. До того ж знадобляться кошти на утримання та 
виплату агентських винагород. Слід відзначити, що в перші роки існування 
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страхової організації програми страхування життя та комісійні займають 
найбільшу частку в її витратах. У цей період внески, які отримала СГ, не 
приносять доходів. Фактично в плюси страхова організація виходить десь із 
третього, четвертого, п'ятого і навіть шостого року свого функціонування - 
залежно від того, які вона продає програми і який має рівень агентського 
забезпечення. 

Суть страхового бізнесу страхової компанії полягає не лише в отриманні 
прибутку, а й у зростанні вартості страхової компанії. І в перші роки другий 
фактор є більш динамічним та вагомим. Вартість компанії залежить від 
багатьох чинників [4, с. 29], але насамперед від обсягу збору страхових 
платежів і величини та розгалуженості агентської мережі компанії. 

В Україні розпочалася епоха корпоративного страхування життя. Як 
свідчить світовий досвід, 70-80% підприємств мають соціальні пакети, які 
підтримують переважно компанії із страхування життя. В Україні такі пакети є 
менш ніж у 1% підприємств [5, с. 128]. Отже, український ринок страхування 
життя зростає та є дуже перспективним для страхових компаній. 

На відміну від інших видів страхування, страхування життя в Україні і досі 
перебуває на етапі становлення. В Україні надходження страхових премій зі 
страхування життя склали близько 3 млн. дол. США, що становить 0,5% всіх 
страховий премій, тоді як в більшості країн Заходу вони становлять більше ніж 
60%. Відповідно, рівень поширення страхування життя складає лише 0,01% - 
зовсім незначну частину порівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. 
Аналіз показників покриття страхуванням також свідчить про порівняно 
низький рівень розвитку страхування в Україні. Відповідно до оцінок експертів, 
на сьогодні лише 10% існуючих в Україні ризиків застраховано. 

Страхування життя на національному ринку страхових послуг становить 
найменшу частку (0,5%), тоді як у західноєвропейських країнах цей показник 
досягає 40% [4, с. 28]. Але основні показники діяльності страхових компаній в 
Україні за останні три роки мають позитивну тенденцію: чисті надходження 
страхових платежів (премій, внесків) по страхуванню життя збільшилися у 
2012 році на 40%, а у 2014 - на 74%, що становило 783406,8 тис. грн.; рівень 
чистих страхових виплат у 2008 році зріс на 65%, а у 2009 - на 48% [3, с. 32]. 
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Проведений короткий аналіз ринку страхових послуг показує, що 

страхування життя в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, навіть 

порівняно з іншими видами страхування. 

Основною причиною стримування розвитку страхування життя для 

страхових компаній є саме недовіра населення до страхових компаній. 

Український страховий ринок зазнав провал державної системи соціального 

страхового забезпечення, масового банкрутства підприємств, гіперінфляції, яка 

з'їдає вкладені кошти людей. Після розвалу радянського Держстраху та 

Ощадбанку, громадяни України втратили величезні гроші, які були заощаджені 

ними в карбованцях через банківську систему та систему страхування. Як 

наслідок, у суспільстві сформувався досить значний рівень недовіри до 

страховиків. 

Однією з проблем стабільного розвитку страхування життя для страхових 

компаній є рівень життя і заробітної плати населення. Формування 

добровільного ринку страхування життя в розвинутих країнах почався із 

заробітної платні на рівні $500 на місяць. Якщо середньомісячна зарплата 

громадян становить менше зазначеної суми, то масового страхування життя не 

відбуватиметься. В Україні цей показник не досяг навіть $200 [5, с. 132]. 

На ринку страхових послуг сьогодення для зменшення дії визначених 

проблем, зростає діяльність агентів-посередників в страховій компанії. В 

умовах, коли країна бідна, населення має низький рівень заробітної платні й не 

може задовольнити своїх першочергових потреб, агенти-посередники є 

двигуном та важливим фактором просування страхових продуктів. Якщо 

поглянути на відому піраміду потреб Маслоу, то потреба у страховому захисті 

виникає частково на першому рівні, але в основному - на третьому рівні 

піраміди. 

Таким чином, для пересічного громадянина України платіж на страхування 
життя зазвичай належить до групи так званих відкладених потреб, які досить 
болісно дадуть про себе знати лише в майбутньому і часто не усвідомлюються 
сьогодні. Однак агенти-посередники страхових компаній, які ведуть активну 
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просвітницьку діяльність, дозволяють пересічному громадянину зрозуміти, що 
жити потрібно не лише сьогоднішнім днем. Навіть маючи невеликі гроші, варто 
думати про завтрашній день і відкладати їх частину, аби забезпечити себе в 
майбутньому. 

Діяльність агентів-посередників страхових компаній сьогодні є 
ефективною [2, с. 85], оскільки вони, по-перше, усувають проблему 
негативного ставлення до ринку, бо діють через знайомих, партнерів тощо, які 
рекомендують придбати страховий поліс, посилаючись на власний позитивний 
досвід. По-друге, такі посередники страхових компаній дозволяють населенню 
за бажання заробити кошти власною працею. Адже із крахом адміністративної 
системи чимало людей інтелектуальної діяльності не змогли пристосуватися до 
нових реалій, пішли працювати абикуди, здебільшого на ринки. Починаючи 
займатися реалізацією фінансових послуг, такі люди можуть у спілкуванні, а не 
в товарному продажу, знайти вихід своєї енергії, навіть комерційної. Тут можна 
заробляти гроші, до того ж дедалі більші, оскільки, страховий ринок дуже 
перспективний, і задекілька років програми із страхування життя матимуть 
щонайменше 50% підприємств України. 

Сьогодні 90% продажів на українському ринку страхування життя [2, с. 87] 
відбувається завдяки саме агентам-посередникам, тож їх упевнено можна 
назвати рушійною силою розвитку страхового ринку. 

Відчутний фактор на ринку страхових послуг - розвиток кептивного 
страхування життя. В Україні останнім часом воно набирає темпів, починає 
активно зростати, а в усьому світі вже давно є нормальною практикою. Мета 
цього виду страхування полягає у здійсненні певної податкової оптимізації та 
наданні соціального захисту співробітникам підприємств, що зазвичай 
належать до певної фінансово-промислової групи й управляються їх 
власниками. Для цього керівники ФПГ створюють компанію із страхування 
життя, яка забезпечує потреби саме цієї фінансово-промислової групи. 
В Україні вже існують позитивні приклади існування кептивів. Страхова 
організація саме за рахунок такої практики робить певні грошові збори. Але цей 
сектор страхування обмежений, а майбутнє за страхуванням життя у страховій 
організації - за роздрібним продажем. 
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Важливий чинник, що є визначальним для розвитку страхових послуг 
страхової групи - поступове зростання рівня життя і заробітної плати 
населення. 

Пенсійна реформа, яка є важливим об'єктивним чинником у формуванні 
ринку страхування життя. Однак її проведення в нашій країні не відповідає 
європейським схемам, а тому знову ж таки здійснюватиметься за допомогою 
кептивних фірм або агентів-посередників. 

Сьогодні ж реальну пенсію українські громадяни можуть отримати лише в 
компанії із страхування життя, оскільки жодного пенсійного фонду Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ще не зареєстровано 
через відсутність відповідної нормативної бази. 

Останній чинник [2, с. 88] - податкові пільги. Вони дають можливість 
зацікавити керівників підприємств у страхуванні працівників, стимулювати 
входження фінансово-промислових груп у цей ринок, збільшити захист певних 
верств населення, зменшити соціальне напруження в суспільстві. Є деякий 
прошарок підприємств середнього бізнесу, що не належать до фінансово-
промислових груп і не будуть створювати власні компанії із страхування життя, 
бо цей вид підприємництва вимагає великих вкладень. Вони є спеціалістами в 
певній галузі й не налаштовані диверсифікуватися, тобто переходити в іншу 
сферу, бо не відчувають там конкретної переваги. Такі підприємства ліпше 
віддадуть функції страхування солідній компанії, наприклад страховій групі 
«ТАС», яка спеціалізується на такій діяльності й займає лідируючі позиції на 
вітчизняному ринку. 

Найголовніше в страховій діяльності страхової організації правильно 
вирахувати тарифи, які визначаються за міжнародними актуарними формулами. 
Спеціалісти страхових компаній, які володіють відповідною методологією 
(актуарії), обчислюють базові тарифи, виходячи із статево-вікової структури 
населення, офіційної статистики народжуваності й смертності, тощо. Таким 
чином, тарифи у системі страхування життя мають об'єктивну основу, на 
відміну від нон-лайфу, де їх встановлюють за підсумками діяльності за рік (на 
підставі статистики прибутків і збитків) або озираючись на конкурентів. 
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Ще одним чинником, який впливає на тарифи лайфової страхової групи, є 

ставка інвестиційного доходу, яка повинна бути реальною як у 

короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, та не може перевищувати, 

згідно із законодавством, 4% річних [1, с. 36]. 

Звичайно, як і в будь-якій фінансовій установі, у лайф-компанії також 

можуть виникати проблеми чи помилки - наприклад, у процесі отримання 

грошей від клієнтів, у ході розміщення коштів, у впровадженні деяких 

механізмів менеджменту. Проте, на відміну від банку, у зв'язку із 

довготривалістю бізнесу, страхових компаній має свою стабільну клієнтську 

базу і довгострокову вартість. А у випадку фінансових негараздів завжди є 

чимало бажаючих придбати таку компанію, аби зекономити на стартових і 

рекламних затратах та перебрати існуючий фінансовий портфель і клієнтську та 

агентську базу. 

Лайфові компанії заробляють досить великі гроші, оскільки мають довгі 

дешеві кошти від населення, що перетворюються на довгі інвестиційні ресурси, 

які вкладаються в будівництво, купівлю нерухомості чи інші достатньо надійні 

та прибуткові активи. 

Отже, рівень ризиків на ринку страхування життя піддається об'єктивному 

обчисленню і є мінімальним. Що стосується прибутковості страхових компаній, 

то, як уже зазначалося, за законом, 85% інвестиційного доходу від розміщення 

коштів резервів страхування ми повинні розподілити серед наших клієнтів, 

тобто страхувальників, що дозволяє їм отримувати дохід навіть більший, ніж у 

банківській сфері. До того ж він має валютне, а не гривневе забезпечення. 

Страховим компаніям, зокрема страховій групі «ТАС», належить унікальна 

роль у пенсійній реформі - вони і залучають кошти, і водночас є єдиною 

установою, здатною здійснювати довічну (звичну для нас та єдину правильну) 

виплату пенсії. Натомість сьогодні в Україні під впливом американського лобі, 

яке фінансувало Закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» (який, урешті-

решт, майже повністю перетворився на закон про недержавні пенсійні фонди - 

НПФ), право на здійснення таких операцій хочуть передати винятково в руки 

НПФ. Їх небезпека і непривабливість для українців полягають у тому, що 
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пенсійні фонди зберігають гроші вкладників у національній валюті, яка має 

тенденцію до зменшення купівельної спроможності, оскільки ми живемо в 

країні із значним рівнем інфляції. 

На відміну від інших видів страхування, страхування життя в Україні і досі 
перебуває на етапі становлення. Рівень поширення страхування життя складає 
лише 0,01% - зовсім незначну частину порівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% 
в Польщі. Аналіз показників покриття страхуванням також свідчить про 
порівняно низький рівень розвитку страхування в Україні. Відповідно до оцінок 
експертів, на сьогодні лише 10% існуючих в Україні ризиків застраховано. 

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігається поступове зростання 
показників ринку страхування життя, є проблеми, які заважають розвитку 
страхування життя в Україні (рис. 1). 

Основною причиною стримування розвитку страхування життя є саме 
недовіра населення до страхових компаній. Український страховий ринок 
зазнав провал державної системи соціального страхового забезпечення, 
масового банкрутства підприємств, гіперінфляції, яка з'їдає вкладені кошти 
людей. Після розвалу радянського Держстраху та Ощадбанку, громадяни 
України втратили величезні гроші, які були заощаджені ними в карбованцях 
через банківську систему та систему страхування. Як наслідок, у суспільстві 
сформувався досить значний рівень недовіри до страховиків і його дуже 
складно подолати [2, с. 87]. 

Важливим чинником для розвитку страхування життя є рівень життя і 
заробітної плати населення. Формування добровільного ринку страхування 
життя в розвинутих країнах почався із заробітної платні на рівні $500 на місяць.  

Якщо середньомісячна зарплата громадян становить менше зазначеної 
суми, то масового страхування життя не відбуватиметься. В Україні цей 
показник не досяг навіть $200 [3, с. 31]. 

В Україні ще дуже багато керівників недооцінюють важливість 
страхування життя. Хоча ці послуги вже давно взяли на озброєння західні і 
найуспішніші вітчизняні менеджери, бо вони дають змогу дуже тонко 
враховувати і заохочувати матеріальні та соціальні інтереси працівників, 
підвищуючи прибутковість бізнесу. 
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Рисунок 1 –  Основні проблеми, які заважають розвитку страхування 

життя в Україні [3, с. 32] 

Якісний соціальний пакет, який коштує підприємству набагато дешевше, 

ніж проста виплата заробітної плати, дає змогу за мінімальних для 

підприємства фінансових витрат підвищити якість роботи персоналу, залучити 

висококласних фахівців і зробити роботу на підприємстві престижнішою і 

привабливішою. 

Важливо наголосити, що сучасним страховикам бракує й необхідних 

методичних розробок для підвищення ефективності діяльності страхових 

компаній. Часта зміна регуляторів страхового ринку не сприяла формуванню в 

Україні дієвої системи страхового нагляду.  

Проблеми, що заважають розвитку страхування життя в Україні 

негативна історія страхування життя в Україні в пострадянський 
період 

нестабільність політичної ситуації 

відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність 
гарантій збереження вкладених коштів 

інфляція, нестійкість національної валюти 

зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності в даний час 
стримують розвиток страхування життя 

відсутність вільних коштів у підприємств і населення 

недостатня ємкість страхового ринку 

несприятливе податкове законодавство 

низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких 
страховиків 

суперечливе страхове законодавство 
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Відчувається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а також 

ґрунтовних наукових досліджень і аналітичних матеріалів із страхової 

проблематики. Немає чіткого бачення стратегічного розвитку вітчизняного 

страхового ринку та його окремих складових. 

Отже, розвиток страхування життя супроводжується численними 

проблемами економічного, нормативно-правового, організаційно-

методологічного, інформаційно-аналітичного, кадрового і технологічного 

характеру [5, с. 128]. 

Для вирішення проблеми розвитку страхування в Україні необхідно 

наполегливо рекомендувати вжити певних заходів для виведення цієї галузі зі 

скрутного становища, у якому вона зараз знаходиться (рис. 2) 

Розвиток страхування життя, та корпоративного страхування життя 

зокрема повинен закрити частину прогалин в соціальній політиці держави, в 

першу чергу в системі соціального захисту населення та його пенсійного 

забезпечення. Таким чином в Україні буде зроблено перші кроки в напрямку 

перенесення частини соціального навантаження держави на страхові компанії. 

Наступним соціальним наслідком реформування галузі страхування життя має 

стати започаткування системи недержавного пенсійного забезпечення. Слід 

зазначити, що в усьому світі страхові компанії із страхування життя займають 

чільне місце в системі недержавного пенсійного забезпечення.  

І нарешті, розвиток страхування життя як окремої галузі це створення 

нових робочих місць. Наприклад: в Польщі, країні яка за всіма показниками (як 

за площею так і за кількістю населення) досить подібна до Україні у галузі 

страхування працює біля 400 тисяч страхових агентів, для багатьох з яких 

страхування є основним джерелом доходів. 

Запровадження та розвиток програм корпоративного страхування повинно 

призвести до підвищення рівня офіційної заробітної плати та виведення 

частини коштів із тіні. Оскільки система пільг, особливо по програмах 

корпоративного пенсійного страхування передбачає чітку прив'язку до 

офіційної заробітної платні кожного працівника. 
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Рисунок 2 – Напрями вирішення проблем страхування життя [4, с. 32] 

Індивідуальне страхування життя, особливо накопичувальні програми 

також сприятимуть поступовому поверненню коштів населення, в тому числі і 

їх тіньової частини в економіку країни. Переведення грошей з монетарного 

агрегату М0 в вищі агрегати, зокрема М2 повинно призвести до зміцнення 

національної валюти та позитивно вплинути на зниження інфляційних 

очікувань. 

Це далеко не всі позитивні зрушення, які можуть відбутися в державі 

разом з запровадження чітких економічних перетворень, направлених на 

відродження галузі страхування життя, як соціально та економічно важливої 

одиниці вітчизняної економіки.  

Шляхи вирішення проблем розвитку страхування життя 

1. Дозволити страховим компаніям укладати договори страхування у 
вільноконвертованій валюті, що забезпечило б більш надійне зберігання 
коштів страхувальників та дозволило б виплачувати гарантований 
інвестиційний дохід 

2. Вдосконалити методику формування резервів зі страхування життя 

3. Запровадити податкові пільги для страхових компаній при інвестуванні 
коштів страхувальників, що дозволило б страховикам пропонувати більш 
привабливі програми нагромадження капіталу 

4. Запровадити податкові пільги для страховиків, що пропонують програми 
пенсійного страхування. Такі страхові компанії повинні знаходитись у 
таких же умовах, як і державний Пенсійний фонд 

6. Законодавче врегулювання питань захисту заощаджень громадян по 
довгостроковому страхуванню життя і пенсійному страхуванню 

5. Створити податкові пільги для юридичних осіб, котрі укладають 
договори страхування життя своїх працівників 

8. Укладання договорів із наданням можливості страхувальнику вибору 
напрямків інвестування резервів 

7. Використання полісу по страхуванню життя як заставу при одержанні 
кредитів під покупку квартир, автомобілів, побутової техніки тощо 
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Проте досягнення цих позитивів можливе лише при наявності значної 

політичної волі та конструктивного об'єднання зусиль представників владних 

структур та страхового ринку.  

Отже, галузь страхування життя відіграє дуже важливу роль у вирішенні 

питань соціального та пенсійного забезпечення. Компанії зі страхування життя 

повинні становити основу третього рівня пенсійного забезпечення громадян, 

який планується створити в рамках пенсійної реформи в Україні. Кошти, що 

отримують страховики зі страхування життя, є надійним джерелом дешевих та 

довгострокових інвестиційних ресурсів, які так необхідні для розвитку всієї 

економіки України, а особливо високотехнологічних, наукомістких проектів. 
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міжбюджетні відносини, поточні видатки і видатки розвитку. 

Ризик безпосередньо пов’язаний з невизначеністю, яка є необхідною 

умовою його існування. Крім невизначеності ризику притаманні 

альтернативність та суперечливість. 

В економічній літературі поки що немає однозначного трактування змісту 

фінансового ризику. В переважній більшості наукових праць поняття 

фінансового ризику розглядається у дещо звуженому значенні і це не сприяє 

розкриттю сутності цієї категорії та її правильному розумінню. 

Оцінка й аналіз ризиків у фінансово-господарській діяльності страхових 

компаній проводяться дослідниками у різних напрямах. При цьому можна 

зазначити, що у фундаментальних роботах у сфері ризиків такі дослідники-

теоретики, як В. Алєнічева, М. Клапківа, Л. Хоріна, С. Осадець, Я. Шумелда 

тощо окреслювали природу ризику, взаємозв’язки ймовірності, невизначеності 

ризику, аналіз, моделювання та управління фінансовими ризиками, але не 

розглядали питання зв’язку ризику зі специфікою діяльності. Сутності 

виникненню фінансових ризиків у страхових компаніях та зменшення 

(пом’якшення їх впливу) на фінансовий стан учасників страхових компаній 

присвячено чимало наукових праць.  
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Метою дослідження є визначення сутності, причини виникнення, 

виявлення напрямів фінансових ризиків страхових компаній. 

Під фінансовим ризиком страхових компаній можна розуміти ризик, який 

виникає в процесі фінансових відносин між страховими компаніями та 

страхувальниками, державою, іншими суб’єктами господарювання, фізичними 

особами з приводу акумулювання страхових премій і виплати страхових 

відшкодувань, розміщення коштів страхових резервів та здійснення інших 

фінансових операцій, який характеризується ймовірністю, величиною втрат 

капіталу, фінансової надійності, платоспроможності, недоотримання доходів і 

прибутків у майбутньому в умовах невизначеності страхової діяльності                

[1, с. 61]. 

Класифікації ризиків, подані в економічній літературі, проведені в 

основному без врахування галузевого аспекту. Крім того, відсутній єдиний 

підхід до їх систематизації та вибору критеріальних ознак. При вивченні 

можливих видів фінансових ризиків  проаналізовано ті з них, які становлять 

найбільшу загрозу та найчастіше зустрічаються в практиці господарювання страхових 

компаній в Україні. Основні фактори, що впливають на виникнення фінансових 

ризиків в діяльності страхових компаній, які поділено на три групи:  

1) загальнонаціональні;  

2) пов’язані зі страховою діяльністю;  

3) зумовлені трансформацією економіки України та кризовими явищами 

(рис.1). 

До першої групи факторів виникнення фінансових ризиків страхових 

компаній відносяться процеси і явища, що здійснюють вплив на всю сукупність 

фінансових потоків в державі і включають політичні, правові, регіональні, 

макроекономічні та соціально-демографічні фактори. До другої відносять 

явища, що роблять вплив на групу фінансових потоків в межах страхового 

ринку (економічні, управлінські та організаційні фактори). 
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До третьої групи відносяться явища, характер впливу яких на фінансові 

потоки страховиків носить тимчасовий характер та зумовлений реформуванням 

економіки України та кризовою ситуацією.  

 
 

 

 

 

Рисунок 1 –  Фінансові ризики діяльності страхових компаній та 

фактори їх виникнення [2, с. 114] 

До даної групи факторів  включено: нестабільність правової та податкової 

системи, низька платоспроможність населення, відсутність довіри до страхових 
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компаній, погіршення ситуації на фондовому ринку, негативні інфляційні 

очікування, нестабільність валютного курсу. 

На основі проведеного аналізу головних причин виникнення фінансових 

ризиків у діяльності страхових компаній та запропонованих в досліджуваних 

наукових джерелах підходів до класифікації фінансових ризиків можна 

визначити основні класифікаційні ознаки із врахуванням галузевої специфіки 

страхової діяльності: за ступенем охоплення; за сферою діяльності страховика; 

за величиною витрат, пов’язаних з управлінням ризиками; за методами 

регулювання; за можливістю перестрахування. 

В основу ефективного управління фінансовими ризиками страхових 

компаній доцільно покласти їх класифікацію за видами діяльності, оскільки 

фінансові ризики, які проявляються в кожній із них, характеризуються своєю 

специфікою. 

Найбільшу увагу, враховуючи особливості страхування, слід приділяти 

управлінню ризиками, які супроводжують основну (безпосередньо страхову та 

перестрахову) та інвестиційну види діяльності. 

Управління ризиками виокремилося в процесі генезису в самостійний  

науковий напрямок та сферу діяльності, забезпечуючи фінансову надійність 

страхових компаній. Основні елементи системи управління фінансовими 

ризиками страхових компаній: ідентифікація – виявлення ризику і ризикових 

сфер діяльності страховиків, квантифікація – аналіз та кількісна оцінка ризику; 

контроль – встановлення обмежень та допустимих рівнів фінансових ризиків; 

моніторинг – постійне відстеження рівня фінансових ризиків з механізмами 

зворотного зв’язку. 

Основні етапи управління фінансовими ризиками страхових компаній, які 

включають такі: постановка завдань; формування інформаційного 

забезпечення; оцінка ризику; аналіз прийнятності ризику; вибір та реалізація 

методів нейтралізації фінансових ризиків, оцінка ефективності їх використання. 

Проведений критичний аналіз запропонованих в літературних джерелах 
методів якісної та кількісної оцінки та аналізу прийнятності фінансових ризиків 
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в контексті їх використання страховими компаніями в сучасних умовах 
дозволяє зробити висновок, що застосування тих чи інших методів за критерієм 
доцільності варіюється відносно конкретних видів чи груп ризиків [3, с. 136].  

Зокрема, оцінку ризиків, які страхова компанія приймає до страхування, і 
які є основним чинником формування страхових ризиків, найбільш доцільно 
проводити за допомогою статистичного методу; інвестиційні ризики, ризик 
неплатоспроможності, втрати фінансової стійкості, ризик втрати прибутку, 

ризик збитковості та ризик банкрутства – за допомогою відповідних 
розрахунково-аналітичних методів; кількісний аналіз ризиків може 
здійснюватись з використанням кількох методів послідовно чи одночасно з 
метою проведення більш глибокого аналізу та отримання достовірніших 
показників оцінки ступеня ризику; ряд методів (метод аналізу чутливості, 
метод аналізу сценаріїв, метод імітаційного моделювання, метод побудови 
дерева рішень) можуть бути використані страховими компаніями як у випадку 
розробки чи впровадження нових послуг, відкриття нових підрозділів, так і 
стратегічного планування чи оперативного бюджетування фінансових 
результатів в умовах невизначеності з метою оцінки величини можливих втрат 
прибутку.  

Аналіз основних методів нейтралізації фінансових ризиків дозволяє 
виокремити ті з них, які можуть бути використані страховими компаніями для 

регулювання фінансових ризиків їхньої діяльності з максимальною 
ефективністю [4, с. 147].  

Використання методу уникнення ризику передбачає відмову від 
страхування певного виду чи розмірів ризиків; від придбання тих чи інших 
інвестиційних активів тощо. Лімітування потребує встановлення верхнього 
ліміту страхової суми, яку страховик може залишити на власному утриманні. 
Іншим обмеженням у проведенні операції лімітування є неможливість 
застрахувати деякі види ризиків у зв’язку з тим, що вони не приймаються на 
страхування через високу ймовірність настання страхового випадку чи 
вимагають встановлення непомірно високих страхових тарифів, які 
розраховано для даного виду ризику [5, с. 145].  
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Метод самострахування найбільш широко застосовується страховими 

компаніями та базується на резервуванні суб’єктом господарювання частини 

фінансових ресурсів, які можуть бути використані в майбутньому для виплати 

страхових відшкодувань.  

Диверсифікацію страхові компанії можуть використовувати з метою 

зниження інвестиційних ризиків, ризиків основної страхової діяльності та 

ризиків, пов’язаних із перестрахуванням.  

Метод хеджування характеризує внутрішній механізм нейтралізації 

фінансових ризиків, який базується на використанні відповідних видів 

фінансових інструментів, як правило похідних цінних паперів.  

Найбільш складні та небезпечні за своїми фінансовими наслідками ризики 

страхові компанії передають на перестрахування. 

Проведений аналіз теоретичних підходів є основою для обґрунтування 

вибору методів управління фінансовими ризиками вітчизняними страховими 

компаніями з метою підвищення ефективності їх діяльності в сучасних умовах. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

В статті досліджено сутність управління платоспроможністю страхової 

компанії. Наведено класифікацію бізнес-процесів страхової організації. 

Обґрунтовано недоліки вітчизняної моделі державного регулювання 

платоспроможності. Доведено, що фінансовий механізм платоспроможності 

страховика є підґрунтям його сталого розвитку. 

Ключові слова: страхова компанія, механізм, платоспроможність, бізнес-

процес, страхові резерви. 

Страхова компанія функціонує як єдиний механізм у процесі аналізу, 

андерайтингу, прийняття ризиків на страхування, виконання обов’язків перед 

власниками, страхувальниками, працівниками, ефективність чого досягається 

за умови ефективного управління усіма процесами страховика. 

Актуальні проблеми управління платоспроможністю страхової компанії 

висвітлено в працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Зокрема, серед 

дослідників цієї проблематики слід виділити М.М. Александрову, 

В.Д Базилевича, В.Д. Бігдаш, Н.М. Внукову, О.Д. Вовчак, Н.Б. Грищенко, 

Є.Ф Дюжикова, А.М. Єрмошенко, Є.В. Коломіна, І.В. Котлобовського, 

С.В. Луконіна, М.В. Мниха, Л.О. Орланюк-Малицьку, С.С. Осадця, 

Т.А. Ротову, Ю.А. Сплетухова, К.Е. Турбіна, Т.А. Федорова. 
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Метою роботи є обґрунтування теоретичних основ і аналіз практики 
управління платоспроможністю страхової компанії, а також визначення 
напрямків удосконалення управління платоспроможністю страховика. 

Зміст управління платоспроможністю страховика розкривається через 
розробку й ефективне використання інструментарію фінансового механізму для 
практичної реалізації цілей фінансової політики страховика [1, с. 28]. 

Із найбільш загальних позицій термін «механізм» означає сукупність 

складових, тобто деталей цілої системи, які, взаємодіючи, слугують для 
передачі та перетворення руху на кожному етапі й забезпечують рух системи у 
визначеному напрямі. Механізм управління платоспроможністю доцільно 
розглядати через призму поняття «фінансовий механізм». 

Фінансовий механізм має важливе значення для ефективної організації 
контролю страхових організацій, залежно від цього сформовано визначення 
механізму управління платоспроможністю страхових компаній. Загальна мета 
механізму управління платоспроможністю страхових організацій – 
забезпечення платоспроможності страхових організацій; захист прав 

споживачів страхових послуг; захист прав інвесторів та акціонерів. 
Механізм управління платоспроможністю забезпечується внутрішнім 

фінансовим контролем страхових компаній, тобто контролем, який 
здійснюється спеціалізованим підрозділом компанії за допомогою комплексу 
заходів з нагляду за виконанням бізнес-процесів компанії задля дослідження 
дотримання процедур та загального впливу на розвиток компанії, з метою 
допомоги керівництву страхової компанії в управлінні фінансовими ресурсами 
та виконанні покладених на нього завдань, для забезпечення 
платоспроможності та ефективності діяльності компанії. 

Бізнес-процеси організації – це основа механізму, від їх якісного 

виконання залежить успішність компанії. На думку багатьох фахівців, 

моделювання бізнес-процесів, їх опис і регламентація є невід’ємними 

складовими процесу побудови ефективної процесно-орієнтованої діяльності 

страхових організацій. Без цього украй складно успішно впровадити і 

ефективно експлуатувати комплексну інформаційну систему управління 

страховою компанією. Бізнес-процес – це послідовність дій, операцій, процедур 
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фахівця страхової компанії, результатом виконання яких є обробка інформації, 

формування документа, фіксація результатів проведеного контакту з клієнтом в 

інформаційній системі. Іншими словами, бізнес-процес – це певна 

послідовність дій фахівців з виконання конкретних операцій в межах окремого 

напряму основної діяльності страхової компанії. У реальному житті керівник 

підрозділу пояснює фахівцеві, що і як він повинен робити, як діяти в тій або 

іншій ситуації, як взаємодіяти з фахівцями з інших підрозділів страхової 

компанії [2, с. 4]. 

Успішність організації, її фінансова стабільність є результатом 

ефективного розподілу грошових коштів та бездоганного виконання 

процедурних правил, що неможливо досягнути без якісного внутрішнього 

фінансового контролю та розуміння значення бізнес-процесів для розвитку 

компанії, усвідомлення впливу кожного з них на кінцевий результат. 

У табл. 1 подано бізнес-процеси страхової компанії, які є найбільш 

важливими в її діяльності та потребують контролю й аналізу з точки зору 

фінансування та забезпечення платоспроможності. Можливості інформаційних 

систем, як інструменту управління, використовуються частково, що 

обумовлено: недостатнім розумінням важливості здійснення внутрішнього 

фінансового контролю страхових компаній з боку розробників програмного 

забезпечення; незнанням особливостей діяльності страхового бізнесу; 

неповною реалізацією процедур контролю при інтеграції підсистем 

автоматизованої інформаційної системи управління; трудомісткістю процедур, 

які потребують ведення інформаційного фонду в повних обсягах і розробки 

достатньо складних алгоритмів. 

Система оцінки платоспроможності страховиків зазнала істотних змін 

упродовж незалежності України, але, не зважаючи на це, вона потребує 

подальшого вдосконалення, що зумовлюється ще й тим фактом, що ряд 

елементів для визначення платоспроможності, які нині використовуються, 

показали свою недостатню ефективність. У зв’язку з цим існує потреба 

подальшого удосконалення системи оцінки платоспроможності вітчизняних 

страховиків. 
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Таблиця 1 – Класифікація бізнес-процесів страхової організації [2, с. 5] 
Назва бізнес-процесу Завдання бізнес-процесу
Бізнес-процеси основної 
діяльності 

Укладення, супровід, відновлення договорів страхування; 
перестрахування; врегулювання збитків за укладеними 
договорами страхування; розрахунки з агентами та брокерами 

Бізнес-процеси 
управління 

Бюджетування; управління якістю послуг; управлінський 
облік; контроль за виконанням нормативних документів; 
внутрішній аудит і моніторинг бізнес-процесів; контроль 
упровадження програмних засобів 

Бізнес-процеси розвитку Розробка та впровадження стратегії розвитку; розробка та 
впровадження нових страхових продуктів; розробка та 
використання планів розвитку; відкриття територіально 
відокремлених підрозділів; маркетинг і реклама, управління 
взаєминами з клієнтами; залучення агентів та страхових 
посередників. 

Бізнес-процеси 
забезпечення діяльності 

Розробка контракт-центру; IT та технічна підтримка; 
забезпечення роботи власних мереж; внутрішній контроль; 
юридичне забезпечення; адміністративна та господарська 
діяльність; розрахунки; бухгалтерський та страховий облік. 

 

Позитивним моментом щодо стимулювання страхових компаній до 
«непроїдання» власних коштів та підвищення вимог до їх платоспроможності є 
внесення до чинного законодавства умови про те, що вартість нетто-активів 
(чистих активів) страховика на будь-яку дату після закінчення другого 
фінансового року з дати внесення страховика до Державного реєстру 
фінансових установ має бути не меншою мінімального розміру статутного 
капіталу страховика, як це передбачено статтею 30 Закону України «Про 
страхування». Отже, впроваджений новий норматив контролю фактичної 
платоспроможності страховиків, який застосовується, починаючи з 2010 року. 

Якщо нетто-активи будуть меншими від статутного капіталу, то компанія 
буде зобов’язана зменшити останній, але не нижче мінімальної величини, 
визначеної статтею 30 Закону України «Про страхування». В іншому випадку 
страхова компанія підлягатиме ліквідації. 

Питання стосовно платоспроможності страхових компаній 
Нацкомфінпослуг регулює на основі розділу ІІІ «Платоспроможність» Закону 
України «Про страхування». Так, на будь-яку дату фактичний запас 
платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий 
нормативний запас платоспроможності. Платоспроможність страхових 
компаній контролюється шляхом здійснення перевірки та аналізу фінансової 
звітності. 
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Суть механізму контролю та оцінки платоспроможності в страхуванні 
полягає у співставленні фактичної маржі платоспроможності з нормативним її 
значенням. При цьому нормативна маржа платоспроможності відображає той 
мінімальний розмір власних коштів, який повинна мати страхова компанія з 
врахуванням прийнятих зобов’язань, а фактична маржа платоспроможності 
відображає фактично наявну величину власних вільних коштів [3, с. 173]. 

Основними недоліками вітчизняної моделі державного регулювання 

платоспроможності є: 
– застосування санкцій до страховиків передбачається лише у разі, якщо 

фактична платоспроможність менша від нормативної, що не дозволяє приймати 
ефективні та своєчасні рішення із попередження їх неплатоспроможності; 

– дії з регулювання платоспроможності страховика здійснюються лише 
після дати надання звітності, отже цілком можлива несвоєчасність прийняття 
рішення з метою запобігання його неплатоспроможності; 

– при визначенні нормативної платоспроможності врахований переважно 
страховий ризик, натомість слабко врахований інвестиційний ризик як в галузі 
страхування життя, так і в галузі ризикових видів страхування; 

– у галузі страхуванні життя відсутній поправочний коефіцієнт, який би 
враховував участь перестраховика у договорі страхування. 

Окрім цього, чинним законодавством України не встановлено 
нормативного співвідношення власних коштів та зобов’язань страхової 
компанії (межі платоспроможності), виключенням є лише одна з вимог до 
провадження діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, за якою страхова 
компанія повинна на будь-яку дату мати перевищення фактичного запасу 
платоспроможності над нормативним не менше ніж на 25% [3, с. 173]. 

Іншою нормою, що дозволяє забезпечити платоспроможність страхової 
компанії, є заборона перевищення страхової суми за окремим предметом 
договору страхування 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих 
вільних резервів та страхових резервів, в іншому разі страховик зобов’язаний 
укласти договір перестрахування. 
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Але вищенаведені норми платоспроможності вже не відповідають 

сучасним вимогам здійснення контролю страхового ринку та нагляду за ним. 

Норми фінансового контролю у найближчій перспективі мають бути узгоджені 

з принципами здійснення контролю Міжнародною асоціацією страхового 

нагляду, які представлені стандартами платоспроможності Solvency II. 

Ці стандарти передбачають використання математичних моделей та потенціалу 

інформаційних технологій. 

Досягнення перманентної достатності у розмірах платоспроможності є 

одним із першочергових завдань управління фінансовими аспектами діяльності 

страховика. Водночас, якісні зміни від успішної реалізації норм Директиви 

ЄС Solvency II у вітчизняну страхову практику сприятимуть модернізації 

методики оцінки платоспроможності страховиків у контексті врахування усіх 

системоутворюючих її компонентів та ризикових складових. 

Якщо ж розглядати механізм управління платоспроможністю страхової 

компаній через призму вимог, встановлених законодавством України, то 

потрібно повернутися до розгляду умови, яка полягає у створенні страхових 

резервів, які мають бути достатніми для майбутніх виплат страхових 

відшкодувань. Страхові резерви, поряд з власними засобами, є одним з 

основних елементів системи фінансових гарантій страховика. Вони 

створюються для забезпечення виконання компанією прийнятих на себе 

страхових зобов’язань відповідно до діючих Правил формування страхових 

резервів. Необхідність оцінки страхових резервів з точки зору їх достатності 

випливає з характеру операцій, здійснюваних страховиком. Їх структура 

надзвичайно різноманітна, як і методи, за допомогою яких вони можуть 

розраховуватися. Тому говорити про достатність страхових резервів можна від 

імені однієї компанії. Хоча висновки можна зробити, тільки аналізуючи резерви 

компаній, що мають схожу структуру страхового портфеля. Неправильно 

стверджувати, що страхових резервів має бути якомога більше, тому що хоча 

їхній рівень відображає «масштабність» діяльності компанії, не можна 

забувати, що він показує і відповідний рівень страхових зобов’язань компанії. 
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У цілому ж, рівень страхових резервів повинен бути адекватним прийнятим 

компанією зобов’язань за договорами страхування. При цьому розраховують 

такі показники: 

1) Забезпеченість страховими резервами (Р1). Найбільший інтерес даний 

показник може представляти, якщо порівнювати його значення зі значеннями 

аналогічних показників у компаній, що мають схожу структуру страхового 

портфеля. 

2) Забезпеченість страховими резервами зі страхування життя (Р2). 

Значення даного показника, як і попереднього, має дорівнювати 100%. Однією 

з умов забезпечення платоспроможності страхової організації є 

перестрахування. Воно сприяє вирівнюванню страхових сум, прийнятих на 

страхування ризиків і створенню збалансованого страхового портфеля з 

приведенням потенційної відповідальності за договорами страхування у 

відповідність з фінансовими можливостями страховика та забезпеченням 

фінансової стійкості страхових операцій. При цьому розраховують такі 

показники: 

1) Частка перестрахування (П1). Високе значення цього показника, як 

правило, свідчить про низькі фінансові можливості страхової компанії, у 

зв’язку з чим вона змушена залучати активи інших компаній – перестраховиків 

для виконання зобов’язань перед клієнтами. Але і низьке значення 

характеризує компанію скоріше негативно, ніж позитивно: воно може свідчити 

про деяку ризикованість, тобто непродуманість страхової політики. 

Таким чином, як занадто високе, близьке до одиниці, так і занадто низьке, 

близьке до нуля, значення даного показника є небажаним. Так, у першому 

випадку йдеться про надмірну залежність від перестрахувальника, а в другому 

– про недостатню диверсифікацію прийнятих компанією ризиків. Оптимальним 

вважається значення показника між 15% і 50%, хоча воно залежить від 

структури страхового портфеля компанії (для великого портфеля з дрібних 

ризиків можуть бути допустимими і більш низькі значення). 
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2) Частка перестрахування, визначена за страховими виплатами (П2). 

За цим показником можна оцінити ефективність перестрахового захисту. Таким 

чином, наявність великого диверсифікованого страхового портфеля повинна 

відповідати ефективності захисту. У випадку, якщо частка перестраховиків 

виявляється досить велика, необхідно проаналізувати їхній фінансовий стан. 

Специфічною особливістю страхової діяльності є авансові платежі за 

надані страховиком послуги. Таким чином, в його розпорядженні протягом 

деякого терміну знаходяться тимчасово вільні від зобов’язань кошти, які 

можуть бути інвестовані з метою отримання додаткового доходу. Крім того, 

страхові операції в будь-якому звітному періоді можуть не принести прибутку 

або бути збитковими, а отриманий в достатньому обсязі інвестиційний дохід 

може забезпечити загальний позитивний фінансовий результат. 

Вплив інвестиційної діяльності на фінансовий стан страхових організацій 

визначається в загальному двома чинниками, а саме: рівнем ризику при 

здійсненні вкладень і прибутковістю. Величина інвестиційного ризику може 

бути розрахована шляхом зважування окремих видів вкладень за ступенем 

їхньої ризикованості та визначення загального коефіцієнта ризику. Додатково 

при аналізі інвестиційної діяльності можна встановити ступінь диверсифікації 

активів, визначити частку вкладень в найбільш великі об’єкти інвестицій. При 

цьому бажано, щоб обсяг вкладень в один об’єкт не перевищував 

10% інвестиційних активів страховика. 

Прибутковість від інвестиційної діяльності можна визначити шляхом 

ділення отриманого за рік доходу від інвестицій на середньорічний обсяг 

інвестиційних активів. Особливо важливо оцінити дохід від інвестиційної 

діяльності за операціями страхування життя. Тут слід використовувати 

відношення річного доходу від інвестиційних резервів до середньорічної 

величини резерву зі страхування життя. Отриманий результат слід порівнювати 

з нормою прибутковості, закладеною в тарифні ставки за договорами 

страхування життя [3, с. 172]. 

Якщо фактична дохідність інвестицій буде нижчою від закладеної в тариф, 
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то страховик ризикує втратити можливість сформувати резерви, достатні для 
виконання зобов’язань перед застрахованими з виплат у зв’язку зі закінченням 
терміну договорів. Тому необхідно змінити інвестиційну політику або 
зменшити норму прибутковості, закладену в тарифну ставку. 

Для проведення поглибленого дослідження платоспроможності 
страховиків доцільно відібрати фінансові показники, які дозволяють надати 
характеристику: запасу платоспроможності страхової компанії залежно від 
обсягів страхових резервів та здійснення страхових виплат; активів; поточних 
зобов’язань. 

Будь-які зміни у величині чи обсязі одного з індикаторів 
платоспроможності страховика, особливо у довготерміновій перспективі, 
унеможливлюють виконання ним взятих на себе зобов’язань, що зумовлюється 
втратою фінансової стійкості і виникненням загрози банкрутства. Водночас 
імплементація норм Директиви 2009/138/ЄС Solvency IІ у вітчизняну практику 
страхування вимагає модернізації системи оцінювання платоспроможності 
страховиків.  

На сьогодні механізм такого оцінювання передбачає зіставлення фактичної 
маржі платоспроможності страховика (наявний обсяг власних вільних коштів 
на момент проведення оцінювання) з її нормативним значенням (мінімально 
необхідною потребою). За цією моделлю чим більшим є таке перевищення, тим 
вища платоспроможність. 

Досліджений фінансовий механізм платоспроможності страховика являє 
собою систему форм, методів, важелів та інструментів, які застосовуються 
відповідно до нормативного, правового та інформаційного забезпечення. 
Успішність страхової організації, її фінансова стабільність є результатом лише 
ефективного розподілу грошових коштів та бездоганного виконання 
процедурних правил. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ І ФУНКЦІЇ БАНКІВ НА РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ 

В статті розглянуто роль і функції банків на ринку міжбанківського 
кредитування. Виділено основні та неосновні об’єкти на міжбанківському 
кредитному ринку. Визначено специфічні властивості міжбанківського 
кредиту. 
Ключові слова: банк, кредит, банківська система, міжбанківський кредитний 
ринок. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи 
України міжбанківський кредитний ринок (далі МКР) є одним із ключових 
сегментів фінансового ринку, оскільки забезпечує оперативний перерозподіл 
ресурсів між окремими банками з метою покриття дефіциту ліквідності і 
прибуткового розміщення надлишкової ліквідності. 

Фундаментальним положенням теорії кредитного ринку в цілому та МКР, 
зокрема, присвячено роботи зарубіжних та вітчизняних вчених У. Альпімова, 
К Бейна, М. Будніка, В. Васильєвої, В. Венгера, Н. Волгіної, С. Ентоні, Ч. Еуна, 
Є. Жукова, О. Іваницької, В. Іванова, Д. Коваленка, Л. Кролівецької, 
В. Лагутіна, О. Луданова, Д. Мадури, С. Маслєнкова, Б. Рєсніка, Р. Роберста, 
П Рогінка, Ж. Роше, М. Санталової, П. Серкю, С. Суворова, 
Дж. Тіроля Х Фреікаса, Дж. Хорхе, П. Хоуелса. 
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Метою статті є визначення ролі і функцій банків на ринку міжбанківського 

кредитування. 

Викладення основного матеріалу.  На міжбанківському ринку відбувається 

трансформація фінансових ресурсів з одного виду в інший, залучення і 

тимчасово вільних ресурсів на визначені строки за допомогою відповідних 

операційних фінансових інструментів, що призводить до отримання суб’єктами 

певних фінансових результатів і супроводжується генерацією низки ризиків 

(кредитного, валютного, операційно-технологічного та ін.) [1]. 

Узагальнюючи наукові підходи щодо з’ясування сутності міжбанківського 

ринку, можна констатувати, що він є частиною грошового ринку, задовольняє 

різноманітні потреби функціонуючих на ньому суб’єктів щодо забезпечення 

достатнього рівня ліквідності, отримання доходів та мінімізації ризиків. 

Суб’єктами міжбанківського ринку виступають банки, а об’єктами є операції з 

купівлі-продажу грошових коштів у національній та іноземній валютах, у тому 

числі похідних фінансових інструментів і банківських металів. Відповідно, 

МКР є складовою міжбанківського ринку, тому має як загальні, похідні від 

нього характеристики, так і власні специфічні особливості, обумовлені 

об’єктом купівлі-продажу на ньому. 

Зважаючи на зазначене, наступним завданням дослідження є уточнення 

сутності поняття «міжбанківський кредитний ринок».  

Узагальнення представлених підходів дозволяє визначити, що переважна 

більшість вітчизняних науковців розглядають МКР як частину грошового 

ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси залучаються і розміщуються 

банками між собою, переважно, з використанням різних інструментів 

міжбанківського кредитування, формуючи економічні взаємовідносини. 

Переважна більшість з них, аналогічно до вітчизняних розробок, 

розглядають МКР як складову грошового ринку, де тимчасово вільні грошові 

ресурси розміщуються банками на короткострокові терміни. Окремі їхні 

розробки можуть бути використані для формування авторського розуміння 

МКР. 
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Зарубіжні вчені не приділяють особливої уваги дискусіям із приводу 
трактування сутності МКР, а, найчастіше, зосереджуються на дослідженні 
прикладних аспектів його функціонування, у тому числі об’єктів, ліквідності, 
генерування та передачі системних ризиків, формування ранніх індикаторів 
міжбанківської кризи тощо. У переважній більшості праць лише 
опосередковано говориться про те, що саме автори розуміють під поняттям 
«міжбанківський ринок», і які властивості йому притаманні. 

Як свідчать результати проведеного дослідження, найбільш важливими 
сутнісними характеристиками МКР, що виділяються науковцями, є його 
належність до більш високого за рівнем ієрархії утворення грошового ринку. 

Його характеризує наявність певних складових елементів (суб’єктів, 
об’єктів та інструментів) із притаманними їм властивостями; специфічних цілей 
і завдань, що реалізуються ним. 

Об’єктом на МКР, з чим ми погоджуємось повністю, виступають 
тимчасово вільні грошові кошти, що банк-кредитор надає у користування 
банку-позичальнику, як у національній, так й іноземній валютах, дотримуючись 
принципів кредитування. 

Що стосується суб’єктів, то, посилаючись на розробки зарубіжних 
науковців [2] і враховуючи їх функціональну роль, виконувану на МКР, 
пропонуємо поділяти їх на основних і неосновних.  

До складу основних суб’єктів пропонуємо відносити центральний банк і 
банки другого рівня, відносини між якими будуються по вертикалі (кредитні 
відносини центрального банку як кредитора останньої інстанції і банків другого 
рівня як позичальників) і горизонталі (кредитні відносини безпосередньо між 
банками другого рівня). Відповідно, МКР забезпечує як горизонтальний, так і 

вертикальний перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів. 
Банки другого рівня можуть виходити на МКР як у ролі кредитора, так і в 

ролі позичальника. Як кредитор, банк стає учасником МКР у разі наявності 
профіциту ліквідності, що буде розміщений серед банків-позичальників з 
достатньо високим кредитним рейтингом, як правило, на короткі строки. 
Виходячи на МКР у ролі позичальників, банки мають на меті оперативне 
залучення коштів для покриття дефіциту ліквідності. 
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Утім, слід зважати на те, що внаслідок структурної неоднорідності 

банківської системи, обумовленої характеристиками її елементів (за розміром, 

формою власності, резидентністю капіталу) роль банків на МКР значно 

різниться. Наразі, зазвичай, виділяють банки-маркет-мейкери, що мають 

визначальний вплив на параметри МКР, і банки-маркет-юзери. Неосновними 

суб’єктами МКР є системи платежів і комунікацій, інформаційні, аналітичні, 

дилінгові та інші центри, що утворюють його інфраструктуру, обслуговуючи і 

забезпечуючи ефективне і безперебійне функціонування [3, с. 113]. 

У результаті проведеного дослідження нами було з’ясовано, що ключовою 

метою банків-кредиторів на МКР є отримання прибутку. Але через його 

особливості існує серія специфічних факторів отримання прибутку, відсутня на 

інших подібних ринках. Значна кількість угод на МКР має надкороткий 

(операції «інтрадей» і «овернайт») і короткостроковий характер (до одного 

місяця), чому сприяє значна частка попиту саме на миттєву ліквідність, з 

одного боку, а, з іншого, – наявність закумульованих для інших цілей коштів, 

тимчасово вільних на такі ж короткі терміни. Наразі альтернативні варіанти 

розміщення тимчасово вільних коштів на короткі строки практично відсутні. 

Відповідно, банки мають можливість забезпечити прибуток за рахунок 

збільшення оборотності ресурсної бази з розміщенням її в міжбанківські 

кредити з низьким рівнем кредитного ризику.  

З поступовим збільшенням строків міжбанківських кредитів починає діяти 

правило, яким встановлюється взаємозалежність між ризиками і прибутковістю 

активів банків. Відповідно до цього, міжбанківські кредити поступаються 

більш дохідним активам, слугуючи, в основному, для диверсифікації портфелю 

активів. 

Виходячи з цього, ми можемо визначити іншу мету виходу банків- 

кредиторів на МКР – забезпечення диверсифікації активів, досягнення якої має 

велику роль у стабілізації їх діяльності.  

Узагальнивши зазначене, вважаємо, що міжбанківський кредит для банку-

позичальника, у найбільш загальному вигляді, є джерелом додаткових ресурсів, 
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що, залежно від ситуації на ринку і його внутрішніх характеристик, можуть 

спрямовуватись для підтримання ліквідності і стабілізації на цій основі 

фінансового стану; отримання прибутку від реінвестування цих коштів в 

активні операції. 

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що 

функціонування МКР здійснюється під впливом значної кількості факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовищ, що впливають на нього в цілому, так і 

на окремих його суб’єктів. Під їх впливом змінюються окремі параметри МКР, 

наслідком чого є як коригування потреб суб’єктів ринку, так і зміна рівня 

досягнення їх цілей на ньому, у тому числі, впливаючи на фінансові результати 

і рівень ризиків, пов’язаних з їх здійсненням.  

Розгляд операційного фінансового інструментарію МКР передбачає 

визначення базової категорії – поняття міжбанківського кредиту. За 

результатами проведеного дослідження нами визначено, що в економічній 

літературі відсутня єдина думка щодо розуміння сутності цього поняття. За 

результатами дослідження вважаємо, що міжбанківський кредит слід 

розглядати як систему договірних економічних відносин, пов’язаних з 

передачею від одного банку іншому в тимчасове користування грошових 

коштів на умовах дотримання принципів кредитування, мета яких визначається 

суб’єктами МКР індивідуально відповідно до їхньої політики і стратегії. 

Виходячи з цього, сутність міжбанківського кредиту включає дві стадії 

вартісного обміну: під час видачі кредиту – прямий обмін ресурсів банку-

кредитора на забезпечення та (або) зобов’язання банку-позичальника, а під час 

погашення кредиту – зворотній обмін ресурсів банку-позичальника на 

забезпечення та (або) зобов’язання, передане банку-кредитору під час 

отримання кредиту. 

Усі властивості і характеристики міжбанківських кредитів взаємопов’язані 

й відображаються в його специфічних властивостях (фундаментальна й 

екстремальна), що доповнюють загальні функції, що вони виконують як вид 

кредиту. 
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Фундаментальна властивість міжбанківського кредиту визначається його 

сутністю і становить вартісний обмін власності банку-кредитора на заставну 

вартість або зобов’язання банка-позичальника. На її основі можна з’ясувати 

функціональні властивості і, передусім, здатність міжбанківських кредитів 

збільшувати ресурсну базу для кредитування. Отримавши ресурси від банку-

кредитора, що не підлягає резервуванню в системі обов’язкових резервів, банк-

позичальник може частково розміщувати їх у вигляді кредиту своїм клієнтам, у 

результаті чого виникають нові залишки на рахунках. Ці кошти, 

розподіляючись каналами безготівкових розрахунків, створюють нові 

банківські кредити (ефект мультиплікації). Рівень інформаційної прозорості і 

взаємопов’язаності банків на МКР визначає ймовірність поширення негативних 

впливів від погіршення фінансового стану банка-позичальника до інших 

складових банківської системи. Р. Конт визначив, що криза в одній банківській 

установі негативно впливає на стан балансу іншого банку через невиконання 

зобов’язань і призводить до кризи платоспроможності, а навіть незначна зміна 

кон’юнктури міжбанківського кредитного ринку може призвести до обмеження 

міжбанківського кредитування і нестачі короткострокового фінансування [4, с. 

8–9]. На цій основі проявляється екстремальна властивість міжбанківських 

кредитів як вибухового імпульсу економічної кон’юнктури. Зважаючи на 

зазначене, існує необхідність підвищеного захисту міжбанківського 

кредитування як на рівні окремого банку, так і на макрорівні. 

Висновок. Отже, міжбанківський кредит запропоновано розглядати як 

систему договірних економічних відносин, пов’язаних із передачею від одного 

банку іншому в тимчасове користування грошових коштів на умовах 

дотримання принципів кредитування, мета яких визначається суб’єктами 

МКР індивідуально відповідно до їх політики і стратегії. 

Міжбанківське кредитування передбачає застосування набору фінансових 

операційних інструментів, неоднорідних за своїми характеристиками, що 

вимагає їх поглибленої структуризації. 
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Іщенко Т.М. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У статті розглянуто є розробка концепції механізму управління вартістю 

страхових компаній та його інструментів, що спрямовані на максимальне 

задоволення інтересів власників страхових компаній. Розроблено модель 

управління вартістю страхової компанії з урахуванням параметрів етапу її 

життєвого циклу. Та вдосконалення організаційно – інформаційне 

забезпечення механізму управління вартістю страхових компаній. 

Ключові слова: страхові компанії, механізм управління вартістю страхової 

компанії, оцінка вартості страхової компанії, удосконалення механізму 

управління страховою компанією, страхові традиції, модель бізнесу. 

Механізм управління вартістю страхової компанії передбачає побудову 

моделі її бізнесу, визначення функціональних сфер управління, джерел 

вартості, інструментів впливу на них і системи показників оцінки ефективності 

управління. Побудова моделі бізнесу страхової компанії дозволила виділити 

фактори зовнішнього середовища, внутрішнього управління, які 

трансформуються у результати діяльності компанії. До числа інструментів 
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управління було віднесено модель бізнесу компанії, капітал, активи, інвестиції, 

прибуток, продукти, персонал, організацію та інформацію, які оцінюються з 

використанням системи показників, що складають основу моніторингу 

вартості. 

Метою статті є розробка концепції механізму управління вартістю 

страхових компаній та його інструментів, що спрямовані на максимальне 

задоволення інтересів власників страхових компаній. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені та вирішені наступні 

задачі: 

- уточнено визначення вартості компаній як об'єкту управління й критерію 

оцінки ефективності її діяльності; 

- визначені особливості та принципи управління вартістю страхових 

компаній; 

- розроблено концепцію механізму управління вартістю страхових 

компаній; 

- виокремлено інструменти управління вартістю страхової компанії; 

- вдосконалено методи оцінки вартості страхової компанії; 

- розроблено модель управління вартістю страхової компанії з 

урахуванням параметрів етапу її життєвого циклу; 

- проаналізовано ефективність управління страховими компаніями України 

за показниками їх вартості; 

- впроваджено механізм управління вартістю страхової компанії у 

діяльність ЗАТ Фінансова група «страхові традиції»; 

- вдосконалено організаційно - інформаційне забезпечення механізму 

управління вартістю страхових компаній. 

Об'єктом дослідження виступають процеси управління вартістю страхових 

компаній.  

Предметом дослідження є методи й інструменти управління вартістю 

страхових компаній, які враховують особливості бізнесу, стан ринку та етап 

життєвого циклу розвитку компанії. 
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У статті обґрунтовано комплексні підходи до удосконалення управління 

страховими компаніями України за показниками їх вартості. При цьому 

одержані такі наукові результати: 

вперше: 

- розроблено концепцію механізму управління вартістю страхових 

компаній на основі системного поєднання виділених елементів, методів та 

інструментів управління, використання яких забезпечує зростання ринкової 

вартості компаній і задовольняє економічні інтереси їх власників; 

- розроблено модель управління вартістю страхової компанії, що враховує 

параметри етапу її життєвого циклу, дозволяє визначити ринкове положення 

компанії й стратегічні вектори розвитку та зростанню її вартості; 

удосконалено: 

- інструменти управління вартістю страхової компанії на основі 

побудованої функціональної моделі бізнесу, виділення чинників зростання її 

вартості та показників оцінки ефективності їх використання, що забезпечує 

процес розробки стратегій розвитку компанії; 

- методи оцінки вартості страхової компанії, які адаптовано до 

особливостей страхового бізнесу, джерел вартості, інформаційного 

забезпечення та інтересів груп впливу за критеріями форми їх участі та 

обов'язків компанії; 

- організаційно - інформаційне забезпечення механізму управління 

вартістю страхових компаній, де визначено принципові підходи до формування 

звіту про вартість компанії, у якому виділені функціональні області управління, 

склад спеціальних звітів та фінансових і не фінансових показників оцінки 

ефективності управління вартістю компаній; 

подальшого розвитку: 

- система продажу й формування регіональної мережі страхової компанії, 

що спрямовані на зростання обсягів реалізації страхових послуг, оптимізацію 

операційних витрат та посилення мотивації персоналу за критеріями вартості; 
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- принципи управління страховими компаніями та оцінки бізнесу, які 

визначають системне оточення страхових компаній, види бізнес процесів та 

об'єктів управління. 

Одержані результати дослідження мають практичне значення, що 

забезпечується розробкою механізму управління страховими компаніями, який 

побудовано з урахуванням системних чинників впливу на зростання ринкової 

вартості активів страховиків, доходів від страхової діяльності, інвестиційних 

проектів щодо розвитку мережі продажів страхових послуг, посиленні 

поточного контролю платоспроможності, вдосконаленню інформаційного 

забезпечення управлінських рішень. Запропоновані в роботі методи та 

інструменти управління вартістю страхових компаній є достатньо 

універсальними, що забезпечує можливість їх впровадження в управління 

компаніями будь якої форми власності, обсягів діяльності та з урахуванням 

етапу їх життєвого циклу розвитку. 

Концептуальні основи формування та функціонування механізму 

управління вартістю страхових компаній. Досліджено вартість компанії як 

об’єкту управління та критерію оцінки ефективності її діяльності; визначено 

принципи й особливості управління вартістю страхової компанії, що було 

покладено в основу розробленої концепції механізму вартісного управління 

страховими компаніями.  

Дослідження дефініції компанія  у контексті теорій власності та 

менеджменту в сучасних умовах розвитку економічних відносин дозволяють 

визнати її як об’єкт власності, в основі якого функціонує капітал, метою 

управління яким є отримання певного доходу власниками компанії. 

Протиріччя, що виникають в умовах розподілу прав власності та прав 

управління, що передане менеджменту, викликає необхідність розробки 

механізмів управління, які забезпечують пріоритет інтересів власників 

компаній та пов’язані із зростанням вартості капіталу. Обсяг росту в значній 

мірі залежить від організації та якості управління компанією. 
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Стратегічні вектори її розвитку визначаються відповідно до параметрів 

етапу життєвого циклу (ЕЖЦР), врахування яких у процесі управління дозволяє 

досягти стійкості та максимального розкриття економічного та організаційного 

потенціалів компанії.  

Забезпечення ефективного управління вартістю компанії базується на 

визначенні та використанні принципів управління, серед яких до важливіших 

слід віднести: нерівноцінність грошей у часі, що впливає на рішення з 

інвестування коштів та оцінки майбутніх грошових потоків; оцінка вартості 

компанії відповідно до етапу життєвого циклу її розвитку; управління 

ліквідністю операцій компанії; формування формалізованої ієрархії у структурі 

управління компанією та оптимізація функціональних й інформаційних 

зв’язків, що безпосередньо впливає на приріст вартості активів та чистого 

грошового потоку; визначення, аналіз та оцінка факторів вартості та інші. В 

процесі управління усі принципи розподіляються на групи за критеріями 

здатності приносити дохід, рівню витрат на придбання активів та наявністю 

змін у наслідок руху. 

Результати управління компанією оцінюються за принципом економічного 

прибутку, який трансформується в мету управління й виступає інструментом 

визначення норми грошового потоку від інвестованого капіталу, оцінки 

ефективності роботи підрозділів компанії, що виступають умовно 

відокремленими бізнес одиницями і враховують особливості бізнесу компанії. 

Згідно до цієї моделі ідентифікація факторів вартості здійснюється за 

групами процесів управління та розподіляється за показниками зростання 

обсягів діяльності, ефективності використання коштів, забезпеченості 

діяльності 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 

ефективності використання коштів, забезпечення діяльності й оцінки власного 

капіталу. Показники вищого рівня використовуються при розробці планів 
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розвитку компанії, змін організаційної структури управління, вдосконаленні 

системи стимулювання менеджменту. Крім того, запропоновані показники 

пов'язані із обраними методами оцінки за певним критерієм. 

Оцінка компанії представляє собою вартості страхової упорядкований 

процес визначення її ринкової вартості, як цілісного майнового комплексу з 

урахуванням доходу, що він дозволяє отримати. Вибір методу оцінки залежить 

від стану економіки держави та особливостей бізнесу компанії. 

Серед останніх у страхових компаніях виокремлюються: частка 

матеріальних активів у балансовій вартості майна, оборотність капіталу, 

збалансованість вхідних та вихідних грошових потоків, розмір прибутку, що 

залежить від якості андерайтингу ризиків, заходів щодо їх розподілу та ін. За 

результатами аналізу стану страхового ринку України, особливостей організації 

фінансового та управлінського обліку операцій страхових компаній, а також 

загальноприйнятих підходів до оцінки вартості, було доведено, що у 

розробленому механізмі управління вартістю страхових компаній оцінка 

виступає методичним інструментом для підготовки й прийняття рішень 

оперативного та стратегічного характеру. При цьому, вартість компанії 

розглядається як критерій оцінки якості управління, що здійснюється на базі 

принципу економічного прибутку.  

До методів найбільш придатних для оцінки вартості страхової компанії. 

слід віднести: метод EVA, методи, що дозволяють розрахувати прогнозний 

чистий грошовий потік та метод спреду. За методом EVA у роботі 

запропоновано підходи до розрахунку його складових: чистого операційного 

прибутку (NOPAT) та сукупного інвестованого капіталу (IC).  

Таблиця 1 – Розрахунок EVA за даними 2016 року. 
Найменування 
страховика 

Метод розрахунку EVA   

 NOPAT - IC * WACC OP + корекції -WACC * CE (ROIC - WACC) x CE 

АСКА -32660,6 -11996,3 -16587,1 
Орадон 310,8 3358,4 2684,9 
Кремень -95870,4 -92489,2 -87647,3 
Страхові 
традиції 

-1949,7 666,1 -406,8 
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Постійні зміни у стані страхового ринку України суттєвим чином 

відбиваються на фінансовому положенні компаній, що потребує впровадженні 

у механізм управління ними методів та моделей оцінки їх ринкових позицій за 

головними чинниками впливу на вартість. Найбільшу практичну значущість 

при цьому має запропонована у роботі модель управління вартістю, що 

враховує параметри життєвого циклу розвитку страхової компанії та її 

положення на ринку у різних векторах оцінки. 

Ідея моделі полягає в оцінці стратегічного потенціалу компанії в 

залежності від її конкурентного положення, наявних ресурсів та здатності 

утримувати зайняті позиції протягом певного часу. Ідентифікація етапу 

життєвого циклу здійснюється за системою показників.  

Рівень та значення яких впливають на управлінські рішення. Їх розробка 

здійснюється за методами стратегічного позиціонування (SWOT – аналізу, 

матриць БКГ та Мак – Кінсі, конкурентного аналізу та інших). У роботі з 

використанням методу аналізу ієрархій (МАІ) на основі попарних порівнянь 

індикаторів, було побудовано матрицю й визначено вагу кожного індикатора у 

формуванні агрегатних показників Кпр. ринку й Кконкур.  

Дані показники розраховуються за формулою:  

Кпр. ринку(Кконкур)=  Σwi qi 

де, wi – вага i-того індикатора у формуванні агрегатного показника; qi – 

оцінка індикатора, що здійснюється експертним методом за діапазоном оцінок. 

Вдосконалення діяльності страхових компаній на основі впровадження 

механізму управління їх вартістю. Проаналізовано сучасну практику 

управління страховими компаніями України за критеріями зростання їх 

вартості, апробовано розроблену модель управління відповідно до визначеного 

етапу життєвого циклу розвитку компанії та запропоновано вдосконалення 

організаційно – інформаційного забезпечення механізму управління вартістю 

страховиків 

Конкуренція на страховому ринку України здійснює суттєвий вплив на 
управління компаніями й вимагає від їх керівництва пошуку ефективних 
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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 
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: 
- 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; 

- 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; 

- 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. Доповнюють 
процес оцінки ефективності використання капіталу показники резервного 
левериджу та співвідношення страхових резервів до платежів. За ними 
визначається схильність прибутку компанії до зниження під впливом 
перевитрат коштів страхових резервів при випадковому коливанні страхових 

виплат через неадекватну оцінку ризику або вибору невідповідних його рівню 
методів формування резервів; 
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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 

не фінансового характеру за факторами впливу на фінансовий результат. Цей 

звіт призначений трьом категоріям користувачів: зовнішнім інвесторам, 

акціонерам та менеджменту компанії. За структурою у звіті надається 

інформація про конкурентне середовище, стратегію компанії, функціональні 

області управління її вартістю, склад спеціальних звітів (про скорегований рух 

грошових коштів, про формування чистого прибутку компанії, про економічну 

додану вартість та прогнозний звіт про стан компанії наприкінці терміну 

реалізації обраної стратегії). За кожним звітом встановлений фінансовий 

показник, за яким оцінюється ефективність управління вартістю страховика. 

У процесі апробації розробленої моделі управління вартістю страхової 

компанії на основі оцінки параметрів етапу її життєвого циклу розвитку було 

ідентифіковано ключові фактори зростання вартості, які складають основу 

стратегії розвитку компанії, модель організаційних перетворень, що спрямовані 

на стимулювання розвитку мережі продажу страхових послуг: розвиток каналів 

продажу, адаптації страхових продуктів до особливостей каналу продажу, 

системи стимулювання й мотивації персоналу на усіх рівнях управління 

компанією. 

Основні результати дослідження впроваджені в практику управління 

фінансовою групою «Страхові традиції», де на основі використання комплексу 

запропонованих фінансових показників, як складових системи моніторингу 

управління вартістю, було обґрунтовано направлення підвищення якості 

планування витрат на розвиток мережі продажу страхових послуг, 

удосконалення організаційної структури компанії, що забезпечило зростання 

прибутку від страхових операцій на рівні обласної дирекції на суму 

162 тис. грн. 

Отже, можна зробити висновок у  данні статті розглянули методологічних 

основ управління страховими компаніями, що дозволило розробити концепцію 
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механізму управління, що забезпечує зростання їх ринкової вартості. При 

цьому було сформульовано низку висновків та пропозицій, відповідних 

досягненню поставленої у роботі мети.  

Механізм управління вартістю страхової компанії 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. 

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. 
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В умовах ринкових перетворень важливим є пристосування комерційних 

банків до динамічних змін фінансового ринку, пов’язаних з вибором, 

формуванням і втіленням у життя конкурентної стратегії комерційного банку 

на ринку банківських послуг. 

Недостатній рівень дослідження даної проблематики, актуальність та 

необхідність вирішення проблем, зумовили вибір теми статті. Важливим є 
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систематизувати уявлення про стратегії комерційних банків, визначити їх 

класифікаційні ознаки, що сприятиме підвищенню ефективності стратегічного 

планування діяльності банків, рівня їх фінансової стійкості  та збільшенню  

прибутків. 

Мета зазначеної статті полягає в розробці теоретичних аспектів щодо 

стратегії банку та її видів, заснованих на працях науковців. 

Більшість класифікацій запропонували західні дослідники: І. Ансофф,            

А.-А. Томпсон, А.-Дж. Стрікленд, П. Дойль тощо. Але на українських теренах 

розробленням класифікації стратегій банку займаються К. Редченко, 

В. Василенко, Т. Ткаченко, А. Бєлошапка, С. Покропивний, В. Колот, 

В. Пастухова, А. Наливайко. Аналіз праць А.Д. Чандлера, К. Ендрюса, 

Ж. Бовера і К.Р. Крістенсена дали підстави для наступних висновків: по-перше, 

у дослідженнях зазначених авторів вперше наводяться дефініції понять 

стратегії, організаційної структури, корпоративних стратегій, а також 

сформульовані концепції взаємозв’язку стратегії і структури та власне 

корпоративної стратегії; по-друге, був здійснений акцент на організаційні 

фактори конкурентних переваг банків. 

Підхід І. Ансоффа в порівнянні з концепцією попередників (К. Ендрюса) 

був більш деталізованим та комплексним; модель розробки стратегії була 

швидше типовою чим спроектованою для унікальної ситуації; основна увага 

була зроблена на дослідження проблем корпоративної стратегії (з якими 

продуктами і на яких ринках конкурувати), а не на питання бізнес-стратегій (як 

конкурувати в конкретній ситуації). А.П. Наливайко пропонує здійснювати 

класифікацію стратегій за такими ознаками: рівень прийняття рішень; базова 

концепція досягнення конкурентних переваг; відносні характеристики галузевої 

позиції; ступінь «агресивності» поведінки банків у конкурентній боротьбі та ін. 

[3, С. 24]. 

Головне значення формулювання стратегії полягає в пошуку шляхів 
подолання конкуренції на ринку. Тому стратегію банку можна визначити як 
важливу основу його діяльності, визначає пріоритетні цілі, завдання та шляхи 
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їх досягнення. Стратегія банку служить орієнтиром для прийняття ключових 
рішень, що стосуються майбутніх ринків, продуктів, організаційної структури, 
прибутковості й профілю ризиків для керівників (менеджерів) банку на всіх 
рівнях його діяльності.  

На думку Кірєєва О., конкурентна стратегія банку – визначення 
довгострокових та середньострокових цілей розвитку, принципів, умов та 
способів їх досягнення; розробка напрямів досягнення банком конкурентних 
переваг; створення, збереження та розширення унікальної та вигідної позиції 
банку на конкурентному ринку. Банк може обійти своїх конкурентів в разі, 
якщо він у стані забезпечити собі відмінності від інших, які зможе зберегти у 
майбутньому. Такі відмінності повинні становити більшу цінність для клієнтів 
або забезпечити порівняну з конкурентами цінність при найменших витратах, 
або вирішити обидва завдання одночасно [2, С. 24-27.].  

Як вважає Штейн О., стратегія управління комерційним банком – це 
послідовний вибір і спостереження за загальними напрямами функціонування 
банку на ринку банківських послуг з урахуванням його конкретних ціннісних 
орієнтацій та уточнення, спричинені впливом зовнішніх факторів, які 
дозволяють скорегувати стратегічні рішення для досягнення ефективних 
результатів у конкурентній боротьбі на банківському ринку [6, С. 44 - 46].  

Залежно від загальноекономічного стану банку та його цілей розрізняють 

три види базових стратегій [5]; 
1) стратегія виживання; 
2) стратегія стабілізації; 
3) стратегія росту. 

Стратегія виживання – використовується для захисту в умовах глибокої 
кризи економічної діяльності банку (банкрутства). Основна ціль стратегії 
полягає у виході з кризового стану шляхом перегляду і перебудови всього 
комплексу стратегічних цілей та напрямків діяльності банку. 

Стратегія стабілізації застосовується через швидке або несподіване падіння 

базових показників банку або за умов, коли розвиток банку має нестабільний 
характер. Ця стратегія передбачає вирівнювання показників з їхнім наступним 
підвищенням і перехід до стратегії росту. 
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Стратегія росту забезпечує ріст обсягів продажу банківських продуктів, 

прибутку, капіталу та інших показників банку. 

Стратегії росту поділяються на такі різновиди [5]; 

1) стратегія інтенсивного (органічного) росту; 

2) стратегія інтеграційного росту; 

3) стратегія диверсифікації. 

Своїм змістом стратегії банків зображують особливості їх функціонування, 

етапи розвитку, конкурентний статус, особливості національної економіки, 

галузі, до якої вони належать, а також такі суб'єктивні чинники, як стратегічне 

бачення та мислення їх засновників і менеджерів. Складну і різноманітну 

сукупність стратегій класифікують за такими ознаками: 

а) за напрямом розвитку — стратегії зростання, обмеженого зростання, 

скорочення. Їх називають базовими стратегічними альтернативами; 

б) за рівнем управління – корпоративна (портфельна), ділова (бізнес-

стратегія), функціональна (деталізує, підтримує корпоративну і ділову), 

операційна (забезпечує досягнення стратегічної мети) стратегії. Всі вони 

утворюють "піраміду" взаємопов'язаних стратегій (А.-А. Томпсон,                

А.-Дж. Стрікленд); 

в) за досягненням конкурентних переваг – стратегії фокусування, 

диверсифікації, економії на витратах, диференціації (М.-Е. Портер); 

г) за позицією в галузі, ринковому сегменті – конкурентні стратегії 

(Ф. Котлер): 

1) стратегії претендента на лідерство (челенджера) – 

фронтальний наступ, фланговий наступ, обхідний наступ; 

2) стратегії новачка (нішера) – підтримання позиції, лідерство в 

ніші, диференціація, вихід за межі ніші; 

3) стратегії послідовника – компіляція, імітація, адаптація, 

інтеграція; 
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4) стратегія лідера – розширення місткості ринку, захист позиції, 

розширення ринкової частки. 

д) за багатоаспектністю стратегій – основною класифікаційною ознакою 

вважають ефективність стратегій банку. З огляду на це П. Друкер виокремив: 

1) стратегії, які забезпечують першість у входженні на ринок і 

динамічне захоплення його;  

2) стратегії несподіваного і швидкого освоєння ринку;  

3) стратегії пошуку і захоплення ринкової ніші;  

4) стратегії зміни економічних характеристик продукту (ринку, 

галузі).  

Але цій класифікації бракує системного підходу, що унеможливлює 

ранжування стратегій; 

є) за використанням множини класифікаційних ознак (суб'єктивно 

поєднують ключові ознаки різних класифікацій). Унаслідок цього стратегія 

може бути витлумачена як функціональна (наприклад, збутова), товарна, 

сфокусована на сегмент ринку, обмеженого зростання і стратегія новачка, що 

"нападає швидко і зненацька". Для уникнення механічного поєднання 

критеріальних ознак потрібно на основі попереднього аналізу (кластерного, 

таксономічного, факторного) визначити взаємозв'язок і вагові коефіцієнти 

критеріальних показників. 

Значну кількість класифікацій запропонували західні дослідники: 

І. Ансофф (конкурентні стратегії), А.-А. Томпсон, А.-Дж. Стрікленд  

Класифікація стратегій І. Ансоффа має комерційну спрямованість і 

орієнтується передусім на конкурентні стратегії, які можна описати з 

використанням уточнюючих характеристик: товарна диференціація 

(продуктова ніша) визначає особливості продукції банку, ринкова 

диференціація (ринкова ніша) – особливості його становища на ринку [1]. 
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Рисунок 1 – Основні конкурентні стратегії за А.-А. Томпсоном і А.-

Дж. Стріклендом 

Основні види конкурентних стратегій за класифікацією А.-А. Томпсона і 
А.-Дж. Стрікленда, зображено на рисунку 1. Такий підхід простежується в 
багатьох класифікаціях, що охоплюють конкретизовані або спеціалізовані 
стратегії [4]. Аналіз видів банківської конкурентної боротьби показав, що 
питання всебічної класифікація видів конкурентної боротьби в банківській 

сфері є достатньо широким та має кілька напрямів до визначення свого змісту. 
Це пояснюється багатоаспектністю поняття «банківська конкуренція» та 
універсальністю теорії конкуренції загалом. 

Отже, можна прийти до висновку, що стратегія банку постійно змінюється. 
Виникають нові обставини, які не можна не брати до уваги. Удосконаленню 
стратегії немає меж, так як стратегія – це складне багатостороннє системне 
поняття, що включає багато аспектів, але головним вважається задоволення 
потреб клієнтів у послугах з урахуванням інтересів самого банку. 

В економічній літературі стратегія розглядається лише як мета, або як 
інструмент для виконання певних завдань, але якщо розглянути це питання з 
іншої сторони, то стратегія вимагає створення, розробку та впровадження 
детального всебічного комплексного плану з урахуванням усіх можливих 
ризиків для забезпечення якісного виконання основних завдань банку і 
досягнення його цілей.  
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У статті автором розглянуто підходи до фінансування оборонної сфери та 
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Постановка проблеми. Тематика фінансування оборонного сектору є 

сьогодні однією з найбільш актуальних в українській економічній науці. У 

багатьох наукових дослідженнях розглядаються проблеми фінансування 

військової сфери, детально аналізується зарубіжний досвід фінансового 
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забезпечення останньої, розглядаються методи та форми ефективного 

використання бюджетних коштів та коштів з інших доступних джерел. Проте в 

більшості наукових праць містяться висновки про критичне становище з 

фінансовим забезпеченням армії, акцентовано увагу на неефективності 

використання фінансових ресурсів, низькому рівні соціального забезпечення 

військовослужбовців та майже повну відсутність фінансування закупівлі нових 

озброєнь і нової військової техніки. Водночас актуальним залишається розгляд 

причин такого становища й пошук критеріїв об’єктивної оцінки рівня та 

ефективності фінансування сфери оборони з урахуванням реального обсягу 

ВВП та чинника інфляції.  

Враховуючи специфіку фінансового забезпечення Збройних сил, це 

питання не досить часто розглядається науковцями. Серед українських вчених 

та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню оборони, слід назвати 

таких як В.П. Горбулін, Б.А. Демидов, Ю.Б. Медведєв, В.І. Мунтіян, 

А.М. Павленко, І.М. Семеніхін, котрі в своїх дослідженнях визначили роль і 

місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували 

необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Разом з тим 

низка проблемних питань фінансового забезпечення збройних сил потребує 

подальшого дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення воєнної безпеки 

країни, насамперед, залежить від рівня розвитку економічних, військово-

технічних і загальнополітичних систем держави, а також від доктринально-

правової бази, що визначає основні поняття й офіційну позицію держави щодо 

захисту національних інтересів останньої за допомогою військових засобів. 

Відповідно до положень Воєнної доктрини України, одним із основних 

принципів, яких дотримується наша держава при підготовці до збройного 

захисту національних інтересів, є принцип оборонної достатності, що полягає у 

всебічному задоволенні потреб підготовки держави до збройного захисту 

національних інтересів з урахуванням поточного і прогнозованого характеру 

воєнно-політичної обстановки, економічних і фінансових можливостей держави 
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та пріоритету прогресивного соціально-економічного розвитку України [8]. 

Досягнення ж необхідного рівня обороноздатності держави здійснюється 

шляхом формування і реалізації воєнно-економічної політики, метою якої є 

всебічне задоволення обґрунтованих і визначених з точки зору оборонної 

достатності потреб Збройних Сил України та інших суб’єктів забезпечення 

національної безпеки у фінансових і матеріальних ресурсах у мирний час та 

особливий період. До основних напрямів воєнно-економічної політики 

належать: 

– ресурсне забезпечення програм (планів) реформування і розвитку 

Збройних Сил України та інших військових формувань; 

– удосконалення механізму формування і здійснення контролю за 

видатками державного бюджету, які передбачені на потреби оборони, 

оптимізація бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розподілу, у 

тому числі при формуванні державного оборонного замовлення, з дотриманням 

установлених пріоритетів; 

– ресурсне забезпечення функціонування національної економіки, 

Збройних Сил України, інших військових формувань і вдосконалення їх 

мобілізаційної підготовки; 

– ресурсне забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, членів 

їх сімей і працівників Збройних Сил України та інших військових формувань; 

– ресурсне забезпечення утилізації надлишкових та непридатних для 

використання за призначенням зразків озброєння, військової та спеціальної 

техніки, боєприпасів і компонентів ракетного палива в межах діючих 

державних програм; 

– забезпечення відповідності програм (планів) підготовки держави до 

збройного захисту національних інтересів економічним і фінансовим 

можливостям держави. 

Отже, найважливішими показниками, що відображають прагнення 

держави забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та інших 

військових формувань, підтримання їхньої бойової готовності в належному 

стані, є обсяг та рівень видатків на оборону. 
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Фінансування оборони залежить від прийнятої в державі воєнної доктрини. 
Існують три основні підходи до її формування: 

1) повна відмова від військових видатків; 
2) створення могутньої воєнної супердержави; 
3) фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.  
Сьогодні фінансування видатків на оборону України здійснюється 

відповідно до третього підходу. Видатки Міністерства оборони України на 

виконання визначених йому завдань фінансуються Кабінетом Міністрів 
України за рахунок виділених на ці завдання коштів або додаткових коштів. 
Відповідно до частини 1 ст. 15 Закону України «Про Збройні Сили України», 
фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України [10]. Крім того, фінансування Збройних Сил 

України може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв 
фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. Це правило стосується всієї сфери оборони. У ст. 2 Закону України 
«Про оборону України» зазначено, що фінансування потреб національної 
оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, 
визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, а 
також може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв 
фізичних і юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України [11]. Бюджетний процес і фінансовий менеджмент у сфері оборони 
здійснюються згідно з бюджетними процедурами, що існують у державному 
секторі. 

У Бюджетному кодексі України надано визначення поняття «бюджет» як 
план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування протягом бюджетного періоду, який становить один 
календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня 
того ж року [13]. Бюджет може складатися із загального та спеціального фонду. 
Відповідно до ст. 11 Бюджетного кодексу, одними із джерел надходження 
коштів до спеціального фонду є: 
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– 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та 

спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та 

коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 

які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України; 

– кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної 

техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від 

відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які 

вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад 

обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету. 

Законодавець наводить таке визначення оборонного бюджету: це видатки, 

передбачені в Державному бюджеті України на оборону держави [12]. Отже, у 

загальному вигляді бюджетний процес в оборонному секторі – це процес 

забезпечення оборонної діяльності необхідними фінансовими ресурсами. Це 

комплексний процес, який передбачає планування бюджету, його виконання та 

надання відповідних звітів щодо його виконання. 

Видатки на оборону держави мають непродуктивний характер, оскільки 

вони не сприяють приросту ВВП та розвитку продуктивних сил. Водночас 

оборона країни є однією з найважливіших функцій держави, зумовлена 

необхідністю забезпечення її суверенітету, незалежності й територіальної 

цілісності, потребами захисту її інтересів у міжнародному співтоваристві. Тому 

обґрунтування абсолютних обсягів видатків на національну оборону, їх 

структури є питаннями першорядними. Функціональна структура видатків на 

національну оборону включає видатки на військову оборону, цивільну оборону, 

військову допомогу зарубіжним країнам, військову освіту, дослідження і 

розробки у сфері оборони, іншу діяльність у сфері оборони. 

На основі аналізу чинного законодавства України, що регулює відносини у 

сфері фінансів, визначено, що до видатків на національну оборону належать 

видатки на утримання збройних сил, закупівлю озброєння та військової 
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техніки, капітальне будівництво і придбання обладнання для Міністерства 

оборони, будівництво житла для військовослужбовців, науково-дослідні й 

дослідно-конструкторські роботи, інші видатки в галузі оборони – участь у 

міжнародних заходах із підтримання миру, утримання Головної військової 

інспекції та науково-координаційного центру адаптації військовослужбовців, 

звільнених у запас, фінансування заходів з ліквідації стратегічних озброєнь, 

підготовка призовників, мобілізаційна підготовка галузей народного 

господарства. 

Загалом, видатки на оборону поділяються на три групи: прямі, непрямі та 

приховані [14, с. 244]. До прямих оборонних видатків як основної частини 

видатків належать видатки на утримання та навчання особового складу 

збройних сил, придбання, утримання та експлуатацію озброєння, воєнної 

техніки та майна, воєнні науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, 

видатки на цивільну оборону, воєнну допомогу іноземним державам тощо. 

Прямі оборонні видатки поділяються на поточні й капітальні (інвестиційні). 

Поточні видатки, пов’язані з підтриманням бойової могутності збройних сил на 

досягнутому рівні: грошове утримання військовослужбовців та заробітна плата 

цивільного вільнонайманого персоналу, видатки на медичне обслуговування, 

транспортування та інші види забезпечення діяльності особового складу, 

витрати, пов’язані з експлуатацією та ремонтом воєнної техніки. 

Відповідно до наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну 

політику Міністерства оборони України на 2015 рік» від 12 лютого 2015 р. 

№ 60 [1], щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців виплачується з 

розрахунку: 

– основних видів грошового забезпечення (оклад за військовим званням, 

посадовий оклад, надбавка за вислугу років); 

– надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження 

служби (у відсотках посадового окладу з урахуванням окладу за військовим 

званням та надбавки за вислугу років) військовослужбовцям, які залучаються 

Антитерористичним центром та його координаційними групами при 
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регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо 

запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання 

ними спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, – 

100 відсотків; 

– військовослужбовцям, які за своїми функціональними обов’язками та 

положеннями про відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють 

та проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, – у розмірах, 

визначених наказом Міністра оборони України «Про виплату надбавки за 

виконання особливо важливих завдань військовослужбовцям, які 

безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів 

нормативноправових актів» від 19 лютого 2008 р. № 56 [2]; 

іншим військовослужбовцям – 50 відсотків; 

– премія особам рядового, сержантського та старшинського складу – 

125 відсотків посадового окладу; 

– науковим та науково-педагогічним працівникам із числа 

військовослужбовців наукового та науково-педагогічного складу вищих 

військових навчальних закладів, які мають статус національних, Центрального 

науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Центрального науково-

дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 

Державного науково-дослідного інституту авіації та Державного науково-

випробувального центру Збройних Сил України – 105 відсотків посадового 

окладу; 

– іншим військовослужбовцям – 90 відсотків посадового окладу. 

Преміювання військовослужбовців апарату Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління та 

структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони 

України та Генеральному штабу Збройних Сил України, Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського здійснюється за 

окремими рішеннями Міністра оборони України відповідно до наявного фонду 

грошового забезпечення.  
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Окрім того, щомісячна додаткова грошова винагорода в розмірі 
100 відсотків місячного грошового забезпечення на місяць особам офіцерського 
складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять 
військову службу за контрактом і займають посади: 

– в органах військового управління та військових частинах Військово-
Морських Сил Збройних Сил України; 

– наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів 
літаків і вертольотів у військових частинах і підрозділах 
Повітряних Сил Збройних Сил України та Сухопутних військ 
Збройних Сил України (за переліком згідно з додатком 1 до Інструкції про 
розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди 
окремим категоріям військовослужбовців Збройних Сил України, затвердженої 
наказом Міністра оборони України від 15 листопада 2010 р. № 595, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2010 р. 
за № 1194/18489 [6]; 

– у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ 
Збройних Сил України та військах спеціального призначення Збройних Сил 
України; 

– льотного складу у військових частинах, установах, військових 
навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), на підприємствах і в 

організаціях, а також у штабах й управліннях з’єднань і вище. 
Інші військовослужбовці, які не зазначені в поданому переліку, отримують 

щомісячну додаткову винагороду розмірі 60 відсотків місячного грошового 
забезпечення на місяць. 

Капітальні видатки спрямовано на матеріально-технічне переоснащення 
збройних сил, розвиток воєнних науково-дослідних робіт, купівлю озброєння та 
воєнної техніки, на військове будівництво та розвиток інфраструктури. 

Непрямі оборонні видатки – це бюджетні затрати, пов’язані з утриманням 
збройних сил, гонкою озброєнь, ліквідацією наслідків війн (проценти та 

погашення державного боргу, пенсії й допомога ветеранам війни, інвалідам, 
сім’ям загиблих, затрати щодо відбудови руйнувань, спричинених війною, 
виплати репарацій тощо). 
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Приховані оборонні видатки за своїм характером та значущістю належать 

до оборонних видатків, але проходять за кошторисами цивільних органів 

публічної адміністрації. 

Згідно з Бюджетним кодексом України (ст. 51), до видатків на оборону 

належать: затрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове 

забезпечення, на яке мають право окремі категорії працівників бюджетних 

установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, а також 

(у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку 

для оздоровлення) члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового 

і начальницького складу та члени їхніх сімей. Такі затрати здійснюються за 

рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ. До 

згаданих затрат належать: забезпечення речовим майном, службовим 

обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання 

жилого приміщення або виплата грошової компенсації за наймання жилого 

приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), 

паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, 

електричну та теплову енергію); безоплатний проїзд і перевезення багажу; 

безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації та користування 

нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями 

строкової служби тощо. 

Вищезазначені видатки здійснюються відповідно до Інструкції щодо 
застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 р. № 333 [7]. 
Вказана економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого 
розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів 
за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до 
функцій держави та місцевого самоврядування, та забезпечує єдиний підхід до 
всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну 
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політику Міністерства оборони України на 2015 рік», виконання зведеного 
кошторису Міністерства оборони України здійснюється з урахуванням 
захищених видатків за загальним фондом на оплату праці (КЕКВ 2110), 
нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120); медикаменти та перев’язувальні 
матеріали (КЕКВ 2220); продукти харчування (КЕКВ 2230); оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); соціальне забезпечення 
(КЕКВ 2700); підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів 
акредитації (КПКВ 2101100); дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з 
реалізації державних (регіональних) програм (КПКВ 2101150, КЕКВ 2281). 

Крім того, що переважна частина зазначених видатків фінансується з 
державного бюджету, чинне законодавство передбачає, що Збройні Cили 
України можуть здійснювати господарську діяльність. Так, земля, води, інші 

природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими навчальними 
закладами, установами та організаціями Збройних Cил України, є державною 
власністю, що належить їм на праві оперативного управління та звільняється 
від сплати всіх видів податків [3]. Отже, законодавство передбачає можливість 

національних збройних сил отримувати доходи від господарської діяльності, 
що в подальшому витрачатимуться на їх власні потреби. 

Важливим показником обороноздатності держави є рівень видатків на 
національну оборону у відсотках до ВВП. Нормою асигнувань на оборону в 

країнах НАТО є 2,2–2,5 % від ВВП [4, с. 28]. При цьому питома вага видатків 
сектору загальнодержавного управління на оборону є досить різною в окремих 
країнах: у Канаді – 1,1 % від ВВП, у межах 1,2–1,5 % у Швейцарії, Латвії, 
Литві, Словенії, Нідерландах, а вищою 2 % є лише в країнах, що претендують 
на лідерські геополітичні позиції у світі, беруть участь у військових конфліктах, 

чи готуються до них (США – 4 %, Російська Федерація – 2,9 %, Велика 
Британія – 2,8 %, Індія – 2,3 %) [9, с. 11; 5, с. 159], що в абсолютних цифрах у 
середньому дорівнює не менш ніж 15 000 дол. США на військовослужбовця на 
рік. У Польщі цей показник дорівнює приблизно 20 000 дол. США, у більшості 
інших країн НАТО – від 40 000 до 60 000, у Великій Британії – 90 000, у США – 
200 000 дол. В Україні рівень видатків на національну оборону за останні п’ять 
років (за виключенням 2015 р.) становив менше 1 % від ВВП. 
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На нашу думку, визначальним є не лише обсяг ресурсів, які 

спрямовуються на військові видатки, але і їх ефективне використання, 

зважаючи на загрози національній безпеці держави, а також ті завдання, що 

стоять перед країною у сфері оборони. Важливе значення в цьому аспекті має 

оптимізація структури військових витрат. Деякі вчені найбільш прийнятним 

вважають оборонний бюджет, сформований на програмно-цільовій основі за 

такою структурою: 50 % – на утримання особового складу, 25 % – на бойову 

підготовку, 25 % – на матеріально-технічне забезпечення. Таку позицію 

підтримує і світова практика. Досвід розвинених країн свідчить про те, що 

оборонний бюджет розвитку передбачає виділення на утримання особового 

складу не більше 50 % його загального обсягу. Крім того, встановлення понад 

75 % надходжень оборонного бюджету на утримання армії є «критичною 

межею, за якою виділені кошти вважаються «бюджетом проїдання». 

Отже, для прийняття адекватних та ефективних рішень на державному 

рівні у сфері забезпечення обороноздатності країни слід використовувати 

об’єктивні показники та критерії, зокрема реальний обсяг ВВП країни, 

реальний рівень заробітної плати в економіці, дані про оптимальну структуру 

фінансування військових витрат. Крім того, важливо пам’ятати, що відповідні 

зміни структури військового бюджету, крім завдань модернізації армії, 

викликано також потребами експорту озброєнь. В умовах зниження внутрішніх 

потреб в озброєннях необхідно, щоб 60–70 % загального виробництва зброї в 

Україні експортувалося. В іншому разі рівень витрат унеможливить саме 

виробництво озброєнь.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
У статті автором розглянуто етапи побудови та збалансування бюджетної 
системи України з часів проголошення незалежності. Доведено, що 
найефективнішим є управління державними фінансами з використанням 
казначейської системи касового виконання бюджетів. 

Ключові слова: бюджетна система, фінансові ресурси, єдиний казначейський 
рахунок, рахункова палата, державні фінанси. 

Постановка проблеми. В умовах трансформації економіки дослідження 
процесу бюджетної системи як основи фінансової структури держави набуває 
особливої актуальності. З посиленням регулюючої ролі бюджетної системи 
зростає інтерес українських та зарубіжних вчених до питань її становлення, 
систематизації та удосконалення функціонування. 

Зазначеній проблематиці присвячено праці таких українських вчених, як 
В Андрущенко, Т. Боголіб, Т. Бондарук, О. Василик, А. Гриценко,  Я. Дяченко, 

Т. Єфименко, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, 
В Мельник, Ц. Огонь, К. Павлюк, Т. Паєнтко, Ю. Пасічник, В. Тропіна, 
В Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з основних факторів 

ефективності й стабільності соціально-економічного розвитку держави є 

раціонально побудована і збалансована бюджетна система, яка забезпечує 

перерозподіл фінансових ресурсів, від спрямування і способів використання 

якого багато в чому залежать економічний розвиток держави та добробут 

населення. 

З часу відновлення незалежності бюджетна система України не 

демонструвала належної ефективності в реалізації своїх функцій, головною з 

яких є ефективний і справедливий перерозподіл фінансових ресурсів в 

економіці. Проблеми бюджетної системи нівелювали ефективність багатьох 

напрямів соціально-економічної політики. 

Після відновлення незалежності у 1991 р. Україна почала реформувати 

сектор публічних фінансів відповідно до західних зразків. Попри несприятливі 

економічні умови, у зазначеному напрямі зроблено відчутні прогресивні кроки 

ще у 1990-х роках.  

Бюджетна система України починаючи з моменту набуття країною 

незалежності перебуває в стані перманентного реформування. 

Так, на І етапі було встановлено державний контроль за усіма бюджетними 

ресурсами та ресурсами позабюджетних фондів через систему Державного 

казначейства фінансування бюджетних видатків. 

Вітчизняна практика та світовий досвід переконливо доводять, що 

найефективнішим є управління державними фінансами з використанням 

казначейської системи касового виконання бюджетів. 

Починаючи з 1992 року в Україні проводилось поетапне переведення 

касового виконання бюджетів з банківської на казначейську систему, яке 

супроводжувалося перерозподілом функцій між банківською і фінансовою 

системами з подальшим їх зосередженням у системі Державного казначейства. 

Створення в Україні такої структури, як Державне казначейство України, 

по-перше, сконцентрувало в єдиній системі Держказначейства і в його обліку 

бюджетні ресурси та ресурси державних цільових фондів, які до його створення 
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перебували в установах Національного та комерційних банків і не повною 

мірою відображалися у звітності; по-друге, забезпечило прозорість руху коштів 

бюджетного процесу на стадії його виконання шляхом створення дієвих 

механізмів; по-третє, впровадило ефективний попередній і поточний контроль 

за цільовим спрямуванням бюджетних коштів [3]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу Державне казначейство є одним з 

учасників бюджетного процесу і наділене широкими бюджетними 

повноваженнями. Основне призначення казначейства як фінансового інституту 

– забезпечення обслуговування бюджетів та оперативне управління 

бюджетними коштами. Це завдання охоплює широкий спектр функцій органів 

казначейства, виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій 

політиці, що проводиться в державі [2]. 

ІІ етап – 1996 р. – впровадження загальної структури бюджетної 

класифікації України, що дало змогу інституціалізувати та консолідувати 

окремі статті видатків, які мають спільне призначення. 

У 1996 р. було прийнято постанову Верховної Ради України «Про 

структуру бюджетної класифікації України» [7] з метою створення єдиної 

інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях 

влади, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності 

бюджетних даних. 

Структура бюджетної класифікації України затверджена таким чином [2]: 

І. Доходи бюджету, до складу яких увійшли: сукупні доходи (податкові та 

неподаткові надходження), офіційні трансферти й державні цільові фонди: 

ІІ. Видатки бюджету – розподілено за такою класифікацією: 

1. Функціональна структура видатків бюджетів України. 

2. Економічна структура видатків бюджету. 

ІІІ етап – 1997 р. – створення Рахункової палати України, яка відповідно до 

статті 98 Конституції України здійснює контроль за використанням коштів 

державного бюджету від імені Верховної Ради. 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 
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28 червня 1996 р., закріпила конституційний статус Рахункової палати як 

органу, що діє від імені Верховної Ради України і здійснює контроль за 

використанням коштів Державного бюджету України. 11 липня 1996 р. 

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Рахункову палату 

Верховної Ради України» [5]. 

Законом «Про Рахункову палату» передбачено, що контрольні 

повноваження Рахункової палати поширюються на апарат Верховної Ради 

України, адміністрацію (секретаріат) Президента України, органи виконавчої 

влади, у тому числі їх апарати, Національний банк України, Фонд державного 

майна України та інші державні органи і установи, утворені відповідно до 

законодавства. Законодавством передбачено також право Рахункової палати в 

процесі здійснення своїх функцій, за її запитами, отримувати інформацію від 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форм власності. 

Крім того, Рахунковій палаті надано право у разі необхідності залучати до 

своїх перевірок фахівців будь-яких контролюючих органів. Взаємовідносини 

Рахункової палати з об’єктами, що перевіряються, регламентуються чинним 

законодавством. 

IV етап – 1997 р. – запровадження Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [6] поточних місцевих бюджетів і бюджетів 

розвитку. 

Поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються 

і використовуються для покриття поточних видатків. 

Бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються 

і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 

зміцнення матеріально-фінансової бази. 

До поточного бюджету включаються видатки на поточне утримання та 

ремонт житлово-комунального господарства, установ охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення, культури, фізичної культури та інші видатки, що не 

включаються до бюджету розвитку [2]. 
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До бюджету розвитку включаються видатки на фінансування інвестиційної 

та інноваційної діяльності, пов’язаної з капітальними вкладеннями на 

соціально-економічний розвиток та інші видатки, пов’язані з розширеним 

відтворенням [2]. 

У складі бюджету передбачаються захищені статті, що фінансуються в 

повному обсягу, перелік яких встановлюється відповідно до законодавства на 

кожний бюджетний період з урахуванням соціальних пріоритетів та фінансових 

можливостей місцевого бюджету. 

V етап – 1999 р. – створення системи єдиного рахунку Державного 

казначейства України з обліку коштів державного бюджету. 

Роль Держказначейства в бюджетному процесі взагалі й у виконанні 

бюджету зокрема на сьогодні набагато вища, порівняно з тими роками, коли 

діяльність Держказначейства тільки розпочиналась. Органи Державного 

казначейства України в цілому реалізували функцію казначейського 

обслуговування державного бюджету. 

Відкриття єдиного казначейського рахунку в Національному банку 

України – це не просто акція, яка позбавила комерційні банки можливості 

користуватися вільними бюджетними ресурсами. Це виважений крок, який дає 

можливість використати переваги статусу учасника СЕП і поліпшити процес 

управління державними коштами. 

Державне казначейство України як орган оперативного управління 

бюджетними коштами акумулює надходження доходів та здійснює платежі за 

видатками державного та місцевих бюджетів через систему рахунків, відкритих 

в органах казначейства, шляхом безготівкового перерахування коштів [4]. 

Одним з ключових принципів організації казначейського обслуговування 

бюджетних коштів є принцип роботи єдиного казначейського рахунка. 

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) – це рахунок, відкритий 

Державному казначейству України в Національному банку України для обліку 

коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів 

Національного банку України. ЄКР об’єднує систему рахунків, що діють в 
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єдиному режимі та через які органи Державного казначейства проводять 

операції за доходами та видатками бюджетів усіх рівнів відповідно до Закону 

України про Державний бюджет України на відповідний рік. Це дає можливість 

Державному казначейству в режимі реального часу отримувати інформацію про 

рух та наявність коштів на ЄКР як результат здійснення операцій на всіх його 

бюджетних та не бюджетних рахунках [4]. 

VI етап – 2000 р. – створення спеціального фонду державного бюджету та 

включення до бюджетної системи всіх позабюджетних фондів, окрім 

Пенсійного фонду та трьох фондів соціального страхування. 

У 1998 р. Рахункова палата, після ретельного вивчення діяльності 

позабюджетних фондів і використання позабюджетних коштів міністерствами, 

відомствами, бюджетними установами, проінформувала Президента України, 

Верховну Раду України і Кабінет Міністрів України про результати цих 

перевірок та внесла низку пропозицій щодо покращання бюджетної ситуації, у 

тому числі про необхідність включення позабюджетних коштів установ до 

бюджету у вигляді спеціального фонду. Пропозиція була врахована і вперше у 

практиці бюджетного процесу країни Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2000 рік» [8] було утворено спеціальний фонд державного 

бюджету. 

Таким чином, з 2000 р. запроваджено загальний і спеціальний фонди 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів і, відповідно, бюджетних 

установ. Статтею 25 Закону встановлено, що видатки спеціального фонду 

мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх незалежно 

від затверджених обсягів, у межах і за рахунок відповідних надходжень до 

спеціального фонду згідно із законодавством та використовувати залишки 

коштів спеціального фонду за цільовим призначенням у наступному році. 

VII етап – 2001–2010 рр. – ухвалення Бюджетного кодексу України, його 

практична імплементація та удосконалення відповідних норм згідно з вимогами 

та викликами трансформаційних перетворень часу та прийняття нового 

Бюджетного кодексу 2010 р. 
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У 1990 р. було прийнято Закон України «Про бюджетну систему України», 

яка складалася з Державного бюджету України, республіканського бюджету 

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Вказаний закон втратив 

чинність на підставі Бюджетного кодексу № 2542-ІІІ від 21 червня 2001 р. [1], 

який визначив правові засади бюджетної системи України, її структуру, 

принципи функціонування, основи бюджетного процесу та міжбюджетних 

відносин і відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 

Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникали в 

процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду 

звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів.  

Протягом 2003–2010 рр. до Бюджетного кодексу України зміни вносилися 

понад 20 разів, вони переважно стосувалися головних розпорядників, 

управління залишком бюджетних коштів, фінансування політичних партій, змін 

до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи тощо. 

Варто зазначити, що цей Кодекс був досить прогресивним 

нормативноправовим документом і дозволив створити дієву бюджетну систему. 

Завдяки цьому у 2000–2003 рр. Україна змогла подолати ключові дисбаланси та 

проблеми сектору публічних фінансів, які стали наслідком фінансово-

економічної кризи 1990-х років. У цей період уряду вдалося забезпечити стійку 

фінансову базу, збільшити фінансування соціальних видатків, розширити обсяг 

капітальних інвестицій, зменшити борговий тиск на бюджет, перейти до 

грошових відносин, ліквідувавши бартерні схеми та схеми взаємозаліку з 

бюджетами, збалансувати доходи та видатки. Показовим є те, що дефіцит 

бюджету в зазначений період не перевищував 0,3 % від ВВП, а у 2000 та 2002 р. 

навіть спостерігався профіцит. Такі результати забезпечила цілеспрямована 

робота з розбудови відповідної архітектури. 

Верховна Рада України прийняла новий Бюджетний кодекс 
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(від 08 07.2010 №2456-VI) [2], яким визначаються правові засади 

функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного 

процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства. 

Новим кодексом регулюються відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також 

питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства. 

Бюджетний кодекс України  у новій редакції містить такі основні відмінні 

від попередньої редакції положення: 

1. Запровадження середньострокового планування. Статтею 

21 передбачено складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два 

бюджетні періоди. Міністерство фінансів України за участі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, а 

також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз 

Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, 

який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, 

прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку, 

державних цільових програмах [2]. 

2. Розширення сфери застосування програмно-цільового методу в 

бюджетному процесі. Стаття 20 визначає засади застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі на рівні державного та місцевих 

бюджетів. Особливими складовими програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі є бюджетні програми, їх відповідальні виконавці, паспорти і 

результативні показники бюджетних програм. 

3. Удосконалення управління борговою політикою: 

- зафіксовано права на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх 

запозичень та управління борговими зобов’язаннями; 

- визначено правові засади отримання гарантії щодо виконання боргових 

зобов’язань суб’єктів господарювання та порядок стягнення заборгованості 

перед державою за кредити, залучені під державні гарантії. 
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4. Спрямування понадпланових доходів державного бюджету виключно на 

реалізацію пріоритетних інвестиційних програм і здійснення заходів, 

пов’язаних із проведенням соціальних реформ. 

5. Посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів. 

Бюджетний кодекс України передбачає оптимізацію процедури розгляду і 

прийняття Закону про державний бюджет, а також введення норм, що 

визначають склад доходів загального фонду державного бюджету, перелік 

захищених статей видатків, процедуру переведення дотацій вирівнювання, які 

надаються місцевим бюджетам. Стаття 2 Кодексу містить уточнений і 

доопрацьований перелік основних термінів, частину з них було змінено 

(бюджетний процес, видатки бюджету, коефіцієнт вирівнювання, місцевий 

фінансовий орган, платіж, дефіцит, профіцит тощо), а частину – вперше 

наведено (бюджетні кошти, власні надходження бюджетних установ, 

інвестиційна програма, кошторис, одержувач бюджетних коштів, органи, що 

контролюють справляння надходжень бюджету, паспорт бюджетної програми, 

програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, управління бюджетними 

коштами, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості тощо). 

VIII етап – 2010 р. – модернізація бюджетної системи в рамках Програми 

економічних реформ. 

Модернізація та підвищення ефективності функціонування бюджетної 

системи України є одним з основних положень Програми економічних реформ 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

[9]. 

Серед причин, що зумовили необхідність стабілізації державного бюджету, 

слід назвати: 

- неефективність бюджетних видатків; 

- неефективний бюджетний менеджмент. Бюджетне планування 

обмежується річним горизонтом. Аудит державних фінансів зосереджений на 

фінансових аспектах, а аналіз ефективності видатків вимагає поглиблення; 
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- слабке управління державним боргом. Значна частка зовнішніх 
зобов’язань (66,8 %) у сукупному державному боргу робить його уразливим до 
валютних коливань. Значна частка гарантованого державного боргу (28,4 %) 
створює ризик зростання урядових зобов’язань; 

- непрозорість державних фінансів. Неповне розкриття інформації про стан 
держсектору призводить до його зростання і прихованих дисбалансів. 

Проблемний бюджет – це ризик невиконання державою своїх соціальних 
зобов’язань і гальмування економічного розвитку. 

ІХ етап – початок 2014 р. – реформування бюджетної системи в умовах 
становлення новітньої національної системи державних фінансів. 

Проблеми та дисбаланси системи державних фінансів на нинішньому етапі 
формують головні загрози для макроекономічної стабільності в Україні. 
Від спроможності уряду знизити їх гостроту залежатиме й динаміка 
економічного зростання у середньостроковій перспективі. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО 
РОЛЬ В РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 

В статті розглянуто страховий ринок як складовий елемент фінансової 
системи країни. Проаналізовано вплив діяльності страхових організацій на 
функціонування та розвиток країни. Обґрунтовано місце страхового ринку в 
соціально-економічній системі держави. Визначено слабкі ланки вітчизняного 

страхового ринку. 
Ключові слова: ринок страхування, фінансова система, страховий захист. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 
практичними завданнями. Ефективне функціонування ринку страхування є 
необхідною умовою забезпечення страхового захисту населення та діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності. Страхування забезпечує захист 
фінансово-економічних інтересів фізичних та юридичних осіб, державних 
органів, іноземних суб’єктів господарювання та міжнародних фінансових 
організацій. З огляду на трансформацію фінансової системи України, 
поглиблення ринкових засад функціонування економіки, процеси консолідації 
та інтеграції фінансів зростає значення страхування як одного з 
найкапіталоємніших сегментів фінансового сектору.  

Метою статті є визначення економічної сутності ринку страхування та 
його ролі у фінансовій системі країни, обґрунтування прямої залежності 
розвитку ринку страхування в сучасних вітчизняних умовах від державної 
підтримки і навпаки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткований розв’язок 
проблем даної тематики. Страховий ринок є багаторівневою та 
складноструктурованою системою, яка забезпечує захист фінансових інтересів 
різних суб’єктів фінансових відносин. Це породжує науковий інтерес 
дослідників. Зокрема, інформаційною основою даного дослідження стали праці 
наступних вчених: О.О. Гаманкова [1], Д.І. Дема [2], Н.В. Добіжа [3], 
Г.Г Козоріз [4], І.З. Саврас [6], Б.Ю. Сербиновский [7], О.Д. Вовчак [8],   
О.В Козьменко [4],  М.В. Романовского [10]. 

Результати дослідження. Страхування є важливою складовою сучасного 
світового соціально-економічного простору. Без його фінансових ресурсів і 
ефективних компенсаторних можливостей не можуть бути успішно реалізовані 
важливі інноваційні проекти, системи соціального захисту населення, кредитні, 
товарні, виробничі відносини. Страхування проникло в рівній мірі і в роботу 
великих корпорацій, і в повсякденне життя домогосподарств. Страхові 
відносини виникли в суспільстві у процесі його історичного розвитку, оскільки 
суспільство завжди було змушене вживати запобіжних заходів забезпечення 
достатніх умов відтворення робочої сили та розширення виробництва, а якщо 
втратам запобігти не вдалося, то різними шляхами відшкодовувати заподіяні 
збитки. Так виникли економічна категорія страхового захисту від різних 
ризиків людини й суспільного виробництва і поняття страхового фонду [5]. 

Економічною сутністю категорії страхового захисту є страховий ризик і 
запобіжні заходи його мінімізації. Суспільне виробництво охоплює відтворення 
матеріальних благ і робочої сили, економічна категорія страхового захисту 
включає страховий захист власності підприємств і доходів населення. 
Основними ознаками економічної категорії страхового захисту є [7]: 

• імовірнісний характер виникнення стихійного лиха або іншого прояву 
негативного впливу; 

• вираження втрат у натуральній або грошовій формі; 
• об'єктивна необхідність компенсації втрат; 
• реалізація заходів попередження та пом'якшення наслідків конкретної 

страхової події.  
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Фінансове значення страхування проявляється на всіх рівнях соціально-

економічного розвитку суспільства. Економічна сутність ринку страхування 

розкривається через функції, які він виконує на макро- та макрорівнях 

(рисунок1). 

 

Рисунок 1 – Роль ринку страхування в розвитку фінансової системи 

держави 
*Джерело розроблено автором на основі [1; 8] 
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Сектор страхування також є важливим в заохоченні внутрішнього 

виробництва до інновацій. Страхування зменшує інвестиційний ризик, який 

стоїть перед компаніями. До прикладу багато компаній знаходять дешевшим 

придбання необхідного страхового захисту для отримання кредиту, аніж потім 

мати непередбачувані витрати по кредитному зобов’язанню, тим самим 

зменшуючи витрати на отримання необхідного їм капіталу. Це особливо 

важливо в компаніях що розвиваються, оскільки дефіцит капіталу є одним з їх 

основних питань. Багато інвестицій у нові виробничі потужності та 

новостворені компанії ніколи не відбулись би, якщо кожна компанія повинна 

була б мати необхідні фінансові засоби. Те ж саме стосується інвестицій в 

інфраструктуру: якщо не було б страхування, багато інфраструктурних проектів 

- таких як електростанції, залізниці або аеропорти ніколи не були б реалізовані, 

тому страхування однозначно відіграє важливу роль в економічному розвитку 

країни [6]. 

Страхування відіграє додаткову роль в економіці шляхом надання 

інформація наявних ризиків та можливих втрат. Це допомагає компаніям 

проаналізувати ризики, тим самим гарантуючи, що доступні ресурси  будуть 

використовуються з максимальною рентабельністю. Страхові компанії також 

надають консультаційні послуги: консультують з питань покращення 

стандартів безпеки та якості продукту. А також стабілізують фінансові 

показники фізичних осіб, компаній і держави.  

У ролі інвесторів, страхові компанії сприяють розвитку добре 

функціонального ринку капіталу, завдяки величезній кількості активів, які вони 

мають. Страхові компанії отримують премії, а також резерви на виплату 

майбутніх претензій. Вільні кошти інвестуються на ринок капіталу, який дає їм 

статус основних інвесторів.  

З макроекономічної точки зору ринок страхування може допомогти 

мобілізувати національні заощадження. Страхові компанії як важливі 

довгострокові інституційні інвестори функціонують як фінансові посередники 

та сприяють об'єднанню вкладників та позичальників.  
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Крім того, роль власного капіталу страховиків в інвестиційному процесі 

полягає у тому, що ресурси, як правило, вільні від конкретних зобов'язань, тож 

певна їх частина може бути вкладена у порівняно довгострокові та менш 

ліквідні види інвестицій [3].  

Страхування є барометром економічної діяльності в країні. Якщо 

економіка будь-якої країни зростає страхова індустрія цієї країни також зростає 

в тій же пропорції. Точно так само якщо в страхова галузь будь-якої країни 

зростає - економіка цієї країни також зростає. Отже, можна зробити висновок, 

що економіка та страхування є взаємозалежні один від одного.  

Узагальнюючи вищевикладене, можемо побачити, що роль страхових 

ринків на сучасному етапі полягає в тому, що вони все більше виконують 

функції спеціалізованих кредитних і інвестиційних інститутів і в силу цього 

страхові компанії займають чільне місце на фінансовому ринку. На мікрорівні 

страхування захищає майнові інтереси громадян і господарюючих суб'єктів, 

компенсуючи матеріальний збиток, що наноситься їх власності, життю і 

здоров'ю, відшкодовуючи витрати, до яких фізичні та юридичні особи можуть 

бути примушені чинності цивільної відповідальності перед третіми особами, 

або дозволяючи зробити суттєві накопичення для пенсійних та інших рентних 

виплат. 

Зарубіжний досвід свідчить, що страховому ринку притаманні потужні 

стимули саморозвитку: ініціатива і підприємництво, новаторство, гнучкість, 

активність. Держава може брати участь в ринкових відносинах як страховик 

через державні страхові організації і впливати на функціонування страхового 

ринку опосередковано через розробку та впровадження законодавчих актів. 

Державне регулювання страхової діяльності доповнює ринковий механізм 

страхування, посилює його позитивні сторони. При цьому механізм державного 

регулювання страхової діяльності узгоджується з ринковим механізмом 

страхування. 

Для сучасного періоду існування національного страхового ринку 

характерна концентрація страхового капіталу за рахунок відходу дрібних 
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страхових організацій і утворення страхових груп. Розвиток страхового ринку 

має безпосередньо впливати на розвиток інвестиційної активності. Так, в 

розвинених країнах на частку страхових організацій доводиться до 

50% накопичень для інвестицій у розвиток виробництва. Великі страхові 

компанії, вкладаючи свої тимчасово вільні фінансові ресурси в акції, облігації 

та інші цінні папери, є найважливішим фактором прискорення інвестиційної та 

інноваційної діяльності і роблять позитивний вплив на регулювання грошової 

маси [4]. 

За роки незалежності в Україні, в основному, створено законодавчу та 

нормативну базу страхування. Це дало можливість розбудовувати страховий 

ринок на засадах конкуренції, що сприяє підвищенню якості надання страхових 

послуг. 

Сьогодні в Україні зареєстровано понад 310 страхових компаній, з яких 

майже третина працює масштабно і ефективно. Проте рівень розвитку 

страхового ринку в Україні покриває ще не більше 10% потенційних ризиків, 

тоді як в більшості розвинутих країн це не менше 90-95%. 

Питома вага нашої країни в світовому ринку сягає лише 0,01% і близько 

0,05% обсягу страхових послуг, які надаються в Європі, при тому, що в Україні 

проживає понад 7% населення Європи та є великий промисловий, аграрний і 

науковий потенціал [2].  

На основі теоретичного дослідження наукових джерел [1; 4; 5; 6; 9] можна 

виокремити основні невирішені проблеми розвитку ринку страхування, що 

відображено на рисунку 2. Вирішення вищезазначених проблем дозволить 

посилити надійність, фінансову стійкість та ефективність функціонування 

страхової галузі та дасть змогу українським страховим компаніям повністю 

виконувати притаманні їм функції фінансового посередництва на фінансовому 

ринку України, сприяти ефективному переливу капіталу між регіонами, 

секторами, галузями.  

На макрорівні страхування забезпечує в цілому безперервність суспільного 

відтворення в межах національної економіки за рахунок фінансового 
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регулювання несприятливих наслідків соціальних та економічних ризиків, 

включаючи і створення системи соціального захисту населення, та організацію 

превентивних заходів, і стабільне надходження інвестицій в економіку та 

багато іншого. 

Рисунок 2 – Актуальні проблеми розвитку ринку страхування 
* Джерело систематизовано автором на основі [9,10] 
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Таким чином, проведене дослідження свідчить про важливість і 

необхідність розвитку ринку страхування в Україні. Розробка заходів 

вирішення окреслених в статті проблемних питань становить перспективи 

подальших наукових пошуків. 
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інформаційно-аналітичного та організаційно-правового характеру з метою 
обґрунтування основних заходів активізації розвитку ринку страхування 

України. 
Ключові слова: страхування, ринок страхування, фактори і напрями розвитку 
ринку страхування.  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 
практичними завданнями. Існування повноцінного ринку страхування є 
важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого розвитку 
фінансової системи. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії свого 
розвитку, що зумовлює необхідність оцінки його розвитку, виявлення проблем і 
перешкод поступу, напрацювання необхідних заходів щодо його активізації. 

Метою статті є висвітлення особливостей розвитку ринку страхування 
України у сучасних умовах, виявлення проблем функціонування та 
обґрунтування  шляхів розвитку вітчизняного ринку страхування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткований розв’язок 
проблем даної тематики. Проблемам формування та розвитку страхування та 
страхового ринку в Україні присвячено ряд наукових праць, зокрема таких 
науковців, як: Т.А. Говорушко [1], О.В. Данніков [2], С.Л Лондар 
[3],О.Й. Жабинець [4], Я.П. Квач [5], В.І. Павлов [6], В.Д. Базилевич. [7], 
С.С.Осадець [8], В.М. Фурман [9], І.Р. Чуй [10] та інших вітчизняних та 
іноземних економістів. 
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Результати дослідження. Передумовою розвитку вітчизняного страхового 

ринку стало здобуття Україною статусу незалежної та суверенної держави, що 

почала розбудову власної ринкової економіки. Демонополізація усіх галузей 

економіки стала поштовхом для виникнення нових політичних, соціальних, 

правових, суспільних  відносин. Усунення монополії держави при вирішенні 

юридичних та економічних питань страхової справи і поява недержавних 

страхових компаній створили необхідну базу для організації ринкових відносин 

у страховій діяльності й сприяло формуванню страхового ринку України. 

Забезпечення страхового захисту в умовах ринкової економіки можливе 

лише за умови функціонування ефективного страхового ринку, що охоплює 

сферу грошовий відносин з приводу купівлі-продажу специфічного товару – 

страхового продукту, ціна на який формується під впливом попиту і пропозиції. 

В сучасній науковій літературі існує багатокомпонентний підхід до визначення 

дефініції «ринок страхування», основні з яких представлено у таблиці  1. 

Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення дефініція «ринок 

страхування» 
Автор Визначення 

1 2 

Базилевич В.Д. 
Складна багатофакторна, динамічна відповідним чином структурована 
система економічних відносин, що виникають з приводу забезпечення 
потреби в страховому захисті [7] 

Лондар С.Л. 
частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає 
страховий захист, формуються попит і пропозиція на нього. [3] 

Осадець С. С. 
Сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і 
пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їхньої купівлі-продажу 
[8] 

Фурман В. М. 

Система   стійких   економічних   відносин   між   покупцями, 
посередниками і продавцями, пов’язаних із формуванням попиту, 
пропозиції та ціни на прямий страховий захист і перестрахування,  

 

 

*Джерело розроблено автором на основі [7,3,8,9]  

Узагальнюючи погляди вчених, страховий ринок можна охарактеризувати 

як сукупність інституційних одиниць, діяльність яких спрямована на 

попередження та мінімізацію втрат учасників страхового ринку, надання 

соціального захисту. Окрім цього, ринок страхування є одним з 
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капіталомістким сегментом фінансової системи. Світовий досвід показує, що 

страхові компанії можуть акумулювати фінансові ресурси у декілька разів 

більше, ніж середні комерційні банки. Однак  це відбувається тільки за певних 

економічних умов при високому рівні розвитку фінансового і, передусім, 

фондового ринку, при зростанні добробуту населення. Саме останній фактор, а 

також формування умов для збільшення прибутковості діяльності підприємств, 

формують передумови для розвитку страхового ринку. 

Страховий ринок є важливою ланкою в системі фінансового 

посередництва у багатьох промислово розвинутих країнах. Зокрема, 

співвідношення активів страхового ринку до ВВП у Великобританії складає - 

96,5%, у США - 45,2%, Японії - 66,9%, Франції - 63,0%, Німеччині - 45,5%, в 

Україні ж цей показник становить лише 3,2% [4]. 

Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі 

розвитку, окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового 

покриття залишається на низькому рівні (він складає лише 3-5%, тоді як у 

країнах Західної Європи - понад 95%). У нашій країні розвиваються класичні 

види страхування, зокрема, КАСКО, майнове страхування, тоді як, наприклад, 

медичне страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено, в 

першу чергу, рівнем доходів населення. 

Ринок страхування життя в країні має перспективи для розширення за 

рахунок збільшення охоплення населення. Проте необхідно подолати наступні 

соціально-економічні перешкоди. По-перше, підвищити капіталізацію 

українських страхових компаній. По-друге, стимулювати вітчизняні страхові 

компанії працювати з індивідуальними страхувальниками, зберігаючи при 

цьому рівень співпраці з фінансово-промисловим бізнесом. По-третє, просувати 

страхові продукти ширше за межі фінансово спроможних великих міст. 

В основному негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні 

справляють наступні фактори [5]: 

- відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, 

неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів; 
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- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних 

преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, 

прояви монополізму; 

- високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довгострокових 

(накопичувальних) видів страхування в національній валюті неможливе; 

- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати 

цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових 

резервів; 

- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної 

взаємодії банківського та страхового сектору економіки, низький рівень 

розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку; 

- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, 

довіри населення до страхування [6]. 

Протягом останніх років на страховому ринку України склалася і 

функціонує модель, у рамках якої домінують інтереси постачальників 

страхових послуг. Тепер можна говорити не лише про домінування інтересів 

постачальників страхових послуг над інтересами споживачів, а про прагнення 

до домінування на ринку досить вузької групи постачальників, що через 

обмеження можливостей вибору у страхувальників спричинить посилення 

тиску на рядових споживачів страхових послуг, що зумовлює наступні 

проблеми о розвитку ринку страхування (рисунок 1): 

Аналіз вищезазначених проблем показує, що частина з них є 

притаманними і для інших секторів фінансового ринку (наприклад, проблеми 

економічного характеру й організаційно-правові проблеми), інша частина - 

характерними лише для вітчизняного страхового ринку. Значна кількість 

наявних проблем розвитку страхового ринку України пояснюються передусім 

прагненням страхових компаній максимізувати прибуток, незважаючи ні на 

довгострокові інтереси галузі, ні на професійну етику. Інфраструктура 

страхового ринку повинна перетворитися з сукупності підприємницьких 
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структур, які сприяють фактично односторонній реалізації інтересів 

постачальників страхових послуг, що спонтанно склалася і багато в чому 

стихійно функціонує, в ефективний механізм оптимального поєднання інтересів 

страхувальників і постачальників [1]. 

 
Рисунок 1 – Проблеми розвитку ринку страхування України 

* Джерело: систематизовано автором на основі [7; 10] 
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Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового ринку 

України необхідно здійснити ряд першочергових заходів [10]: 

- підвищити захист споживачів страхових послуг; 

- збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність 

національного страхового ринку; 

- підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку; 

- впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих його 

положень, і привести їх у відповідність до існуючих економічних реалій; 

- відмінити непотрібні бар’єри, перепони та регулювання на ринку, що 

гальмують його розвиток та залучення іноземних інвестицій; 

- обґрунтування й досягнення оптимальної структури між різними 

формами страхування; 

- інтеграція страхування до європейських страхових структур; 

- створення об'єднань страховиків із метою зміцнення їх фінансового 

становища та надійності щодо здійснення страхових операцій; 

- залучення страхового ринку для вирішення питань соціальної 

політики держави; 

- запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції 

та бюрократичних перепон, принаймні в галузі страхування; 

- розвиток страхового брокерства та залучення до цього бізнесу 

професійних компаній; 

- розробити ефективні механізми захисту інтересів страхувальників.  

Отже, страховий ринок України вже ще перебуває у стадії реформування і 

потребує заходів з боку держави для перетворення його реального чинника 

розвитку фінансової системи. Відстежується суттєве відставання вітчизняного 

ринку страхування порівняно з процесами формування світової фінансової 

системи. 

За реальних умов сучасного страхового ринку України всі елементи 
інфраструктури повинні бути системно доповнені механізмами і процедурами, 
першочергово спрямованими на реалізацію інтересів вітчизняних 
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страхувальників. Тільки така модернізована інфраструктура зможе стати 
реальним інструментом вирішення завдань активізації ринкової ролі 
споживачів і за рахунок цього – засобом досягнення потрібної для справжнього 
розвитку вітчизняного страхування зміни балансу інтересів споживачів і 
постачальників страхових послуг. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ДЖЕРЕЛА 
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті розглянуто сутність поняття «фінансова стійкість страхової 
компанії»  та взаємозв’язок з поняттями «фінансова надійність» та 
«фінансова безпека». Визначено основні фактори, що здійснюють вплив на 
формування та забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. 
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість страховика, 
фінансова надійність, фінансова безпека, платоспроможність страхової 

організації, джерела забезпечення фінансової стійкості страховика. 
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В Україні розвиток страхової справи здійснюється 
швидкими темпами останні два десятиліття. Із розвитком страхового ринку 
вітчизняні науковці дедалі більше уваги приділяють дослідженню умов 
забезпечення та підтримання його стабільної діяльності. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває аналіз фінансової стійкості страхової компанії та 
страхової галузі загалом.  

При цьому у вітчизняній літературі відсутній єдиний підхід до його 
визначення. Проблема дослідження сутності даного поняття пов’язана, по-
перше, із визначенням повноти трактування категорії фінансової стійкості, і, 
по-друге, з ототожненням фінансової стійкості страхової компанії з такими 
поняттями, як фінансова надійність і фінансова безпека страхової компанії. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Фінансова стійкість 
страховика, критерії її забезпечення і вплив різноманітних чинників на її рівень 
розглядали в численних наукових працях, як вітчизняні науковці, так і 
зарубіжні, зокрема: Базилевич В.Д., Балицька М. В., Журавльова О.Є., 

Кнейслер О., Олійник В. М., Павловська О. В., Пікус Р. В., Філімонова В. О., 
Чкан І. О., та інші дослідники.  
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення основних 

факторів, які впливають на фінансову стійкість страхових компаній та 

визначення критеріїв її забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Окрему увагу приділено трактуванню таких 

суміжних понять як «фінансова надійність», «фінансова стійкість» та 

«фінансова безпека».  

У рамках дослідження фінансової стійкості запропоновано її розглядати як 

– стан та якість фінансових ресурсів, за яких компанія здатна протистояти 

негативному впливу екзогенних та ендогенних факторів, залишаючись при 

цьому платоспроможною та надійною, а також забезпечуючи відновлення 

фінансових показників до необхідного рівня в разі дії деструктивних чинників 

[5, с. 26].  

Для визначення сутності та повноти поняття «фінансова стійкість 

страхової компанії» необхідно розглянути існуючі підходи зарубіжних та 

вітчизняних науковців, що подані в табл. 1.  

Таким чином, фінансова стійкість страхової компанії може бути визначена 

як такий стан і якість фінансових ресурсів страхової компанії, за якого вона 

залишається платоспроможною та здатною в повному обсязі та своєчасно 

виконувати усі взяті на себе зобов’язання в умовах негативного впливу 

екзогенних і ендогенних факторів середовища, у якому вона функціонує, та 

забезпечувати відновлення своїх фінансових показників до потрібного рівня у 

разі дії негативних чинників [4, c. 150]. 

Можна виділити три основні науково-методичні підходи до систематизації 

таких понять, як «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «фінансова 

безпека». 

Систематизуємо науково-методичні підходу щодо сутності цих  понять, з 

метою визначення доцільності та правомірності їх застосування, у результаті 

чого виокремимо три основні підходи (рис. 1). 

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового 

стану страхової компанії з позиції довгострокової перспективи. 
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Таблиця 1 – Науково-методичні підходи до визначення поняття 

«фінансова стійкість страхової компанії» [5, 4] 
Науково-методичний підхід Автори 

Фінансова стійкість страхової компанії подана 
як перевищення доходів страхової компанії над її 
витратами 

М. М. Александрова, О. А. 
Гвозденко, Л. М. Горбач, О. Д. Заруба, О. 

О. Шевчук 

Фінансова стійкість ототожнюється з 
платоспроможністю страхової компанії або 
платоспроможність визначається авторами як одна з її 
найважливіших складових 

В. Д. Базилевич , І. С. Іванюк, Л. 
А. Орланюк-Малицька, А. К. Шихов 

Фінансова стійкість визначається як здатність 
страхової компанії виконувати взяті на себе 
зобов’язання перед страхувальниками 
(найпоширеніший підхід серед вітчизняних 
науковців) 

. Н. Мурина, А. О. Роговская, Б. 
Ю. Сербіновський, А. В. Палкін, В. А. 
Сухов, Н. В. Ткаченко, Ю. Н. Тронін, Т. 

А. Федорова, Л. В. Шірінян 

Складовою фінансової стійкості страхової 
компанії є її здатність до подальшого розвитку Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков, 

А. О. Бойко 

Фінансова стійкість ототожнюється зі 
здатністю страхової компанії адаптуватися до 
постійно змінюваного економічного середовища 

Н. В.Ткаченко, О. О. Шевчук, Л. 
В. Шірінян 

 

Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 

страховика, відсутності гарантій забезпечення надійного страхового захисту. 

Разом з тим, надлишкова фінансова стійкість свідчить про наявність тимчасово 

вільних коштів власного капіталу і страхових резервів та невикористані 

інвестиційні можливості страховика в отриманні додаткових прибутків.  

У чинному страховому законодавстві відсутнє трактування поняття 

фінансової стійкості. Зазначено, що виконання зобов’язань страховика за 

страховими виплатами має забезпечуватися трьома умовами 

платоспроможності: 1) наявністю сплаченого статутного фонду і гарантійного 

фонду страховика; 2) створенням страхових резервів, достатніх для майбутніх 

виплат страхових сум і страхових відшкодувань; 3) перевищенням фактичного 

запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності [5].  
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Рисунок 1 – Систематизація наукових підходів до розуміння понять 

«фінансова надійність», «фінансова стійкість», «фінансова безпека» [6] 

Якщо розглядати визначення фінансової стійкості страхових компаній у 
контексті характеристики їх фінансового стану, то вона є «миттєвим» 
показником платоспроможності та одним із індикаторів досягнення фінансової 
стійкості на конкретну дату [3, с. 193-194].  

Отже, враховуючи різні аспекти у трактуванні фінансової стійкості, 
доцільно коректно порівняти два підходи і ввести узагальнене розуміння цього 
поняття. На нашу думку, фінансова стійкість страховика – це якісна й кількісна 
характеристика можливостей страхової компанії як системи трансформування 
фінансових ресурсів з максимальною ефективністю й мінімальним ризиком 
забезпечувати надійний страховий захист учасникам ринку під впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів.  

І підхід ІІ підхід ІІІ підхід 

фінансова стійкість 
ототожнюється з 

фінансовою надійністю 
( Н.М. Внукова, О.Д. 

Вовчак, Ю.М. Дьячкова, 
С.С. Осадець ) 

фінансова надійність є 
похідним від фінансової 

стійкості 
(І. С. Іванюк, Н. В. 

Ткаченко) 

фінансова безпека є 
обов’язковою умовою для 

стійкої діяльності 
компанії 

(О. І. Барановський, А. М. 
Єрмошенко)

Фінансова надійність – здатність компанії виконувати 
вчасно та в повному обсязі зобов’язання за договорами 
страхування та перестрахування в умовах нестабільності 
та невизначеності 

Фінансова безпека – рівень фінансового забезпечення, за 
якого створюються необхідні фінансові умови для 
стабільного розвитку страхової компанії та 
забезпечується стійкість до зовнішніх загроз. 
внутріколивань 

Фінансова стійкість – якість фінансових ресурсів, за 
яких компанія здатна протистояти негативному впливу 
екзогенних та ендогенних факторів, залишаючись при 
цьому платоспроможною та надійною, а також 
забезпечуючи відновлення фінансових показників до 
необхідного рівня в разі дії деструктивних чинників 
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Фактори, що впливають на фінансову стійкість страховика можна поділити 

на внутрішні та зовнішні (рис. 2). До зовнішніх належать фактори спричинені 

зовнішнім середовищем, до них, відповідно до рисунку, належать економічні, 

соціальні, психологічні та екологічні фактори. За умов нестабільної політичної 

ситуації в країні може погіршитися інвестиційна активність, що в свою чергу 

може гальмувати розвиток страховиків. До внутрішніх факторів належать 

розмір власного капіталу, тарифна політика, збалансованість страхового 

портфеля, інвестиційна політика, стратегія розподілу прибутку, організаційна 

структура підприємства, склад та фінансова стійкість засновників страхової 

компанії та ін [6]. 

Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової 

компанії як суб’єкта господарювання, то варто виділити такі: обсяг власного 

капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний капітал, обсяг 

нерозподіленого прибутку, додатково вкладений капітал; обсяг залученого 

капіталу, а саме обсяг залучених довгострокових та поточних зобов’язань; 

загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений прибуток; 

обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову стійкість 

страховика; обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного 

капіталу, які першочергово потребують фінансування; загальний обсяг валюти 

балансу, тобто загальний обсяг фінансових ресурсів організації, що 

характеризує величину самого страховика і обсяг коштів який обертається [9]. 

Власний капітал страхової компанії виступає гарантією збереження її 

фінансової стійкості, адже забезпечує виконання зобов’язань страховика за 

умови недостатності страхових премій та прибутків від інвестиційної 

діяльності. 
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Рисунок 2 – Фактори впливу на фінансову стійкість страховика  

[2, с. 40] 

Така ситуація може бути спричинена за рахунок кумуляції ризиків одного 

виду або в результаті настання певних катастрофічних подій. Сплачений у 

грошовій формі статутний капітал та інші власні засоби страховика мають 

забезпечувати проведення планових видів діяльності і виконання зобов’язань, 

що приймаються ним за договорами страхування [7, с. 4]. 

Правильно визначена вартість страхових послуг, яка досягається за 
рахунок ефективної тарифної політики страховика, становить основу 
забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Страховий тариф дає 
можливість досягти балансу між доходами та витратами страхової організації, 
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адже тарифна ставка у своїй структурі включає всі необхідні фонди та резерви, 
що призначені для здійснення страхових операцій. Заниження тарифу фактично 
завищує ефективну кількість договорів, формально (а не реально) зменшує 
імовірність страхової події, послаблює гарантію безпеки розрахунків. Це 
призводить до браку ресурсів у страховика і втрати фінансової стійкості. 
Адекватний розрахунок тарифних ставок для договорів страхування дозволяє 
досягти такого важливого критерія забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії, як збалансованість страхового портфеля страхової компанії [4, с. 153].  
Важливим критерієм забезпечення фінансової стійкості страховика є 

наявність збалансованого страхового портфеля. Формування страхового 
портфелю має на меті отримання максимального розміру прибутку за 
мінімального розміру ризику. Диверсифікований страховий портфель дозволяє 
зменшити ризик неплатоспроможності не зменшуючи очікуваної доходності.  

Здійснюючи управління страховим портфелем, менеджмент страхової 
компанії повинен постійно аналізувати і корегувати співвідношення між 
напрямками страхування, страховими сумами та рівнями ризику об’єктів в 
розрізі діючих та новоукладених страхових договорів. Саме за рахунок 
виконання вищенаведених принципів страхова компанія максимізує прибуток 
за умови ризикового характеру власної діяльності [6] 

Підсумовуючи, можна сказати, що кожна страхова компанія зацікавлена у 
формуванні ефективного та збалансованого страхового портфеля, що може 
стати гарантією її фінансової стабільності у майбутньому. Портфель 
страховика, що відповідає його потребам у просторовій розкладці ризику, 
вирівнюванню ризику між видами страхування і забезпечує збалансованість за 
договорами (тими, що закінчуються, та тими, що укладаються) та оптимальне 
співвідношення між доходом і ризиком, є збалансованим страховим портфелем 
[1, с. 10]. 

На нашу думку одним з найважливіших критеріїв забезпечення фінансової 
стійкості страховика є механізм перестрахування. Перестрахування враховує 
вартість об’єкта страхування, незбалансованість страхового портфеля, 
коливання результатів діяльності страховика з метою передачі частини ризику 
партнеру. 
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Передача частини ризиків у перестрахування дозволяє вирішити ряд 
важливих проблем, серед яких стабілізація результатів діяльності страховика за 
тривалий період у разі негативних результатів по всьому страховому портфелю 
протягом року; розширення масштабу діяльності (прийняття на себе великого 
числа ризиків) і підвищення конкурентоспроможності; захист власних активів 
за несприятливих обставин. Таким чином, перевага перестрахування полягає в 
тому, що страховик, перестраховуючи прийняті на себе ризики, створює 

додаткові гарантії своєї фінансової стійкості. Отже, страхувальник отримує 
додаткову впевненість в повному і своєчасному відшкодуванні збитку [8, с. 8].  

Проведене дослідження показало, що фінансова стійкість страхової 
компанії – це комплекс дій, направлених на постійну підтримку балансу між 
витратами і зобов’язаннями страховика та фінансовими ресурсами, 
необхідними для їх покриття або виконання, в результаті чого досягається 
ефективний розвиток страхової компанії незважаючи на зміну зовнішніх та 
внутрішніх факторів функціонування економіки. 

Фінансова стійкість страхової компанії знаходиться під впливом 
внутрішніх та зовнішніх факторів. Особливу увагу менеджмент компанії має 
приділити управлінню внутрішніми факторами, адже змоги здійснювати вплив 
на зовнішні фактори керівництво підприємства практично не має. Чим більше 
факторів підприємство врахує в процесі своєї діяльності, тим вищий рівень 

фінансової стійкості можливо буде досягти. 
Таким чином, достатній рівень фінансової стійкості страхової компанії, як 

і всіх суб’єктів господарювання, забезпечує поступальний розвиток економіки 
країни і стабільність фінансового ринку. При цьому важливо не тільки володіти 
інформацією про поточний фінансовий стан страховиків, але й мати уявлення 

про ступінь їх потенційної нараженості на ризики і фінансову стійкість 
страхових компаній в майбутньому. 
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АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто різні  підходи до визначення фінансового результату в 

міжнародній практиці, охарактеризовано методи визначення прибутку, 

визначено етапи заповнення Звіту про прибутки та збитки з відображенням 

витрат за функціональним призначенням, а також запропоновано адаптацію 

зарубіжного досвіду формування та використання прибутку підприємства. 

Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком підприємства, 

оподаткування прибутку, обліковий прибуток, розподілений прибуток. 

У сучасній економічній думці прибуток розглядається в нерозривній 

єдності з доходами і витратами, які його формують. Існує значна кількість 

визначень, трактувань і поглядів на ці критичні, з позицій дослідження 

господарської діяльності підприємств, поняття. З огляду на значущість понять 

«прибуток», «доходи» та «витрати», доцільно провести етимологічне 

дослідження слів та розглянути еволюцію понять, які в них вкладалися. 

Слово «прибуток» походить від дієслова «прибувати», збільшуватися 

кількісно. Англійське слово «Income» походить від давньоанглійського 

«incuman» – притік, прибування. В ієрогліфічному написанні далекосхідних 

країн прибуток, зазвичай, позначається знаками, найпоширеніше значення яких 

є «вигода», «правильність», «задоволеність». Виходячи з того, що мова є 

«живим» інструментом формалізації дійсності, можна дійти висновку, що різні 

народи терміном прибуток позначали різні поняття. Але для цих понять 

помітна одна спільна риса – включення до сфери розуміння терміну «прибутку» 

поняття корисності. 

Походження прибутку у динамічній економіці зазвичай пов'язують з 

працями відомого економіста; І. Шумпетера, який у якості такого вказував на 
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"послідовне введення в економічний процес технічних, комерційно: і 

організаційних інновації. При цьому нововведення розглядалися у вкрай 

широкому сенсі, включаючи технічні новації всіх видів, зміни в комерційній і. 

фінансової діяльності (у тому числі знаходження нових: розширення старих 

ринків, вишукування нові джерел постачання і ресурсів), всі поліпшення в 

організації виробництва, збуту і т.п. 

Так, згідно з податковим законодавством Німеччини прибуток юридичних 

осіб для цілей оподаткування корпоративними і промисловим податками 

розраховується за наступною схемою: вартість майна підприємства на кінець 

року мінус вартість майна підприємства на початок року одно різниця у 

вартості чистих активів плюс відшкодування (вилучення з прибутку) мінус нові 

внески власників компанії одно прибуток господарського року мінус не 

обкладаються податком доходи плюс виробничі витрати, не віднімаються при 

оподаткуванні прибутку одно оподатковувана прибуток. 

Слід зазначити, що труднощі чіткого визначення складу прибутку з 

бухгалтерської точки зору пов'язані з розподілом прибутку між учасниками 

господарських операцій (дирекцією, адміністрацією, акціонерами, найманими 

працівниками). Межі прибутку визначаються способами її використання. Дані 

балансу відображають ту величину накопичень, яку підприємство готове 

надати для розподілу між державою та акціонерами, а також витрачаються на 

створення резервів, на додаткові інвестиції. 

Наприклад, у статті «витрати на утримання персоналу» відображається 

загальний обсяг зарплати та відрахувань в соціальні фонди. При цьому 

винагорода керівництву акціонерної компанії може включати в себе частину 

прибутку, яка, тим не менш, проходить за статтею витрат. У західних країнах 

подібне явище називається «прихованим розподілом прибутку». 

На величину балансового прибутку значний вплив робить сума резервів, 

сформованих до оподаткування прибутку. Вони являють собою статті пасиву 

балансу, утворені у зв'язку із зобов'язаннями, можливими збитками або 

витратами, але не пов'язані з будь - якими конкретними термінами або 
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розмірами платежу. Такі резерви можуть створюватися, наприклад, за наявності 

сумнівних боргів, загрози виникнення втрат через ненадійних операцій, 

майбутнього судового процесу або навіть податкової перевірки [5,с. 175]. 

Фальсифікація або завищення резервних фондів, а так само завищення 

амортизаційних відрахувань є типовими способами заниження прибутку для 

великих компаній. Це особливо характерно для країн з «континентальної» 

системою бухгалтерського обліку (Німеччини, Франції). З метою применшення 

приросту активів використовується відображення фіктивних зобов'язань по 

платежах у формі фіктивних або завищених прибуткових рахунків фіктивної 

позики. 

Розглянуті методи застосовуються, зокрема, в США, Німеччині, Франції. Їх 

основна ідея полягає в тому, що доходи платника податку визначаються на 

основі його витрат. Витрати у свою чергу діляться на кілька основних груп: 

придбання активів (майна), накопичення, погашення боргів, поточні (особисті) 

витрати. 

Так, при застосуванні методу «розрахунку приросту майна» податкові 

органи виходять із того, що збільшення стан платника податків за певний 

період часу може статися тільки за рахунок підлягають обкладенню доходів, за 

які сплачено податки, прихованих від оподаткування сум і разових грошових 

надходжень, наприклад, отриманого спадщини. 

Метод аналізу власного капіталу і його модифікації рекомендується 

використовувати при незадовільному стані бухгалтерських книг і документів 

або їх відсутності, а також за наявності підстав вважати, що вони 

недостовірні. Бухгалтерські книги та записи можуть не відображати всіх 

операцій платника податку, особливо пов'язаних з одержанням доходів 

(торгової виручки, дивідендів, комісійних та ін.) Ці документи можуть бути 

повними у тому сенсі, що вони відображають всі операції, але статті доходів у 

них можуть бути приховані, замасковані, неправильно 

розподілені. Застосування даних методів також доцільно в тому випадку, якщо 

протягом всього періоду, що перевіряється спостерігалися значні зміни активів 

і пасивів платника податків. 
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Метод аналізу власного капіталу дозволяє визначити суму 

оподатковуваного доходу підприємства при будь-якому ефективному 

способі ведення та контролю бухгалтерського обліку (касовий, нарахувань, 

комбінований). Застосовуваний спосіб обліку лише впливає на включення в 

розрахунок одних показників і виключення інших. 

Оскільки зміна вартості чистого капіталу підприємства визначається 

зіставленням цієї величини за певний період, дуже важливо встановити суму 

початкової вартості капіталу, виходячи з якої буде проводитися відлік її 

приросту. Основні зусилля податкових органів направлені на те, щоб отримати 

всі дані про активи та пасиви платника податків у певній «початковій 

точці». Це пов'язано з наступним обставиною. У відповідності з дією 

наступності (ідентичності початкового і заключного балансу), якщо кінцева 

вартості майна платника податку у даному періоді буде занижена, це призведе 

до завищення чистого приросту вартості його майна у наступному періоді, і 

навпаки. Повнота і точність відповідної інформації є, таким чином, одним з 

основних факторів, що визначає ефективність даного методу. 

Проведене дослідження особливостей обліку в міжнародній практиці 

показало, що основними підходами до визначення фінансового результату 

суб’єктів господарювання є британо-американський (англо-американський) та 

континентальний (французько-німецький) [6]. 

Англо-американський підхід ґрунтується на постулатах визначення 

фінансового результату відповідно до основних функцій діяльності суб’єкта 

господарювання, до яких належать виробництво, реалізація та управління. 

Методика визначення фінансового результату вітчизняними підприємствами 

суттєво відрізняється від наведених характеристик, спільним можна виділити 

лише порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності в 

частині виокремлення господарських процесів: постачання, виробництво та 

реалізація, певною мірою аналогічних функціям діяльності зарубіжних 

суб’єктів господарювання - виробництво, реалізація та управління [5, c.175]. 
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Відповідно до французького підходу фінансовий результат визначають в 

розрізі видів діяльності: 

- експлуатаційний (результат від основної діяльності, яка передбачена 

статутом суб’єкта господарювання і включає виробничу, транспортну, 

постачальницько-збутову) - визначається як різниця між виручкою від реалізації 

продукції та витратами на її виготовлення; 

- фінансовий - результат від здійснення фінансової участі в діяльності 

інших суб’єктів господарювання, випуску акцій; 

- надзвичайний - характеризується наявністю довготривалих господарських 

операцій, пов’язаних з реалізацією необоротних  активів, орендного права             

[1, с.245-246]. 

Досить подібним французько-німецькому є підхід і в Україні, де 

фінансовий результат визначається відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»  в розрізі видів діяльності - операційної, інвестиційної 

та фінансової. 

Відповідність визначення фінансового результату вище наведеним 

підходам наведено на рисунку 1. 

Принципи визначення фінансових результатів реалізуються за допомогою 

методів розрахунку. В міжнародній практиці поширеними методами розрахунку 

фінансових результатів підприємства є: 

- метод «витрати-випуск», який базується на постулатах моделі 

В.Леонтьєва і полягає у визначенні взаємозв’язку між витратами та випуском 

готової продукції ; 

- визначення фінансового результату шляхом порівняння вартості чистих 

активів на початок та кінець звітного періоду; 

- балансовий метод - за якого активи мають дорівнювати сумі власного 

капіталу та зобов’язань. 
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Рисунок 1- Підходи визначення фінансового результату в 

міжнародній практиці 

Відповідно до методів визначення прибутку, у кожній країні в Плані 

рахунків передбачається певна модель його обліку з урахуванням структурних 

розділів фінансових звітів. Сутність та узагальнену характеристику цих методів 

наведено в таблиці 1. 

Найбільш поширеним методом визначення прибутку є «витрати-випуск», 

особливостями якого є:  

- отримання достовірного  розрахунку новоствореної вартості за даними 

фінансового обліку;  

- за даними фінансового обліку розробляється матриця «витрати-випуск», 

на основі якої визначається новостворена вартість продукції; 

- прибуток підприємства обчислюється без визначення фактичної 

собівартості виготовленої та реалізованої продукції.  

Застосування цього методу надає можливість оперативного отримання 

інформації про витрати та виготовлену продукцію, зниження трудомісткості 

проведення розрахунків та посилення внутрішнього контролю. 
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Дана методика застосовується і в Україні. На підприємствах відповідно до 

положень нормативно-правових актів фінансовий результат визначається 

шляхом порівняння доходів та витрат господарської діяльності.  

Таблиця 1 - Характеристика методів визначення прибутку діяльності 
Вид обліку Клас Плану рахунків Метод розрахунку 

прибутку 
Звітність 

Фінансовий 

«Запаси», «Капітал», 
«Довгострокові 
зобов’язання» 

Результат = Активи – 
Капітал –
Зобов’язання; 

Баланс  
«Поточні зобов’язання», 
«Забезпечення» 

Зміна вартості чистих 
активів на початок та 
кінець звітного 
періоду  

«Витрати за елементами», 
«Витрати за видами діяльно-
сті» (Франція); «Витрати за 
функціями підприємства» 
(Великобританія, США); 
«Доходи» (за функ-ціями 
діяльності підприємства) 

Результат = Доходи -  
Витрати  

Звіт про прибутки 
і збитки (Звіт про 
фінансові 
результати) 

Управлінський 

«Аналітичний фінансовий 
результат», «Фінансовий 
результат за центрами 
відповідальності» 

Визначення 
фінансового 
результату відповідно 
до мети аналізу 
діяльності  

Форми 
внутрішньої 
фінансової 
звітності (за 
даними управлінь-
ського обліку)  

 

В зарубіжних країнах методика розрахунку фінансових результатів 

(прибутку) визначається особливостями нормативно-правового регулювання 

кожної країни. Так, у Франції визначення прибутку суб’єктів господарювання 

відбувається за даними фінансового обліку наступними способами [2, с. 155]: 

- лінійним - шляхом порівняння обсягу випуску продукції із минулими 

витратами та відображення нової створеної вартості загальною сумою із 

наступною її деталізацією; 

- шляхом побудови рахунку обліку з відображенням витрат за дебетом 

рахунку та відображення випуску продукції за кредитом. 

В Китаї прибуток визначається шляхом бухгалтерських розрахунків з 

дотриманням наступних умов [2, с. 145]: 
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- витрати підприємства наводяться відповідно до отриманого прибутку та 

розподіляються між періодами (за квартал, за півріччя) на основі їх 

накопичення; 

- підставою для визнання прибутку є підтверджуючі операції з реалізації 

продукції; 

- оцінка активів і визнання прибутку здійснюється на основі первісної 

вартості.  

Переважаючою в міжнародній практиці є англо-американська форма. Вона 

використовується американськими, англійськими, канадськими і японськими 

підприємствами. У Німеччині та Франції підприємства використовують 

франко-німецьку модель форми звіту. Основні характеристики зазначених 

форм звіту наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 -  Основні характеристики моделей Звіту про прибутки та 

збитки 
Назва моделі Підхід Характеристика основних складових 

Бр
ит
ан
о-
ам
ер
ик
ан
сь
ка

 
(а
нг
ло

-а
ме
ри
ка
нс
ьк
а)

 
мо

де
ль

 
 

1. Концепція 
реалізованої 
продукції 

- показник реалізованої продукції містить 
реалізацію в кредит; 

- реалізована продукція відрізняється від виручки 
від реалізації, бо до її складу входять лише 
продажі, суми оплати за які  надійшли в касу 

підприємства 

2. Класифікація 
витрат за функціями 

- витрати на виготовлення реалізованої продукції; 
- витрати на маркетинг; 

- адміністративні витрати; 
- інші витрати; 

- податки 

К
он
ти
не
нт
ал
ьн
а 

(ф
ра
нк
о-
ні
ме
ць
ка

) 
мо

де
ль

 

1. Концепція 
виробництва 

- в якості показника береться загальна продукція 
(реалізована, зберігається на складах та 

іммобілізована) за звітний період 

2. Класифікація 
витрат за 

походженням 

- валова додана вартість; 
- валовий експлуатаційний прибуток; 

- експлуатаційний прибуток; 
- поточний прибуток. 

 
Виходячи з наведених характеристик, перевагою англо-американської 

моделі є можливість здійснення аналітиками оцінки управління витратами за 

функціями, порівнюючи понесені витрати з сумою доходів від реалізованої 
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продукції. Використання франко-німецької надає можливість вивчати 

споживання за надходженням, порівнюючи витрати із загальним об’ємом 

продукції. Франко-німецька модель є складнішою, ніж англо-американська, але 

з точки зору практики, використовуючи франко-німецьку модель, можна 

розкрити більше економічних показників, наприклад, додану вартість.  

В Росії та Німеччині надають перевагу складанню Звіту про прибутки та 

збитки за формою, в якій витрати відображають за характером витрат, які 

характеризують виробництво. Підставою його складання є не тільки обсяг 

продажів, але і об’єм виробництва і споживання товарно-матеріальних запасів, 

використаних для збільшення капіталу компанії. При заповненні звіту витрати 

класифікуються за видами, незалежно від місця їх виникнення.  

Законодавством Португалії затверджено горизонтальну форму заповнення 

Звіту про прибутки і збитки. Звіт складається з двох колонок: витрати і збитки 

(ліворуч) і доходи (праворуч), де показники наводять з детальною 

розшифровкою статей.  

У Франції Звіт про прибутки і збитки складають як у вертикальній, так і в 

горизонтальній формі і відображають витрати в залежності від їх природи. Не 

прийнято групувати витрати за їх функціональним призначенням. Доходи від 

реалізації продукції (послуг) і фінансові результати відображають таким чином, 

щоб зробити можливим розрахунок валової величини доданої вартості та 

величини фінансового результату від операційної діяльності для визначення 

коштів, отриманих від операційної діяльності. На рахунках реалізації та 

фінансових результатів відображається інформація про рух доходів і витрат за 

звітний період, що разом з рахунком прибутків (збитків) показує прибуток 

(збиток), що формується в результаті діяльності.  

Таким чином, звіт про фінансові результати має різні форми, що 

відрізняються методикою складання, складовими основних показників, які 

дозволяють визначати вид, величину і джерела формування результату 

діяльності на основі перерахування доходів і витрат. Це дає можливість 

відображати прибуток (збиток) в абсолютних величинах, аналізувати складові 
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фінансових результатів, визначати фактори впливу формування показників. 

Враховуючи різноманітність підходів та форм звіту, кожне підприємство може 

вибрати форму складання звіту, виходячи із законодавства країни, потреб 

аналітичних служб в інформаційній базі, розрахунків, необхідних для 

прийняття управлінських рішень.  

В ході аналізу щодо підходів до визначення прибутку та його 

відображення у формах фінансової звітності в міжнародній практиці 

встановлено, що визначення фінансового результату в Україні відповідає 

підходу заповнення звіту про фінансові результати за характером витрат та 

французькій моделі, що передбачає визначення результатів діяльності у розрізі 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності з метою забезпечення 

користувачів інформацією за видами діяльності для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

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. 

Нестабільність в економічній та соціальній сферах національного розвитку 

останнім часом посилює роль страхової діяльності в забезпеченні фінансової 

безпеки окремих регіонів і держави в цілому, сталого розвитку економіки, 

підвищенні добробуту населення. Формування ефективних орієнтирів 

страхування уможливлює захист інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання страхових випадків, пом’якшує вплив техногенних, природних та 

інших видів ризику. Разом з тим рівень розвитку страхового ринку в Україні 

уповільнився. 

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. 

Страхування як економічна категорія – це система економічних відносин, 

пов’язана з процесом формування спеціальних цільових фондів коштів 
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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). 

Розробка стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку України 

потребує ґрунтовного та комплексного дослідження показників його 

функціонування, сучасного стану державного регулювання, законодавчої бази, 

вивчення зарубіжного досвіду та з’ясування недоліків, які належить усунути в 

прогнозованому періоді. З’ясуймо сучасні особливості функціонування і 

розвитку світового та національного страхових ринків, і нерозв’язані питання в 

галузі страхування, та фактори, що зумовлюють цілеспрямований вплив 

державних органів влади на страхування як засобу захисту бізнесу і добробуту 

населення України. 

Насамперед, зазначимо, що діяльність страхового бізнесу в сучасному світі 

багатогранна і неоднозначна. В умовах розвитку ринкової економіки 

збільшуються ризики втрати майна і прибутку, що породжує попит на послуги 

страхових компаній. Національні страхові компанії нарощуючи форми й обсяги 
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страхової діяльності у все більшій мірі здійснюють операції перестрахування, 

тобто вступають у взаємовідносини як всередині країни, так і за її межами. Це 

спричиняє формування світового страхового ринку. 

Для аналізу тенденцій розвитку світового страхового ринку необхідно 

виділити два основних сегменти: страхування життя (life) та інші види 

страхування (Non-life). Потреба такої сегментації ринку зумовлена тим, що 

кожному з цих сегментів властиві свої закономірності та тенденції розвитку. 

Обсяг премій зі страхування життя та іншого страхування, ніж страхування 

життя, у 2004–2016 рр. характеризувався такими даними (табл.1). 

Таблиця  1- Розмір премій зі страхування у світі, млн дол. США[7] 
   Частка  Частка  

 

Рік  Страхування Non-life Non-life страхування Усього  

 життя страхування, страхування життя, %  

   
 

   %    
 

2004  1536122 58,48 1090775 41,52 2626898  

    

        

2005  1445776 59,85 969945 40,15 2415720  

    

        

2006  1672514 56,88 1268157 43,12 2940670  

    

        

2007  1973730 57,62 1452011 42,39 3425714  

    

        

2008  2003557 58,14 1442258 41,86 3445815  

    

        

2009  2125791 57,85 1549100 42,15 3674892  

   
 

       
 

2010  2441823 59,16 1685762 40,84 4127586  

   
 

       
 

2011  2438966 57,81 1780013 42,19 4218979  

   
 

       
 

2012  2359346 57,52 1742312 42,48 4101658  

   
 

       
 

2013  2520072 58,08 1818893 41,92 4338964  

   
 

       
 

2014  2627168 57,15 1969519 42,85 4596687  

   
 

       
 

2015  2620864 56,8 1991650 43,2 4612514  

   
 

       
 

2016  2008091 56,2 2032850 43,8 4040941  

   
 

       
 

 
У цілому за 2004–2016 рр. загальний обсяг зібраних у світі страхових 

премій  зріс  на  53,82 %,  у  тому  числі  по  страхуванню  іншому,  ніж 

страхування життя, – 86,37 %, а страхуванню життя – 30,72 %. При цьому за 

період, що аналізується, співвідношення цих груп страхування у загальному 
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обсязі зібраних премій практично не змінилося. Від’ємна динаміка страхових 

премій в цілому спостерігалася в 2004, 2012 та 2016 рр. Премій зі страхування 

життя менше, ніж у попередньому році, збиралося в 2005, 2012та 2016 рр., а зі 

страхування іншого, ніж страхування життя – у 2005 р. 

Крім того, протягом останніх десяти років частка страхування життя має 

тенденцію до зменшення, але в 2010 р. вона різко збільшилася на 1,1 в.п. (далі – 

відсоткові пункти) і склала 59,16 %. У 2011–2012 рр. премії зі страхування 

життя скоротилися на 1,53 в.п. та 0,29 в.п. відповідно. 

Скорочення обсягу премій в індустріальних країнах стало в наслідок 

негативних результатів зі страхування операцій, які пов’язані з ринком акцій. 

Фінансова криза та стрімкий спад економіки дуже сильно вплинули на 

продажі продуктів unit-linked. Особливо, це стосується одноразових премій,що, 

у свою чергу, спричинило значне падіння сукупних премій у Великій Британії, 

Італії, Франції та Ірландії, де такі продукти є значними та поширеними. Ринки з 

високою часткою регулярних премій, наприклад ринок Німеччини, виявилися 

найбільш життєздатними. Спад продажів змінних ануїтетів у США призвів до 

скорочення преміального доходу на 3,8 %. У2013 р. скорочення валових премій 

зі страхування життя уповільнилося і темп приросту склав 3,32 %. Продовж 

2014–2016 рр. відбулося скорочення обсягів страхових премій зі страхування 

життя. Що стосується валових премій «Non-life» страхування, то їх рівень 

знизився. У 2014 р. спостерігається протилежна динаміка. 

Незважаючи на зниження премій зі страхування життя в нових 

індустріальних економіках Азії, в Японії вони збільшилися на 9,6 %, в 

Австралії – на 18%, що було зумовлено фіскальними пільгами і тим, що у цих 

країнах фінансовий рік закінчується в червні. 

На ринках, що розвиваються (табл. 2), премії зі страхування життя 

збільшилися у 2016 р. порівняно з 2004-м, коли зростання становило 6,5 %. 

Збільшення премій продовжилося в Південній та Східній Азії (+8,7 %). У 

Центральній та Східній Європі премії відбулося зменшення обсягу страхових 

премій на 2,0%. У Латинській Америці та Карибському регіоні відбулося 

зростання обсягів страхових премій на 19,7% у 2014 р. 
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Крім того, пожвавлення на фондовому та кредитному ринках дозволило 

покращити капіталізацію страхових компаній у 2012 р., особливо це стосується 

компаній Non-life-страхування. Це також позитивно впливало на відновлення та 

підвищення платоспроможності страховиків. 

Таблиця 2 - Річні темпи приросту світових страхових премій у 2004–

2016 р., % [7] 
 

Ринок 
Life-страхування Non-life-страхування 

 

    
 

 2004 2016 2004 2016
 

     
 

Індустріально розвинутих країн -2,7 -0,2 5 1,1
 

     
 

Країн, що розвиваються 8 6,5 8,6 8,3
 

     
 

Всього у світі -1,8 -2,7 5,4 1,9
 

     
 

 

У 2011 р. премії з Non-life-страхування скоротилися на 0,8 %, що було 

зумовлено уповільненням розвитку економіки в США. Така сама ситуація була 

характерна для всіх індустріальних країн, крім азійських. На ринках, що 

розвиваються, премії зросли на 9,1 % у 2014 р. Ці ринки зазнали значно 

меншого впливу, ніж в індустріальних країнах, де економічний спад був 

набагато відчутнішим. Збитки від природних катастроф у США та Азії були 

великі та становили 53 млрд. дол. США. 

Розробка маркетингової стратегії страхової компанії – це процес створення 

і практичної реалізації генеральної програми її дій. Її мета – ефективне 

розміщення страхових продуктів для досягнення цільового ринку(рис. 1). 

У результаті розрахунку показників, які характеризують функціональні 

стратегії в матрицю ставиться значення -1; 0 або +1. Якщо показник має 

позитивне значення йому присвоюється +1, якщо показник має від’ємне 

значення, йому присвоюється -1; якщо значення показника дорівнює нулю, 

йому присвоюється 0. 

Маркетингова стратегія характеризується таким показниками, як 

конкурентна позиція (коефіцієнт співвідношення страхових послуг) та 

привабливість ринку (показник впровадження нових видів страхових послуг). 
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Рисунок 1 -Матриця для вибору маркетингової стратегії 

Основний результат дослідження полягає у вирішенні актуального 

науково-практичного завдання розробки теоретичних та практичних 

рекомендацій щодо формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового 

ринку України. 

Визначено процес формування стратегічних орієнтирів розвитку 

страхового ринку, які передбачають оцінку фактичного стану страхового ринку, 

аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення пріоритетних напрямів 

його розвитку, формування набору стратегічних орієнтирів ,розробку програм 

та планів реалізації стратегії розвитку страхового ринку ,визначення джерел   

фінансування,   нормативно-правове   забезпечення, інформаційне 

забезпечення, вибір критеріїв оцінки ефективності (механізм реалізації 

стратегії) та моніторинг. Кожен етап формування стратегічних орієнтирів 

розвитку страхового ринку передбачає коригування параметрів залежно від 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Це дозволяє більш обґрунтовано 

здійснити вибір сценарію розвитку та сформувати стратегічні орієнтири. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Сучасний етап функціонування економіки України 
характеризується наростанням кризового стану у фінансово-економічних 
умовах діяльності підприємств. Відомо, що головною метою бізнесу є 
примноження багатства власника через максимізацію прибутку, що визначає 
особливу актуальність проблем ефективного управління фінансовими 
ресурсами підприємства.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення сутності механізму 
управління фінансами підприємства як найважливішої складової забезпечення 
конкурентних переваг в процесі реалізації цілей підприємства та його 
економічного розвитку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сучасний стан підходів 
щодо управління фінансами та фінансового механізму в управлінні фінансами 
підприємства відображають праці І. Бланка, Л.Коваленко, М.Коробова, 
А.Поддєрьогіна, Р. Слав’юка, О.Терещенка та ін. Водночас вітчизняна наука і 
практика ще не набули достатнього досвіду управління фінансами підприємств, 

адекватного системі ринкового господарювання. В умовах посилення 
конкуренції, ускладнення системи зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин 
суб’єктів господарювання виникає необхідність у дослідженні ролі фінансового 
механізму в управлінні фінансами вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з ключових елементів 
ринкової економіки в сучасному світі є підприємство, оскільки саме на цьому 
рівні створюються необхідні суспільству товари, виявляються необхідні 
послуги. Підприємство, має можливість займатися будь-якою господарською 
діяльністю, як юридична особа, яка не заборонена законами і відповідає цілям 
створення даного підприємства, а також  які були передбачені в статуті 
підприємства. Кожне підприємство має свій власний капітал, залучений капітал 
розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку з власним найменуванням. 

Управління фінансами - це сукупність прийомів і методів впливу на об’єкт 
для досягнення певних результатів, спрямованих на збільшення фінансових 
ресурсів і забезпечення розвитку ефективного функціонування фінансової 
системи на всіх рівнях [1, с. 36]. 
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Основною метою управління фінансами або фінансового менеджменту є 

одержання максимальної вигоди від функціонування підприємства в інтересах 

його власників. 

Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно вирішити 

наступні завдання: 

- постійно підтримувати поточну платоспроможність (ліквідність) 

підприємства, тобто своєчасно виконувати поточні зобов’язання за рахунок 

оборотних активів; 

- прагнути зростання рентабельності власного капіталу, тобто збільшувати 

прибуток на кожну грошову одиницю вкладених засновниками коштів; 

- підтримувати платоспроможність в довгостроковому періоді, тобто 

виконувати зобов’язання перед інвесторами та кредиторами, які мають 

довгострокові вкладення в підприємства; 

- забезпечувати фінансовими ресурсами процеси розширеного відтворення. 

Система управління фінансами має одне з найважливіших значень для 

розвитку і функціонування в цілому економіки. Сформована в даний час 

вітчизняна система управління фінансами розвивалася в процесі реформ 

переходу від планово-централізованої економіки до ринкової. У першому 

випадку управління фінансами здійснюється за допомогою директивно-

адміністративних методів, що не є ефективною формою господарювання. 

Управління фінансами підприємств базується на об’єктивних та 

суб’єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та використанні 

закономірностей розподілу готового продукту і валового доходу підприємства.. 

Організація управління фінансами на підприємстві будується на наступних 

принципах: 

- економічна самостійність, 

- самофінансування, 

- матеріальна зацікавленість, 

- фінансова відповідальність, 

- контроль, включаючи внутрішній аудит, 

- резервування під фінансові ризики. 
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Управління фінансами підприємства передбачає вирішення наступних 

проблем, які є, по суті, цілями фінансової стратегії: ліквідність і 

платоспроможність підприємства, прибутковість і рентабельність його 

діяльності, матеріальна забезпеченість працівників і власників, а в умовах 

соціально-орієнтованої економіки – і соціальна забезпеченість [2, с.134]. 

Фінансове управління має свою систему функцій, які можна поділити на 

дві групи. Перша група функцій фінансової управлінської діяльності на 

підприємстві передбачає [3]: 

- розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства; 

- формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують чітке 

відслідковування внутрішньої і зовнішньої фінансової інформації та 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; 

- проведення комплексного аналізу різних аспектів фінансової діяльності 

підприємства; 

- здійснення фінансового планування діяльності підприємства за його 

основним напрямком; 

- розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських 

рішень; 

- здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих 

управлінських рішень. 

Друга група функцій фінансової управлінської діяльності на підприємстві 

передбачає [3]: 

- управління активами (оборотними, необоротними, оптимізація їх складу); 

- управління капіталом (власним капіталом, залученим капіталом, 

оптимізація структури капіталу); 

- управління інвестиціями (реальними та фінансовими інвестиціями); 

- управління грошовими потоками (грошові потоки від операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності); 
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- управління фінансовими ризиками (управління складом фінансових 

ризиків, управління профілактикою фінансових ризиків, управління 

страхуванням фінансових ризиків); 

- антикризове фінансове управління (управління відновленням фінансової 

стійкості, управління забезпеченням фінансової рівноваги, управління санацією 

підприємства). 

З метою забезпечення ефективної системи управління фінансами 

підприємств застосовується відповідний фінансовий механізм. 

Фінансовий механізм - це система управління фінансами підприємства 

через фінансові важелі за допомогою фінансових методів, призначена для 

організації взаємодії фінансових відносин, фондів грошових засобів і грошових 

потоків, а також для взаємозв’язку між майном підприємства (активами) і 

джерелами коштів (пасивами) з метою ефективного впливу на кінцеві 

результати, що встановлюються підприємством відповідно до вимог 

економічних законів, законодавчих і нормативних документів держави, 

положень фінансової науки. 

Фінансовий механізм складається з таких складових [4, с.14]: 

1. Фінансові відносин підприємства, які включають в себе взаємозв’язки 

підприємства з:  

- споживачами і постачальниками; 

- бюджетами всіх рівнів і позабюджетними фондами; 

- фондовими і грошовими ринками; 

- інвесторами; 

- страховими компаніями; 

- банками і небанківськими установами; 

- державними органами управління. 

2. Механізм залучення і утворення грошових ресурсів, що передбачає 

надходження від: 

- позареалізаційних операцій; 
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- надання робіт і послуг та реалізація продукції, виробленої 

підприємством; 

- проведення емісії цінних паперів; 

- спільне виробництво; 

- надання дотацій і субсидій; 

- залучення інвестицій, банківських кредитів та інших позикових джерел; 

- поліпшення використання як оборотних, так і необоротних активів. 

3. Механізм використання фінансових ресурсів, що направляє отримані 

доходи і надходження на: 

- погашення штрафів, пені, заборгованостей; 

- довгострокові і короткострокові вкладення; 

- соціальний розвиток підприємства; 

- утворення  амортизаційного і резервного фондів, поповнення фонду 

розвитку; 

- виконання невідкладних фінансових зобов’язань, в тому числі перед 

фондами, бюджетами, працівниками та постачальниками; 

- проведення фінансування відтворення основних фондів і дефіциту 

оборотних коштів; 

- а також матеріальне стимулювання виробництва та оплата праці. 

Оптимальна взаємодія вищевказаних фінансових відносин і механізмів 

досягається через такі категорії як: виручка від реалізації продукції, прибуток, 

витрати, оборотні кошти, безготівкові розрахунки, кредит, податки, різного 

роду стимули, пільги, нормативи відрахувань, санкції. 

Фінансовий механізм повинен найбільш повно описувати фінанси 

підприємства і ефективно реалізовувати його у своїх функціях та їх 

взаємозв’язку. 

 Таким чином, фінансовий механізм націлюється на досягнення 

підприємством високих кінцевих результатів, на збалансованість всіх планів, а 

також матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, на раціональне 

використання грошових коштів підприємств і держави. 
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Благополучний фінансовий стан підприємства - важлива умова його 

безперервного і ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно 

забезпечити постійну платоспроможність суб’єкта, високу ліквідність його 

балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання. 

Для ефективного управління підприємством та отримання максимального 

прибутку необхідне комплексне використання всіх важелів і фінансових 

методів як з позиції короткострокової, так і довгострокової перспектив. 

Сучасні фінансові механізми дозволяють оптимізувати оборотний капітал, 

рівномірно розподілити фінансову відповідальність між відділами, уникнути 

проблем із запасами, кредиторської та дебіторської заборгованістю, грамотно 

побудувати інвестиційно-інноваційну стратегію і аналізувати можливі джерела 

короткострокового і довгострокового фінансування, особливо в умовах 

фінансово-економічної нестабільності. 
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В статті визначено сутність та структуру фінансового потенціалу 

підприємства, визначено сутність фінансової стратегії та її взаємозв'язок з 

фінансовим потенціалом. Розглянуто особливості стратегії управління 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В умовах сьогодення важливою особливістю 

формування фінансового потенціалу вітчизняного підприємства  стає механізм 

адаптації його планів до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Саме 

тому важливого теоретичного та практичного значення набуває розробка 

стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств, як фактору, що  

відображає наявність та використання власних фінансових ресурсів 

підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності та 

особливостей впровадження стратегії управління фінансовим потенціалом 

підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання управління 

фінансовим потенціалом підприємств досілджували такі науковці, як: І. Бланк, 

Н. Гнип, В. Дикань, А. Коломнієць, В. Прохорова, П.Пузирьова, І. Токмакова, 

Т. Толстих та інші. Однак і сьогодні залишається недостатньо дослідженим 

питання формування та впровадження стратегії управління фінансовим 

потенціалом підприємства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення результатів 
досліджень з проблематики управління фінансовим потенціалом свідчить, що у 
зарубіжній та вітчизняні практиці акумульований значний досвід його оцінки. 
Однак цілісна загальноприйнята методологія такого оцінювання допоки 
відсутня. Це обумовлено кількома обставинами, найбільш суттєві серед яких 
наступні [6, с.50]. 

По-перше, фінансовий потенціал складне та багатопланове економічне 

явище, яке відноситься до різних рівнів ієрархії управління економікою і для 
кожного з цих рівнів має свою специфіку. Тому існує певна асиметрія у їх 
науково-методичному забезпеченні. Найбільш розробленою є теорія та 
методологія управління фінансовим потенціалом на рівні регіону. Тоді, як для 
фінансового управління підприємством методологічна база цієї проблематики 
значно скромніша. 

По-друге, як свідчать літературні джерела, у багатьох вітчизняних 
підприємств, особливо корпоративного сектору, є власні розробки з цього 
питання, однак вони не знаходять достатнього публічного висвітлення оскільки 
відносяться до об’єктів інтелектуальної власності цих підприємств. 

По-третє, фінансовий потенціал підприємства є домінантною складовою 
конкурентного потенціалу, інформація про який відноситься до комерційної 
таємниці й суворо охороняється [5, с.280]. 

Фінансовий потенціал підприємства відіграє значну роль у формуванні 
потенціалу підприємства: 

- впливає на виробничий потенціал з точки зору вільних фінансових 
ресурсів, достатності коштів на технологічні інновації; 

- впливає на управлінський потенціал через стабільний фінансовий стан 
для нарощування стратегічного потенціалу, забезпечення прибутковості та 
рентабельності бізнесу, реалізації ефективних господарських стратегій; 

- впливає на ринковий потенціал через фінансові можливості для 
здійснення маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, 

значної ринкової частки, низьких витрат на збут та доведення продукції до 
споживача [4]. 
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Фінансовий потенціал, як і інші складові економічного потенціалу має такі 

риси: 

- призначення (мета з якою формується потенціал); 

- динамічність (здатність до змін у процесі розвитку суб’єкта 

господарювання); 

- функціонування у системі; 

- взаємодія з іншими видами потенціалу підприємства. 

Основою формування фінансового потенціалу підприємства, як 

зазначалося вище, є фінансові ресурси, які з’являються на етапі створення 

підприємства. В то й же час фінансові ресурси не слід ототожнювати із 

грошовими коштами, адже вони є безпосередньо джерелами формування інших 

активів підприємства. 

У свою чергу, фінансові ресурси поділяються на власні, залучені та 

позичені і проявляються у вигляді капіталу підприємства. 

Власний капітал є власним джерелом. До його складу включають [3, c. 25]: 

- статутний капітал; 

- пайовий капітал; 

- додатково вкладений капітал; 

- резервний та інший додатковий капітал; 

- нерозподілений прибуток. 

Статутний капітал, у даному аспекті є основною складовою власного 

капіталу, а також основне джерело формування власних фінансових ресурсів 

підприємства.  

До складу залучених джерел включають різні види кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги, а також усі види поточних 

зобов’язань підприємства. У свою чергу, до позичених джерел фінансування 

відносять короткострокові та довгострокові кредити банків, а також інші 

довгострокові фінансові зобов’язання підприємства, що є безпосередньо 

пов’язані із залученням позикових коштів (окрім кредиту банку), на які 

нараховуються відсотки [2, c. 114]. 
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Дані джерела є необхідними при формуванні активів підприємства, а 
також при здійсненні виробничо-фінансової діяльності з метою отримання 
прибутку. 

Сутність фінансового потенціалу полягає насамперед не так у наявності 
фінансових ресурсів у конкретний проміжок часу, як у здатності підприємства 
формувати та відтворювати необхідні активи у повному обсязі з мінімальними 
витратами та у стислі терміни. 

Від рівня фінансового потенціалу безпосередньо залежить рівень 
конкурентоспроможності підприємства – здатності підприємства конкурувати 
на ринках з виробниками й продавцями аналогічних товарів за допомогою 
забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення зручних умов для 
покупців, споживачів. Зміцнення фінансового потенціалу підприємства можна 
досягти за рахунок впровадження інноваційних технологій та використання 
альтернативних джерел енергії, що в результаті дозволить знизити собівартість 
продукції та забезпечити максимізацію прибутку. 

Управління фінансовим потенціалом підприємства представляє собою 

складний поетапний процес, що передбачає прийняття управлінських рішень з 
метою оптимізації фінансових і грошових потоків, співвідношення витрат та 
результатів, а також збільшення позитивного фінансового результату 
відповідно до обраної стратегії. Управління фінансовим потенціалом 
здійснюється на основі визначення тактичних та стратегічних цілей, що 
полягають у збільшенні обсягів виробництва, мінімізації ризиків, забезпечення 
рентабельності діяльності, фінансової рівноваги, ліквідності та фінансової 
стійкості підприємства. 

Таким чином, рівень фінансового потенціалу підприємства визначається 
обсягом та якістю наявних фінансових ресурсів, що є необхідною умовою 
ведення господарської діяльності. Процес управління фінансовим потенціалом 
базується на фактичному фінансовому потенціалі та включає декілька етапів. 
До цих етапів можна віднести аналіз фінансового потенціалу, вироблення 

управлінських рішень та їх реалізація, порівняння планових та фактичних 
результатів. 
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Управління фінансовим потенціалом підприємства передбачає планування, 

організацію, контроль забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами для 

ведення виробничо-господарської діяльності з урахуванням стратегічних 

перспектив, а також забезпеченість власним капіталом в обсязі, необхідному 

для виконання умов ліквідності, фінансової стійкості та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Для підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом 

підприємства необхідно застосовувати ефективний інструмент перспективного 

управління фінансовою діяльністю підприємства, що підпорядковується 

реалізації цілей загального його розвитку в умовах істотних змін 

макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових 

процесів, кон’юнктури фінансового ринку та пов’язаної з цією невизначеністю 

- фінансової стратегії. 

Фінансова стратегія - один з найважливіших видів функціональних 

стратегій підприємства, який забезпечує всі основні напрями розвитку його 

фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування 

довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення, адекватного коригування напрямків формування та використання 

фінансових ресурсів при змінах умов зовнішнього середовища [1]. 

З урахуванням місця фінансової стратегії у стратегічному наборі 

підприємства виділяють сутнісні її характеристики [5, с.278]: 

- враховує і адекватно реагує на зміни зовнішніх умов фінансової 

діяльності підприємства; 

- забезпечує вибір найбільш ефективних напрямків досягнення фінансових 

цілей підприємства; 

- забезпечує охоплення всіх основних напрямків розвитку фінансової 

діяльності та фінансових відносин підприємства; 

- забезпечує адаптацію до змін умов зовнішнього середовища шляхом 

коригування напрямів формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства; 

- один із видів функціональної стратегії підприємства; 
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- формує специфічні фінансові цілі довгострокового розвитку 

підприємства; 

- найважливіша в системі функціональних стратегій підприємства. 

Сьогодні фінансова стратегія охоплює питання теорії і практики 

формування фінансів, їх планування, вирішує завдання, що забезпечують 

фінансову стійкість підприємства в ринкових умовах господарювання. 

 Отже, управління фінансовим потенціалом підприємства багато в чому 

залежить від правильності сформованої стратегії управління фінансовим 

потенціалом. Формування та реалізація стратегії управління фінансовим 

потенціалом, спрямованої на підтримку конкурентоспроможного фінансового 

потенціалу підприємства, ґрунтується на використанні механізмів та 

інструментів фінансового менеджменту. 
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У статті автором розглянуто питання розвитку місцевих бюджетів у 

контексті виконання ними соціальних видатків. Досліджено суть, особливості 

та класифікаційні ознаки соціальних видатків. Визначено, що соціалізація 

економіки є процесом, що спрямований на всі елементи економічної системи, 

наповнюючи їх соціальним змістом. 

Ключові слова: бюджет, видатки, соціальна сфера, соціалізація, місцеве 

самоврядування. 

Системні трансформаційні перетворення, що тривають в Україні, 

спричинили затяжний період фінансово-економічної нестабільності. Активні 

пошуки виходу із зазначеної ситуації привели до розуміння необхідності 

реформи фінансової системи, одним із напрямів якої проголошено 

децентралізацію управління державними фінансовими ресурсами, за умов якої 

на місцеві бюджети покладається завдання фінансування значної частини 

соціальних потреб населення. Відповідно посилюється увага до питань 

визначення потенціалу виконання соціальних видатків місцевих бюджетів з 

метою забезпечення належного рівня добробуту населення. 

Питанням розвитку місцевих бюджетів у контексті виконання ними 

соціальних видатків присвячені праці вітчизняних учених, як: Л. Баранник, 

Н. Велентейчик, Н. Винниченко, О. Воронкова, І. Грицюк, В. Зубріліна, 

Ю Каспрук, О. Кириленко, І. Когут, Т. Косова, В. Костовська, Л. Лисяк, 

А Лучка, С. Мацюра, Т. Мигович, А. Науменко, Ю. Остріщенко, Л. Панасюк, 

О. Пищуліна, К. Роменська, І. Руденко, Н. Собкова, Д. Третяк, В. Хорошун, 

І Чікіта, І. Чугунов, С. Юрій та інших. 

Економіка розвинутих країн вступила в епоху глобальної трансформації 
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суспільних відносин, що виявляється у посиленні соціальної спрямованості 

економічного розвитку. Зміни у суспільних відносинах пов’язують з 

усвідомленням нової парадигми суспільного прогресу розвитку людини, 

особистості з усім багатством її здібностей та потреб. За умов суспільних 

трансформацій відбувається природна зміна ціннісних орієнтирів. При цьому 

забезпечення подальшого прогресивного розвитку суспільства залежить від 

створення ефективного механізму соціалізації економіки [3]. 

Держава від початку покликана створити таку систему інститутів і так 

організувати їх діяльність, щоб забезпечити ефективне надання соціальних 

послуг. Унаслідок цього сформувалася позиція, за якою тільки ті органи 

управління, що перебувають у безпосередньому постійному контакті з 

відповідними споживачами суспільних послуг, спроможні створювати належні 

умови життя і забезпечувати соціально-економічну динаміку [3]. 

Розвиток економіки України впродовж останніх років відбувається за 

умов нової соціальної політики, головними елементами якої є процеси 

децентралізацїї, що обумовлюють перенесення основного тягаря соціальних 

витрат на регіональний та місцевий рівні. Погоджуємося з думкою Мацюри С.І. 

що саме на рівні місцевого самоврядування повинні бути розв’язані сучасні 

проблеми розвитку країни, такі, як фінансові, соціально-культурні і, звичайно, 

комунальні питання [4]. У таких умовах Україні з урахуванням курсу на 

децентралізацію державних фінансів та в світі задекларованих цінностей 

держави соціалізація економіки відбувається в площині місцевих бюджетів як 

цільова орієнтація економічного розвитку на всебічне забезпечення потреб 

людини. Трансформація місцевих бюджетів, їх завдань та функцій, є 

свідченням змін підходів до соціальної складової завдань держави [2; 13]. 

Осипенко С. О. визначає децентралізацію фінансових ресурсів як комплексне 

поняття, що, на відміну від існуючих підходів, охоплює процес розподілу 

повноважень між рівнями влади щодо формування фінансових ресурсів, надає 

можливість акумулювати та накопичувати такий обсяг фінансових ресурсів у 

місцевих бюджетах, який забезпечує зміцнення фінансової бази органів 

місцевого самоврядування [10, c. 9]. 
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Відповідно до Європейської хартії [6] місцеве самоврядування означає 

право і спроможність його органів у межах закону здійснювати регулювання та 

управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в 

інтересах місцевого населення. Це право здійснюється радами або зборами, 

члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, 

рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі 

органи. Це положення жодним чином не заважає використанню зборів 

громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, 

якщо це дозволяється законом. 

Відповідно до вітчизняного законодавства [12] місцеве самоврядування в 

Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення. 

Розбудова демократичної держави позначається на трактуванні суті 

місцевих бюджетів з погляду процесу прийняття бюджетних рішень та 

значущості для суспільного перерозподілу, що зумовлено необхідністю 

забезпечення максимальної реалізації інтересів та уподобань громадян. Основу 

процесу соціалізації становлять взаємовідносини між індивідом і суспільством. 

Суспільство відновляється і розвивається тоді, якщо воно задовольняє вимоги 

індивіда, а індивід, у свою чергу, буде розвиватися і перетворюватися в 

особистість при виконанні та прийнятті їм вимог, пропонованих йому 

суспільством. Соціалізація представляє процес, де людина при залученні до 

відповідних норм і цінностей у суспільстві може задовольнити власні потреби, 

узявши до уваги інтереси та потреби іншої людини, при чому ця здатність 

поширюється на всі форми її поведінки. 

Інтенсивність процесів соціалізації залежить від економічного базису 

суспільства на певному історичному періоді. Соціалізація економічного базису 

визначається як ланка загального процесу соціалізації, що «знаходить свій вияв 
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у становленні та розвитку тенденції, а згодом і закономірності, згідно з якою 

під впливом потреб виробника прискорюється процес засвоєння і використання 

основними суб’єктами господарювання у своїх інтересах специфічної системи 

знань, норм і цінностей, необхідних для успішного функціонування народного 

господарства, соціально-економічних відносин, суспільства в цілому». Згідно з 

іншими трактуванням соціалізація - це розвиток і посилення соціальної 

спрямованості у розвитку економічних систем, в умовах якого певна частина 

чистого грошового доходу використовується для задоволення соціально-

матеріальних та соціально-духовних потреб основного суб’єкта економіки - 

людини. Соціалізація економіки - не стільки процес, що відбувається «під 

впливом потреб виробництва», скільки процес трансформації економіки, яка 

відбувається під впливом суспільних змін. 

Таким чином, можна зробити узагальнення про те, що соціалізація 

економіки є процесом, що спрямований на всі елементи економічної системи 

(продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм), 

наповнюючи їх соціальним змістом [8, c. 134]. Під впливом соціалізації 

економіки, держава виступає головною системою управління суспільством та 

поступово перетворюється в орган подолання соціальних суперечностей 

шляхом врахування та координації інтересів різних груп населення. Однак в 

умовах нестабільності економіки для подальшого розвитку необхідне 

руйнування традиційних поглядів на співвідношення економічного і 

соціального аспектів розвитку, що зумовлює створення нової інституціональної 

системи в суспільстві. 

З Слід зазначити, що з-поміж соціальних індикаторів найважливішими є 

ті, що відображають стан розвитку суспільства як соціуму. Це, доходи 

населення, рівень бідності, соціальні стандарти й гарантії, видатки бюджету 

держави на соціальну сферу, їх динаміка. Інтегральним показником слід 

вважати індекс розвитку людського потенціалу ООН, в якому фокусуються 

результати багатьох напрямів руху суспільства. Починаючи із 1990-го 

Програма розвитку ООН друкує щорічні звіти про людський розвиток. Це 
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незалежне дослідження, яке містить альтернативний погляд на критичні 

питання розвитку людини та країн у світі. Для розрахунку індексу людського 

розвитку (IЛР) використовуються три основні показники: ВВП на душу 

населення, очікувана тривалість життя при народженні та рівень освіченості 

населення. 

У 2015 р. Україна за індексом людського розвитку посіла 81 місце із 

188 країн (у 2014 р. - 83, у 2010 р. - 69). Значення індексу дорівнює 0,747 і, за 

оцінками фахівців, все ж цей показник належить до категорії високого рівня 

людського розвитку: протягом 1990-2014 рр. значення ІЛР зросло із 0,705 до 

0,747 балів, або на 6%. Тобто, в середньому - на 0,024% за рік. За критеріями 

досліджуваного індексу, найкраща ситуація в нашій країні з освітою та 

грамотністю, значно гірші із станом здоров’я та тривалістю життя, а найгірші -з 

рівнем життя. 

Безперечно, не всі названі параметри навіть за умов прогресивних змін 

їхньої динаміки вказують на економічну стабільність/нестабільність. Цю 

проблему необхідно розглядати комплексно. Однак при дослідженні процесів 

соціалізації в Україні важливим є визначення стану вітчизняної економіки з 

огляду на її стабільність, для обґрунтування можливих інструментів і методів 

підвищення ефективності соціальних видатків місцевих бюджетів [9]. 

Одним із показників, що дозволяє охарактеризувати стан економіки 

держави, є динаміка ВВП З 2002 р. в Україні відбувалося зростання вартості 

реального обсягу ВВП. Динаміка (коливання темпів зростання) ВВП в Україні 

пов’язана, передусім, з негативним впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 

факторів. До внутрішніх чинників впливу на формування ВВП, перш за все, 

належать політичні, економічні та соціальні. У 2008 р. в Україні ще зберігалася 

започаткована в попередні роки тенденція економічного зростання та реального 

приросту ВВП. Однак підсумки 2009 р. засвідчили, що розвиток економіки 

України відкинуто на чотири роки назад - реальне падіння ВВП було одним з 

найвищих у світі та становило 34,87% у доларовому еквіваленті. За підсумками 

2010 р. зростання реального ВВП відбулося на 16,37 % проти падіння за 

попередній рік. 
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У 2014 р. приріст обсягу номінального ВВП у порівнянні з 2013 р. склав 
111,8 млрд грн, або 7,68%, у той самий час обсяг реального ВВП у 2014 р. впав 
на 51,5 млрд USD, або на 28,1%, відносні темпи падіння у 2015 р. 
пришвидшилися і склали 31,25%. Перепади, коли номінальний ВВП зростає, а 
реальний падає, відбувається під час інфляції в зв’язку з ростом цін на товари 
та послуги з одночасним скорочення обсягів виробництва, споживання 
(надання) цих товарів (послуг). У підсумку скорочується купівельна 

спроможність населення та падіння рівня життя. У таких умовах, за відсутності 
реального державного регулювання макроекономічних процесів, відбувається 
стрімке, непередбачуване зростання індексу цін виробників промислової 
продукції та індексу споживчих цін. 

Коливання вказаних індексів також є підтвердженням нестабільності 

вітчизняної економіки. Для характеристики нестабільності економіки мають 
значення також характеристики соціальних параметрів життя населення. По-
перше, це рівень їх доходів, по-друге, соціальні стандарти, гарантовані 
державою.  

Таким чином, спостерігається взаємозалежність нестабільних процесів 
макроекономічного розвитку та їх негативного впливу на фінансову 
стабільність держави, і навпаки. Унаслідок цього реальність наданих 
суспільних благ знижується і загострюються ознаки фінансової нестабільності 

держави. 
На основі встановлених фактів можна виокремити фінансові пріоритети у 

розбудові соціальної держави: 
- створення умов для самостійного забезпечення людиною належного 

рівня індивідуального добробуту для себе та членів своєї сім’ї шляхом 
гарантування доступності загальної та професійної освіти, медичного 
обслуговування, сприяння вияву приватної ініціативи через стимулювання 
малого бізнесу, полегшення доступу підприємців до фінансових ресурсів тощо; 

- розвиток системи соціального захисту непрацездатних осіб відповідно 
до сформованих у країні соціальних стандартів; 

- розвиток системи соціальної підтримки громадян у випадку реалізації 
соціальних ризиків (соціальних допомог, субсидій, пільг та ін.). 
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Реалізація окреслених пріоритетів розвитку соціальної держави зумовлює 

формування соціальних видатків, які в умовах децентралізації державних 

фінансових ресурсів, заявленої в Україні, в своїй більшості покладені на місцеві 

бюджети. Місцеві фінанси є системою мобілізації, акумуляції та використання 

вартостей у грошовій формі, які надходять від населення відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, підприємств, держави і 

використовуються для забезпечення економічного розвитку відповідної 

території та забезпечення задоволення соціально-культурних потреб її 

населення за рахунок розмежування економічного і соціального прояву 

фінансів. 

З проголошенням у 1991 р. незалежності України змінилися підходи до 

використання економічних категорій, понять, важелів, інструментів, форм і 

методів управління. Закон України «Про бюджетну систему України» визначив 

нову структуру бюджетної системи незалежної української держави [11]. 

Бюджетний устрій України ґрунтувався на нових принципах, зокрема, повноти 

та єдності, що входять до бюджетної системи держави. 

З прийняттям у 2001 р. Верховною Радою України Бюджетного кодексу 

України бюджетна система набула подальшого розвитку й нової якості. 

Положення Бюджетного кодексу України започаткували новий етап у розвитку 

місцевих бюджетів, створили умови для підвищення ролі місцевих бюджетів у 

бюджетній системі України [1]. 

Виходячи зі змісту та функцій місцевих бюджетів в Україні можна 

стверджувати, що для вітчизняних реалій сутність соціалізації через виконання 

видатків полягає у визначенні пріоритетів фінансування потреб стимулювання 

економічного розвитку регіонів через механізм реалізації бюджетної політики 

держави у напрямі пошуку інструментів активізації внутрішніх ресурсів регіону 

для досягнення високої якості життя населення. 

Важливим аспектом розкриття сутності видатків місцевих бюджетів 

соціального призначення є виокремлення певних ознак їхньої класифікації. 

Зауважимо, що у сучасній вітчизняній літературі наявна значна кількість 
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підходів до розмежування видатків бюджетів - вони поділяються за роллю і 

місцем у виробництві ВВП; за роллю у відтворювальних процесах; рівнями 

бюджетної системи; функціональним призначенням тощо. Більшість цих ознак 

класифікації можна застосувати і до розмежування видатків місцевих бюджетів 

соціального призначення. Наприклад, за роллю у виробництві ВВП їх 

розподіляють на дві групи: видатки, пов’язані з розвитком сфери 

нематеріального виробництва (сфери послуг) та видатки, задіяні тільки у 

процесі розподілу й використання ВВП. Перша група видатків об’єднує 

видатки на галузі соціальної сфери (освіту, охорону здоров’я, культуру), які 

надають послуги нематеріального характеру, призначені для колективного 

(суспільного) споживання. 

Складовими другої групи є видатки на реалізацію заходів соціального 

захисту населення - фінансування соціальних допомог, житлових субсидій та 

інших трансфертів, матеріальну підтримку малозабезпечених сімей, сімей з 

дітьми тощо. 

За роллю у відтворювальних процесах видатки місцевих бюджетів 

соціального призначення поділяють на поточні та капітальні (видатки 

розвитку). До поточних зараховують видатки соціального призначення, 

спрямовані на утримання мережі закладів соціальної сфери, здійснення 

поточних соціальних трансфертів, тобто на забезпечення простого відтворення. 

Натомість видатки розвитку полягають у фінансуванні інвестицій та 

інноваційної діяльності (будівництво та реконструкція закладів соціальної 

сфери і соціального забезпечення, зміцнення матеріальної бази тощо), тобто 

спрямовані на розширене відтворення. 

Залежно від повноти надання послуги та її наближення до споживачів 

видатки місцевих бюджетів соціального призначення поділяють на такі групи: 

- видатки на фінансування бюджетних установ та реалізацію заходів, які 

забезпечують надання першочергових суспільних послуг, гарантованих 

державою з максимальним наближенням до споживачів. До цієї групи 

зараховують видатки соціального призначення з бюджетів територіальних 
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громад: видатки на заклади соціальної сфери локального рівня (позашкільна та 

дошкільна освіта; дільничні лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, міські, 

сільські та селищні заклади культури), на реалізацію місцевих програм 

соціального захисту населення, а також у сфері інтелектуального, духовно-

культурного та фізичного розвитку; 

- видатки на фінансування бюджетних установ та реалізацію заходів, які 

забезпечують надання основних суспільних послуг, гарантованих для усіх 

громадян країни. До них доцільно зараховувати видатки з районних бюджетів і 

бюджетів міст республіканського й обласного значення: видатки на 

забезпечення діяльності закладів соціальної сфери районного і міського 

значення (загальна середня освіта, лікарні широкого профілю, пологові 

будинки, музеї, театри та інші заклади культури), а також фінансування 

державних програм соціального захисту різних категорій громадян та інші 

видатки; 

- видатки на фінансування бюджетних установ та реалізацію заходів, які 

забезпечують гарантовані державою суспільні послуги для окремих категорій 

громадян, або фінансування соціальних програм, потреба в яких існує у всіх 

регіонах країни. До них зараховують видатки з обласних і республіканського 

бюджетів: на забезпечення діяльності закладів соціальної сфери обласного і 

республіканського рівня (спеціалізовані школи для дітей окремих категорій; 

спеціалізовані обласні лікарні; заклади культури обласного чи 

республіканського значення); державні програми соціального захисту інвалідів 

та інших пільгових категорій громадян, а також обласні і республіканські 

програми інтелектуального, духовно-культурного та фізичного розвитку. 

Крім наведених ознак класифікації, видатки місцевих бюджетів 

соціального спрямування можуть бути розмежовані за функціональним, 

відомчим або програмним призначенням, за видами, характером проведення і 

списання та іншими критеріями. 

Відповідно до характеру потреб, на задоволення яких спрямовуються 

кошти, видатки місцевих бюджетів соціального призначення доцільно 

розмежовувати на дві групи, а саме: 
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- видатки бюджетів на задоволення первинних фізіологічних потреб 

людини та потреби в безпеці (забезпечення основ життєдіяльності). До цієї 

групи доцільно зараховувати видатки на охорону здоров’я, соціальне 

забезпечення, житлово-комунальне господарство. Вони призначені для 

гарантування безпеки життєдіяльності самого індивіда (охорона здоров’я) і 

створення безпечних умов його проживання (житлове і житлово-комунальне 

господарство); 

- видатки бюджетів на забезпечення інтелектуальних і духовно-

культурних потреб (просвітницькі видатки), які призначені для задоволення 

вторинних потреб людини (у визнанні та самореалізації). До цієї групи 

доцільно зараховувати видатки на освіту, фізичний та духовно-культурний 

розвиток, які призначені для задоволення інтелектуальних та духовно-

культурних потреб індивіда [5, c. 59]. 

Теоретичним відображенням джерел забезпечення розвитку країн із 

соціальною орієнтацією є «потенціал соціалізації» економіки, що як такий слід 

сприймати як можливості держави щодо забезпечення й підтримання через 

суспільні інститути такого рівня виробництва, розподілу, перерозподілу й 

споживання матеріальних і духовних благ, який би забезпечував відтворення 

працездатності і життєздатності членів суспільства на рівні цивілізаційних 

стандартів як залежно, так і незалежно від трудового внеску та інших чинників. 

Регіони все більшою мірою перетворюються на центри забезпечення соціальної 

динаміки і, власне, реалізації соціального призначення держави. 

Вимоги дотримання принципу соціальної справедливості приводять до 

того, що місцеві бюджети вимушено стають інструментами соціального 

вирівнювання для забезпечення соціальної рівноваги в Україні. 

В сучасних умовах виконання соціальної функції є невід’ємною ознакою 

цивілізованої держави, а більшість наукових дискусій переважно стосуються 

визначення меж соціальної відповідальності та необхідного для її забезпечення 

інструментарію. У правовому полі зміст соціальної функції держави 

закріплений у Конституції, відповідно до положень якої в Україні людина, її 
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життя й здоров’я і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і 

свободи людини, їхнє утвердження і забезпечення визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, є її основним обов’язком [7]. Звідси, до 

сфери відповідальності держави належать охорона праці та здоров’я людей, 

встановлення соціальних стандартів оплати праці та соціального забезпечення, 

державна підтримка сім’ї та материнства, інвалідів та людей похилого віку, 

розвиток системи освіти тощо. 

Отже, видатки місцевих бюджетів соціального призначення доцільно 

визначати як економічні відносини між юридичними і фізичними особами, з 

одного боку, та органами місцевої влади і самоврядування, з іншого боку, які 

виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів, 

що перебуває у розпорядженні останніх та його використанням на виконання 

ними власних і делегованих повноважень щодо задоволення матеріальних і 

духовно-культурних потреб громадян з метою підвищення суспільного 

добробуту. Відповідно до таких міркувань, до видатків місцевих бюджетів 

соціального призначення доцільно зараховувати видатки на освіту, охорону 

здоров’я, фізичний і духовний розвиток, соціальний захист та соціальне 

забезпечення. 
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УДК 336.7 

Лазор В.М. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, ЯК ОДИН ІЗ СЕГМЕНТІВ 

СТРАХОВОГО РИНКУ 

У статті автором розглянуто проблем та перспектив розвитку страхування 

життя на страховому ринку України. Досліджено види страхування життя. 

Визначено, що головною особливістю цього виду страхування є те, що людське 

життя не має вартісної (грошової) оцінки. 

Ключові слова: страхування життя, страховий ринок, бенефіціар, страхова 

сума, страховий тариф. 

В умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки, де найбільш 

ефективним та потенційним фактором виробництва є людський капітал, а 

основною метою функціонування економіки стає повноцінний розвиток 

людського суспільства, все більшого значення набуває питання захисту 

здоров’я і життя людини, підтримання умов нормальної життєдіяльності. На 

жаль, в Україні соціальній складовій економічного розвитку приділяється 

недостатньо уваги, що призводить до зниження життєвого рівня населення та 

уповільнення темпів економічного зростання. Ефективним рішенням цієї 

проблеми може стати повноцінна система страхування життя, яке дасть змогу 

захистити особу або її родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті 

страхувальника та створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної 

людини у разі дожиття до обумовленого у страховому договорі віку. Проте для 

досягнення максимальної ефективності від реалізації цього страхового 

продукту необхідно провести його комплексне дослідження, визначити заходи 

для поширення страхування життя для пересічних громадян.  
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Питання проблем та перспектив розвитку страхування життя викликає 

інтерес як серед науковців, так і серед широких верств населення. 

В.Д. Базилевич досліджував теоретичні основи функціонування страхування 

життя як елементу особистого страхування. О.О. Радецька у свої роботах 

приділяє увагу класифікації факторів, які гальмують розвиток страхування 

життя в Україні. Є.Ю. Ткаченко та О.В. Яришко пропонують заходи для 

стимулювання і розвитку вітчизняного ринку страхування життя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Страхування життя є 

необхідним атрибутом ринкової економіки і являє собою підгалузь особистого 

страхування, в якій об’єктом страхових відносин можуть бути майнові 

інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з дожиттям 

застрахованого до певного віку або строку, а також настанням інших подій у 

житті застрахованого. Такі страхові відносини здійснюються на підставі 

добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником 

[3, c. 389]. 

Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає 

обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором 

страхування у разі смерті застрахованої особи, а також якщо це передбачено 

договором страхування у разі дожиття застрахованої особи до закінчення 

строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою 

визначеного договором віку (згідно зі ст. 6 Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про страхування») [4]. 

У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист 

соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє 

підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки 

держави; він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в 

економіку. Тобто страхування на Заході є нормою життя. 

Саме страхування життя в розвинених країнах світу є важливим 

інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування 

національних економік. Формування ринку страхування життя має 
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інституціональне значення в розвитку економіки. Виконуючи функцію 

накопичення грошових коштів, страхування життя акумулює внутрішні 

інвестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню економічного стану 

країни. Загальновідомо, що у розвинутих країнах частка страхових компаній в 

інвестуванні економіки становить біля 30%. Таке значення страхування життя 

визначає необхідність дослідження його ринку і в Україні. 

Страхування життя вважається в нашій країні страхуванням 

накопичувальним. Більшість страхувальників, інвестувавши свій перший або 

черговий платіж у накопичувальне страхування життя сподівається одержати 

інвестиційний дохід від своїх вкладень, найчастіше порівнюючи даний 

інструмент інвестицій з банківським депозитом, але забуваючи про головний, 

заради чого вони, по-суті, прийшли в страхову компанію - подбати про 

майбутнє своїх рідних, родичів і близьких у випадку непередбаченого 

нещасного випадку. 

Компанії страхування життя, а найчастіше агенти або страхові 

посередники, найчастіше користуються «слабостями» і менталітетом наших 

громадян і грають на цьому, та й самим страхувальникам складно почути, що їм 

говорять, або не вистачає терпіння розібратися (однак, навіть якщо ви 

прочитаєте договори й у вас виникнуть спірні питання, ви однаково нічого 

змінити в цих документах не зможете, крім валюти, графіка й розміру 

страхових платежів). 

Ризики, які покривають накопичувальні програми страхування життя: 

дожиття до певного строку (закінчення дії договору страхування); смерть (може 

бути «з будь-якої причини»); смерть у результаті нещасного випадку (страхова 

сума подвоюється); інвалідність I-ІІ групи. 

Тарифи по накопичувальному страхуванню життя варіюються в межах             

4-10% від страхової суми й залежать від: 

віку (чим молодше страхувальник, тим нижче тариф); 

статі (у жінок тариф нижче, ніж у чоловіків); 

набору ризиків і програми страхування (винятково ризик смерті, 

нагромадження, смерть із будь-якої причини або інвалідність). 
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Загальну суму сформованих резервів, загальний розмір інвестиційного 

доходу в грошовому вираженні й у процентному вираженні, абсолютні 

значення активів, власного капіталу, премій, виплат, викупної суми, кількості 

договорів і застраховані й інші показники діяльності компаній страхування 

життя, які рівним рахунком нічого не показують щодо існуючої ситуації про 

накопичені кошти конкретного клієнта і його доходів. 

Як показує практика, більшість страхувальників і не цікавиться розміром 

накопичених (зароблених, сформованих) коштів, або одержавши, у найкращому 

разі, лист від свого страховика з «результатами року» про зароблений 12-17% 

інвестиційного доходу (у різній валюті: долар, євро, гривня), відразу 

розслаблюється й не задає зайвих питань, поки життя не змусить зайнятися 

плануванням своїх фінансів і їхнім перерозподілом з метою економії [1]. 

Згідно чинного законодавства України, у випадку банкрутства компанії 

страхування життя або її ліквідації з інших причин, кошти сформованих 

резервів підлягають передачі іншому страховикові за згодою страхувальника 

або застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі. 

Тривалість існування страхової компанії не зв’язана прямо з тими 

продуктами, які вона реалізує. 

Економічні умови розвитку ринку страхування життя змінюються зі 

зростанням економіки, підвищенням рівня життя громадян, появою на ринку 

страхування життя нових страховиків і тому потребують адекватної оцінки та 

теоретичного осмислення. 

Страхування у будь-якій галузі спрямоване на захист майнових інтересів, 

які пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією 

страхувальника або застрахованої особи. З перерахованих об’єктів страхування 

тільки пенсія має відокремлене від її власника (носія) існування. Життя, 

здоров’я та працездатність – невід’ємні атрибути особи. Тому галузь 

страхування до якої входить страхування життя називається особистою. 

Страхування життя у класичному розумінні означає страхування майнових 

інтересів на випадок смерті застрахованої особи. 
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З часом коло видів страхування життя розширилось. Наразі страхування 

життя включає: 

страхування на дожиття застрахованої особи до зазначеного в договорі віку 

з одноразовою виплатою капіталу; 

страхування життя на випадок смерті; 

змішане страхування життя; 

страхування дітей до вступу до шлюбу; 

страхування життя з виплатою ануїтету; 

довгострокове страхування життя працівників підприємств, установ за 

рахунок коштів роботодавців; 

страхування життя позичальника кредиту; 

страхування життя (life insurance) у класичному розумінні передбачає 

захист майнових інтересів на випадок смерті застрахованого. 

Страховою подією при страхуванні життя є смерть застрахованої особи. 

Головною особливістю цього виду страхування є те, що людське життя не 

має вартісної (грошової) оцінки. Це означає, що за цим видом страхування 

неможливо визначити величину збитку, зумовленого настанням страхового 

випадку. Саме ця обставина зумовлює інші особливості. 

По-перше, у страхуванні життя беруть участь чотири суб’єкти - страховик, 

страхувальник, застрахована особа та вигодонабувач. Страховиком у цій галузі 

страхування може бути виключно страхова компанія, яка має ліцензію на 

здійснення страхування життя. Страхувальником за цим видом страхування 

може бути юридична чи фізична особа, яка вступила в страхові відносини зі 

страховиком, сплачує страхові внески та претендує на страхові виплати за 

страховими подіями. Застрахований - особа, що бере участь в особистому 

страхуванні, чиє життя (здоров’я чи (і) працездатність) виступає об’єктом 

страхового захисту. Якщо застрахований сам сплачує страхові внески, то він 

водночас є і страхувальником. Подекуди ці суб’єкти можуть не збігатися. 

Наприклад, за страхування дітей страхувальниками є батьки, а застрахованими 

- діти. Вигодонабувач (beneficiary) - особа, на користь якої підписано страховий 
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договір. Вигодонабувач визначається страхувальником або застрахованим на 

випадок посмертного отримувача страхової суми. Якщо така особа не вказана, 

то вигодо-набувачами можуть бути спадкоємці за законом. 

По-друге, неможливість визначити в грошовому вимірі втрати, пов’язані з 

життям, зумовлює своєрідний підхід щодо визначення страхової суми та 

страхового тарифу (премії, внеску). Страхова сума (sum insured) — грошова 

сума, визначена законом чи договором страхування, яка лежить в основі 

визначення розміру страхової премії (внеску) та розміру страхової виплати. В 

особистому страхуванні страхова сума визначається на кожного застрахованого 

окремо з урахуванням інтересів та можливостей обох сторін (страхувальника і 

страховика). Страховик, як правило, встановлює мінімальну межу страхової 

суми, нижче від якої обслуговування договору зі страхування життя буде 

збитковим. Страховик може виступити і верхнім обмежувачем страхової суми, 

якщо вірогідність того, що страхувальник встигне сплатити визначену ним 

досить значну суму, мала. Щодо страхувальника, то обрана ним страхова сума 

визначається насамперед його платоспроможністю (рівнем доходу) та 

бажанням відкладати споживання цього доходу на тривалий час. 

По-третє, договори зі страхування життя довгострокові. І хоч українське 

законодавство не встановлює мінімальні строки договорів зі страхування 

життя, методика формування резервів зазначає, що ці договори підписуються 

на строк не менше ніж три роки. Договори можуть діяти значно довше: 10, 15, 

20, 30, 40 років. Чим триваліший договір, тим більша частка в резерві від 

інвестування коштів. 

По-четверте, з попередньої особливості випливає, що страхування життя 

виконує як захисну, так і заощаджувальну функцію, зміст якої полягає в 

прибутковому, але низько ризиковому розміщенні тимчасово вільних грошових 

засобів. 

Для того щоби визначити вірогідність настання смерті застрахованого 

протягом дії довгострокового договору зі страхування життя, необхідно 

скористатись таблицями смертності, які показують відсоток смертності в різні 
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вікові періоди. Ці таблиці існують для всього населення країни. їх мають і 

страхові компанії. Оскільки страхуванням життя охоплюється не все населення, 

точнішими є таблиці смертності, які ведуться страховиками. 

Підписуючи довгостроковий договір зі страхування життя, звісно, 

страховик не знає, скільки років проживе конкретний страхувальник 

(застрахований). Але вірогідність того, що відомий відсоток застрахованих у 

кожній віковій категорії не доживе до закінчення строку дії договору досить 

точно відображають таблиці, які страховик використовує для розрахунку 

страхових платежів. Чим вища смертність у віковій ланці, тим вищі страхові 

тарифи. Страховий тариф (insurance tariff) — це ставка страхової премії з 

одиниці страхової суми. 

На величину внесків зі страхування життя впливають різні чинники. Якщо 

страхова сума залишається незмінною, то величина страхових внесків обернено 

залежна від строку дії договору. При підписанні договору зі страхування життя 

страхові премії можуть сплачуватись упродовж дії договору (з розстроченням 

платежу) або одноразовим платежем. У першому випадку тариф буде вищим, у 

другому - нижчим. 

Страхові тарифи можуть відрізнятись для застрахованих на однакову 

страхову суму та на однаковий строк. Іншими словами, якщо два 

страхувальники страхують своє життя на одну й ту саму суму і на однаковий 

строк, страхові внески будуть вищі для тієї категорії страхувальників, яка 

знаходиться в групі вищого ризику. Звісно, на рівень ризику не дожити до 

зазначеного в договорі віку впливає не тільки вік, а й стать, вид діяльності, 

умови, в яких здійснюється трудова діяльність, місце проживання, стан 

здоров’я застрахованого тощо. За незначних страхових сум, як правило, про 

стан здоров’я застрахованого страховик узнає з опитування страхувальника. За 

великих страхових сум страховик вимагає витяг із висновку медичної установи 

з приводу стану здоров’я застрахованого. 

За кількістю осіб, зазначених у договорі, страхування життя поділяють на 

індивідуальне (одна особа страхується за договором) та групове (колективне), 
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за яким застрахованими є група осіб. За індивідуального страхування життя 

страхувальник, як правило, є водночас і застрахованим. Хоча не завжди. При 

страхуванні дітей страхувальником є батьки, а застрахованими - діти. 

Індивідуальне страхування може здійснюватись за рахунок як самого 

страхувальника - застрахованого, так і юридичної особи (підприємства, 

установи, організації). За групового страхування найчастіше страхувальником є 

роботодавець, а застрахованими - наймані працівники. Групове страхування 

здійснюється за рахунок юридичної особи (роботодавця). Розмір страхової 

премії за договором може встановлюватись середнім для всього колективу, а 

може диференціюватись для окремих груп застрахованих, з урахуванням віку, 

професії, умов праці тощо. 

Страхування життя на визначену договором страхову суму передбачає  

поділ страхових внесків на дві частини. Перша пов’язана зі страхуванням 

ризику, друга - з інвестуванням та отриманням прибутку. Пояснюється це тим, 

що цей вид страхування має покривати ризик (у випадку смерті) та забезпечити 

виплату відсотків на певну нагромаджену суму капіталу. Частка страхових 

внесків, що спрямовується на страхування ризику, залежить від віку. Чим 

старший вік застрахованого, тим більша вірогідність його смерті (як 

середньостатистичної особи). Тому цей вид страхування привабливіший для 

молодих, ніж для старих людей. Якщо страхувальником є не фізична, а 

юридична особа, то податкові пільги можуть зробити цей вид страхування 

привабливим і для людей похилого віку. Зміст страхування життя за участю в 

прибутку страховика полягає в тому, що якщо компанія має прибуток, вищий 

від очікуваного, вона ділиться цим прибутком зі страхувальником 

(застрахованим). 

Оскільки страхування життя, як правило, довгострокове, то воно за змістом 

є не тільки способом довгострокового страхового захисту застрахованого, а й 

довгостроковою формою (способом) розміщення капіталу під відсоток. 

Специфіка такого способу розміщення капіталу полягає в тому, що: 

 по-перше, законодавство, як правило, забороняє розміщувати тимчасово 
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вільні грошові засоби страхових компаній у високо ризикові проекти в зв’язку з 

тим, що головна функція страховика - здатність надавати страхові послуги. 

А як відомо, найдохіднішими є високо ризикові проекти. У зв’язку з тим, що 

страховик ризикує не власним, а залученим капіталом страхувальників, ці 

обмеження є виваженими та доцільними; 

по-друге, жоден страховик, який б у нього не був надійний фінансовий 

стан протягом 3 - 5 років, не може достеменно знати, що його чекає через 

наступні роки. Тому страховик може обіцяти страхувальнику (застрахованому) 

значну частку прибутку, а ситуація, в якій реально буде функціонувати 

страховик, це дасть йому можливості це зробити; 

по-третє, ринок цінних паперів не може бути індикатором для визначення 

очікуваної норми дохідності на капітал розміщений у страховика, у зв’язку з 

тим, що страховик, не бере участі в здійсненні високо ризикових операцій та 

проектів. Це означає, що страхувальник може взагалі не отримати прибутку на 

свій капітал. 

У зв’язку із зазначеним вище випливає: 

1) ані попередня, ані поточна прибутковість страховика не є запорукою 

його високої дохідності в довгостроковому періоді; 

2) єдиним надійним критерієм, що формує оптимістичні очікування 

страхувальника щодо доходу на капітал, є зіставлення величини страхових 

внесків і виплачених страхових сум. Вважається, що за умови, коли страхова 

сума за 25 років страхування життя зростає вдвічі, то капітал страховиком 

розміщується надійно. 

Описана ситуація свідчить про середньорічний рівень прибутковості 4% . 

Це достатній рівень для довгострокового періоду для країн, де цей вид 

страхування має понад столітню історію. Українські страховики пропонують 

страхувальникам 2 % прибутку. 

Є два види договорів за участю страхувальника у прибутку страховика: 

перший передбачає залучення прибутку для збільшення страхової суми; другий 

- окреме нагромадження часток прибутку Перший вид договору дає можливість 
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отримання часток прибутку по закінченні строку дії договору. Другий робить 

можливим отримання часток прибутку до закінчення строку страхового 

договору. 

Отже, страховий внесок складається з: 

1) оплати страхового ризику; 

2) частки внеску, що інвестується і приносить прибуток; 

3) частки, що відшкодовує адміністративно-управлінські затрати з ведення 

договору. 

По закінченні строку дії договору з довгострокового страхування життя 

застрахований отримує страхову суму плюс частку прибутку, для чого 

страхувальник повинен пред’явити: страховий поліс; квитанцію про сплату 

останнього внеску, а за умови смерті застрахованого - свідоцтво про смерть та 

виписку з історії хвороби. Страхова виплата (benefit) - це грошова сума, 

встановлена законом чи договором страхування, що виплачується страховиком 

застрахованій особі, страхувальнику чи вигодонабувачеві у разі настання 

страхової події. Розмір страхової виплати під час страхування на випадок 

смерті залежить від причини смерті та способу розрахунку страхового тарифу. 

Якщо смерть настала через хворобу, страхова виплата включатиме: страхову 

суму та суму внесків з урахуванням норми прибутковості. Пояснюється це тим, 

що за ризиком смерті встановлюється окремий тариф, а за нереалізованим 

ризиком - дожиттям - відбувається повернення внесків. Якщо смерть настала 

від не страхового випадку, вигодо-набувачу виплачується сума, що включає 

страхові внески з урахуванням норми прибутковості. 

Договір страхування життя має вміщувати інформацію щодо того, за яких 

умов страховик звільняється від страхової виплати у разі настання страхового 

випадку. Це насамперед самогубство, а також вчинений застрахованим 

навмисний злочин, який спричинив смерть у зв’язку з автоаварією, якщо 

застрахований перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння 

тощо. Довгостроковий договір зі страхування життя може бути розірваний до 

закінчення строку його дії. 
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Дострокове розірвання договору зі страхування життя на встановлену 

страхову суму може здійснюватись як з ініціативи страховика, так і з ініціативи 

страхувальника. У разі розірвання договору з ініціативи страхувальника, як 

правило, зростають його фінансові втрати. Тому за погіршення фінансового 

стану страхувальника та нездатності сплачувати своєчасно встановлені 

страховим договором платежі він (страхувальник) має альтернативні варіанти 

вибору своєї поведінки: 

а) зменшення страхової суми, а отже, й розміру поточних внесків; 

б) домовитись про відстрочку платежів на певний строк (якщо ці труднощі 

тимчасові); 

в) продовжити дію договору, що теж супроводжується зменшенням 

страхових внесків. 

З ініціативи страховика достроково припиняється дія договору, якщо 

страхувальник своєчасно не сплатив внески і після надання йому страховиком 

терміну для погашення боргу не погасив його. Дострокове припинення дії 

договору зі страхування життя передбачає виплату застрахованому викупної 

суми. Викупна сума (cash surrender value) - це сума, що виплачується 

страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя. 

Вона розраховується математично на день припинення договору страхування 

життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір. Вимоги до методики 

розрахунку викупної суми може здійснювати Уповноважений орган. 

Повернення викупної суми здійснюється у формі готівки, якщо страхові 

платежі вносились готівкою, та безготівковою формою, якщо внески 

здійснювались у безготівковій формі. 

Страхування життя є важливим засобом захисту рівня добробуту та 

забезпечення економічної системи і досить могутнім джерелом внутрішніх 

інвестицій. Існує пряма залежність між рівнем ВВП країни та долею зборів по 

страхуванню життя в ВВП. За цим показником Україна багаторазово 

поступається не тільки країнам з найвищим у світі рівнем добробуту, але і 

своїм сусідам у Центральній та Східній Європі.  
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ 

У статті автором досліджено риси ресурсного потенціалу банків. Висвітлено 

теоретичне узагальнення поняття «ресурсний потенціал банку». Виокремлено, 

що ресурсний потенціал банку слід розглядати у двох аспектах, як наявний і 

реалізований потенціал. Окрім того, в рукописі досліджені джерела 

формування фінансових ресурсів банку. 

Ключові слова: фінансовий потенціал, банк, власні ресурси, позикові ресурси, 

залучені ресурси, рефлексивний процес.  

Основу функціонування банківської системи складають фінансові ресурси. 

Управління банківськими ресурсами – це діяльність, що пов’язана із 

залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення 

розмірів та відповідної структури джерел грошових коштів. Від якості 
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управління залежить досягнення поставлених стратегічних цілей банку, 

стабільність його розвитку та конкурентоспроможність. Питання 

удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами постає як одне із 

першочергових, тому дослідження сутності категорії «фінансові ресурси банку» 

та витоків теорії управління у цій сфері на сьогоднішній день є завданням 

актуальним та доцільним до розгляду.  

Ціллю статті є основні джерела формування фінансових ресурсів банку. 

Дослідженням проблем формування ресурсної бази, банків присвячені 

праці великої кількості науковців, як українських, так і зарубіжних. Значний 

внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі українські вчені, як: 

О В. Васюренко, А. П. Вожжов, Ж. М. Довгань, А. Г.  Загородній, Б. Л. Луців, 

В. І. Міщенко, А. М. Мороз, М. І. Савлук. Також варто відмітити дослідження 

таких зарубіжних учених: Е. Гілл, Едвін Дж. Долан, Колін Д.  Кемпбелл, 

Розмарі Дж.  Кемпбелл, Р. Коттер, Д.  Полфреман, Е. Рід, П. Роуз, Ф. Форд. 

Проте нестабільність як економічної, так і політичної ситуації в державі 

зумовлюють постійну актуальність теми і необхідність досліджень у цій сфері.  

В економічній літературі традиційно велика увага приділялася ресурсній 

базі та ресурсній політиці банків. Це пов’язано з пріоритетністю потреб банків 

у ресурсах та другорядністю оцінки і нарощування ресурсного потенціалу. 

Ресурсний потенціал будь-якого підприємства, в т.ч. банку, має кілька 

важливих рис: нестабільність, динамічність, висока невизначеність. Наше 

дослідження зосереджено на фінансових ресурсах банку, а у широкому 

розумінні ресурси банку включають багато нефінансових ресурсів 

(організаційні, трудові, матеріальні тощо). В широкому змісті ресурси банку 

включають фінансові, трудові, організаційні та виробничі. У вузькому плані 

ресурси банку автором розглядаються як фінансові, а саме власні та залучені 

(запозичені). З метою обмеження ризиків регулятори встановили банкам 

граничні значення для співвідношення між власними і чужими ресурсами. 

Частка ресурсів в пасивах, що представляють кошти підприємств і 

домогосподарств, є пропорційною рівню довіри економічних суб’єктів до 
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конкретного банку. Банк з позиції теорії «агент-принципал» є довіреною 

особою, що має конкретні фідуціарні обов’язки – відповідальним чином 

розпоряджатися наданим багатством. 

Управління потенціалом залучення фінансових ресурсів аналогічно 

управлінню хаосом, якщо визнати, що більша частина ресурсів для банку 

перебуває за межами його впливу і контролю. Головними завданнями 

управління потенціалом є його стабілізація та розвиток у бажаному напряму. 

Поняття «ресурсний потенціал» вживається багатьма дослідниками моделі 

бізнесу. Так, А. Воронкова [4, с. 214] розглядає ресурсний потенціал з позиції 

його впливу на конкурентоспроможність банку; І. Бузько, І. Дмитренко, 

А Сущенко [3, с.76] розкривають питання, пов’язані зі стратегічним 

потенціалом фінансової установи; В. Хомяков, В. Бєлінська [11, с. 69] 

аналізують проблеми, які стосуються підприємницької складової ресурсного 

потенціалу. 

Ресурси (від фран. ressources) інтерпретуються як субстанція, що є в 

наявності, яка може бути використаною [9, с. 95], або як кошти, запаси, 

можливості, джерела чогось. Етимологія слова «потенціал» розкривається як 

«приховані можливості». Характеристика «потенційний» – це можливий, 

прихований, той, що не виявляється, тобто прихована можливість, здатність, 

яка може виявитися за відомих умов. Великий економічний словник визначає 

ресурси як основні елементи виробничого потенціалу, які має в своєму 

розпорядженні система і які використовуються для досягнення конкретних 

цілей економічного розвитку [2, с. 703]. Виходячи з цього, ресурсний потенціал 

фінансової установи характеризує сукупність її можливостей і має на увазі 

наявність чинників, що визначають силу, джерела, кошти, запаси та інші 

резерви, які можуть бути використаними в економічній діяльності [4, с. 114]. 

Ресурси банку включають фінансові, трудові, технологічні, інформаційні 

ресурси. В контексті даної статті розглядаються саме фінансові ресурси. 

Поряд з ресурсним потенціалом в економічній літературі також 

використовується термін «ресурсна база» банку, причому деякі вчені 
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ототожнюють ці поняття. Ми вважаємо, що «ресурсний потенціал» та 

«ресурсна база» не є синонімічними. «Ресурсний потенціал» є ширшим за 

значенням від «ресурсної бази», яка включає фактично залучені фінансові 

ресурси, а «ресурсний потенціал» включає всі фінансові ресурси, які може 

залучити конкретна банківська установа або банківська система в цілому, якщо 

буде ефективно використовувати свої потужності.  

Вважаємо, що розуміння ресурсного потенціалу банку як взаємозалежної 

сукупності можливостей, коштів і процесів їх трансформації; організаційної 

структури установи; системи управління і здібностей персоналу до пізнання й 

управління загалом відповідає уявленням про цілісність, самоідентичність і 

мінливість потенціалу як об’єкта управління, проте обмежує сферу його прояву 

лише пізнанням та управлінням. Підвищення ефективності формування та 

накопичення ресурсів є однією з основних проблем економіки. 

Систематизація наукових досліджень у сфері осмислення поняття 

«ресурсний потенціал банку» дозволила виділити три підходи до його 

сприйняття – ресурсний, результативний і змішаний. Теоретичне узагальнення 

вказаних підходів виявило себе в обґрунтуванні авторської наукової позиції, 

згідно з якою «ресурсний потенціал» слід розглядати як максимально 

можливий обсяг залучення фінансових ресурсів різноманітного походження 

при найбільш ефективному використанні спроможностей та компетенцій, 

якими володіє банківська установа, або іншими словами – граничні можливості 

установи в процесі формування свого потенціалу, тобто той максимум коштів, 

які банк може залучити на фінансовому ринку. 

Деякі дослідники розглядають складові ресурсного потенціалу з позиції 

механізму їх залучення, а також ознаки власності і можливостей банку щодо 

залучення ресурсів як у поточний момент часу, так і в майбутньому. Економіст 

Баторова А., структуруючи ресурсний потенціал банку, основний акцент 

робить на джерелах їх формування у зв’язку з чим виділяє наступні 

компоненти: власний капітал, залучені кошти клієнтів банку, у тому числі 

кошти, отримані в результаті продажу боргових зобов’язань, а також позикові 

кошти, придбані банком [1, с.28]. 
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Упровадження стратегій розвитку банку значною мірою ґрунтується на 

реалізації функціональної і ресурсної політики, що знаходить своє 

віддзеркалення в зміні систем, структур і процесів управління, які забезпечують 

та окреслюють певні дії, що сприяють реалізації конкретних заходів у сфері 

управління ресурсним потенціалом банку, що, у свою чергу, вимагає вивчення 

характеристик самої банківської установи. З цією метою використовуємо 

системний підхід, розглядаючи банк одночасно як складну систему взаємодій із 

зовнішнім середовищем і як відособлений елемент замкненої метасистеми 

«банк – зовнішнє середовище». Це дозволить визначити чинники, які 

обумовлюють розвиток елементів ресурсного потенціалу і впливають на його 

збалансованість та ефективне використання. Оскільки необхідно розділити всі 

чинники на зовнішні і внутрішні щодо процесів формування і розвитку 

ресурсного потенціалу, то в основі побудови такої схеми має бути покладено 

принцип сфери впливу на елементи фінансового капіталу, який сприятиме 

ефективнішому використанню ресурсів [6, с.150]. 

Таким чином, до зовнішніх чинників відносять економічні, соціальні, 

політичні, юридичні умови, вплив яких визначається обмежувальними або 

стимуляційними заходами з боку різних державних органів, соціальних груп, 

політичних сил тощо. Крім того, важливим зовнішнім чинником є ринкові 

умови на вході (умови конкуренції на ринках ресурсів) і на виході з системи 

умови конкуренції безпосередньо у фінансовій сфері [7, c. 22]. Перший чинник 

(ринкові умови на вході) пов’язаний з вартістю ресурсів, що залучаються для 

забезпечення кожного елементу потенціалу, іншими словами, мова йде про 

альтернативну ціну цих коштів. Другий чинник (ринкові умови на виході) 

означає, що для завоювання стійких ринкових позицій потенціал банку має 

відповідати необхідним конкурентним властивостям продуктів і послуг. Висока 

конкуренція стимулює банк на максимальну реалізацію наявного потенціалу і 

створення нового ресурсного потенціалу завдяки використанню вад 

конкурентів. Так, після 2014 року вихід багатьох середніх та великих банків з 

ринку створив унікальні можливості для інших банків, в т.ч. шляхом придбання 

мережі відділень, залучення клієнтів від інших банків. 
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До внутрішніх чинників належать, перш за все, стратегія банківської 

установи, знання менеджерів, сталі принципи організації і ведення бізнесу, 

моральні цінності керівників, а також загальноприйняті в банку традиції і 

норми. 

Глобальна фінансова криза 2007-2010 рр., боргова криза 2011-2012 рр., 

численні банківські паніки пов'язані з таким поняттям як рефлексивні процеси. 

Найбільш відомий з них – процес підйому і спаду цін на біржах. Інші, менш 

значущі, але теж важливі для підприємництва рефлексивні процеси пояснюють 

зростання цін на нерухомість, поведінка вкладників банків, внутрішню 

нестійкість банківської системи в цілому. Йдеться про феномен, найбільш 

повно розглянутий в теорії рефлексівності Дж. Сороса, визначеній у його 

монографії «Алхімія фінансів», де дана дефініція розуміється як процес, при 

якому ціни формуються в основному уявленнями учасників фінансового ринку 

про майбутню тенденції до їх зростання або падінню (постулати рефлексівних 

процесів в системах вперше запропонував радянський вчений В. А. Лефевр 

[8; 151]). При цьому в умовах, коли маса вартості різних фінансових 

інструментів, що ростуть в ціні завдяки рефлексивним процесам, перевершує 

критичну, досить випадкового поштовху, щоб запустити ланцюгову реакцію 

падіння цін. Для ринку фінансових ресурсів це означає, що ціни на депозити та 

інші види ресурсів для банків формуються аналогічно: вкладники та банкіри 

мають певні очікування щодо середовища для бізнесу банків, зміни ставок, 

коливання обмінного курсу гривні, альтернативної дохідності вкладень. Як 

доречно зазначає В. Хіценко [10], в системах, де спостерігачі є одночасно і 

об'єктами спостереження і учасниками, виникає особливий вид невизначеності 

- рефлексивна петля. Економічна система базується на вистежуванні цін та 

пропозицій продуктів конкурентів, прогнозуючи їх реакції, виключаючи тим 

самим рівновагу в процесах ціноутворення. Учасники фінансового ринку 

намагаються дізнатися, у що вірить більшість – в зростання або падіння курсу 

певного інструменту. Формування ресурсного потенціалу ми відносимо до 

такого типу системи, яка має ознаки відкритості та відкритості одночасно. 
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Така система працює в режимі детермінованого хаосу. Його 

непередбачувана чутливість до початкових умов розвитку може бути єдино 

можливим способом реалізації, унікальним власною поведінкою, що 

самоорганізуються. Неможливість точних прогнозів ключових індикаторів 

ринку проявляється в тому, що більшість учасників ринку знає, що певні зміни 

будуть, але ніхто не знає, коли це станеться. Біржові діаграми принципово 

відмінні від карти погодних умов саме тому, що їх бачать люди, що реагують і 

впливають на їх перебіг. Циклічність процесів в економіці (від кризи до 

підйому) змінюється, але зберігається. якби ми знали точні параметри цих 

хвиль, що забезпечило б ефективність заходів щодо стабілізації. Ці заходи 

напевно пошкодили б автономію системи, її здатність до самоорганізації і дали 

б несподіваний результат. 

Рефлексивна теорія дозволяє підійти до розуміння банківських криз та 

паніки. Рефлексивні процеси дозволяють гравцям фінансового ринку заробляти 

доходи на коливаннях курсів. Для банку важливо усвідомити феномен 

рефлексівності, що описується різними поняттями («колективне розуміння», 

«колективне мислення», «груповий розум», «трансакційна пам'ять»). У своїй 

поведінці ключові контрагенти банку (інші банки, підприємства, 

домогосподарства, регулятор) можуть діяти рефлекторно. Як зазначає 

дослідник Н.А. Нестік [5], в групової рефлексії учасники спільної діяльності 

виявляються по відношенню один до одного «дзеркалами» і «символічними 

знаряддями» самоаналізу, виконують роль «резонаторів», допомагаючи один 

одному побачити себе з позиції своєї ролі у спільній діяльності. 

Відповідно, чим міцніший фактор, тим більше ресурсний потенціал, але 

для банку необхідно комбінувати ці фактори.  

Ресурсний потенціал банку слід розглядати у двох аспектах як наявний і 

реалізований потенціал.  

Реалізований ресурсний потенціал на відміну від наявного (що здатний 

залучити конкретний банк) вимірюється як сума ресурсів, які залучив 

конкретний банк на даний момент часу. Гіпотетично він може знижуватися до 
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нульового рівня, наприклад, банк тільки починає свою роботу і ще не залучив 

ресурси на ринку або банк закриває бізнес у даному регіоні, закриває 

відділення і повертає всі кошти відповідним клієнтам, які вирішили закрити 

рахунки.  Банк може мати значний ресурсний потенціал, але із різних причин не 

реалізувати його (в т.ч. відсутність вигідних альтернатив для розміщення 

ресурсів), і відмовлятися від ресурсів, які пропонують йому учасники ринку 

(встановлення явно невигідної для контрагента ставки залучення фінансового 

ресурсу. 

Відповідно, ми розмежовуємо доступні ресурси банку в зоні охоплення 

послугами (кошти потенційних та існуючих клієнтів – підприємств і 

домогосподарств залучені, відкладені для готівкових розрахунків, для тіньового 

обігу, кошти банків, центрального банку, інших кредиторів, інвесторів) та вже 

залучені конкурентами банку. Невизначена частина ресурсів, залучених іншими 

банками та небанківськими установами, в принципі може бути шляхом 

маркетингових заходів привернута у конкретний банк. Крім того, існує 

неохоплена фінансовими послугами частина домогосподарств, наприклад, ті, 

що користуються послугами лише пошти, ведуть натуральне господарство, або 

не мають стабільних джерел доходу. 

Розвиток банку і накопичення ресурсного потенціалу не є самоціллю, все 

це складає практичну цінність тільки з позицій забезпечення довгострокового 

функціонування банківської установи та конкурентоспроможності фінансової 

системи в цілому. У цьому випадку конкурентоспроможність є обов’язковою 

характеристикою існування банку в умовах ринкової економіки. Збільшення, 

наприклад, ресурсного потенціалу банку призводить до підвищення його 

конкурентоспроможності і забезпечує розвиток. На цьому етапі доречним і 

результативним буде використання теорії множин, яка дозволяє розглянути всі 

наявні ситуації щодо можливого взаємного впливу розвитку банку, його 

потенціалу і конкурентоспроможності. 

За наслідками аналізу взаємодії ресурсного потенціалу банку, його 

розвитку і конкурентоспроможності можна стверджувати, що характер впливу 
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є обопільним і причинно-наслідковим. Дія ресурсного потенціалу банку і його 

розвитку на конкурентоспроможність виявляється більше як причинне, ніж 

наслідкове явище, а зворотна дія, навпаки, пов’язана більше з наслідками, ніж з 

причинами, хоча ефект рекурсивності впливу зберігається. 

У банківській діяльності, з її чітко вираженою фінансовою спрямованістю, 

проблема формування фінансових ресурсів має незрівнянно більше значення, 

ніж для будь-яких інших суб'єктів господарювання. Масштаби залучення 

фінансових коштів комерційними банками і фінансова свобода їх використання 

виділяють банки з середовища суб'єктів господарювання. Від ефективності 

механізму формування, управління і прогнозування коштів, які можуть бути 

залучені в майбутньому, і коштів, які має в своєму розпорядженні банк на цей 

момент, залежить його здатність здійснювати певний спектр активних операцій 

і реалізовувати послуги, підтримувати стабільну фінансову стійкість і 

конкурентоспроможність. Для забезпечення економіки країни адекватним 

обсягом фінансових ресурсів необхідно визначити доступні джерела та способи 

їх акумулювання. 

Джерела формування ресурсного потенціалу банку мають принципову 

відмінність від аналогічних джерел сучасних підприємств. Жодне комерційне 

підприємство, крім банківського, не функціонує в умовах незначної частки 

власних коштів у складі використовуваних у своїй діяльності ресурсів. Якщо 

власний капітал банку складає приблизно 10% пасивів, то у реальному секторі 

близько 40-50%. Економічний зміст і функціональна роль залучених ресурсів 

банківських установ докорінно відрізняється від поняття «залучені кошти 

підприємств». 

Класичним поділом банківських ресурсів є виділення власних і залучених 

ресурсів. Інші вчені проводять більш детальне розмежування, поділяючи всі 

ресурси на власні, залучені та запозичені. В економічній літературі популярним 

є поділ фінансових ресурсів банку на стартові (внесені акціонерами) та 

залучених і створених. 

На нашу думку варто виходити з поділу джерел формування фінансового 
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ресурсного потенціалу банку на дві великі групи: 1 група – власний капітал; 

2 група – залучені кошти. У свою чергу, друга група джерел – залучені кошти – 

включає в себе дві підгрупи, які слід виокремлювати залежно від певного 

метода отримання фінансових ресурсів: всередині країни – національні, за її 

межами – міжнародні. 

У сучасній банківській практиці розроблено вельми розвинений 

аналітичний апарат, що дозволяє описувати, порівнювати й аналізувати 

внутрішню і зовнішню динаміку показників капітальної бази банківської 

установи на різних рівнях господарської системи. Можна виділити такі типи 

основних характеристик, вживаних різними методиками дослідження щодо 

достатності, ефективності і рентабельності капіталу: аналіз і оцінка структури 

капіталу; аналіз і оцінка ризику; аналіз і оцінка ефективності; дисконтування й 

оцінка вартості капіталу. Усі зазначені вище  характеристики, крім ризикових 

показників, належать до категорії скалярних величин, тобто їх оцінка 

здійснюється в абсолютних значеннях, а ризикові показники є результатами 

ймовірнісних функцій, їх оцінка носить відносний характер, і значення 

визначаються за допомогою вагових коефіцієнтів. 

Скалярні характеристики виконують роль тактичних індикаторів 

організації і здійснення банківської діяльності відповідно до встановлених 

планів. Векторні ж характеристики слугують для глибшого загальносистемного 

аналізу: тенденцій, що визначають стратегічні і пріоритетні напрями 

використання інвестиційного ресурсу власного капіталу; відповідності 

інституційних та організаційних основ потенційних реципієнтів умовам 

інвестування капіталу і тому подібне.  

Також, на нашу думку, варто поділяти фінансові ресурси банків за 

ступенем передбачення у поведінці контрагентів, оскільки ресурси для банку є 

в різній мірі невизначені за ставками, контрагентами, валютами і сумами. 

По-перше, існує дилема для власника ресурсу – надати чи не надати ресурс 
даному банку; по-друге, виникає розбіжність у часі – банку необхідні кошти у 
той момент, коли постачальник ресурсу не бажає цього зробити, очікуючи 
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поліпшення стану банку або зміни кон’юнктури.  Нарешті, банк не може 
розраховувати на те, що підвищенням ставки або активізацією реклами він 
прискорить надходження коштів, оскільки агресивна реклама або занадто 
високі ставки можуть злякати консервативного вкладника, а зацікавити 
вкладника-спекулянта, що буде розміщувати кошти на дуже короткий термін і з 
високою імовірністю дострокового вилучення. 

Іншим аспектом невизначеності у ресурсах є схильність контрагентів до 

дострокового вилучення коштів, в тому числі до паніки. Дуже схильні до 
паніки найменш інформовані клієнти банків, як показує практика у часи 
системних криз або під час кризи в окремих банках. 

На мезорівні визначено набір кількісних та якісних факторів ресурсного 
потенціалу окремого банку, а саме ендогенні (власний капітал банку, канали 

дистрибуції, персонал, технології, організація, репутація) та екзогенні 
(конкуренція між банками на рівні системи та в сегментах фінансового ринку, 
стан клієнтів банку, регулятивний механізм, оподаткування, макроекономічна 
ситуація і політична стабільність). 

Певна, іноді основна частина ресурсів у нових та малих банках, 
залучається від акціонерів самого банку (включаючи депозити, розміщені 
приватними та юридичними особами), тому поведінка та умови такого 
фінансування є передбачуваними. Поведінка таких постачальників особливих 

ресурсів принципово відрізняється від поведінки всіх інших принаймні 
можливістю впливу керівників банку на тих осіб, що приймають рішення про 
розміщення коштів. 

Оскільки кожний банк залучає ресурси переважно у тих регіонах, де 
представлені його відділення (за винятком моделі Інтернет-банку), то джерела 

фінансових ресурсів доречно також поділяти на ангажовані ресурси 
(вже розміщені контрагентами в інших банках) та нерозміщені ресурси (в тому 
числі вилучені з банків внаслідок паніки). 

Отже, оцінка ефективності формування ресурсного потенціалу банку має 
проводитися з точки зору того, наскільки банки дозволяють економічним 
суб’єктам знижувати свої трансакційні витрати, диверсифікувати ризики та 
подолати асиметрію інформації.  
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У статті автором розглянуто теоретичні аспекти управління грошовими 

потоками, дослідженні функції фінансового менеджменту, як керованої 

системи. Розглянуті функції утворюють цикл, які постійно повторюється. 

Доведено, що поряд з виконанням однієї функції можливе одночасне здійснення 

ряду інших. 
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господарська діяльність, функція управління. 

У процесі управління господарською діяльністю суб’єкти 

господарювання приділяють значну увагу менеджменту грошових потоків. 

Нестабільні, кризові умови функціонування підштовхують управлінців 

фінансової сфери до постійного вдосконалення процесу управління грошовими 

потоками, підвищення його ефективності. Адже при дефіциті зовнішніх джерел 

фінансування все частіше постає питання самофінансування. Як відомо, 

недостатність кредитування свідчить про важку економічну ситуацію у країні, 

нерозвиненість економіки тощо. 

Н. Перловська [7], А. Кравченко [3], Л. Селіверстова [10], 

С. Семенова [11] та багато інших науковців досліджують теоретичні основи 

управління грошовими потоками. Зокрема, у наукових працях Н. Танклевської 

розглянуто ризики, що виникають при управлінні грошовими потоками 

суб’єктів господарювання, їх основні види й етапи управління ризиками [12], 

політику управління грошовими потоками, декомпозицію її основних 

складових та принципи формування. У дослідженнях А. Пелехатого висвітлено 

теоретичний базис управління грошовими потоками, питання управління 

грошовими потоками сільськогосподарських підприємств [5; 6]. 
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Однак на сьогодні ще не сформовано єдиного теоретичного базису 

управління грошовими потоками. 

Узагальнено процес управління визначають як цілеспрямований та 

визначений вплив суб’єктів на розвиток і функціонування економічних систем 

[1, с. 98]; управління є цілеспрямованим та планомірним впливом управляючої 

системи на фінансово-економічні відносини.  

У результаті семантичного аналізу поняття «управління грошовими  

потоками» встановлено, що воно потребує уточнення, адже в розглянутих 

трактуваннях повністю не розкрито його властивості. У зв’язку з цим 

пропонується таке уточнення: «управління грошовими потоками» суб’єкта 

господарювання – це динамічний, системний, континуальний, складно-

організований процес прийняття управлінських рішень фінансовими 

підрозділами суб’єкта господарювання, спрямований на ефективну організацію 

руху грошових потоків при здійсненні господарської діяльності, що залежить 

від зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Запропоноване трактування дозволяє через властивості поняття 

визначити його сутність. Окрім вказаних властивостей, у запропонованому 

визначенні наявні мета процесу управління та відносини залежності. 

Слід зауважити, що на ефективність управління грошовими потоками 

впливає застосування платіжних календарів-планів, бюджетування, коректне 

планування дохідних та витратних грошових потоків тощо. 

Розгляду функцій управління грошовими потоками передує більш 

загальне поняття – «функції фінансового менеджменту». 

«Функції фінансового менеджменту – це призначення управління 

фінансами підприємств, спрямоване на реалізацію його основної мети і 

завдань» [13, с.16]. 

До функцій фінансового менеджменту як керованої системи належать: 

– розробка фінансової стратегії підприємства; 

– формування організаційних структур, які забезпечують прийняття та 

реалізацію управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства; 
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– формування інформаційної системи, що забезпечує прийняття 
ефективних управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; 

– аналіз різних аспектів фінансової діяльності підприємства з метою 
виявлення факторів, що спричинили формування фінансового стану, і розробка 
відповідних заходів щодо його поліпшення; 

– планування фінансової діяльності підприємства з метою ефективного 
залучення і розміщення капіталу; 

– розробка системи стимулювання впровадження прийняття 
управлінських рішень у сфері фінансової діяльності; 

– здійснення дієвого контролю за реалізацію прийнятих управлінських 
рішень у сфері фінансової діяльності [13, с.17]. 

До функцій фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління 
підприємством належать: 

– управління активами; 
– управління капіталом; 
– управління інвестиціями; 
– управління грошовими потоками; 
– управління фінансовими ризиками; 
– антикризове фінансове управління [13, с.17]. 
Учені Т. Момот, В. Безугла, Ю. Тараруєв, М. Кадничанський, І. Чалий 

визначають такі основні функції фінансового менеджменту:  
– дослідження зовнішнього економічного середовища;  
– розробка фінансової стратегії підприємства; 
– аналіз і планування фінансової діяльності; 
– прийняття рішень щодо оперативної фінансової діяльності; 
– прийняття інвестиційних рішень; 
– взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності 

[15, с. 17]. 
На думку цих науковців, фінансовий менеджмент виконує такі функції: 

управління формуванням усіх фінансових ресурсів; управління розподілом і 
використанням усіх видів фінансових ресурсів; планування (бюджетування), 
прогнозування та аналіз фінансового управління діяльністю підприємства. 
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У процесі планування, прогнозування й аналізу управління фінансовою 
діяльністю підприємства здійснюються: розроблення фінансової стратегії, 
тактики і політики управління підприємством на перспективний період; 
формування на майбутнє фінансових управлінських служб, здатних 
забезпечити прийняття і практичну реалізацію управлінських рішень у сфері 
фінансово-господарської діяльності підприємства; формування й ефективне 
використання інформаційної бази фінансового управління діяльністю 
підприємства; всебічний аналіз фінансового стану підприємства та фінансових 
результатів його фінансово-господарської діяльності; планування та 
прогнозування фінансової діяльності підприємства за основними її напрямами; 
створення і практична реалізація дієвої системи стимулювання ефективних 
рішень у галузі фінансового управління підприємством; ефективний контроль 
за реалізацією рішень у сфері управління фінансовою діяльністю підприємства 
[14, с. 18]. 

До другої з перелічених груп функцій фінансового менеджменту можна 
віднести: управління активами підприємства, зокрема, його майном і капіталом; 

управління пасивами підприємства та пошук джерел формування фінансових 
ресурсів підприємства; управління фінансовими інвестиціями, визначення 
інвестиційної привабливості підприємства та пошук оптимальних варіантів 
інвестиційних рішень; управління фінансовим станом підприємства, його 
ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою стійкістю, діловою активністю, 
прибутковістю; управління фінансовими ризиками і запобігання банкрутству 
підприємства [14, с. 19]. 

Питання щодо функцій управління грошовими потоками досить широко 
представлені в сучасній економічній літературі. 

Д. Пірог зазначає, що функціями управління грошовими потоками є 
організація, планування, контроль, облік й аналіз грошових потоків [8, с. 60]. 

О. Шпирко, С. Семенова виокремлюють універсальні та спеціальні 
функції управління грошовими потоками. До універсальних вони відносять 
аналіз, планування, стратегічний вибір, організацію, мотивацію, оптимізацію, 
контроль, до спеціальних − управління грошовими потоками операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності. 
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І. Бланк пропонує розглядати функції управління грошовими потоками  за 

кожним видом діяльності, що «зводиться до управління доходами, управління 

податковими платежами, забезпечення фінансування реальних інвестиційних 

програм, залучення капіталу у грошовій формі для розвитку діяльності тощо» 

[2, с. 53]. 

На думку В. Харченко, функції управління грошовими потоками 

необхідно розглядати з іншої точки зору. Науковець вважає, що при визначенні 

сукупності функцій слід ураховувати та спиратися на відомий процесний підхід 

до управління. Відповідно до нього «управління розглядається як процес 

цілеспрямованого, безперервного впливу на керований об’єкт за допомогою 

загальних функцій управління, взаємодія яких утворює замкнутий 

повторюваний цикл управління» [16, с. 162-163]. Узагальнюючи, «управління 

являє собою суму всіх функцій як серії безперервних пов’язаних дій»              

[16 с.162-163]. Під час управління грошовими потоками, зокрема вугільних 

шахт, пропонується здійснювати низку функцій, виконання яких дасть змогу 

вирішити необхідні завдання менеджменту грошових потоків [16, с. 162-163]. 

Отже, узагальнення розглянутих підходів до функцій управління 

грошовими потоками дозволило виокремити дві загальні властивості – 

ієрархічність та циклічність. 

Виокремлено такі функції управління грошовими потоками, як 

планування та прогнозування, збір та облік інформації, аналіз та оцінка, 

формування управлінських рішень, втілення та виконання прийнятих рішень, 

контроль і коригування. 

Виходячи з наведених функцій управління грошовими потоками можна 

стверджувати, що разом з ієрархічністю їм притаманна циклічність. Виконання 

функцій – це постійно повторюваний процес. Разом з тим слід зазначити, що 

при реалізації певної функції як основної паралельно за необхідності може 

відбуватися здійснення ряду інших функцій на певному етапі управління 

грошовими потоками. 

При управлінні грошовими потоками суб’єктів господарювання як 



371 

складних систем неможливо чітко дотримуватись ієрархічності виконання 

функцій. Система постійно змінюється, разом із нею змінюються послідовності, 

плани, черговість дій або прийнятих рішень тощо. 

Більш загальним випадком для складноорганізованих систем є їх 

гетерархічність, що формує ієрархію та циклічність у конкретний момент 

існування системи.  

Гетерархічні відносини характеризуються різноманітними перехресними 

зв’язками. Гетерархічність є комплементарною до ієрархічності. Кожен елемент 

гетерархічно організованої системи є рівнозначним. Отже, у кожного суб’єкта 

господарювання формується власна унікальна господарська ситуація у 

власному постійно мінливому середовищі. 

Не існує нічого постійного – зміна черговості виконання функцій, поява 

додаткових функцій, які необхідно нагально виконувати, постійний кругообіг 

невизначених подій, які вливають і на появу, реалізацію, виконання необхідних 

функцій, і на їх черговість тощо. Простежується свого роду аналогія із 

висловом лауреата Нобелевської премії з хімії (1977 р.) І. Пригожина: «У фізиці 

та хімії «події» – це біфуркації. Якщо простежити за траєкторією систем, може 

так статися, що в будь-яких ситуаціях траєкторія стає все менш стійкою і 

розпадається на множини нових траєкторій. Якою з цих гілок рухатиметься 

система – передбачити неможливо. Щонайменша флуктуація може визначити 

майбутнє мільярдів часток, організовуючи їх на надмолекулярному рівні. Так 

ось, є правильною і зворотна аналогія, людську історію можливо розглядати як 

послідовність біфуркацій, і це не просто природно наукова метафора» [9]. 

Отже, функціям управління грошовими потоками разом із ієрархічністю 

та циклічністю притаманна гетерархія, що дає підстави розглядати управління 

грошовими потоками як складноорганізовану систему. Це, у свою чергу, 

свідчить про те, що виникла необхідність удосконалення методологічних засад 

управління грошовими потоками підприємств як складних синергетичних 

систем. 

Планування та прогнозування управління грошовими потоками 
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характеризується невизначеністю та нестабільністю не лише зовнішніх умов 

функціонування, але і внутрішнього середовища суб’єктів господарювання. На 

цьому етапі управління слід планувати багатоваріантні сценарії розвитку подій, 

зокрема, оптимістичний, песимістичний і нейтральний. 

В. Харченко стверджує, що «планування як функція враховує розробку 

заходів для досягнення запланованої мети і вирішення відповідних завдань 

менеджменту грошових потоків» [16, с. 163]. План грошових потоків суб’єкта 

господарювання («касовий бюджет», «платіжний календар», «баланс грошових 

видатків і надходжень», «кошторис готівки») має враховувати механізм їх 

формування, а також ґрунтуватися на розробленому виробничому плані та 

інших функціональних планах. Планування грошових потоків є передумовою 

забезпечення виконання взятих на себе фінансових зобов’язаннь та 

ефективного використання власних та запозичених грошових коштів. 

Необхідно реалізовувати як короткострокове планування грошових потоків 

суб’єкта господарювання, так і середньо- та довгострокове, що дозволить 

забезпечити на належному рівні відповідне фінансування господарської 

діяльності [16, с. 163]. 

Збір та облік інформації передбачає здійснення обліку грошових потоків 

підприємства відповідно до чинного законодавства, складання та подання 

необхідної звітності до контролюючих органів відповідальними особами. 

Основна умова реалізації даної функції – використання достовірної, повної та 

своєчасної інформації. 

На думку В. Харченко, реалізація функції обліку є основою для 

отримання своєчасної, достовірної інформації про фактичний стан грошових 

потоків [16, с. 163]. Саме «Звіт про рух грошових коштів» як вихідне 

інформативне джерело розкриває необхідну інформацію та містить первинні 

дані для зацікавлених осіб, а саме потенційних кредиторів, контрагентів, 

інвесторів та інших для розуміння стану платоспроможності, прибутковості, 

ліквідності тощо. Звітні облікові дані про стан та рух грошових потоків 

дозволяють аналітикам реально оцінити активи, процес формування прибутку, 
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валового доходу та витрат тощо. Питання інформаційного забезпечення при 

реалізації обліку грошових потоків займає вагоме місце у менеджменті 

грошових потоків, саме облік є базою для подальшого аналізу, планування 

грошових потоків, а також контролю, коригуванню управлінських рішень при 

досягненні поставленої мети [16, с. 163]. 

Аналіз та оцінка передбачають здійснення як перспективного, так і 

ретроспективного аналізів грошових потоків за різними видами діяльності 

(операціями, структурними підрозділами тощо); формування динаміки та 

тенденції надходжень і вибуття грошових коштів; розрахунок необхідних 

коефіцієнтів та показників, що дозволяють характеризувати грошові потоки; 

пошук шляхів оптимізації грошових потоків. 

В. Харченко зазначає, що аналіз грошових потоків, який реалізується 

через систему показників та коефіцієнтів, дає змогу отримати об’єктивну 

інформацію про реальне становище менеджменту грошових потоків [16, с. 163]. 

В той же час аналіз стану грошових потоків є передумовою обрання необхідної 

політики управління грошовими потоками суб’єкта господарювання (агресивна, 

помірна або консервативна) [2, с. 83]. 

При формуванні управлінських рішень, їх виконанні та реалізації 

формується свого роду висновок про завдання, які необхідно виконати для 

підвищення ефективності управління грошовими потоками, їх оптимізації, 

максимізації (чи мінімізації виявлених негативних тенденцій тощо) виходячи із 

унікальної господарської ситуації. Формується конкретний план дій, 

призначаються конкретні відповідальні особи, сценарії реалізації запланованих 

рішень, визначаються необхідні ресурси, обираються методи, інструменти 

тощо. 

Контрольна функція паралельно з коригуванням є наступним етапом 

після виконання управлінських рішень. На цьому етапі розглядаються 

показники фінансово-господарської діяльності, що свідчать про ефективність 

(неефективність) попередніх дій, здійснюється аналіз запланованого та 

фактичного бюджетів, звітів відповідальних осіб, оцінка стану розрахунків 

тощо. 
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Як стверджує В. Харченко, саме «функція контролю є основою для 

об’єктивної оцінки результатів діяльності суб’єкта господарювання щодо 

менеджменту його грошових потоків тощо» [16, с. 163]. Фундаментальною 

ціллю контролю за обігом грошових потоків виступають констатація відхилень 

від запланованих показників, аномалій, їх ліквідація або мінімізація з метою 

реалізації планів діяльності, розв’язання завдань тощо. Контроль як функція 

управління грошовими потоками є постійним процесом, що охоплює 

неминучість змін екзогенних та ендогенних умов господарювання. 

Інформаційною базою проведення контрольних заходів щодо менеджменту 

грошових потоків окрім різноманітних планових документів суб’єкта 

господарювання, що містять дані про грошові кошти, виступають аналітичні 

звіти щодо оцінки становища грошових потоків, облікові дані про рух 

грошових коштів, нагальна інформація про стан розрахунків тощо [16, с. 163]. 

Розглянуті функції утворюють цикл, які постійно повторюється. Поряд з 

виконанням однієї функції можливе одночасне здійснення ряду інших, адже 

фінансові менеджери повинні виходити з наявної унікальної господарської 

ситуації та виробничої необхідності. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЙОГО 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 У статті досліджено сутність та особливості державного регулювання 
розвитку територій України. Висвітлено основні проблеми державного 
регулювання регіонального розвитку. Запропоновано шляхи вдосконалення 
державного регулювання розвитку регіонів.  
 Ключові слова: регіон, територія, розвиток, державне регулювання, 
державне управління, регіональне управління, державна регіональна політика,  
механізми. 

На сьогодні в Україні склалися реальні передумови для розробки та 
реалізації соціально-економічної політики як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях. Саме відсутність власної регіональної політики в 
недалекому минулому призвела до значних диспропорцій в регіональній 
структурі економіки держави та нагромадження економічних і соціальних 
проблем. 

Значною мірою розвиток такого процесу пов'язаний з відсутністю 
ефективних механізмів стримування та пом'якшення дії об'єктивних факторів 
диференціації регіонального розвитку, ефективного стимулювання діяльності 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
населення щодо прискореного розвитку регіонів на основі повнішого 
використання їх природного, економічного, трудового, наукового потенціалів. 
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Відсутність системності державної діяльності у цій сфері стала однією з 

важливих причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку 

та стабільності в державі, ускладнення умов для зміцнення позицій держави в 

міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснення ринкових 

перетворень на місцях, виникнення та загострення соціальних, економічних, 

екологічних та інших проблем. 

 Велику увагу дослідженню державного регулювання розвитку регіонів 

приділили у своїх роботах С.Бандур [1], П.Бєлєнький [2], З.Варналій [8], 

З.Герасимчук [3], Б.Данилишин [4], М.Долішній [5], О.Другов [2], Т.Заяць [1], 

В.Кистанов [6], Н.Копилов [6], І.Терон [1] та інші.  

 Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань розвитку 

регіонів, теоретичні засади державного регулювання регіонального розвитку та 

підвищення його ефективності потребують постійної та безперервної наукової 

розробки.  

 Метою статті є системне дослідження питань державного регулювання 

розвитку регіону з необхідністю оптимального поєднання інтересів держави й 

окремих регіонів. 

 Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання: 

 • дослідити сутність та особливості державного регулювання розвитку 

територій України; 

 • висвітлити існуючі проблеми державного регулювання регіонального 

розвитку; 

 • запропонувати шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 

регіонів. 

   Значення державного регулювання регіонального розвитку в умовах 

трансформації українського суспільства невпинно зростає. Його розвиток і 

функціонування зумовлюють соціально-економічні та історико-культурні 

особливості територій нашої держави, загальноєвропейські тенденції 

регіонального розвитку, полярні тенденції щодо інтеграції та дезінтеграції, 

загальносвітові процеси. Від того, за допомогою яких механізмів та 
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інструментів здійснюватиметься державне регулювання регіонального 

розвитку, залежить якість і швидкість здійснення реформ як у регіонах, так і у 

країні в цілому [8, с. 67].  

Сталий розвиток будь-якої держави вимагає створення єдиного 

господарського комплексу з ефективним використанням місцевих ресурсів,  

переваг територіального поділу праці та запобігання ускладненням на 

політичному, економічному, міжетнічному ґрунті. Регіон є цілісною системою 

зі своїми структурою, функціями, зв'язками із зовнішнім середовищем, 

історією, культурою, умовами життя населення, а регіональний фактор 

відчутно впливає на розвиток держави в цілому. Проте на сучасному етапі до 

найважливіших проблем, з якими стикнулася Україна, належать питання 

загострення диференціації соціального та економічного розвитку територій 

нашої держави [7, с. 29]. Забезпечення рівних умов функціонування соціально-

економічних комплексів регіонів України вимагає цілеспрямованих дій з боку 

держави шляхом регулювання розвитку регіонів та сприяння окремим регіонам, 

використання особливостей їх природного, виробничого і ресурсного 

потенціалу. Сьогодні в жодному питанні внутрішньої політики немає таких 

глибинних розбіжностей між суттю проблеми й методами її вирішення, між 

теорією і практикою, як у питанні формування та реалізації регіональної 

політики держави.  Для вирішення цих проблем виникає необхідність 

створення умов для оптимальної економічної самостійності регіонів, 

впровадження організаційних, правових та економічних заходів для 

забезпечення ефективного державного регулювання процесів регіонального 

розвитку країни та координації міжрегіональних зв'язків.  Державне 

регулювання регіонального розвитку передбачає організовані системні дії щодо 

забезпечення сталого і збалансованого функціонування регіональних систем, 

що мають на меті покращання якості та підвищення рівня життя населення.  

Державне регулювання регіонального розвитку поширюється на ті сфери 

діяльності, які віднесено до компетенції державного рівня управління. До них 

належать: політика природокористування, соціальна політика, цінова та 
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кредитна політика, розробка правових норм розвитку економіки, визначення 

податкової політики та її диференціація з урахуванням стимулювання процесу 

становлення ринкових відносин у регіоні, визначення режиму 

зовнішньоекономічної діяльності регіону тощо.  

 Регулювання територіального розвитку повинно здійснюватися системою 

спеціально організованих заходів політичного, правового, соціального, 

фінансового, економічного характеру, покликаних:  

• стимулювати розвиток тих територій, які з об'єктивних причин не можуть 

функціонувати в режимі саморозвитку;  

• створювати умови для виникнення і функціонування національно 

значимих потенційних "точок зростання" (вільних економічних зон, 

технопарків тощо);  

• забезпечувати виконання окремими територіями загальнодержавних 

функцій (утримання на території об'єктів державного значення) [3, с 528].  

Ефективним державне регулювання розвитку територій може бути лише за 

умови виконання його основних принципів, до яких належать: обґрунтоване та 

ефективне поєднання державного регулювання й ринкового саморегулювання 

залежно від ступеня адаптації до них регіонів та рівня їх депресивностій 

обґрунтування та реалізація механізмів державного регулювання регіонального 

розвитку в режимі "особливої відповідальності" [9, с. 251-253]. В Україні, за 

сучасних умов трансформації суспільства та поступового переходу до ринкових 

відносин, державне регулювання регіонального розвитку може здійснюватися у 

формі: 

- трансфертів, спрямованих до місцевих бюджетів з державного бюджету, 

для вирівнювання фінансового забезпечення регіону; 

-   додаткової фінансової підтримки депресивних регіонів;  

- державних цільових програм, спрямованих на вирішення територіальних 

проблем (досягнення прискореного зростання пріоритетних галузей 

регіонального господарства, зростання експортного потенціалу регіону);  

- бюджетних інвестицій і конкретних інвестиційних проектів, тощо. 
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Для кращого розуміння необхідності  державного регулювання 
регіонального розвитку регіонів варто розглянути надходження до Загального 
та Спеціального фондів державного бюджету від таких статей доходів як: 
доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди, 
протягом 2015-2017рр. 

 

Рисунок 1 - Динаміка зміни операційних доходів Загального фонду 

державного бюджету за 2015-2017рр. 

Із зображеного рисунку можемо помітити, що до Загального фонду 
державного бюджету більша частина надходжень здійснюється шляхом 
отримання офіційних трансфертів від органів державного управління, значну 
частину займають також доходи від операцій з капіталом в основному це 
надходження від продажу основного капіталу та продажу землі та 
нематеріальних активів. Найбільших обсяг грошових надходжень до Загального 
фонду  державного бюджету від обраних статей доходів надійшов у 2016 році, 
зокрема від офіційних трансфертів у розмірі 5520,7 млн. грн. 

Щодо Спеціального Фонду державного бюджету, можемо  зауважити, що  
основною статтею доходів серед обраного списку є цільові фонди, зокрема 
надходження до фонду соціального захисту  та надходження до цільового 
фонду для забезпечення оборони і безпеки держави, найбільше коштів від  цієї 
статті доходів надійшло у 2017 році -  29847,2 млн. грн. 
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Рисунок 2 - Динаміка зміни операційних доходів Спеціального фонду 

державного бюджету за 2015-2017рр. 

Варто зазначити, що здійснення державного регулювання територіального 

розвитку в Україні стикається з багатьма труднощами. Перепонами державного 

регулювання розвитку територій є відсутність єдиної нормативно встановленої 

процедури "відбору" регіональних проблем для прийняття рішень на 

державному рівні. До головних перешкод на шляху забезпечення ефективного 

державного регулювання регіонального розвитку в Україні можна віднести:  

відсутність системного підходу до регіональної політики, невизначеність 

стратегічних перспектив регіонального розвитку; недостатнє використання 

існуючих інструментів державного регулювання, спрямованих на 

стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій; низьку 

інституційну та фінансову спроможність місцевих органів влади щодо 

вирішення питань місцевого значення; відсутність дієвих та ефективних 

механізмів формування місцевих бюджетів на основі гарантованих державою 

соціальних стандартів надання послуг населенню незалежно від місця 

проживання; незавершеність формування та недосконалість моделі управління 

на регіональному рівні [7, с.29]. 
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 Державне регулювання розвитку регіонів, як і будь-яка інша діяльність 
держави, потребує також належного нормативно-правового забезпечення. 
Назріла нагальна потреба у прийнятті низки законів та підзаконних актів, які б 
нормативно закріпили довгострокову концепцію регіонального розвитку, базові 
засади державного регулювання розвитку регіонів, визначили його предмет, 
коло суб'єктів, форми і методи такого регулювання. Відсутність системного 
підходу до реалізації регіональної політики, невизначеність стратегічних 

перспектив регіонального розвитку, тобто не сприйняття протягом тривалого 
часу органами влади поняття "планування регіонального розвитку", призвели 
до неефективного застосування механізмів регулювання регіонального 
розвитку [1, с. 278-279]. 

 На основі аналізу зазначених та багатьох інших проблем можна 
запропонувати основні заходи з удосконалення державного регулювання 
територіального розвитку:  

1. Впровадити та постійно застосовувати в управлінській практиці 
інструменти стратегічного планування розвитку території, яке б сприяло 
точному визначенню пріоритетів регіонального розвитку. 

 2. Удосконалити механізми державної підтримки розвитку депресивних 
регіонів. 

 3. Розробити систему заходів з розбудови інфраструктури регіону, маючи 
на меті покращання умов використання інноваційних технологій, підвищення 
інвестиційної привабливості регіонів, розширення залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій для регіонального розвитку тощо.  

4. Адаптувати національне законодавство з питань регіональної політики 
до міжнародних норм та стандартів. 

 5. Удосконалити систему моніторингу та контролю регіонального 
розвитку тощо. 

Отже, за сучасних умов ринкових перетворень державне регулювання 
територіальним розвитком стає ключовою ланкою державного управління, що 
формується під впливом багатьох факторів, певна сукупність яких створює 
підвалини його теоретичних засад і посилення регіональних та місцевих 
впливів. 
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Для підвищення ефективності державного регулювання регіонального 

розвитку доцільно впроваджувати новітні технології, до яких належить 

регіональний моніторинг, або моніторинг регіональних ситуацій і регіональних 

проблем, під яким розуміють спеціально організовану і постійно діючу систему 

необхідної статистичної звітності, збирання й аналізу статистичної інформації, 

здійснення додаткових інформаційно-аналітичних обстежень (опитування 

населення тощо)  та діагностики стану, тенденцій розвитку та гостроти 

загальнорегіональних ситуацій і регіональних проблем. Тому в подальшому 

доцільними є дослідження теоретичних та прикладних аспектів формування 

систем регіонального моніторингу. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

В роботі досліджена економічна природа бюджету. Обґрунтована сутність 

фіскальної децентралізація, яка потребує досконалого податкового 

адміністрування. Запропоновано стимулювання розвитку регіонів як складової 

бюджетної політики.  

Ключові слова: бюджетна політика, фінансова автономія, бюджет, 

міжбюджетні відносини, доходи та видатки бюджетів. 

Гармонійний розвиток України та її регіонів можливий за умов проведення 

ефективної бюджетної політики, розбудови системи міжбюджетних відносин на 

основі підвищення зацікавленості та відповідальності учасників бюджетного 

процесу в соціально-економічному розвитку країни і регіонів, ефективному 

використанні бюджетних коштів, підвищенні рівня життя населення. Необхідно 

використовувати досвід розвинених країн, які пройшли еволюційний шлях 

розвитку бюджетних відносин та вирішили більшість проблем, властивих для 

України в цій сфері. У цьому напрямі в нашій країні зроблено важливі кроки: 

прийнято Бюджетний кодекс України, яким закладено підвалини організації 

фінансової системи країни і регіонів на принципово нових засадах, 

концептуальні основи реформування міжбюджетних відносин, принципи 

розбудови та функціонування бюджетної системи, що відповідають сучасній 

європейській практиці. Вітчизняними законодавцями прийнято низку законів, 
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необхідних для успішного проведення бюджетної реформи, зокрема, з 

формування регіональної політики, становлення основ місцевого 

самоврядування на основі впровадження принципів Європейської Хартії 

самоврядування, стимулювання розвитку регіонів і соціальної сфери. 

Формування бюджетної політики в Україні на нових засадах сприяє 

обґрунтованості та зростанню величини місцевих бюджетів, дозволяє посилити 

їх соціальну спрямованість, збільшити капітальні видатки на розвиток регіону, 

спрямувати ресурси на енергозбереження, комунальне господарство та інші 

важливі напрямки. Але у місцевих бюджетах залишається ще надто мала частка 

власних джерел у бюджетному кошику, не усунуто суперечливість розрахунків 

дотацій і субвенцій. Частка доходів місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті 

України у 2000 році становила 31,4%, а видатків – 41,4%. На початку 2005 року 

ці показники дорівнювали, відповідно, 25,1 та 37,9%. Це свідчить про низький і 

такий, що має тенденцію до зменшення, рівень фінансової автономії регіонів, 

що є засадничою основою децентралізації управління. 

Слід зазначити, що фінансова автономія регіонів може мати суттєві вигоди 

з точки зору ефективності зростання, в першу чергу, соціально-економічного 

розвитку територій і добробуту населення, але також і суттєві витрати, тому що 

робить більш складним і дорогим процес перерозподілу коштів через бюджет. 

Потрібне відповідне конструювання міжбюджетних відносин та інституційне 

упорядкування.  

Місцеві бюджети за своїм призначенням є найбільш соціальними, тому 

відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних 

доходів, значні відмінності в рівні економічного розвитку регіонів і міст 

призводять до зростання соціальної напруги і політичної нестабільності.  

Теоретичні, методологічні і прикладні аспекти побудови ефективної бюджетної 

політики на рівні держави і регіонів, становлення міжбюджетних відносин 

досліджені в працях українських вчених: І.Алєксєєва, С.Буковинського, 

П.Буряка, А.Буряченка, О.Василика, В.Геєця, Ю.Глущенка, О.Гордея, 

М.Долішнього, Б.Данилишина, О.Дроздовської, В.Зайчикової, В.Коваленка, 
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М.Корецького, В.Кравченка, М.Крупки, О.Кузьміна, М.Кульчицького, 

О.Лилика, І.Луніної, А.Лук”янченка, І.Михасюка, В.Опаріна, К.Павлюка, 

М.Палія, І.Руденко, С.Слухая, Л.Тарангул, І.Чугунова, М.Чумаченка, С.Юрія. 

Віддаючи належне дослідникам, які працюють над теорією та методологією 

міжбюджетних відносин, слід відзначити, що назрілі завдання проведення 

бюджетної та адміністративно-територіальної реформи вимагають подальших 

наукових пошуків, грунтовних досліджень. Зокрема, закріплення доходів, 

розподілу видатків, визначення міжбюджетних трансфертів, усунення 

суперечливості розрахунків дотацій і субвенцій. 

Метою даної наукової роботи є вивчення ключових засад сучасної 

бюджетної політики та окреслення шляхів щодо підвищення її ролі як 

невід’ємного базису фінансового планування у складанні реалістичних 

бюджетів з акцентом на ключові пріоритети розвитку, що, врешті, разом 

слугуватиме підґрунтям у поетапному формуванні бюджетної моделі держави.  

Економічна природа бюджету проявляється в тому, що держава надає 

суспільству блага і послуги, що фінансуються за рахунок системи державного і 

місцевих бюджетів. Як економічна категорія, державний бюджет є сукупністю 

економічних відносин між державою і юридичними та фізичними особами 

щодо розподілу і перерозподілу внутрішнього валового продукту з метою 

формування й використання централізованого фонду грошових ресурсів, 

призначених для виконання державою її функцій. В практичній діяльності 

бюджет є планом формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, 

органами влади АРК та місцевого самоврядування протягом бюджетного 

періоду. Місцевий бюджет є планом утворення і використання фінансових 

ресурсів, необхідних для забезпечення виконання функцій та повноважень 

місцевого самоврядування. На рівень забезпеченості власних повноважень 

ресурсами великий вплив має ефективність діяльності місцевого 

самоврядування[1, с. 10]. 
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Бюджетна політика є невід’ємним складником фінансової політики, 

повинна орієнтуватися на забезпечення компромісу інтересів учасників 

бюджетного процесу, спрямованого на зростання сукупного споживання. 

Її складовими є визначення доходів, формування витрат, балансування дохідної 

та видаткової частини бюджету. 

Основою побудови ефективних бюджетних відносин, які наближують 

регіональні органи влади і управління до інтересів та потреб споживачів на 

території регіону, є механізм регіоналізації. Здатність місцевих органів влади 

виконувати свої функції базується на двох основних можливостях 

самоврядування: володінні та розпорядженні власністю, участі в бюджетному 

процесі та розподілі грошових коштів на основі реалізації власних і 

делегованих державою повноважень. 

Бюджетним кодексом України закладено концептуальні основи 

реформування міжбюджетних відносин, які в цілому відповідають європейській 

практиці в цій сфері. Але їх практична реалізація потребує реформи бюджетної 

системи та адміністративно-територіального устрою України. Залишаються 

невирішеними проблеми наповнення бюджетів грошовими коштами, 

невиконання більшості бюджетів, ухилення від податків, втрат бюджету від 

пільг, низької фінансової та управлінської дисципліни, тінізації економіки, 

неефективних витрат, марнотратства, розкрадання державних коштів. 

Обмеженість ринкових методів фінансового забезпечення належного рівня 

життєдіяльності людини створює об’єктивні умови для державного 

регулювання бюджетних процесів з метою досягнення суспільного добробуту. 

Важливо правильно визначити ступінь такого втручання. Теорія регулювання 

економіки за допомогою державних фінансів пройшла шлях еволюційного 

розвитку. Дж.Кейнс сформував теорію державних фінансів, згідно з якою 

основне завдання економічної політики держави полягає в управлінні сукупним 

попитом, а бюджет є основним інструментом для проведення цієї політики. 

Негативні наслідки використання головних підходів цієї теорії в реальній 

економіці стали причиною розвитку теорії економіки пропозицій 
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(Р.Хол, Г.Талок, А.Лаффер), постулатом якої є зменшення втручання держави в 

економічні процеси та стимулювання підприємництва на основі скорочення 

обсягів державних видатків і податкового навантаження[2, с. 28]. 

Але використання таких принципів бюджетної політики не забезпечило 

стабільності та збалансованості державних фінансів. Розвинені соціально 

орієнтовані країни використовують кейнсіанські методи регулювання 

фінансово-бюджетних процесів, але з урахуванням накопиченого досвіду. 

Через їх бюджети розподіляється від 30 до 60% ВВП. Але суттєве зростання 

публічних видатків не завжди призводить до адекватного покращення якості 

соціальних послуг.  

Розподіл державних видатків на загальнодержавні та місцеві повинен 

реалізовуватись за принципами теорії суспільного добробуту: територіального 

вирівнювання соціальних видатків на життєвий рівень населення, зменшення 

розриву в рівнях життя різних категорій населення. В теперішніх умовах 

господарювання основою бюджетної політики ЄС є теорія нового регіоналізму, 

коли сутність регіонального розвитку пов’язується з використанням 

ендогенного потенціалу регіону, перенесенням акцентів з прямого державного 

регулювання на стимулювання формування в регіонах автономних фінансових 

механізмів використання власного потенціалу ресурсів. Із зростанням якості 

життя  надання послуг населенню перестає бути головною функцією місцевої 

влади, на зміну приходить визначення потреб населення та пошук оптимальних 

шляхів їх забезпечення. Органи місцевого самоврядування (ОМС) повинні 

виконувати роль замовників послуг та оплачувати їх, тоді за їх допомогою 

дотягатимуться три мети: фінансова автономія (делегування окремих 

повноважень), демократія (участь у самоврядуванні), ефективність (надання 

послуг згідно потреб) [3, с. 125]. 

Децентралізація ускладнює процес перерозподілу ресурсів і 

макроекономічного управління через бюджет, якщо не проводити відповідне 

конструювання міжбюджетних відносин та інституційне упорядкування. В 

дисертації показано, що розподіл видатків ефективний у випадку, коли кожен 
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вид публічних видатків здійснюється на тому рівні влади, який найбільше 

репрезентує одержувачів таких коштів. Потрібна гармонізація національної 

податкової політики з метою уникнення викривлень у розподілі ресурсів. 

Фіскальна децентралізація за умов суттєвого делегування повноважень 

потребує досконалого податкового адміністрування і менеджменту публічних 

видатків на субнаціональному рівні[4, с. 185].  

Враховуючи, що посилення фінансової автономії місцевих бюджетів 

потребує подальшої систематизації і класифікації доходів і видатків місцевих 

бюджетів по розділах бюджетної класифікації для ефективного контролю 

коштів та посилення впливу ОМС на формування бюджету, пропонується 

класифікувати доходи за здатністю місцевої влади ефективно впливати на 

джерела формування бюджету. Для різних класифікацій видатків місцевих 

бюджетів (функціональної, економічної, відомчої, кредитування бюджету, 

програмної) узагальнено основні характеристики (критерії, об’єкти, рівні 

деталізації). Упорядкування характеристик сприятиме цільовому використанню 

коштів на виконання закріплених за ОМС повноважень. 

В основі виникнення проблем наповнення та цільового використання 

бюджетних коштів знаходяться суперечності інтересів різних учасників 

бюджетного процесу. Тому він розглядається як об’єктивно існуючий процес 

пошуку шляхів розв’язання цих суперечностей. Для України ефективними є 

створення системи громадського контролю за наданням пільг та витрачанням 

бюджетних коштів, системи правових обмежень, застосування цивілізованих 

правил і процедур прийняття бюджетних рішень[5, с. 128]. 

Стимулювання розвитку регіонів слід розглядати як складову бюджетної 

політики. Для забезпечення ефективної реалізації бюджетних заходів вважаємо 

за необхідне дотримуватись такої концепції: збалансування фінансових 

інтересів (загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів розвитку); 

фінансового забезпечення наближення послуг до споживачів;  програмно-

цільового підходу до  розв’язання проблем фінансового забезпечення розвитку 

регіону; концентрації бюджетних коштів та інших ресурсів з метою досягнення 
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ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку; фінансового 

співробітництва-партнерства ОМС, наукових і громадських організацій, 

суб’єктів підприємницької діяльності у виконанні завдань регіонального 

розвитку; прийнятного обсягу фінансових ресурсів, що забезпечує ефективне 

стимулювання розвитку регіонів; ефективної структури джерел фінансування у 

напрямку зменшення частки бюджетних коштів і зростання фінансування 

підприємницькими структурами; гарантованого фінансування передбачених 

законом заходів протягом бюджетного року у запланованих обсягах та у 

встановлені строки; ефективного державного контролю за використанням 

бюджетних коштів, субвенцій та капітальних інвестицій на державні програми 

розвитку регіонів. 

Фіскальне стимулювання на регіональному рівні потребує децентралізації, 

пошуку нових механізмів оподаткування і джерел надходжень ресурсів. 

Консенсус інтересів у системі платежів між центром і регіонами може бути 

знайдений в перегляді ставок місцевих податків і зборів, покращанні 

податкового адміністрування, створенні умов для зростання економічної 

активності суб’єктів господарювання. Система розподілу фінансової допомоги 

регіонам повинна будуватись таким чином, щоб мінімізувати стимули до 

скорочення податків в регіонах та максимізувати стимули до збільшення витрат 

на надання суспільних благ і послуг. Необхідно знайти реальне і раціональне 

співвідношення між прагненням до збільшення доходів бюджету та обсягу благ 

і збільшенням податкового навантаження [6, с. 280]. 

Для створення відповідних стимулів органам місцевої влади до збільшення 

прибутковості підприємств, зареєстрованих на території регіону, доцільно 

віднести до власних доходів місцевих бюджетів частину податку на прибуток 

підприємств недержавної форми власності. Необхідно відмінити пільги з плати 

за землю, що  дасть можливість спрямовувати залучені кошти на стабільне 

фінансування соціальних програм. 

Збільшення доходів бюджетів розвитку районних та обласних бюджетів 
слід здійснити за рахунок додаткових надходжень від продажу земель 
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несільськогосподарського призначення, запровадження ефективних критеріїв 
розподілу централізованих капіталовкладень, удосконалення методики 
розподілу субвенцій з державного бюджету на інвестиційні проекти, розробки 
інвестиційної програми регіону як вихідного документу формування бюджету 
розвитку області. 

Для удосконалення міжбюджетних відносин пропонуємо: 
а) У формулу розподілу міжбюджетних трансфертів ввести стимулюючий 

коефіцієнт, що враховує випереджуючу динаміку зростання обсягу закріплених 
доходів в плановому періоді в порівнянні з базовим. Це дозволить уникнути 
диспропорцій місцевих бюджетів у зв’язку зі змінами законодавства; 

б) Для визначення прогнозних надходжень доходів, що встановлюються у 
відсотках до прогнозного обсягу закріплених доходів, розраховувати цей 
відсоток як середній по країні. Це попередить виникнення загрози невиконання 
розрахункових показників МФУ; 

в) Для зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів внести до переліку їх 
власних доходів такі платежі: плату за торговий патент, фіксований податок на 

доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності, єдиний податок для 
суб’єктів малого підприємництва, земельний податок та орендну плату за 
землю у складі власних доходів обласних і районних бюджетів. ОМС мають 
реальні можливості впливати на обсяг надходження цих податків. Крім того, 

запропоновано частину коштів, які надходять від продажу земель 
несільськогосподарського призначення, зараховувати у бюджет розвитку 
місцевих бюджетів в пропорції, аналогічній зарахуванню плати за землю; 
відновити порядок визначення та перерахування з державного бюджету 
додаткової дотації у зв’язку із перевиконанням плану мобілізації до загального 
фонду державного бюджету доходів, за рахунок яких здійснюється 
відрахування дотації вирівнювання, із перерахуванням місцевим бюджетам 
50% обсягу зазначеного перевиконання. Можливість їх отримання буде 
вагомим стимулом для ОМС і місцевих органів влади в мобілізації коштів до 
державного бюджету; 

д) Дотримання концепції фінансової децентралізації у наданні бюджетних 
трансфертів вимагає їх застосування на всіх рівнях бюджетної системи.  
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В роботі досліджена роль бюджетів у забезпеченні функціонування держави 
та територіальних громад важко. Обґрунтовані специфічні особливості 
місцевих бюджетів. Доведено, що місцеві бюджети є фінансовою основою для 
надання органами місцевого самоврядування основних суспільних і громадських 
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Центральною ланкою фінансової системи держави є бюджетна система, що 

складається з державного та місцевих бюджетів. Роль бюджетів у забезпеченні 

функціонування держави та територіальних громад важко переоцінити, 

оскільки саме за рахунок бюджетних надходжень формуються відповідні 

грошові фонди, якими фінансово забезпечується виконання державних завдань 

та функцій, функціонування органів державної влади. 

Місцеві бюджети є важливою складовою бюджетної системи України. Так, 

з одного боку, у місцевих бюджетах акумулюються передбачені 

законодавством податки, збори, трансфертні ресурси та інші платежі. З іншого 

боку, ресурси місцевих бюджетів спрямовуються на утримання установ 

соціально-культурної сфери та охорони здоров’я, підприємств житлово-

комунального господарства, виплати соціальних допомог, тобто місцеві 

фінанси відіграють основну роль у забезпеченні потреб населення відповідної 

території у соціальних послугах. 

Проблеми муніципальних ресурсів, зміцнення їх фінансової бази, 

оптимізації механізму формування місцевих бюджетів, визначення обсягів 

міжбюджетних трансфертів досліджували такі вітчизняні вчені: І. Боярко, 

О Василик, Н. Виговська, А. Горник, Г. Гончар, І. Дробуш, Ю. Каспрук, 

О. Кириленко, О. Люта, А. Маглаперідзе, О. Ніколаєва, Т. Паутова, Н. Пігуль 

та ін.  

У цьому зв’язку виникає потреба теоретичного аналізу питання 

реформування та підвищення ефективності функціонування місцевих 

бюджетів, що стало дослідницьким зав данням цієї статті. 

Місцеві бюджети є основним каналом доведення до населення кінцевих 

результатів суспільного виробництва, що спрямовуються на суспільне 

споживання. Через місцеві бюджети суспільні фонди споживання 

розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими 

ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів 

реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку регіонів. 
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Необхідність правильного визначення та розуміння того чи іншого поняття 

зумовлена розвитком національної правової системи, змінами у предметі 

правового регулювання. Чимало фінансово-правових понять визначені у 

вітчизняних нормативно-правових актах чи знайшли своє тлумачення у 

доктрині фінансового права. Представники економічної науки також досить 

часто використовують питання місцевих бюджетів як об’єкт дослідження. 

Таким чином, різні підходи до трактування поняття «місцевий бюджет», в 

свою чергу позначається на визначенні ролі місцевих бюджетів у фінансовій 

системі держави. Різні погляди щодо сутності поняття «місцевого бюджету» 

дозволяє нам охарактеризувати їх як сукупність економічних відносин, що 

сприяють територіальному перерозподілу національного доходу країни та 

забезпечують створення фінансової бази відповідних територіальних громад. 

Вважаємо, що як економічна категорія, місцеві бюджети відображають 

обумовлену адміністративним поділом і бюджетним устроєм держави сферу 

економічних відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і 

використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у 

розпорядженні місцевих органів влади і призначених для соціально-

економічного розвитку конкретних регіонів країни[1, с. 27]. 

За допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні програми, 

пов’язані з розвитком галузей економіки, насамперед, сільського господарства; 

здійснюється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються програми з 

підвищення життєвого рівня населення. Поряд з цим, місцеві бюджети 

відіграють важливу роль у фінансуванні суспільних послуг, насамперед, 

соціального спрямування. Передусім, це стосується виплат із соціального 

захисту та соціального забезпечення населення, утримання закладів соціально-

культурної сфери, видатків на розвиток місцевого господарства [2, с. 232]. 

Місцеві бюджети являють собою дуже динамічну категорію, тому їх 

дослідження необхідно здійснювати з урахуванням багатьох факторів, що 

впливають на економічне життя держави.  
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За рахунок коштів місцевих бюджетів утримуються заклади культури, 

фізичної культури та спорту, фінансуються молодіжні програми. Більше того, 

основна частка деяких видів послуг надається переважно органами місцевого 

самоврядування. Про роль місцевих бюджетів у фінансуванні суспільних 

послуг свідчить частка видатків місцевих бюджетів на певні види послуг у 

загальній сумі видатків на ці послуги зведеного бюджету України. Серед 

різноманітних напрямків використання коштів місцевих бюджетів слід 

відмітити ті, які безпосередньо пов’язані з вирішенням проблем соціально-

економічного розвитку територій. 

Таким чином, місцеві бюджети впливають на рівень розподілу валового 

внутрішнього продукту країни, ефективність фінансування галузей економіки, 

використання природних і бюджетних ресурсів в процесі суспільного 

відтворення, розвитку фінансового потенціалу адміністративно-територіальних 

утворень.  

Місцеві бюджети мають низку специфічних особливостей, до яких 

відносять [3, с. 110]: 

1) статус, тобто те, що місцеві бюджети затверджуються рішенням 

представницьких органів влади, але не мають юридичного статусу закону; 

2) сфера дії, тобто юрисдикція місцевого бюджету поширюється на певну 

обмежену територію і немає жодної сили поза її межами. Сферу дії також 

розглядають стосовно юридичних та фізичних осіб, які відповідно 

функціонують чи проживають на цій території; 

3) пріоритетна соціальна спрямованість; 

4) наявність відносин міжбюджетного перерозподілу коштів. Однак, на 

нашу думку, дана ознака не є специфічною рисою саме місцевих бюджетів, які 

за своєю суттю є теж безумовними трансфертами. 

Варто звернути увагу на те, що місцеві бюджети є централізованими 

фондами фінансових ресурсів. Виділяють такі умови, за яких доцільно називати 

ці фонди централізованими [4, с. 76]: 
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– на території конкретної адміністративно-територіальної одиниці 
функціонує одна рада відповідного рівня, яка має у своєму розпорядженні 
тільки один такий фонд; ніхто, крім відповідної ради, не має право 
розпоряджатися коштами цього фонду;  

– кошти даного фонду є джерелом формування численних 
децентралізованих фондів як у самому бюджеті (наприклад, фонд фінансування 
освіти, фонд фінансування охорони здоров’я тощо), так і децентралізованих 
фондів суб’єктів господарювання, які фінансуються з бюджету;  

– щоб не ототожнювати бюджет з іншими фондами грошових коштів 
органів місцевого самоврядування (наприклад, із загальним і спеціальним 
фондом за кошторисом органу місцевого самоврядування, який є 
децентралізованим).  

Відповідно до економічної природи місцевих бюджетів вони виступають 
не лише фондом по акумуляції та розподілу фінансових ресурсів, але й 
сприяють ефективному проведенню державній бюджетній політиці на 
місцевому рівні, виконуючи низку функцій. 

На процес формування місцевих бюджетів впливають об’єктивні та 
суб’єктивні чинники. Об’єктивні чинники, в укрупненому вигляді об’єднуються 
у три великі групи: 1) умови, в яких здійснюються це формування; 2) зміст 
бюджетних прав, які регулюють процес їх формування; 3) механізми, які 

забезпечують формування місцевих бюджетів. До суб’єктивних чинників 
відноситься практична діяльність усіх суб’єктів відносин, які організовують 
процес та безпосередньо пов’язані з формуванням доходів місцевих бюджетів. 

Першу групу об’єктивних чинників можна поділити на дві підгрупи: ті, які 
сформувалися у суспільстві станом на сьогоднішній день в економіці, соціально-

культурній, політичній і т.д. сферах, та ті, які держава визначає у законах, 
прогнозах, що регламентують стан і перспективи соціально-економічного та 
політичного розвитку. 

Друга група об’єктивних чинників пов’язана зі змістом бюджетних прав 
органів місцевого самоврядування, які не відповідають стандартам 
демократичної держави і потребують перегляду у бік розширення, що можна 
забезпечити в умовах адміністративно-територіальної та конституційної реформ.  
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Третя група включає механізми забезпечення цього формування. 

Зауважимо, що наповнення місцевих бюджетів здійснюється за допомогою 

податкового і неподаткового механізмів.  

Таким чином, місцеві бюджети безпосередньо впливають на рівень 

розподілу валового внутрішнього продукту країни. Ґрунтуючись на 

необхідності побудови ефективної системи місцевих бюджетів в Україні, 

виділяють наступні принципи їх побудови. 

Місцевий бюджет як політичний документ встановлює стратегічні і 

тактичні цілі і завдання для місцевих органів влади, визначає джерела і 

особливості його використання впродовж бюджетного періоду. Обсяг 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів (власних і закріплених) визначає рівень 

фінансування бюджетної сфери на місцевому рівні, якість реалізації 

інвестиційних проектів. Місцеві бюджети сприяють, з одного боку, 

перерозподілу частини вартості ВВП між галузями економіки, населенням, 

підприємницькими структурами на рівні територіальних утворень. З іншого 

боку, в них акумулюються як місцеві, так і загальнодержавні податки і збори, 

значна частина яких вилучається на користь державного бюджету та 

перерозподіляється виді міжбюджетних трансфертів [5, с. 21]. 

В умовах розвитку ринкової економіки України значущість місцевих 

бюджетів зростає, вони стають необхідним інструментом спрямованим не лише 

на забезпечення розподілу доходних джерел між бюджетними програмами, але 

і сприяють ефективності функціонування суб’єктів господарювання, домашніх 

господарств. 

За структурою місцеві бюджети умовно поділяються на дві частини: 

1. Доходи та видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних 

трансфертів (тобто дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 

бюджетів вищого рівня) − це так звані делеговані повноваження; 

2. Доходи і видатки, що не враховуються при визначенні міжбюджетних 

трансфертів − власні повноваження. 

Доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин 
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суспільства, яка пов’язана з формуванням і розподілом фінансових ресурсів 

місцевого рівня, що використовуються місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування для забезпечення поточних і перспективних 

завдань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів, вважаються ті, які закріпленні державою за місцевим бюджетом 

для забезпечення фінансування видатків, що обраховуються за фінансовими 

нормативами бюджетної забезпеченості. Якщо сума вказаних доходів менша за 

суму видатків, що передані державі і обраховані за формулою то на різницю 

даному місцевому бюджету надається трансферт (дотація вирівнювання). 

Доходами, що не враховуються за умови визначення обсягів 

міжбюджетних трансфертів, вважаються такі, що повністю залишаються в 

розпорядженні відповідного бюджету та не враховуються у розрахунках обсягів 

дотації вирівнювання або обсягів вилучення. Ці доходи призначено для 

забезпечення видатків, які в межах чинного законодавства повністю передані на 

розгляд місцевих органів влади [6, с. 295]. 

Видатки місцевих бюджетів – це кошти, що спрямовуються на здійснення 

програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів 

на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до 

бюджету сум. 

Усі видатки місцевих бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки 

розвитку. Вперше такий поділ був встановлений у Законі України «Про 

бюджетну систему України», пізніше − в Законі «Про місцеве самоврядування в 

Україні» він був збережений і поширений на дохідну частину місцевих 

бюджетів. 

Поточні видатки − витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, 

установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на 

фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що 

не належать до видатків розвитку. 



399 

Видатки розвитку − витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та 

інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень 

виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної 

перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з 

розширеним відтворенням. 

Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

встановлені у Бюджетному кодексі України залежно від повноти надання тієї 

чи іншої послуги та наближення її до безпосереднього споживача [1, с. 27]. 

Перша група − видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які 

забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, 

гарантованих державою, і які максимально наближені до споживачів. 

Здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань. 

Друга група − видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які 

забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих 

законодавством для всіх громадян України. Здійснюються з бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а 

також районних бюджетів. 

Третя група − видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які 

забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій 

громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах 

України. Здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних 

бюджетів. 

Місцевий бюджет може складатися із загального і спеціального фондів. 

Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел 

надходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей. 

За допомогою спеціального фонду закріплюються джерела доходів за статтею 

видатків, за якого певні види доходів призначаються на фінансування певних 

видів видатків. Спеціальні фонди були введені з метою поліпшення звітності за 

державні кошти, які раніше спрямовувалися до численних позабюджетних 
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фондів, тобто для підвищення прозорості у використанні державних коштів. 

Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у 

складі місцевого бюджету може бути лише Закон України. Передача коштів 

між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах 

бюджетних призначень. 

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. 

Поточний бюджет використовується для виконання як власних, так і 

делегованих повноважень. Кошти поточного бюджету спрямовуються на 

фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що 

утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування 

заходів щодо соціального захисту населення. Кошти бюджету розвитку 

спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку 

відповідної території, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної 

діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з 

розширеним відтворенням. Поділ місцевих бюджетів на поточний бюджет і 

бюджет розвитку визначає порядок фінансування за наявності дефіциту бюджету 

у зв’язку з недовиконанням доходів бюджету. У такому випадку першочергово 

фінансуються видатки, які включені в поточний бюджет [2, c. 233]. 

Отже, місцеві бюджети відображають систему економічних відносин, які 

складаються в суспільстві з приводу розподілу ВВП, утворення фондів 

грошових коштів, їх перерозподілу та використання для надання суспільних 

благ на місцевому (локальному рівні). Місцеві бюджети є фінансовою основою 

для надання органами місцевого самоврядування основних суспільних і 

громадських послуг і забезпечення соціально-економічного розвитку 

відповідних територій. 
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У статті автором розглянуто теоретичні основи державного регулювання 

інвестиційної діяльності. Досліджено інвестиційно-інноваційну діяльність, як 

метод та інструмент реалізації управлінських рішень. 
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інвестор, планування. 

Вирішальна роль і значення в організації фінансової політики належить 

державі, яка має сформувати адекватну систему фінансового регулювання 
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інвестиційної діяльності з урахуванням усіх особливостей національної 

економіки. У цьому контексті, серед стратегічних завдань, актуалізується 

необхідність дослідження проблем удосконалення і пошуку шляхів підвищення 

дієвості механізму державного фінансового регулювання інвестиційної 

діяльності з метою її активізації та підвищення інвестиційної привабливості 

вітчизняної економіки для іноземних інвестицій. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти інвестиційної діяльності 

висвітлені в наукових працях таких провідних учених, як: І. Бланк, Л. Борщ, 

В. Бочаров, В. Букато, Т. Віторт, Л. Гітман, Н. Дацій, М. Денисенко, М. Джонк, 

О. Кузьмін, І. Малий, Г. Марковіц, Дж. Маршалл, І. Мойсеєнко, А. Омельченко,  

А. Павленко, А. Пересада, М. Пессель, С. Покропивний, С. Реверчук, 

А.Степаненко, Н. Ушаков, В. Федоренко, Л. Федулова, О. Юркевич, 

Ф.Ярошенко та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна діяльність є одним 

із ключових факторів суспільного розвитку, оскільки забезпечує весь 

відтворювальний процес в економіці. Інтенсивність та ефективність 

інвестиційної діяльності – запорука сталого економічного розвитку. 

Варто зазначити, що з поміж вітчизняних та іноземних науковців не 

досягнено єдиної думки щодо тлумачення поняття “інвестиційна діяльність”. 

У Законі України “Про інвестиційну діяльність” подається трактування 

інвестиційної діяльності як сукупності практичних дій громадян, юридичних 

осіб і держави щодо реалізації інвестицій [6]. 

Інвестиційна діяльність відбувається на засадах: 

- інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними 

підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також 

громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, 

заснованими на колективній власності – приватне інвестування; 

- інвестування, що здійснюється органами влади і управління держави за 

рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також 

державними підприємствами, об'єднаннями і установами за рахунок власних і 

позичкових коштів – державне інвестування; 



403 

- інвестування, що здійснюється іноземними громадянами, юридичними 
особами та державами – іноземне інвестування; 

- інвестування, що здійснюється громадянами і юридичними особами 
України та іноземних держав – спільне інвестування. 

Інвестиційна  діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних 
проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами 
майнових та інтелектуальних цінностей. 

Дане визначення вважається точним і подається у всіх підручниках, 
словниках та економічних працях як таке, що відповідає всім вимогам, 
враховує всі недоліки попередніх визначень і повністю розкриває сутність 
інвестиційної діяльності [2]. 

Проаналізуємо, як розуміють поняття “інвестиційна діяльність” окремі 
українські економісти. Так, вивчаючи дане поняття, Л. Петренко наводить його 
визначення, формульовані окремими авторами: С. Панчишин трактує 
інвестиційну діяльність як сукупність рішень і відповідних дій, скерованих на 
перетворення заощаджень у інвестицій; за Б. Щукіним, інвестиційна діяльність 
є процесом організації інвестування за реально наявних Україні умов 
господарювання, й у процесі інвестування визначається модель поведінки 
інвестора щодо нарощування свого капіталу; схожої думки додержується 
В. Білолипецький, який визначає інвестиційну діяльність як проектну, 
організаційну, управлінську, контрольну роботу, що виконується в інтересах 
планової реалізації інвестицій; Г. Іванов під інвестиційною діяльністю розуміє 
діяльність із формування, розміщення, вкладення, трансформації і 
відшкодування інвестицій, включаючи управління ними й усією системою 
інвестиційних відносин; Р. Костюкевич вважає, що рівень інвестиційної 

діяльності залежить від темпів економічного розвитку країни [8]. 
О. Мусієнко пише, що більша частина науковців пов’язує інвестиційну 

діяльність перш за все з формою одержання прибутку [7, c.281]. У своєму 
аналізі наукових думок він зазначає, що, зокрема, В. Федоренко трактує 

інвестиційну діяльність як кoмплeкс зaxoдiв i дiй фiзичниx тa юpидичниx oсiб, 
якi вклaдaють влaснi кoшти (у мaтepiaльнiй, фiнaнсoвiй aбo iншiй мaйнoвiй 
фopмi) з мeтoю oтpимaння прибутку.  
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С. Погасій дещо ширше розглядає інвестиційну діяльність – як процес 

пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибір ефективних об’єктів 

інвестування, формування збалансованої за вибраними параметрами 

інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення її реалізації. 

Схоже трактування містить праця Н. Ковтун, яка визначає інвестиційну 

діяльність як сукупність заходів і послідовних практичних дій з боку суб’єктів 

інвестування, котрі пов’язані з реалізацією інвестиційних намірів з метою 

одержання доходу [9]. 

У такому ж аспекті розглядають інвестиційну діяльність А. Череп та 

І. Рурк, а саме не просто як вкладання наявних ресурсів з метою отримання 

прибутку, а як важливу складову міжнародного руху капіталу, котра здатна 

забезпечити міграцію капіталу з однієї країни в іншу, а також прискорювати цю 

міграцію в одних галузях світового господарства та вповільнювати в інших 

[9, c. 50]. 

Досить влучним, на наш погляд, є визначення поняття інвестиційної 

діяльності Є. Стефановичом – як комплексу заходів держави, фізичних і 

юридичних осіб, спрямованих на ефективне розміщення ресурсів з метою 

одержання очікуваного результату. Ефектом (результатом) може бути не тільки 

прибуток, а й розбудова інфраструктури, поліпшення умов життя населення, 

поліпшення екологічного стану тощо [9]. 

На думку A.A. Пересади, у більш вузькому розумінні інвестиційна 

діяльність може розглядатися як інвестиційний процес. Автор виділяє такі його 

стадії (етапи): 

- мотивація інвестиційної діяльності; 

- прогнозування та програмування інвестицій; 

- обґрунтування доцільності інвестицій; 

- страхування інвестицій; 

- державне регулювання інвестиційного процесу; 

- планування інвестицій; 

- фінансування інвестиційного процесу; 
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- проектування та ціноутворення; 

- забезпечення інвестицій матеріально-технічними ресурсами;  

- освоєння інвестицій; 

- підготовка до виробництва продукції; 

- попередня передача та прийом до експлуатації; 

- кінцева передача об'єкта до експлуатації [12]. 

Інвестиційна діяльність характеризує інвестиційний процес у реальних 

умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим 

процесом. 

Отже, на основі аналізу підходів вчених-економістів до визначення 

поняття інвестиційної діяльності, можна виділити основні ключові 

характеристики тлумачення інвестиційної діяльності: як вкладення наявних 

ресурсів з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; як 

сукупність дій, скерованих на перетворення заощаджень в інвестиції; як процес 

пошуку інвестиційних ресурсів, вибір ефективних об’єктів інвестування; як 

важливу складову міжнародного руху капіталу та інше. 

Стpaтeгiчнoю мeтoю iнвeстицiйнoї дiяльнoстi В. Гpиньoвa ввaжaє 

„ствopeння спpиятливoгo iнвeстицiйнoгo клiмaту; мoбiлiзaцiя всix джepeл 

iнвeстицiйниx peсуpсiв тa їx eфeктивнe викopистaння; стимулювaння пpoцeсiв 

poзвитку виpoбничoї сфepи; ствopeння умoв для нapoщувaння внутpiшнix 

iнвeстицiйниx peсуpсiв” [5, с. 24]. 

Суб’єктами (інвесторами й учасниками) інвестиційної діяльності можуть 

бути громадяни та юридичні особи України й іноземних держав.  

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про 

вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних 

цінностей в об’єкти інвестування. Учасниками інвестиційної діяльності можуть 

бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують 

реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення 

інвестора. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», 
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об’єктами інвестиційної діяльності можуть  бути будь-яке майно, в тому числі 

основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях  економіки,  цінні папери 

(крім векселів), цільові грошові вклади,  науково-технічна продукція, 

інтелектуальні цінності, інші об'єкти  власності, а також майнові права [6]. 

У Законі України “Про інноваційну діяльність” наведено форми 

інвестиційної діяльності у сфері інновацій, тобто у сфері впровадження 

науково-технічних досягнень у виробництво, виробничі процеси, технології і 

виробничої та соціальної інфраструктури, а також нових видів техніки. 

Інноваційна діяльність в країні є одним із головних напрямів розширення 

та збільшення капітальних інвестицій, впровадження нових технологій на 

підприємствах на основі науково-технічного прогресу, що зумовлює 

регулювання розвитку економіки, значне підвищення її ефективності 

[16, с.236]. 

Інвестиції й інновації – дві нерозривно пов’язані сфери економічної 

діяльності, що найбільшою мірою були і залишаються уражені кризою. 

На ринку склалася така загальна ситуація, що інновації, які колись 

здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до мізерної 

величини, тоді як інвестиції, що володіли внутрішньою структурою, втратили її 

і стали невпорядкованими і неорганізованими, стимулюючи тільки 

короткострокові цілі інвесторів. Вихід з такого становища один – подолати 

економічну кризу неможливо без інноваційно-інвестиційного буму, 

відновлення основного капіталу на принципово новій, конкурентоспроможний 

основі. Адже капітальні вкладення без інновацій не мають сенсу, оскільки 

безглуздо відтворювати застаріле обладнання, що не користується попитом і 

якому властиві високі витрати ресурсів. А отже, й інновації без капітальних 

вкладень нереальні [14, с. 522-523]. 

Інвестиційно-інноваційна діяльність – це сукупність практичних дій 

інвесторів та інноваторів, направлених на реалізацію інвестицій в інноваційній 

сфері. Іншими словами – реалізація інвестиційної стратегії на етапах: 

трансформації існуючого продукту, випробувань, промислового освоювання, 
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закріплення науково-технічної ідеї, винаходу, розробки та її впровадження у 

виробництво чи сферу послуг, з метою досягнення соціального та економічного 

ефекту. Загалом термін «інвестиційно-інноваційна політика» почали 

застосовувати в нашій країні відносно недавно, особливо коли в останні роки 

влада шукає нових методів та інструментів реалізації управлінських рішень 

[16, с.236]. 

Інвестиційно-інноваційна діяльність – складний динамічний процес, який 

потребує регулювання зі сторони держави. Дж. М. Кейнс свого часу розробив 

механізм активного державного регулювання економіки з використанням 

ринкових важелів. Він довів, що рівновага попиту і пропозиції не співпадає з 

повною зайнятістю, а рівноважний обсяг виробництва менший за потенційний. 

Такі розбіжності обумовлені невідповідністю планів інвестицій і заощаджень, 

бо і ті й інші мають різні мотиви [3]. У своїй теорії зайнятості, відсотка і 

грошей він доводив, що ринок сам по собі не здатний забезпечити повне і 

ефективне використання всіх факторів виробництва і потребує допомоги 

держави. 

Як підкреслював академік І. Лукінов: “Помилково розраховувати на те, що 

якісне оновлення всього економічного організму відбуватиметься само собою, 

без активного державного впливу і глибокої господарської трансформації на 

принципах справжнього підприємництва, використання стимулюючих факторів 

ринкової кон’юнктури, застосування новітніх технологій і жорсткого 

менеджменту”. Так само без активного державного впливу не можна 

забезпечувати стабільні високі темпи зростання після виходу економіки з 

глибокої економічної кризи. Держава повинна створити умови, при яких 

виснажені ресурси суспільства використовуються з максимальною 

ефективністю, які сприяють збільшенню капітальних вкладень, розширенню 

бізнесу при збереженні повної свободи підприємців у прийнятті господарських 

рішень і відповідальності за їх наслідки. Стимулювання виробничого 

споживання капіталу, на його думку, спричинить розширення попиту на засоби 

виробництва і робочу силу [4]. 
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При цьому державне регулювання спрямоване на виправлення невдач 

ринку, щоб забезпечити ефективність економіки, а з метою забезпечення 

справедливості держава використовує податки і видатки, для перерозподілу 

доходів забезпечується регулювання грошового обігу та макроекономічне 

зростання і стабільність, знижується рівень безробіття та інфляція, одночасно 

стимулюється економічне зростання [10, с. 50].  Але навіть якщо економіка була 

б парето-ефективною, існують ще два аргументи на  користь втручання  

держави. По-перше, конкурентний ринок може породити соціально небажаний 

розподіл доходу. І по-друге, дехто вважає, що навіть добре поінформовані  

люди не приймають  правильних рішень щодо споживання і нагромадження 

[1 с.22]. 

У процесі державного економічного регулювання формується економічна 

роль держави, яка полягає у виконанні нею економічних функцій і залежить від 

характеру дії економічних законів, від обраної країною основної соціально-

економічної мети, типу відтворення, економічного потенціалу та інших 

факторів [11]. 

Тема ролі держави в економіці – то зменшення, то збільшення 

інтервенціонізму – постійно присутня в економічній літературі. Різниця в 

поглядах полягає в тому наборі та обсязі функцій, які визнаються за державою. 

[1, с.22] 

Державне регулювання економіки пов’язане з виконанням державою 

комплексу властивих їй економічних функцій, найважливішими з яких сьогодні 

є: забезпечення конкурентоздатності економіки та захист національного 

виробництва; забезпечення процесу соціально справедливого перерозподілу 

доходів та національного багатства; згладжування впливу економічних циклів 

на національну економіку. 

Отже, державне регулювання економіки – це вплив держави через її 

законодавчі та виконавчі органи на процес соціально-економічного розвитку з 

метою досягнення цілей і пріоритетів державної економічної політики через 

відповідний механізм [15, с.134]. 
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Запорукою подальшого успіху ринкових трансформацій є розширення та 

ускладнення власне регуляторних функцій держави у наступних напрямах: 

- створення відповідних умов для реалізації особистості, забезпечення 

мінімальних соціальних гарантій, підтримка малозабезпечених верст населення; 

- забезпечення ефективного відтворення капіталу, інвестиційна підтримка 

розвитку некомерційних сфер (виробничої інфраструктури, охорони здоров’я, 

освіти, фундаментальної науки, природоохоронних структур тощо); 

- моніторинг фінансової політики, проведення ряду заходів щодо 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, освоєння нових 

ринків збуту [1]. 

Політика державного регулювання інвестиційної діяльності повинна 

базуватись на головних завданнях інвестиційної діяльності: 

- динамічний і стійкий розвиток національної економіки; 

- розширення виробництв, що забезпечують випуск продукції на експорт 

та імпортозамінної продукції; 

- забезпечення випуску якісної і конкурентоспроможної продукції та 

товарів і надання послуг; 

- запровадження енергоощадних технологій; 

- забезпечення охорони навколишнього середовища [10, с. 50]. 

Згідно Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991р. 

№1560-XII, державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з 

метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи 

з цілей та показників економічного і соціального розвитку  України,  державних  

та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів, 

зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності [6]. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності охоплює управління  

державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і  

контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної 

діяльності. 
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Управління державними інвестиціями провадять центральні й місцеві 

органи державної влади та управління. Воно передбачає планування, 

визначення умов і виконання конкретних дій щодо інвестування бюджетних і 

позабюджетних коштів. 

Умови інвестиційної діяльності регулюють за допомогою: 

– надання фінансової підтримки у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, 

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; 

– державних норм і стандартів; 

– заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції; 

– роздержавлення і приватизації власності; 

– визначення умов користування землею, водою та іншими природними 

ресурсами; 

– політики ціноутворення; 

– проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів 

будівництва; 

– інших заходів. 

Контрольні функції покладено на державні органи та безпосередньо на 

підрозділи суб’єктів господарювання, що реалізують внутрішній контроль.  

Державне регулювання інвестиційної діяльності повинно базуватися на 

таких спеціальних принципах, які є основоположними у визначеній сфері: 

- взаємної відповідальності інвесторів і держави; принцип дотримання 

основних прав і свобод інвесторів; юридичної відповідальності інвесторів за 

порушення вимог законодавства України або міжнародних договорів; 

- послідовної децентралізації інвестиційного процесу та розширення 

змішаного фінансування інвестиційних проектів[12]; концентрації та 

спрямування інвестицій на забезпечення розвитку базових галузей економіки, 

підвищення продуктивності та технологічного оновлення виробництва; 

ресурсної збалансованості бізнес-планів інвестиційних та інноваційних 

проектів; надання державної підтримки реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів; прозорості та ефективності механізму надання 
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державної  підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 

безпечності інвестиційних та інноваційних проектів для навколишнього 

природного середовища, життя і здоров'я людей [13]. 

Усі методи регулювання інвестиційної діяльності за засобами 

цілеспрямованого впливу повинні бути приведені у відповідність до рівнів 

регулювання. Державні та регіональні методи регулювання інвестиційної 

діяльності за формами впливу повинні бути поділені на прямі, що 

безпосередньо регулюють інвестиційну діяльність, і непрямі, пов’язані з 

умовами функціонування сфер економічної діяльності, які суттєво впливають 

на інвестиційні процеси. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті визначено основні джерела фінансування професійно-технічної 
освіти. Оцінено сучасний стан та організаційно-правові засади фінансування 
закладів професійно-технічної освіти в умовах бюджетної децентралізації. 
Систематизовано методи державного фінансування закладів професійно-
технічної освіти. Розроблено напрями вдосконалення фінансування закладів 
професійно-технічної освіти. Запропоновані підходи до реформування системи 
фінансування закладів професійно-технічної освіти. 
Ключові слова: професійно-технічна освіта, методи фінансування професійно-
технічних навчальних закладів, трансферти, бюджетне фінансування. 

Сучасні умови інформаційно-знаннєвої економіки зумовлюють 
необхідність пошуку нових моделей управління освітою, нових гнучких систем 
ефективного фінансування освітньої діяльності. Світовий досвід 
функціонування професійно-технічних освітніх систем у багатьох країнах 
свідчить про відхід від централізованого управління та організації системи 
освіти і професійної підготовки. Поширення процесів децентралізації 
передбачає посилення незалежності установ та секторів, підвищення гнучкості 
механізмів функціонування та адаптації навчальних закладів до змін 
середовища. Водночас, відхід від методів жорсткого адміністрування не 
означає послаблення регулювальної ролі держави, її міцність має проявлятися в 
гарантуванні високої якості освіти, що може бути забезпечене тільки високими 
освітніми стандартами. Орієнтація на більшу самостійність суб’єктів освітньої 
діяльності змінює і підходи до політики їх фінансування. 

Мета статті – дослідження основних підходів до фінансування системи 
професійно-технічної освіти та виявлення перспективних напрямів 
трансформації механізму державного фінансування в контексті сучасних вимог 
глобального середовища. 
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Проблеми фінансування системи професійно-технічної освіти є 

актуальними для сучасної вітчизняної та іноземної науки і практики. Зокрема, у 

працях В. Базилевича, Г. Беккера, А. Віфлєємського, Н. Пігуль, В. Головінов, 

О. Грішнової,В. Радкевич, Т. Єфименко, А. Литвин, Е. Жильцова, 

С. Струмиліна, В.Кремень, І. Чугунова, А. Чухно,С. Юрія, Л. Якобсона та 

інших піднято питання ролі професійно-технічної освіти в розвитку 

суспільства, напрацювання ефективних механізмів регулювання та 

фінансування системи освіти. Разом із тим, неоднозначність економічної 

природи професійно-технічних освіти (як суспільного і приватного 

блага)зумовлює і складність побудови її фінансового механізму. Цей механізм 

може бути дуже диверсифікованим за формами, методами і ресурсами. Для 

кожної країни залишається надзвичайно актуальною проблемою пошук 

власного механізму, оптимального і ефективного з точки зору інтересів 

суспільства. 

Практика державного фінансування освіти не залишається сталою і 

незмінною, постійно змінювані внутрішні та зовнішні умови функціонування 

галузі диктують необхідність удосконалення всього фінансового механізму: 

податкової бази, нормативного визначення обсягів фінансування, системи 

міжбюджетних відносин. Нагальною є потреба формування прозорого, 

цільового, стимулюючого характеру фінансування бюджетних сфер і освіти, у 

тому числі з посиленням елементів відповідальності та зменшення впливу 

суб’єктивних чинників (ручного керівництва) на процес прийняття фінансових 

рішень у системі освіти. 

Ключовою проблемою удосконалення фінансування системи освіти (і не 

тільки її) є підвищення ефективності державних видатків, що зумовлює пошук 

нових підходів та механізмів. Очевидно, що цей процес має передбачати, по-

перше, чітке уявлення того, за що і на які цілі надходять державні кошти. По-

друге, методи і форми виділення коштів. По-третє, визначення статусу закладу, 

який отримує бюджетне фінансування, що також охоплює питання його 

повноважень і відповідальності за результати діяльності[3].  
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Попри важливість розвитку різних джерел фінансування професійно-

технічної освіти та розширення суб’єктів, які надають такі послуги, провідна 

роль у її фінансуванні має залишатися за державою. Враховуючи її важливість 

для успішного розвитку суспільства та конституційно закріплені зобов’язання 

щодо забезпечення доступності й безплатності професійно-технічної освіти, а 

також її розвиток, подальше удосконалення фінансування здебільшого 

пов’язане з модернізацією державного фінансування цієї сфери. Незважаючи на 

те, що зобов’язання щодо забезпечення населення послугами професійно-

технічної освіти закріплене за державою, остання ці повноваження передала 

органам місцевого самоврядування. Вкраїні зараз широко обговорюється ідея 

децентралізації управління державою та піддаються ревізії наявні 

повноваження органів місцевого самоврядування. Зважаючи на переваги 

делегування повноважень у сфері професійно-технічної освіти органам 

місцевого самоврядування, схожий підхід застосовує багато розвинених 

держав. Тому доцільно і надалі зберегти такі повноваження за органами 

місцевого самоврядування базового рівня. 

В Україні започатковуються доволі радикальні реформи у сфері 
міжбюджетних відносин. Так у Законі України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо реформування міжбюджетних відносин», 
зокрема, передбачено здійснення видатків на професійно-технічну освіту з 
бюджетів обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад. У такому разі ті села, селища та міста 
районного значення, які не будуть об’єднані відповідно до перспективного 
плану формування територій громад, позбудуться можливості здійснювати 
видатки на професійно-технічну освіту. На нашу думку, це буде виправдано 

лише за умови виваженого підходу до формування перспективного та 
наукового обґрунтування положень закону, відповідно до якого 
відбуватиметься об’єднання територіальних громад. Крім цього, фінансування 
професійно-технічної освіти з районного бюджету несе в собі ризики 
несправедливого розподілу коштів між ПТНЗ різних населених пунктів. З 
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огляду на це, запропоновані положення можуть бути виправдані лише на період 
реформування місцевих бюджетів, необхідність якого вже давно назріла [4-5]. 

Державне фінансування закладів освіти може здійснюватися за допомогою 
таких методів: кошторисного, нормативного, за результатами діяльності та 
програмно-цільового. Кошторисне фінансування здійснюється на основі 
розрахунку встановлених груп витрат, причому враховується рівень минулого 
року. При кошторисному фінансуванні діють основні, базові нормативи 
(наприклад, співвідношення чисельності викладачів і студентів). Нормативне 
фінансування передбачає системне врахування різноманітних нормативів для 
визначення обсягів фінансування навчальних закладів. Нормативи можуть 
стосуватися або окремих параметрів функціонування закладів(співвідношення 
викладачів і студентів для різних профілів вищих навчальних закладів та рівнів 
підготовки) або окремих категорій витрат (на придбання обладнання, меблів, 
автомобілів, комп’ютерів тощо). Фінансування у даному випадку має 
здійснюватися щорічно за нормативами, але фактично цифри минулого року 
завжди залишаються орієнтирами для органів, що здійснюють фінансування. 

Програмно-цільовий метод фінансування не суперечить і може 
доповнювати інші практики. За даного підходу фінансування здійснюється в 
межах упроваджених великих цільових програм, з чітко визначеними цілями, 
етапами та виконавцями. Ці програми об’єднують у єдиний комплекс ресурси, 

виконавців та терміни здійснення освітніх, науково-дослідницьких, 
організаційно-господарських та інших заходів, спрямованих на ефективне 
вирішення конкретних завдань. У межах програмно-цільового підходу 
поєднується просторова (спрямування суб’єктів певного регіону на досягнення 
певних цілей) та часова (етапи та терміни досягнення цілей) взаємодія. 
Ефективна реалізація цільових програм значною мірою залежить від чіткості та 
узгодженості організаційного, фінансового та контролю вального механізмів їх 
побудови. Саме тому програмно-цільовий метод бюджетного планування 
забезпечує взаємозв’язок між розподілом бюджетних ресурсів і фактичними чи 
планованими результатами їх використання відповідно до встановлених 
пріоритетів державної політики [6]. 
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Актуальним напрямом удосконалення механізмів державного 

фінансування освіти у світі є побудова таких механізмів, які б враховували 

результати діяльності навчальних закладів. Обчислення обсягів фінансування 

навчальних закладів на основі врахування результатів їхньої діяльності 

актуалізує декілька питань, серед яких:1 – визначення тих результатів, які 

можуть стати індикаторами для фінансування;2 – опрацювання механізмів 

розподілу фінансових ресурсів. Урахування результатів діяльності як основи 

фінансування безперечно означає ускладнення самої процедури надання 

фінансових коштів. Тому не менш складним питанням є впровадження у 

практику бюджетування принципів врахування результатів освітньої чи 

господарської діяльності навчальних закладів[1]. 

Для визначення обсягів фінансування у різних країнах застосовують також 

диференційовані критерії щодо навчальних програм. Навчальні заклади 

реалізують освітні програми, які можуть значною мірою розрізнятися за 

обсягами витрат. Технічні, медичні спеціальності коштують набагато більше 

через необхідні значні витрати на обладнання. 

Професійно-технічної освіти, потребує суттєвого вдосконалення в системі 

міжбюджетних трансфертів. Принципового значення при цьому набуває форма 

міжбюджетних трансфертів, які призначені для фінансової підтримки органів 

місцевого самоврядування у їхній діяльності щодо забезпечення суспільства 

послугами професійно-технічної освіти. У Законі України «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо реформування міжбюджетних відносин» 

[2] передбачене кардинальне реформування механізму надання трансфертів 

(освітня субвенція) органам місцевого самоврядування на забезпечення послуг 

професійно-технічної освіти.  
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Рисунок 1 – Напрями вдосконалення фінансування професійно-

технічних навчальних закладів 

Так новацією пропонованих змін є запровадження освітньої субвенції, яка 

спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних навчальних 

закладів, загальноосвітніх шкіл, шкільних відділень навчально-виховних 

комплексів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), вечірніх (змінних)шкіл, 

загальноосвітніх навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної 

допомоги та реабілітації, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку [3]. 

Таким чином освітня субвенція передбачає забезпечення потреб органів 

місцевого самоврядування у фінансових ресурсах на надання послуг 

професійно-технічної освіти, що створює значні ризики їх належного 
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фінансування. Фінансування професійно-технічної освіти в такому разі 

залежить від ефективності дій органів місцевого самоврядування щодо 

наповнення доходів місцевих бюджетів.  

Запропоновані підходи до реформування фінансування професійно-

технічної освіти, на нашу думку, містять великі ризики соціально 

несправедливого розподілу фінансових ресурсів між окремими 

територіальними громадами. До того ж з’являються реальні загрози 

дискримінаційного підходу до спрямування коштів на професійно-технічну 

освіту [7]. Отже, запропоновані новації щодо фінансування останньої освіти, на 

наше переконання, ставлять під сумнів реалізацію важливих цілей соціально - 

економічної політики України. Зважаючи на це, обґрунтуванням їхньої 

доцільності може слугувати лише короткий період виходу із гострої 

економічної та фінансової кризи, яка розгортається в нашій країні та 

проведенням радикального реформування місцевого самоврядування. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо: при тому, що чинний механізм 

фінансування професійно-технічної освіти, безумовно, потребує суттєвого 

вдосконалення, запропоновані урядом новації в цій сфері містять системні 

прорахунки і в разі їх тривалого застосування без додаткових інструментів 

стимулювання ефективного фінансування професійно-технічної освіти можуть 

призвести до негативних наслідків у соціальній сфері впродовж тривалого 

періоду. Тому є доцільними пріоритетні напрямки вдосконалення системи 

бюджетного фінансування професійно-технічної освіти, у тому числі 

міжбюджетних трансфертів як основного джерела фінансового забезпечення 

професійно-технічної освіти в Україні [6]. 

З огляду на властивості трансфертів, вважаємо, що вони на 

функціонування професійно-технічної освіти мають надаватися у формі дотацій 

органам місцевого самоврядування. Використання субвенцій на професійно-

технічну освіту можна допустити лише на короткий період для забезпечення 

належної фінансової дисципліни та унеможливлення фактів неефективного 

використання коштів на відмінні від професійно-технічної освіти цілі. За цей 
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час доцільно розробити та запровадити чіткі індикатори доступності та якості 

послуг професійно-технічної освіти. Це дасть змогу відмовитися від цільового 

спрямування коштів на професійно-технічну освіту і контролювати виконання 

органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень на 

основі суспільно важливих індикаторів. Враховуючи зміст видатків на розвиток 

професійно-технічної освіти, вважаємо, що більш доцільно надавати ці кошти 

органам місцевого самоврядування у формі субвенцій на освіту (підготовка 

робітничих кадрів). Це дасть змогу застосувати спеціальний механізм їх 

використання, який унеможливить спрямування ресурсів на інші цілі, залучати 

спів фінансування для підвищення ефективності та звітувати про досягнуті 

результати. 

Вирішення завдання побудови цілісної концепції підвищення ефективності 

видатків на професійно-технічну освіту передбачає розробку заходів, 

спрямованих на активізацію та посилення мотивації основних суб’єктів 

витрачання бюджетних коштів до економного їх витрачання та зростання якості 

й доступності послуг професійно-технічної освіти. У цьому контексті особливої 

уваги потребує вдосконалення фінансових повноважень основного суб’єкта 

надання послуг професійно-технічної освіти– професійно-технічних 

навчальних закладів. Вирішувати питання підвищення ефективності видатків на 

професійно-технічну освіту неможливо насамперед без суттєвого розширення 

повноважень професійно-технічних навчальних закладів у сфері планування 

видатків, участі у розподілі бюджетних асигнувань між розпорядниками 

бюджетних коштів, а також самостійного визначення напрямків їх 

використання. 
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