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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 

УДК 336.717 
І.В. Ареф'єва  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ 
 
Фінансові ресурси банків є основою та важливою частиною державної 
фінансової системи. В умовах дефіциту фінансових ресурсів в українській 
економіці питання формування ресурсної бази комерційних банків, оптимізації 
їх структури та управління набувають особливої актуальності. Успіх 
соціально-економічного розвитку країни значною мірою залежить від 
ефективності функціонування банківської системи. Розгляд теоретичних 
питань формування банківських ресурсів неможливий без ґрунтовного аналізу 
їх суті, складу і структури. 
Ключові слова: ресурси банків, формування банківських ресурсів, структура 
банківських ресурсів, джерела формування банківських ресурсів, власний 
капітал, залучений капітал. 

Фінансові ресурси банку – це сукупність всіх ресурсів, які банк має у 
розпорядженні в певний період часу. Вони формуються з власного та 
залученого капіталу. Від обсягу та структури ресурсної бази банку залежать 
обсяги та прибутковість його діяльності.  

Проблеми банківської системи, зокрема ресурсної стратегії комерційних 
банків, досліджувалися в теоретичних та практичних розробках провідних 
вчених-економістів як України, так і світу. Даній проблемі присвячені роботи 
провідних іноземних вченихЕ. Гілл, Б. Едвардс, Дж. Розмарі Кемпбелл, 
Р. Коттер, Е. Рід, Ж. Рівуар, Дж. Едвін Долан, П.С. Роуз, Д. Сінкі та інших. У 
нашій країні дослідження в банківській сфері здійснювали такі провідні вчені, 
як О.Д. Василик, О.В. Дзяблюк, Н.М. Дубовик, О.В. Васюренко, Н.М. Ушакова, 
О.Б. Ширінська, В.А. Ющенко та інші.  

Метою статті є аналіз проблем банківської системи, ресурсної політики 
банків, сучасних методів формування та управління фінансовими ресурсами 
банків. 

Банківські ресурси є частиною фінансового ринку країни і фактично є 
тимчасово виведеними із обігу коштами суб’єктів економічної діяльності, які 
мобілізуються банками для подальшого кредитування інших суб’єктів 
(підприємців та домогосподарств). 

Як свідчать дані таблиці, власний капітал банків протягом аналізованого 
періоду складав від 9,4% до 13,8% всіх банківських ресурсів. Найбільша частка 
ресурсів банку припадає на кошти, залучені від клієнтів, і приблизно половина 
з них – фізичні особи. 
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Таблиця 1 - Зміна обсягів загальних фінансових ресурсів банків 
України 

Дати Власний капітал 
всіх банків, 

тис.грн 

Всі 
зобов'язання, 

тис.грн 

Кошти 
клієнтів, 
тис.грн 

Кошти 
фізичних 

осіб,тис.грн 

Всі банківські 
ресурси, 
тис.грн 

01.01.2015 148 062 606 1 168 655 263 718 205 962 422733350 1316717869 
01.01.2016 94 913 860 1 157 656 583 760 295 392 399 841 574 1 252 570 713 
01.01.2017 124 674 067 1 150 057 521 860 038 902 435 826 372 1 274 731 588 
01.01.2018 159 851 720 1 190 551 656 930 004 485 480 001 217 1 350 403 376 
01.01.2019 145 741 248 1 221 421 479 963 044 776 509 853 225 1 267 162 727 
01.01.2020 200 854 456 1 293 605 611 1 097 557 002 552 592 057 1 494 460 067 
01.05.2020 214 863 889 1 341 974 495 1175266698 615 568 570 1 556 838 384 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
 
Таблиця 2 - Власний капітал банків України відносно всіх фінансових 

ресурсів банків. 
Дата Власний капітал, % 

Січ.15 11,2 
Січ.16 7,58 
Січ.17 9,78 
Січ.18 11,8 
Січ.19 11,5 
Січ.20 13,44 
Тра.20 13,8 

Джерело: підрахунок автораза даними в таблиці 1. 
 
Аналіз структури фінансових ресурсів АТ Укргазбанк теж показав, що 

найбільшу частку в його ресурсній базі складають кошти на депозитах клієнтів, 
а власний капітал складає 15,36% від всіх фінансових ресурсів, що вище 
середнього значення. 

 
Таблиця 3 - Структура ресурсів АТ Укргазбанк на початок 2019 року. 

Складові тис. грн 
Кошти НБУ 4 303 707 
Кошти інших українських банків 2 769 075 
Кошти банків ОЄСР 3 020 624 
Кошти банків інших країн 35 698 
Похідні фінансові зобов'язання 1830 
Кошти на депозитах клієнтів 65 212 926 
Резерви під гарантії і зобов'язання 589 528 
Інші зобов'язання 316 805 
Всього зобов'язань 76 250 193 
Власний капітал 13 837 000 
Всього ресурсів 90 087 193 

Джерело: складено автором за даними джерела [1] 
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З 2014 року по 2017 рік діяльність майже всіх українських банків була 
збитковою через значний відтік коштів клієнтів і надмірно високу частку 
проблемних кредитів. Національний банк витрачав значні фінансові ресурси на 
підтримку банківської системи. Починаючи з 2014 року до 2020 року вже 
повністю ліквідовано 45 банків, ще 50 знаходяться в процесі ліквідації (за 
інформацією[4]),1 банк продано інвесторам, а також націоналізовано 1 
найбільший український банк з приватним капіталом – ПриватБанк.  

Були введені нові нормативи розрахунку ризиків, розміру і частки 
власного капіталу банків. Після виведення з ринку неплатоспроможних банків 
банківська система стала більш стабільною. і прибутки банків, які залишились 
на ринку, почали зростати. Націоналізований ПриватБанк у 2019 році отримав 
рекордні прибутки32 609 220 грн. 

Таблиця 4 - Фінансові результати діяльності банків 
Роки Фінансовий результат 
2015 -52475706 
2016 -77935179 
2017 -160142787 
2018 -25971898 
2019 22339068 
2020 59633508 

Джерело: складено автором за даними [1] 
 
Запозичені на фінансових ринках та залучені від клієнтів кошти 

перетворюються на капітал, який банки використовують для кредитування 
суб’єктів підприємництва, завдяки чому зростають виробничі потужності в 
країні. Розвиток виробництва призводить до зростання прибутків таким чином 
залучені банками кошти знову перетворюються на капітал. Таким чином 
кредитні можливості банків залежать від зростання заощаджень населення та 
підприємств. 

Міжнародні стандарти банківського капіталу в основному регулюються 
угодами між країнами, що входять до Базельського комітету з питань 
банківського нагляду (БКБН). Національний Банк України встановив граничні 
рівні розміру статутного капіталу комерційних банків та вимоги щодо 
співвідношення власного і залученого капіталу, зобов’язань та резервного 
капіталу.  

Власний капітал банків відіграє ключову роль в підтримці стійкості, 
виконуючи три основні функції – захисну, оперативну та регулюючу: 

1. Захисна функція – забезпечення платоспроможності банку перед 
вкладниками та акціонерами на випадок ліквідації банку. 

2. Оперативна функція – фінансування створення матеріальних ресурсів 
на початковому етапі формування банку. 

3. Регулююча функція – зменшення ризиків банкрутства шляхом 
виконання вимог і нормативів НБУ для захисту інтересів клієнтів та кредиторів. 
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Основна функція власного капіталу – він повинен забезпечити необхідний 
буфер для захисту від пікових втрат, які перевищують очікуваний рівень 
збитків. 

Неможливо точно передбачити, які збитки чи прибутки отримає банк за 
результатами діяльності кожного року, та з якими ризиками стикнеться. Банки 
не можуть заздалегідь передбачити момент їх настання та обсяг. Але середній 
обсяг збитків в довгостроковій перспективі є відносно незмінним. 

Фінустанови прогнозують середній рівень кредитних збитків, або 
очікуваних втрат (expectedloss– EL). Банки розглядають очікувані збитки через 
невиплачені кредити, як складову поточних витрат, а також враховують їх, 
включаючи у вартість кредитних продуктів.  

Максимальні збитки не відбуваються щороку, але в кризові періоди вони 
потенційно можуть бути дуже великими, що ми могли спостерігати в 2014-2015 
роках, і спостерігаємо зараз через нову кризу, пов’язану зCovid 19. Втрати вище 
очікуваного рівня називають неочікуваними (unexpectedloss– UL).  

Достатній власний капітал дає банкам змогу покривати можливі збитки, 
пов’язані з плановими ризиковими операціями, і допомагає досягти 
максимальних прибутків. Крім того, достатній рівень капіталу дає можливість 
залучати додаткові фінансові ресурси, забезпечувати ліквідність та 
реалізовувати більш гнучкі та більш прибуткові (ризикові) стратегії, тоді як 
низький рівень власного капіталу знижує можливості управління фінансовими 
резервами. 

Залучені ресурси дозволяють значно збільшити обсяги капіталу, який 
використовується для фінансування активних операцій з метою отримання 
прибутку і для підтримки ліквідності. Головною проблемою комерційних 
банків України все ще залишається нехватка фінансових ресурсів.  

Аналіз структури залучених ресурсів українських банків показав, що 
основним джерелом їх поповнення є внутрішній ринок грошей. Кошти на 
депозитах фізичних і юридичних осіб переважають у структурі банківських 
зобов’язань, у травні 2020 року вони складали 75,5% всіх ресурсів (за даними 
таблиці 1). 

Структура зобов’язань говорить про значну часту короткострокових 
вкладів терміном від 3 місяців до 1 року – 76%, проти 24% вкладів, розміщених 
на термін 1 рік. Такий розподіл збільшує значення ризиків, пов’язаних з 
поведінкою вкладників, і негативно впливає на ліквідність. 

За період з 2016 по 2020 рік в структурі вкладів на депозитах фізичних осіб 
переважали короткострокові вклади, загальна сума коштів на депозитах до 1 
року і «на вимогу» постійно зростала, в той час як довгострокові вклади в 
структурі ресурсів банків за останні 4 роки майже не зросли. 

Основна сума залучених коштів складається з особистих заощаджень 
громадян, грошових накопичень громадських організацій і фондів. На діаграмі 
видно, що громадяни масово знімали кошти зі строкових депозитів, розміщених 
на строк від 1 року, під час революційних подій і політичної кризи. У кризові 
періоди банки стикаються одночасно з двома найбільшими ризиками – 
неплатежі за кредитами і відтік капіталу. 
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Таблиця 5 - Динаміка вкладів на депозитах фізичних осіб. 
Роки Депозити на 

вимогу, млн. 
грн 

Строкові 
депозити до 1 
року, млн. грн 

Строкові 
депозити на 1-2 
роки, млн.грн 

Строкові 
депозити понад 
2 роки, млн.грн 

2006 25,94 22,85 60,07  
2007 40,12 32,5 81,9 12,7 
2008 40,58 55,88 98,62 22,78 
2009 57,27 98,63 46,63 12,4 
2010 66,16 99,97 91,93 17,03 
2011 70,92 104,44 113,82 21,3 
2012 77,15 125,56 139,49 27,06 
2013 87,72 121,34 218,4 14,58 
2014 100,17 135,63 167,75 14,58 
2015 112,52 176,41 106,16 15,801 
2016 129,63 171,49 138,17 5,38 
2017 165,98 181,09 142,02 6,22 
2018 203,41 210,19 109,89 6,76 
2019 223,97 224,38 93,68 6,84 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
 
Власний капітал, який на початку діяльності інвестується в основні засоби 

та нематеріальні активи, в подальшому використовується разом із залученими 
ресурсами для проведення активних операцій. Банки з високими показниками 
достатності капіталу (більш капіталізовані) можуть залучати додаткові кошти 
на ринку капіталу на вигідніших умовах, ніж банки з низькою капіталізацією. 

 

 
Рисунок 1 - Динаміка вкладів на депозитах фізичних осіб. 
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Банки з низькою капіталізацією здійснюють кредитування та інші 
фінансові операції переважно за рахунок коштів на строкових депозитах, які є 
більш дешевим та стабільним джерелом фінансових ресурсів. Таку саму 
стратегію проводять і банки, що мають значний обсяг незабезпечених кредитів.  

Аналізуючи сутність та значення банківських фінансових ресурсів можна 
зробити висновок, що їх формування, розподіл та раціональне використання 
мають ключове значення для забезпечення ефективної діяльності та стійкості 
банку. Для вирішення проблем, пов’язаних з формуванням фінансових ресурсів 
банків України, необхідно активізувати роботу фондових ринків, вдосконалити 
законодавчу базу та інструменти забезпечення прав інвесторів та вкладників.  

В умовах нестабільної економіки для збільшення фінансових ресурсів, і 
для їх збереження, банки повинні правильно оцінювати ризики, 
використовуючи останні рекомендації Базель III,і відповідно збільшувати обсяг 
власного капіталу та резервних фондів, враховуючи переваги та граничні 
витрати. Достатні обсяги власного капіталу та гарантії повернення коштів 
підвищують рівень довіри до банківської системи, допомагають залучати 
кошти інвесторів і вільні кошти населення на вигідніших умовах.  

Для залучення коштів клієнтів, банки можуть запроваджувати нові види 
банківських продуктів для юридичних і фізичних осіб. Для забезпечення 
стійкості важливо підтримувати баланс власних та залучених коштів і 
диверсифікувати кредитні портфелі.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Сучасне страхування – одна із галузей економіки України, що досить динамічно 
розвивається. Обсяги операцій на ринку страхових послуг неухильно 
зростають. Страхування суттєво впливає на соціально-економічну 
стабільність суспільства і як таке – належить до кола чинників, що 
безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни. Страхування є 
стабільним і довгостроковим джерелом інвестування. 
Ключові слова: медичне страхування, інвестування, страхові правовідносини, 
ринок страхових послуг, добровільне медичне страхування, програма медичної 
допомоги.  

Як засвідчує аналіз історії та сучасного становлення інституту 
страхування, воно є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної 
системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно 
функціонувати не може. Створення сприятливих умов для розвитку 
страхування в Україні потребує проведення глибоких теоретичних досліджень 
та надання наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником 
ефективного функціонування національного страхового ринку. Дослідження 
механізму використання потужного потенціалу страхування у ринковій 
економіці дозволить повніше використовувати його в умовах України. 

Дослідженню страхових правовідносин, були присвячені праці 
вітчизняних та закордонних вчених, а саме: В. Базилевич, Ю. Ганущак, 
А. Городецька, А. Залетов, С. Ніколаєнко та інші. Та попри значний доробок 
науковців у сфері медичного страхування, залишаються актуальними питання 
удосконалення системи добровільного медичного страхування. В останні роки 
відчувається значна зацікавленість українських вчених-правознавців 
проблемами страхових правовідносин.  

В дослідженні було опрацьовано монографії, зокрема: В.Д.Базилевича, 
О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, М.С. Клапківа, Ф.В. Коньшина, 
Л.І. Рейтмана, С.С.Осадця та ін., присвячені страхуванню в сфері економіки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття основних 
теоретичних аспектів добровільного медичного страхування, визначення 
головних проблеми, що стримують ефективний розвиток медичного 
страхування в Україні, розгляд системних заходів розвитку ринку 
добровільного медичного страхування в Україні та вивчення умов для 
забезпечення ефективного ринку страхових послуг. 

Відомо, що в умовах фінансової та економічної нестабільності охорона 
здоров'я потерпає найбільше, оскільки коштів на неї виділяється ще 
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недостатньо. Її фінансування потребує значного поліпшення ,  бо здійснюється, 
як правило, за методом залишкового фінансування цієї галузі. Це призвело до 
відсталої матеріальної бази, низького рівня медичного обслуговування, 
дефіциту лікарських препаратів і , як результат, – стан здоров'я населення в 
Україні незадовільний [1, с.40-41]. Економічна криза в Україні призвела до 
кризи в системі охорони здоров'я та погіршення якості медичного 
обслуговування населення.  Для прикладу, у складеному Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я рейтингу національних систем охорони здоров'я 
Україна посіла 79 місце  із 191  країни світу,  а за показником витрат на 
охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя,  Україна займає 111-те місце 
серед 191 країни світу та восьме – серед країн СНД (пропустивши вперед не 
лише країни Балтії і Білорусь, а й Молдову). Незважаючи на конституційні 
гарантії безплатності медичної допомоги, значна частина медичних послуг є по 
суті платною, пацієнти оплачують необхідні для лікування ліки і видаткові 
матеріали, мають господарські витрати за харчування, постільну білизну й 
навіть платять за послуги молодшого медичного персоналу. Основною 
проблемою,  що постає у сфері медичного обслуговування,  є невідповідність 
існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на фінансування цієї 
галузі з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку корупції та тіньової 
економіки, оскільки змушує пацієнтів брати участь у фінансуванні закладів 
охорони здоров'я у непередбачений законами України спосіб. Одним з 
найбільш реальних позабюджетних джерел фінансування є медичне 
страхування [2, с.50]. Водночас вагомими проблемами низького рівня розвитку 
медичного страхування в Україні є такі: неефективна структура та брак 
територіальної єдності системи обов’язкового  медичного страхування; 
паралельне функціонування системи обов’язкового та добровільного медичного 
страхування; відсутність чіткого розмежування платних і безкоштовних 
медичних послуг у вітчизняній законодавчій базі; скорочення обсягу 
державного фінансування системи охорони здоров’я; неефективність 
використання виділених державних фінансових ресурсів. [6, с. 224 - 228 ]. 

У 2016 р. середня тривалість життя в Україні становила 71,3 роки, що є 
достатньо низьким рівнем, порівняно з середнім європейським показником. 
Україна опинилася серед 36 країн із катастрофічними особистими витратами 
громадян на здоров’я (понад 25% від доходів домогосподарства). Основною 
статтею витрат закладів охорони здоров’я є витрати на заробітну плату (71–
74% від загальної суми). Тому залишається дуже мало простору для фактичного 
надання послуг: лікування хворих, закупівлі медикаментів та витратних 
матеріалів, оновлення технологічних фондів. Щорічні витрати на ліки в 
закладах охорони здоров’я складають усього 5–6% від загальної суми витрат 
[4]. Слід зазначити, що на сьогодні виділяють у світі три основні моделі 
системи медичного страхування: 

1) державна модель – система «одного платника», яка з успіхом 
функціонує в Франції; 

2) модель «керованої конкуренції» у Швейцарії; 
3) модель повністю приватної страхової медицини (США).  
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Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного 
страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем 
медичного страхування та страхування здоров’я. До теперішнього часу 
визначаються три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, 
через обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма. 
Треба зауважити, що ці види у відокремленому вигляді практично не 
використовуються ні в одній державі, але в деяких державах вони займають 
домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та 
Данії домінує державна система фінансування. В таких країнах як Німеччина, 
Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія домінує система 
обов’язкового медичного страхування, в той час, як у США має перевагу 
змішана форма фінансування медичної допомоги, де біля 90% американців 
користуються послугами приватних страхових компаній. Однією з перших 
країн, де було запроваджено медичне страхування, являється Німеччина. 
Система медичного страхування створена в Німеччині ще в 1881 році. 
Основним принципом німецької системи медичного страхування являється те, 
що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров’я (за 
винятком деяких його сегментів), а лише створює умови для того, щоб 
необхідні фонди були створені працівниками та роботодавцями, а також 
здійснює нагляд за функціонуванням усієї системи медичного страхування. В 
Німеччині діє децентралізована система медичного страхування. Ним 
займається біля 1200 страхових кас (страхових фондів) побудованих по 
професійному принципу (шахтарі, фермери, моряки та ін.), по територіальному 
принципу та ерзац каси. Територіальні страхові каси беруть на себе 
страхування тих категорій, що не охоплені страхуванням на підприємствах. Всі 
три різновиди кас входять у систему керованого державою медичного 
страхування [6]. Головна функція уряду по відношенню до медичного 
страхування – забезпечення відповідності діяльності страхових кас нормам 
закону, зокрема, забезпечення виконання страхових програм. У зв’язку з цим 
держава надає медичному страхуванню обов’язковий характер та визначає його 
головні умови – базові ставки страхових внесків, схему фінансування та 
організації медичної допомоги, приймає участь у формуванні цін на медичні 
послуги, надає недержавним органам – страховим компаніям та асоціаціям 
лікарів значні функції в управлінні системою з наданням їм прав представляти 
інтереси застрахованих та інтереси медичних працівників [6]. У Франції 
медичне страхування було введено в 1910 році спочатку у вигляді фондів 
взаємодопомоги, а починаючи з 1928 року ці фонди були перетворені в страхові 
компанії [6, с. 133].  

В теперішній час у Франції існує єдина ієрархія страхових кас, діє 
вертикальна система медичного страхування: могутня страхова організація – 
Національна страхова організація (національна каса страхування найманих 
робітників), яка знаходиться під контролем Міністерства соціального 
забезпечення та праці й обіймає собою 78% населення, має 129 місцевих 
відділень, кожне з яких відповідає за страхування в окремому регіоні і не 
конкурує між собою. Місцеві відділення мають певну автономію, але, в цілому, 
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підлягають адміністративному контролю з центру [7].  
У США існує система медичного страхування, що базується на 

сполученні центрального страхового фонду із сіткою місцевих незалежних 
страхових організацій. Кошти акумулюються в центральному фонді, що не несе 
адміністративних функцій, а потім розділяється страховим організаціям на 
основі законодавчо затвердженої форми розрахунків. Ця система діє в США в 
частині програм «Медікер» та «Медікейт». Ці системи обіймають більш ніж 
20% населення, групове страхування по місцю роботи складає 58% населення 
та добровільного медичного страхування не по місцю роботи 2%. Біля 15% 
населення не мають доступу до медичного страхування і являють собою 
малозабезпечені, безробітні, бездомні та члени сімей працівників підприємств, 
що не мають системи медичного страхування. Наявність роботи не гарантує 
отримання медичної страховки. Найбільш широко медичним страхуванням 
охоплені робітники промисловості, державні службовці, члени профспілки, 
робітники, що працюють повний робочий день. Втрата робочого місця 
автоматично приводить до втрати медичної страховки [7]. Таким чином, у 
США медичне страхування тісно пов’язане із трудовою діяльністю. Економіка 
медичного обслуговування в США - парадоксальне об’єднання недоліків та 
надмірностей. США витрачують на охорону здоров’я 11,5% валового прибутку 
– більш ніж будь-яка інша країна в світі і, в той же час, більш ніж 15% 
населення американців не мають ніякого фінансового захисту від великих 
витрат на медичну допомогу у зв’язку з відсутністю у них страхових медичних 
полісів[8]. 

Наявні в США дві державні програми медичної допомоги Medicare і 
Medicaid не можна вважати повноцінною державною системою медичного 
страхування, оскільки в процесі формування їхніх фондів не використовують 
страховий принцип (вони отримують дотації з федерального бюджету США 
безпосередньо).  Державна система охорони здоров’я в Україні побудована на 
основі командно-адміністративної моделі управління (системі Семашка), згідно 
з якою головною метою є забезпечення рівного доступу населення до медичних 
послуг, а медичну допомогу надають безкоштовно. Проте в Україні установи 
охорони здоров’я працюють в умовах обмежених ресурсів. У приватній системі 
охорони здоров’я медичні організації користуються високим ступенем 
економічної свободи. Ключове значення тут має якість -  при високій якості 
послуг та меншій вартості пацієнти віддають перевагу саме таким установам 
[12, с. 119]. З метою подолання кризового періоду у українській системі охороні 
здоров’я доцільно не лише змінити механізм її фінансування, а й реформувати 
всю систему. Беручи до уваги необхідність системного підходу під час 
проведення реформ, вважаємо за доцільне модернізувати механізм медичного 
страхування шляхом комплексного поєднання добровільного та обов’язкового 
медичного страхування. Тому в Україні доцільно розглянути можливості 
реалізації інтегрованої схеми, що містить у собі різні елементи цих двох систем.  

Також зазначимо, що під час побудови національної системи охорони 
здоров’я слід врахувати принцип особистої відповідальності населення, 
виражений у спільній компенсації ризиків. Громадяни можуть одночасно бути 
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як застрахованими, так і страхувальниками, сплачуючи частину страхових 
внесків власним коштом, що дасть змогу поєднати обов’язкове і добровільне 
медичне страхування. На сьогодні особа, яка хоче отримувати медичну 
допомогу в межах добровільного медичного страхування, платить двічі за одну 
й ту ж послугу – спочатку з обов’язкового медичного страхування (платить або 
держава, або роботодавець), потім із добровільного (платить або роботодавець, 
або сам застрахований). Тому доцільним є визначення базової програми 
обов’язкового медичного страхування шляхом створення зрозумілого переліку 
медичних послуг, що надаються громадянам безкоштовно, щоб виключити таке 
дублювання (табл. 1).  

Таблиця 1 - Основні етапи реалізації  медичного страхування як 
єдиного комплексу 
№ Етап реалізації Сутність 
1 Оптимізація тарифів оптимізація тарифів із медичного страхування на базі 

актуарних розрахунків з урахуванням різних факторів, які 
можуть вплинути на ймовірність настання страхових 
випадків 

2 Оптимальна величина 
страхових внесків 

обґрунтування оптимальної величини страхових внесків 
на непрацююче населення, пенсіонерів та дітей 

3 Розробка нових методів 
відшкодування 

впровадження більш прогресивних методів 
відшкодування витрат медичних організацій  

4 Мотивування населення мотивування населення до здійснення контрольних 
заходів у сфері охорони здоров’я 

5 Встановлення податкових 
пільг 

встановлення податкових пільг у системі розвитку 
медичного страхування як для страховиків, так і для 
страхувальників, із метою укладення довгострокових 
договорів 

6 Гнучкі страхові тарифи підвищення страхових тарифів для тих громадян, які 
бажають користуватися широкою системою медичного 
страхування і звільнення від сплати внесків осіб, які вже 
придбали поліс добровільного медичного страхування 

7 Стандарти лікування розробка регламентів і єдиних стандартів лікування та 
надання медичних послуг, визначення кола 
відповідальності як медичних організацій, так і 
медичного персоналу 

* Джерело: систематизовано автором 
 

Держава має бути зацікавлена в залученні приватної медицини через 
добровільне медичне страхування до участі в інтегрованій схемі фінансування 
процесу надання медичних послуг населенню. Сучасну соціальну політику 
держави слід заснувати не тільки на реалізації програм і концепцій, а й на 
залученні бізнес-середовища та населення до вирішення соціальних проблем. 
Нині на ринку медичного страхування існують певні проблеми функціонування 
механізму обов’язкового та добровільного медичного страхування, які значно 
ускладнюють реалізацію процесу їхнього злиття [14, с. 108]. 

Більшість країн згодні з тим, що громадяни безпосередньо не повинні 
сплачувати за лікування, коли вони хворіють. Медичне обслуговування має 
бути безкоштовним, якщо в ньому з’являється необхідність. Саме так 
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формується система медичного страхування, чи то обов’язкового державного 
соціального страхування, чи добровільного медичного страхування, або їх 
комбінації. 

Дивним є той факт, що існує так багато альтернативних варіантів між 
“повним державним контролем” (принцип обов’язкового медичного 
страхування діє, наприклад, у Франції, Канаді, Німеччині, Нідерландах) та 
“добровільним медичним страхуванням”(в Ізраїлі та Швеції переважає 
добровільне страхування здоров’я, а обов’язкове існує лише щодо окремих 
професій) [2].Україні бракує ефективної системи охорони здоров’я. Крім того, 
добровільне медичне страхування залишається нерозвиненим. Протягом 
багатьох років дискусії точаться навколо питання запровадження 
загальнообов’язкового медичного страхування як частини соціальних 
нарахувань на заробітну плату. Такий підхід знаходить підтримку як з боку 
Міністерства охорони здоров’я, так і з боку Ліги страхових організацій. Хоча їх 
концепції відрізняються, обидві інституції підтримують намагання запровадити 
загальнообов’язкове медичне страхування протягом наступних років [11, с. 74]. 

Економічне становище нашої країни поки не дає змоги таку державну 
систему зробити надбанням усієї нашої медицини. Це справа майбутнього. І 
вона буде комплексно вирішуватись з введенням реформ системиохорони 
здоров’я. Тому фахівці розглядають реформу системи охорони здоров’я в країні 
як необхідний комплекс державних, громадських та медичних заходів, що 
спрямовані на зміц нення й відновлення здоров’я нації. Розробка ефективної 
стратегії реформування регіональних систем охорони здоров’я можлива лише 
за умов урахування інтересів населення в охороні здоров’я. Німецька 
консультативна група при уряді України пропонує декілька кроків 
реформування системи охорони здоров’я [9, с. 352]. Перш за все, потрібно 
відокремити політику у сфері охорони здоров’я, регулювання, виконання 
бюджету та управління закладами охорони здоров’я. Суспільний медичний 
фонд має бути створений і повинен відповідати за розміщення бюджетних 
асигнувань, призначених на охорону здоров’я, компенсацію закладам охорони 
здоров’я за надані медичні послуги, перевірку здійсненого лікування. 
Компенсаційні виплати повинні виплачуватися залежно від справді здійсненого 
лікування та за надані послуги. Крім того, управління закладами охорони 
здоров’я потрібно комерціалізувати. Німецькі фахівці стверджують, що Україна 
повинна розвивати добровільне медичне страхування як доповнюючий елемент 
до сьогоднішньої системи охорони здоров’я, який фінансується за рахунок 
податків. Таке доповнююче приватне страхування може відігравати значну 
роль у багатоканальному фінансуванні системи охорони здоров’я, яке 
складається з податкових видатків та приватного медичного страхування. Після 
значного зменшення соціальних нарахувань до 25–30%, запровадження єдиної 
ставки для медичного страхування стане додатковим джерелом фінансування 
[3].  

З початку 90-х рр. XX ст. в Україні почали виникати певні форми 
добровільного медичного страхування. Всі загальнострахові компанії почали 
займатися медичним страхуванням у різних обсягах. Останніми роками почало 
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стихійно виникати добровільне страхування в некомерційній формі – так звані, 
лікарняні каси. Але при відносно незначному поширенні добровільного 
медичного страхування комерційна форма і тут превалює. На думку багатьох 
експертів, із соціально-економічним станом країни, розбалансованістю, 
несталістю та продовженням спаду промислового виробництва пов’язано 
багато проблем при запровадженні медичного страхування. Загальний обсяг 
ринку ризикового страхування в Україні істотно не скоротиться за рахунок 
девальвації гривні, за рахунок валютної складової, в основному, в 
автострахуванні (запчастини) і ДМС (ліки). ДМС (добровільне медичне 
страхування) – чесний і простий спосіб отримання якісних медичних послуг. 
Його переваги вже стали очевидні для тисяч громадян нашої країни. Єдиний 
ринок, що зростає, – це медичне страхування, люди не припиняють лікуватися 
й хочуть отримати сервіс у приватних клініках. За ДМС страховики підвищили 
ціни на 25%, але на ринку ми спостерігаємо скорочення бюджетів 
корпоративних клієнтів ізниження кількості застрахованих. Тим не менше, 
ринок ДМС у 2018 р. покаже зростання 25–30% за рахунок інфляції. Навіть 
незважаючи на високу збитковість медстрахування та фінансовий результат, 
близький до нуля, страховикам він усе одно буде цікавий. Купівля поліса ДМС 
означає можливість планувати свої медичні витрати на рік уперед. Усі 
непередбачені витрати з надання медичної допомоги оплачує страхова 
компанія. Концепція ДМС передбачає надання тільки якісної медичної 
допомоги. Лікарі-експерти страхових компаній ретельно контролюють процес 
надання медичних послуг установами, з якими вони мають договірні 
зобов’язання. Зараз купити поліс ДМС – це отримати доступ до широкої бази 
медичних установ по всій території України, включаючи комерційні, відомчі та 
спеціалізовані. Лікарі-координатори страхових компаній у разі потреби 
направляють хворого в ту установу, яка найбільш ефективно допоможе 
вирішити його проблему [10]. У страховому портфелі цієї групи лідерів ДМС 
займає 23%. Незважаючи на відсутність податкових преференцій, лідерство 
забезпечується конкурентними програмами корпоративного ДМС, 
спрямованого на забезпечення соціальним пакетом працівників промислових 
підприємств, торговельних установ і фінансового сектора. Ринок ДМС в 
Україні має високий потенціал зростання. Рівень проникнення ДМС в Україні 
сьогодні становить 2–3%. При цьому портфелі страхових компаній по ДМС на 
95% складаються з договорів корпоративного страхування. Зараз усе частіше 
медичне страхування стає частиною соціального пакета роботодавця, і ця 
тенденція надає надію. Прогрес ринку ДМС підтверджується тим, що навіть у 
роки кризи цей сегмент зростав щорічно на 10–15%, і в наступному році 
очікуються такі самі темпи зростання [13, с. 69]. 

Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв  формуванню ринку послуг 
з медичного страхування. Сьогодні в Україні активно функціонує лише 
добровільна форма медичного страхування, що дозволило сформувати певну 
структура ринку ДМС. Даний ринок можна подати як багаторівневу систему із 
складним  механізмом взаємозалежних зв’язків між усіма структурними 
одиницями, зокрема державними органами нагляду за страховою діяльністю  
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(Нацкомфінпослуг), недержавними страховими об’єднаннями (асоціація 
«Українське медичне страхове бюро», ЛСОУ), страховими компаніями, 
страховими посередниками, медичними закладами, службами асістансу та 
споживачами. Добровільне медичне страхування є одним із сегментів 
страхового ринку, який найбільш активно розвивається в Україні [7]. В останні 
роки частка добровільного медичного страхування на ринку страхових послуг 
України неухильно зростала. На зростання обсягу страхових премій суттєво 
вплинуло подорожчання медичних препаратів за рахунок зміни курсу валюти. 
У той же час, як позитивний момент, спостерігаємо збільшення кількості 
договорів за всіма видами страхування, що говорить про усвідомлення 
громадянами та корпоративним сектором необхідності придбання полісів 
медичного страхування. Населення країни, поступово починає розуміти, що 
медичне страхування – це єдиний шлях виходу охорони здоров’я України з 
економічної й соціальної кризи. Однак, головною проблемою, яка не дозволяє в 
кінцевому варіанті прийняти той чи інший законопроект полягає у не 
сформованості цілісного комплексного підходу до реформування сучасного 
механізму фінансування галузі охорони здоров’я. У свою чергу, держава може 
фінансувати лише окремі стратегічні програми, решта видів покриття повинні 
підпадати під страхове забезпечення. Тому треба чітко визначити, які статті 
підлягають державному забезпеченню, а які – страховому покриттю. 

Висновки. Відсутність прозорого, ретельно опрацьованого законодавства 
з питань функціонування добровільного соціального страхування, відповідного 
державного контролю за протіканням процесу медичного страхування, недовіра 
населення до приватних страхових фірм та недержавних соціальних фондів 
спричиняють зниження ефективності захисту населення від хвороб. 
Водночас,як свідчить світовий досвід, скорочення фінансових можливостей 
держави у фінансуванні медичних програм має супроводжуватися розвитком 
системи приватного медичного страхування. Разом з тим, нестабільне 
одержання реальних доходів населення, відсутність дієвого механізму щодо 
встановлення їх величини у відповідності з економічною ситуацією в державі, 
знижує можливість залучення до недержавних страхових організацій вільних 
коштів населення. 
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ОЦІНКА ДОБРОВІЛЬНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
У статті проведена оцінка добровільних видів страхування. Доведено, що 
протягом останніх років активно розвивається агробізнес, що спричинило 
підвищення ПрАТ СК «УПСК» вкладень в агрострахування - страхування 
майбутнього врожаю від загибелі або недобору. 
Ключові слова:страхова організація, страховий ринок, фінансова діяльність, 
агрострахування, добровільне особисте страхування. 

Постановка проблеми. В Україні досі відсутня ефективна система 
агрострахування. Попередні спроби запровадити її не дали очікуваного 
результату. Це негативно позначилося на ринку агрострахових послуг. 
Впродовж тривалого часу рівень агрострахування в Україні залишається 
мінімальним: він коливається в межах від 3 до 5%. І це загрожує динаміці 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/%202009_4_1/143-147
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подальшого зростання національного АПК. На сьогоднішній день ця проблема 
є досить важливою та актуальною.  

Ціллю статті є здійснення оцінки добровільних видів страхування в 
Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній економічній 
літературі проблеми розвитку добровільних видів страхування та страхування 
відображено в працях таких науковців і практиків фінансового ринку України, 
як: А.О. Бойко, О.В. Болдуєва,  В.Д. Базилевич,  Т.В. Гайдай,  О.Л. Гальцова, 
Л.М. Горбач, О.В. Козьменко, Т.Д. Косова, С.С. Осадець, О.В. Cлободянюк,  
І.О. Чкан, О.Г. Шпикуляк таін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні закономірності 
функціонування добровільного страхового ринку України можна побачити 
після проведення ґрунтовного аналізу показників галузі за головними 
найпоширенішими видами страхування. Незважаючи на значну кількість 
компаній, на страховому ринку найменший показник основної частки валових 
страхових премій протягом п’яти років простежується в 2018 році  з СК “non-
Life” становить  33,3%, а з СК “Life” 39,8%.  

Відповідно до ст. 6 і 7 Закону України «Про страхування» ризикове 
особисте страхування здійснюється як у добровільній, так і у обов’язковій 
формі [15], однак добровільне страхування здоров’я та працездатності 
переважає (табл. 1). 

Таблиця 1 – Динаміка ринку добровільного та обов’язкового 
особистого страхування в Україні за 2014-2018 рр., млн. грн. 

Рік 
Добровільне страхування Обов’язкове страхування 

Всього 
ЧСП 

% ЧСП у 
загальних 

ЧСП ВСП ЧСП ЧСВ РЧСВ 
% ВСП ЧСП ЧСВ РЧСВ

% 

2014 2791,8 2670,7 1113,0 41,7 396,9 353,8 8,3 2,4 3024,5 14,9 

2015 3627,1 3082,0 1251,9 40,6 388,0 341,7 18,8 5,5 3423,7 15,9 

2016 3229,0 2767,7 1355,4 49,0 319,4 299,5 4,9 1,6 3067,2 16,5 

2017 3225,0 3039,7 1487,4 48,9 359,7 339,7 15,7 4,6 3379,4 15,1 

2018 4212,2 3969,1 1715,6 43,2 415,4 378,5 17,9 4,7 4347,6 16,4 
Темп 

приросту 
2018/ 2014, % 

50,9 48,6 54,1 х 4,7 7,0 115,7 х 43,7 х 

Джерело: складено автором на основі [5] 
 
За даними, що представлені в табл. 1, ринок добровільного особистого 

страхування у 2018 р. зріс на 50% порівняно з 2014 р., у 2015 році ми 
спостерігаємо що % ЧСП 15,9 у 2016 він зменшується на 16,5 і у 2017 він знову 
збільшується на 15,1. Ринок обов’язкового особистого страхування показав 
зростання в два рази лише в частині чистих страхових виплат, проте РЧСВ при 
цьому залишився низьким (до 5%). 
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Структура ринку добровільного особистого страхування за валовими 
страховими платежами дала змогу виявити, що половину такого ринку 
становить медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (табл. 2). 

Таблиця 2 – Структура ринку добровільного особистого страхування 
в Україні за 2014-2018 рр., % 

Рік 

Види добровільного особистого страхування 
Страхування від 

нещасних 
випадків 

Медичне страхування 
(безперервне 

страхування здоров’я) 

Страхування 
здоров’я на  

випадок хвороби 

Страхування 
медичних витрат 

2014 29,6 47,4 11,4 11,6 
2015 39,5 41,0 10,3 9,2 
2016 29,8 50,3 9,5 10,3 
2017 16,6 59,8 8,4 15,2 
2018 19,9 55,9 6,9 17,3 

Джерело: складено автором на основі [5] 
 
За даними табл. 2, значно знизилася на ринку добровільного особистого 

страхування питома вага страхування від  нещасних  випадків  (від 29,6% у 
2014 р. до 19,9% у 2018 р.) і страхування здоров’я на випадок хвороби (від 
11,4% у 2014 р.  до 6,9% у 2018 р.). Натомість зросло страхування медичних 
витрат (від 11,6% у 2014 р. до 17,3% у 2018 р.), що можна пояснити вимогою 
візового кодексу ЄС щодо наявності такого страхового полісу у подорожуючих. 
Але за безвізового режиму між Україною та ЄС з середини 2017 р. припинив 
діяти візовий кодекс ЄС,і тому очікується зменшення питомої ваги цього виду 
страхування в 2019 р. 

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з 
медичного страхування – 58,6 % та 63,2 % відповідно, за видами добровільного 
особистого страхування – 41,3 % та 45,1 %, за видами недержавного 
обов’язкового страхування – 34,7 % та 35,2 % (з обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 47,1 % та 47,2 %) 
відповідно[4]. 

Так, протягом періоду, що досліджується, ринок страхування від 
нещасних випадків розвивається. Про це свідчать показники валових та чистих 
страхових премій. Обсяги валових страхових премій у 2015 р. зросли на 51%, у 
2016 р. – на 23%, у 2017 р. було зібрано на 73% (1431,3 млн. грн.) валових 
страхових премій більше, ніж у попередньому 2016 р. У 2018 р. ця позитивна 
тенденція дещо зменшилась – на 33%, ця ситуація пояснюється тяжкою 
фінансово-економічною ситуацією в цілому по країні.  

Чисті страхові премії за 2014 рік становили 18244,4 млн. грн., що 
становить 71,0% від валових страхових премій, за 2015 рік – 80,5%, за 2016 рік - 
81,8%. Чисті страхові премії за 2017 рік становили 27 492,9 млн. грн., тобто це  
71,0% від валових страхових премій, і це свідчить про те, що в 2014-році та в 
2017 році відсоткові показники є однакові. Чисті страхові премії за 2018 рік 
становили 33 188,9 млн. грн., що становить 71,4% від валових страхових 
премій, і порівняно з 2017 роком збільшився лише на 0,4%.  



23 
 

Приріст чистих страхових премій  протягом 2014-2018рр. відбувся по 
більшості видів страхування, зокрема за рахунок суттєвого збільшення 
надходжень платежів з автострахування, страхування життя, страхування 
майна, медичне страхування тощо. Проте, спад чистих страхових премій в 2018 
році спостерігався зі страхування фінансових ризиків з показником -9,1. 
Проаналізувавши досліджені роки, можна розрахувати за формулою темпу 
приросту, що в 2014 році спад чистих страхових премій спостерігався в 
більшості страхування крім медичного (+8,0) та авіаційного (+18,9) 
страхування.  

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 
перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2014 
рік, становили - 24804,4 млн. грн., де 35,6% надійшли від фізичних осіб, а 
64,4%  від юридичних осіб. В 2015 році валові страхові премії становили – 
26107, в 2016  році - 30709,8, в 2017 році - 38745,1, в 2018 році - 46468,4. Тобто 
це вказує на те, що з кожним роком валові страхові премії щороку 
збільшувались.  

Порівняльна динаміка валових та чистих страхових премій з 
добровільних видів страхування страховими компаніями в Україні протягом 
2014-2018рр. представлено на рис. 1.  

 
Рисунок 1– Порівняльна динаміка валових та чистих страхових 

премій з добровільних видів страхування в Україні протягом 2014-2018 рр. 
Джерело: складено автором на основі [5] 
 
Найбільшу суму страхових виплат складає автострахування, найменшу-

страхування кредитів та фінансових ризиків. За підрахунками темпів приросту 
приріст чистих страхових виплат спостерігається майже в усіх видах 
страхування, окрім страхування кредитів (-22,7) та страхування фінансових 
ризиків (-70,1) так як в цих 2-ох видах страхування спостерігається спад чистих 
страхових виплат. Найбільший показник за розрахунками спостерігається від 
страхування майна, він сягає 442%. Також, можна відмітити, що кількість 
страхових виплат порівняно із страховими преміями значно нижчі. За 
абсолютним відхилення чисті страхові премії у 2018 році збільшилися на 
2 120,4 млн. грн. ніж у 2017 році, а валові страхові премії збільшилися на 
2 270,6 млн. грн. Проте, якщо проаналізувати дані таблиці, то можна зробити 

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

1 2 3 4 5

Валові Чисті
2014 2015 2016 2017 2018



24 
 

висновок, що загальна сума валових та чистих страхових виплат протягом 
2014-2018рр. з кожним роком збільшується (рис. 2). 

Проаналізувавши добровільний ринок страхування в Україні, можна 
зробити висновок, що з кожним роком кількість страхових компаній поступово 
зменшувалась. Вагомими причинами зменшення кількості страхових компаній 
є різні чинники, зокрема це низька якість активів, зменшення кількості 
страхувальників, нестабільна внутрішня політика, а також те, що більшість 
страхових компаній були неспроможні виплачувати кошти за страховий 
випадок. Це вплинуло на те, що певна кількість страхових компаній були 
вимушені припинити свою діяльність. 

 
Рисунок 2– Порівняльна динаміка валових та чистих страхових 

виплат в Україні  протягом 2014-2018рр., млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі [5] 
 
Основними факторами під впливом яких функціонує добровільний ринок 

страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; 
обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг через 
зниження рівня доходів населення і суб’єктів господарювання; девальвація 
національної валюти; втрата депозитів окремих страховиків внаслідок 
ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності 
фондового ринку тощо. Проте аналіз добровільного ринку страхування показує 
те, що страховики більшу кількість грошових ресурсів отримують у вигляді 
страхових премій, ніж виплачують за певний вид страхування [3]. З метою 
покращення ситуації вітчизняним страховикам необхідно переймати 
зарубіжний страховий досвід та змінювати власні моделі функціонування, 
зокрема: вдосконалювати механізм державного регулювання діяльності 
страхових компаній; адаптувати до світових стандартів страхове законодавство; 
впроваджувати новітні технології зі страхування та новітні стандарти якості 
обслуговування в цій сфері тощо. 

Нами проаналізовано результати діяльності ПрАТ СК «Українська 
пожежно-страхова компанія»(далі ПрАТ СК «УПСК») за період 2014-2018 рр. 
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З даних, що представлені на таблиці 3, спостерігаємо, що суттєвих змін у 
показниках ПрАТ СК «УПСК» не спостерігалось, однак у 2018 році відбулось 
різке підвищення суми страхових платежів, порівняно із 2017 роком,  на 
136077,2 тис. грн. 

Таблиця 3 – Динамка фінансових результатів ПрАТ СК «УПСК» за 
2014-2018 роки, тис. грн. 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютне 
відхилення, 
2017/2018 

Відносне 
відхилення 
2017/2018, 

% 
Страхоі 
платежі 323117,7 371672,7 39708,6 396884,1 532961,3 136077,2 34,0 

Страхові 
виплати 79551,9 90823,9 34185,6 118901,7 143244,8 24343,1 20,0 

Страхові 
резерви 200503,3 219539,6 209153,6 219090,4 274177,3 55086,9 25,0 

Джерело: складено автором на основі [8] 
 
Попри це, сума страхових виплат у 2018 році зросла лише на 20%. Це 

свідчить про те, що компанія підвищила ефективність своєї діяльності та зросла 
довіра споживачів до страхових продуктів, що представлені страховою 
компанією «Українська пожежна-страхова компанія». Також ці два показники 
активно вплинули на формування страхових резервів, що у майбутньому 
позитивно вплине на діяльність страховика.  

Дослідимо реальний стан справ із надходження страхових премій та 
виконання страховиками суспільно покладеної на них функції щодо захисту 
майнових інтересів ПрАТ СК «УПСК». Для більшості людей поліс 
добровільного страхування каско є першим в житті укладеним договором 
страхування. Це пояснюється тим, що в Україні люди не досить охоче 
добровільно страхують своє майно. Аналіз даних рис. 3 свідчить, що обсяги 
страхових премій за договорами страхування до 2015 року щорічно зростали. 
Так, за 2018 р. за цим видом страхування компанії зібрали 3243,1 млн грн, а 
виплатили – 1440,2 млн грн.  

Починаючи з 2014 року, за результатами якого було відмічено падіння 
обсягів надходжень страхових платежів (у зв’язку із законодавчими змінами, 
здійсненими з метою очистки страхового ринку від тіньових схем) у ПрАТ СК 
«УПСК», спостерігалася стійка тенденція до зростання обсягів надходжень 
страхових платежів. 

Водночас, зазначене зростання значною мірою зумовлене розвитком 
іпотечного, споживчого та кредитування (тобто попит на страхування у такому 
випадку формувався не на добровільному бажанні страхувальників, а на їх 
обов’язку придбати страховий поліс в силу договірних відносин з кредитором). 
У зв’язку з цим, подібне зростання попиту на послуги страховиків, з одного 
боку, не може бути охарактеризоване як позитивне явище, а з іншого – його, на 
жаль, не можна визначати як основний чинник, що зумовлюватиме подальше 
становлення і розвиток вітчизняного страхування. Адже розвиток страхового 
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ринку, в цьому випадку, характеризується, насамперед, наявністю прямої 
залежності між розвитком певного сегменту страхового ринку та кредитною 
кон’юнктурою, що наочно засвідчили занижені обсяги кредитного страхування 
після початку кризи в українській фінансово-економічній сфері. 

 
Рисунок 3 –  Динаміка надходжень і виплат за добровільним 

страхуванням ПАТ СК «УПСК» впродовж 2014–2018 років, тис. грн. 
Джерело: складено автором на основі [8] 

 
Підтвердженням є зниження обсягів страхових операцій ПрАТ СК 

«УПСК» за підсумками 2015 року, що негативно позначилося на формуванні 
страхового портфеля окремих страховиків, і відповідно сприяло зменшенню їх 
фінансової стійкості. У такому разі слід відзначити також і той факт, що 
страхування спиралося на програми банківського кредитування.  

Проблема полягала ще й в тому, що строк дії договорів з кредитування, 
які було укладено ще в докризовий період, закінчувався у зв’язку із 
погашенням кредитів або за іншими причинами, і відповідно припинялося 
надходження страхових премій. Як підсумок, клієнтська база страховиків 
неминуче скорочувалася, незважаючи на притік хоча й небагаточисельних, але 
нових клієнтів. У 2018 році добровільне страхування ПрАТ СК «УПСК» 
характеризувалося такими показниками: укладено 471,5 тис. договорів, 
страхові премії становили 3243,1 млн грн, з них сплачено на перестрахування 
365 млн грн, здійснено страхових виплат 1442,0 млн грн, рівень страхових 
виплат – 44,4 %.  Звичайно, поки що докризового обсягу надходження 
страхових платежів із страхування авто-КАСКО на українському страховому 
ринку не досягнуто: у 2018 році було продано практично в 3 рази менше послуг 
із добровільного страхування, ніж у докризовому періоді. Звідси зрозуміло, що 
банки і дилери більше не є основними джерелами нарощення клієнтської бази 
страховиків, а отже продавцям авто-КАСКО потрібно адаптувати моделі 
продаж до умов сьогодення. До того ж кількість укладених у 2018 році 
договорів страхування авто-КАСКО домогосподарствами України 
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продовжувала знижуватися відносно докризового 2014 року в 2,5 рази. Так, у 
2018 році домогосподарствами України було укладено близько 340 тис. 
договорів страхування авто-КАСКО, що на 5 % менше, ніж в 2017 році.  

У ПрАТ СК «УПСК» за 5 років, не було величезного розриву між сумами 
платежів, але за 2018 рік сума платежів збільшилась майже на 50000000 грн. у 
порівнянні із 2017. Протягом  2014-2015 рр. сума платежів зросла на 7000000 
тис. грн. У 2016 страхові платежі знизились до 144219,8 тис. грн., що майже на 
300000 тис. грн. менше, ніж у 2014 році. У 2017 році сума зросла і майже 
приблизилась до розміру, що був 2014 році. 

Страхові виплати ПрАТ СК «УПСК» за всі роки були майже однаковими, 
у 2018 році їх сума зросла на 10000 тис. грн. у порівнянні із 2017 року. За 2015 
рік страхові виплати знизились із 37992 тис. грн. до 37208 тис. грн. Після чого, 
у 2016 р. сума страхових виплат почала поступово збільшуватись. У 2017 році 
розмір страхових виплат знизився на 1974,6 тис. грн.  

Можна зробити висновки, що діяльність страхової компанії ПрАТ СК 
«УПСК» щодо добровільного страхування почала змінюватись у позитивному 
напрямі у 2018 році. У табл. 4 представлено страхові платежі ПрАТ СК 
«УПСК»по видах добровільного страхування протягом 2014-2018 рр. 

Таблиця 4 – Динаміка страхових платежів по видах добровільного 
страхування ПрАТ СК «УПСК» за 2014-2018 роки, тис. грн. 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютне 
відхилення, 
2017/2018 

Відносне 
відхилення 

2017/2018, % 
Страхування від 
нещасних випадків 7173 3873,2 4813 4563,7 6031 30 1467,3 

Медичне страхування 
(безперервне 
страхування здоров’я)  

41052 51741 53539 54546 85348 60 30802 

Страхування здоров’я 
на випадок хвороби 1761 539,9 563 1810,8 3731 110 1920,2 

Страхування вантажів 
та багажу 
(вантажобагажу) 

4867 6366,7 4698 3695,3 4982,5 30 1287,2 

Страхування майна 40461 41464 34510 34092,1 38814 10 4721,9 
Добровільне 
страхування авто 
цивільної 
відповідальності 

466 1230,2 1198,5 1236,5 1301 1 64,5 

Страхування від 
вогневих ризиків та 
ризиків стихійних 
явищ 

250,2 229,8 301 246 238 3 8 

Страхування водного 
транспорту  38 66,8 104 92,6 105,4 10 12,8 

КАСКО 51229 47003,3 44131 46032,6 54451 20 8418,4 
Агрострахування 631 1512,1 362 934,6 1313 40 378,4 
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Найбільші суми платежів ПрАТ СК «УПСК» отримала від договорів 
страхування по медичному страхуванні (безперервне страхування здоров'я), 
страхування майна та КАСКО (страхування транспортних засобів від шкоди 
або викрадення); найменші – страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту). Також у 2018 році значно 
зросли платежі на агрострахування – більше, ніж на 40%.  Це залежить від 
декількох факторів: 

1) потреб та сфери діяльності  потенційних клієнтів; 
2) популярності страхової компанії на страховому ринку. 
За період 2014-2018 роки ПрАТ СК «УПСК» здійснила у рази менші 

виплати у порівнянні із отриманими страховими платежами (табл. 5), що й 
свідчить про рентабельність наданих страхових послуг з добровільних видів 
страхування.  

Таблиця 5 – Динаміка страхових виплат по видах добровільного 
страхування ПрАТ СК «УПСК»  за 2014-2018 роки, тис. грн. 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютне 
відхилення, 
2017/2018 

Відносне 
відхилення 
2017/2018, 

% 
Страхування від 
нещасних випадків 1165 584,4 805 702,4 719 2 16,6 

Медичне 
страхування 
(безперервне 
страхування 
здоров’я)  

13203 15492,1 14385 15812,3 19344 22 3531,7 

Страхування 
здоров’я на випадок 
хвороби 

234 9,8 40 112,4 1414 1158 1301,6 

Страхування 
вантажів та багажу 
(вантажобагажу) 

98 10,5 1173 42 54 28 12 

Страхування майна 4978 26669,3 6819 2880,1 1641 75 1239,1 
Добровільне 
страхування 
автоцивільної 
відповідальності 

126 16,6 9,8 - 5,4 - 5,4 

Страхування від 
вогневих ризиків та 
ризиків стихійних 
явищ 

- - 12 8,1 9,2 13 1,1 

Страхування водного 
транспорту  - 78,87 - - - - - 

КАСКО 18188 18347 14512 16293,9 21886 34 5592,1 
Агрострахування - - 99 29 166 472 137 

Джерело: складено автором на основі [8] 
 
Найбільші страхові виплати ПрАТ СК «УПСК» було зроблено по тим 

видах добровільного страхування, що й було отримано страховою компанією 
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найбільші суми платежів. Це свідчить, що платежі та виплати є співвідносними 
поняттями та вони взаємозалежать один від одного. Найменшу суму виплат за 
всі роки було здійснено до договорах страхування водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).  

Висновок. Аналізуючи фінансові результати ПрАТ СК «УПСК» за 2014-
2018 роки по видах добровільного страхування, можна зробити висновок, що 
найбільш прибутковим для компанії став 2018 рік. Саме у 2018 р. ПрАТ СК 
«УПСК»отримала найбільшу суму платежів по усіх видах добровільного 
страхування у порівнянні із попередніми роками. Це означає, що компанія гідно 
зарекомендувала себе на страховому ринку та отримала довіру потенційних 
клієнтів. Також це вказує на те, що добровільні види страхування набирають 
популярності серед несення України. З добровільних видів страхування ПрАТ 
СК «УПСК» популярністю користуються такі види страхування, як: медичне 
страхування, КАСКО та страхування майна - найбільша кількість підписаних 
договорів та здійснених виплат за досліджувані роки. Це є наслідком потреб 
людей та їх сфери діяльності, оскільки більшість хоче отримати фінансову 
підтримку під час травми, пошкодження машини або майна. Протягом останніх 
років активно розвивається агробізнес, що спричинило підвищення ПрАТ СК 
«УПСК» вкладень в агрострахування - страхування майбутнього врожаю від 
загибелі або недобору. 
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МЕТОДИ ПРОТИДІЇ СТРАХОВОМУ ШАХРАЙСТВУ НА 

СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянута одна з найбільших проблем розвитку страхового ринку – 
страхове шахрайство. Розглянута його сутність та проаналізовані підходи та 
методи щодо боротьби з страховим шахрайством, також його вплив на 
діяльність страхових компаній. 
Ключові слова: страхування, страховик, страховий ринок, страхова компанія, 
страхове шахрайство, страховий випадок, страхувальники. 

Розвиток страхового ринку на даний час є однією з найважливіших умов 
становлення ефективної вітчизняної економіки. Але на формування сучасного 
страхового ринку впливає багато різних чинників, таких як: 

- недосконалість податкового законодавства; 
- кризовий стан економіки; 
- відмова багатьох фізичних та юридичних осіб від страхування 
- страхове шахрайство. 
Страхове шахрайство є актуальною проблемою розвитку страхового ринку 

усіх країн, яка з часом все більше стосується і України. З розвитком цього 
ринку, збільшенням попиту на послуги страхування кожного дня з’являється 
все більше шахраїв в сфері страхування [3, с. 110].  

Питання страхового шахрайства, його сутність та шляхи подолання 
висвітлені в наукових працях Л.В. Андрущенко, О.І Барановського, А.М. 
Єрмошенко, О.Й. Жабинець, В.Л. Пластуна, С.В. Сокола, О.М. Теребуса, Н.М. 
Яценка тощо. Але, на жаль, в їх працях мало висвітлено інформації про 
страхове шахрайство на теперішній час на страховому ринку страхових послуг 
в Україні. Також немає чітких шляхів вирішення проблеми. Тому найбільше 
нерозкритими питаннями залишаються засоби боротьби із страховим 
шахрайством. 

Найчастіше правопорушення відбуваються в автострахуванні, особистому 
та медичному страхуванні, страхуванні виїжджаючих за кордон, і інколи в 
страхуванні від нещасного випадку. Це в основному сегменти страхування, де 
збитки носять масовий характер, а страховики не мають можливості самостійно 
контролювати весь процес оформлення документів і проведення експертизи, 
через це вони змушені звертатися по допомогу [5]. 

Основної причиною здійснення страхового шахрайства є фінансові 
інтереси страхової компанії або інших зацікавлених осіб, тобто 
страхувальників, страхових посередників, перестрахувальних компаній тощо. 
Задля вирішення даної проблеми необхідним є формування цілісної системи 
протидії та ефективних методів протистояння шахрайству на страховому ринку 
України. Обрана проблематика є актуальною на даний час для практики 
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захисту страхових компаній вій дій шахраїв, для вітчизняної теорії та захисту в 
цілому страхового ринку. 

Щоб дізнатись хто має потенційні можливості здійснити шахрайські дії, 
для початку розглянемо усіх учасників страхового ринку України.  

Страховий ринок - можна розглядати як сукупність, складниками якої є: 
страховики, що здійснюють процес страхування; страхові посередники, що 
приймають участь у страхуванні; страхувальники як покупці страхової послуги; 
професійні оцінювачі ризиків і збитків; органи контролю за страховою 
діяльністю. 

Перелічені вище суб’єкти страхового ринку взаємодіють між собою. Також 
вони потенційно можуть здійснювати шахрайські дії в залежності від наявних 
намірів, відповідних повноважень та змов. 

Розглянемо ще декілька найбільш вживаних мотивів для здійснення 
страхового шахрайства: 

- бажання скористатися випадком для здобуття максимуму компенсації;  
- повне або часткове привласнення страхових внесків страхувальників з 

метою додаткової наживи (з боку працівників страхової компанії); 
- жалість до самого собі, коли здобуття відшкодування, є своєрідною 

формою моральної компенсації за життєві невдачі;  
- користь, коли здобуття відшкодування є єдиним джерелом заробітку; 
- бажання повернути гроші, витрачені на страхові внески; 
- можливість не здійснювати страхових виплат і перекласти 

відповідальність на страхувальника [3, с. 111].Проаналізувавши найбільш 
поширені шляхи страхового шахрайства, потрібно впроваджувати прийоми 
попередження шахрайства, що зображені на рисунку 1. 

Рисунок 1 – Прийоми попередження шахрайства.  
 

Стратегі
чні 

прийоми 

 Створення служб розслідування страхових випадків; 
 Створення груп оперативного виїзду на місце страхового випадку; 
 Створення груп спеціального розслідування та експертиз; 
 Постійне підвищення кваліфікації працівників компанії; 
 Проведення спільних проектів з дорожньо-транспортною службою 
міліцією та прокуратурою; 

Тактичні 
прийоми 

На стадії укладання договору: 
 Перевірка страхувальників; 
 Перевірка та огляд майна; 
 Моніторинг історії страхувальника; 
 Заповнення спеціальних анкет та попереджень. 

На стадії розслідування страхових випадків: 
 Повноцінне розслідування всіх обставин страхового випадку; 
 Використання спеціальних методів дослідження; 
 Дослідження мотивації страхувальника та потерпілого. 
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Розглянувши даний рисунок 1, можна зазначити, що страхові компанії 
самостійно мають вжити заходів щодо створення спеціальних підрозділів на 
своїй базі. Ці підрозділи мають посилити контроль за продажем страхових 
продуктів, перевіркою потенційних страхувальників на предмет можливого 
шахрайства, особливо стосовно надання невірної інформації страховику на 
рахунок предмету страхування. Але також важливо не ускладнювати умови 
страхування для страхувальників, оскільки при цьому страхова компанія може 
втратити потенційних клієнтів [6, с. 23]. 

Боротьба зі страховим шахрайством має як економічний, так і соціальний 
характер, тому дії щодо зменшення виявлення цих процесів, їх протидії мають 
здійснюватися комплексно, тобто на міжнародному рівні, на рівні держави, на 
рівні кожної окремої страхової компанії, детальніше можна розглянути на 
рисунку 2.  

 

Рисунок 2 – Організація протидії страховому шахрайству в Україні [4] 
 

Задля спільної протидії страховому шахрайству  міжнародного рівня існує 
Міжнародна асоціація страхових наглядів, у структурі якої функціонує 
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спеціальний підкомітет IAIS (Insurance Fraud Subcommittee), який надає 
відповідні консультації, готує доповіді та огляди задля попередження та 
виявлення шахрайства у страхуванні. 

Міжнародна асоціація страхових наглядів (IAIS) була заснована у 1994 
році, представляє органи регулювання та нагляду за ринком страхових послуг з 
понад 200 юрисдикційних територій у близько 140 державах, членство у якій є 
добровільним. Розглянути основні завдання IAIS можна на рисунку 3. 
 

 
Рисунок 3 – Основні завдання IAIS [4] 

 
Проаналізувавши страховий ринок, бачимо, що кожен четвертий поліс 

добровільного медичного страхування, кожен десятий поліс страхування від 
нещасних випадків - фальшиві. Ситуація з шахрайством на страховому ринку 
стає дедалі гіршою. 

За підрахунками експертів, рівень страхового шахрайства по окремих 
продуктах становить:  

- 25% - добровільне медичне страхування,  
- 23% - КАСКО,  
- 18% - ОСАГО,  
- 16% - відповідальність,  
- 14% - страхування туристів,  
- 12% - майно,  
- 10% - нещасний випадок. 
Розмір страхових виплат страхового ринку України становить до 7 млрд. 

грн. в рік, а розмір страхових виплат, яких можна було б уникнути при 
наявності більш повної інформації про них, становить 21% або близько 1,5 
млрд. грн. [1]. 

Розглянемо в таблиці 1 етапи протидії страхових компаній зі страховим 
шахрайством. В залежності від етапу напрями протидії страховому шахрайству 
мають певні характеристики.  

Основні завдання Міжнародної 
асоціації страхових наглядів 

сприяти ефективному і узгодженому на 
міжнародному рівні нагляду за страховою галуззю з 
метою розвитку та підтримки безпечних і стабільних 

ринків страхування на користь і для захисту 
власників страхових полісів 

 

сприяти глобальній 
фінансовій 

стабільності 
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Таблиця 1 – Етапи протидії страхових компаній зі страховим 
шахрайством 
 

Етапи Характеристика 

Перший 

 
 Кількість страхових випадків є невеликою і суттєво не зростає.  
 Для усунення наслідків страхової злочинності страховики часто йдуть 
шляхом підвищення страхових тарифів, особливо в ризиковому 
страхуванні.  
 Водночас у злочинних структурах зростає зацікавленість страхуванням. 
 

Другий 

 
 Характеризується тим, що кількість страхових випадків зростає помітною 
і відчутною.  
 Страхові компанії вдаються до певних захисних дій, але страхові 
злочинці в основному залишаються безкарними, оскільки кримінальні 
справи практично не порушуються.  
 Повноцінної інформації про страхові злочини дуже мало, але вона 
з’являється частіше. 
 

Третій 

 
 Характеризується зростанням кількості страхових злочинів.  
 Шахрайством у страхуванні займається все більше осіб. Починають 
формуватися організовані злочинні групи, що спеціалізуються на цих 
злочинах.  
 У зв’язку із цим страховики починають взаємне співробітництво, 
обмінюються інформацією, ведуть спільні реєстри і бази даних.  
 На цьому етапі починають створюватися групи для дослідження і 
класифікації страхових злочинів і боротьби з ними. 
 

Четвертий 

 
 Злочини в страховій сфері суттєво впливають на фінансовий стан 
страховиків.  
 Злочинці виходять за межі однієї держави і часто діють у складі 
транснаціональних груп.  
 Посилюється корупція в середовищі працівників страхових компаній, 
поліцейських, медпрацівників, митників. 
 

 
Проаналізувавши теперішній стан страхового ринку України, можна 

зазначити, що Україна знаходиться на перехідному етапі між другим і третім. 
Тому що чисельність страхових шахрайств зростає, а шахраї, майже весь час 
залишаються безкарними.  

Відсутність кваліфікованих фахівців на сьогодні є одним із головних 
чинників страхового шахрайства в Україні. Завдяки їм може вестися ефективна 
боротьба з наслідками шахрайських дій і не знанням зарубіжного досвіду 
відносно прикладів боротьби з ними. 
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 Розглянувши найбільш поширені шляхи страхового шахрайства, можна 
зазначити, які міри потрібно прийняти страховикам, щодо продажу страхових 
полісів [2, с. 140]. 

В автострахуванні потрібно: 
- страховим компаніям збільшувати кількість аварійних комісарів, що 

приїжджають на місце дорожньо-транспортної пригоди. Ще краще страховикам 
мати аварійних комісарів в кожному населеному пункті; 

- зобов’язати, одразу після настання страхового випадку, звертатися 
страхувальникам до страхової компанії; 

- ретельно оглядати транспортний засіб перед укладенням договору 
страхування. 

Також у сфері медичного страхування необхідно: 
- проводити медичний огляд страхувальників до укладання договору 

страхування; 
- посилити на державному рівні контроль за видачею документів, що 

підтверджують інвалідність особи.  
Не ускладнюючи умови страхування для страхувальників, страхові 

компанії мають вжити заходів для посилення контролю за продажем страхових 
полісів, перевіряти потенційних страхувальників на предмет можливого 
шахрайства, а саме надання страховику недостовірної інформації, на рахунок 
предмету страхування [7, с. 670].  

Отже, боротьба з страховим шахрайством має як економічний, так і 
соціальний характер. В Україні з кожним днем все більшає випадків злочинів в 
страховій сфері. Заходи щодо виявлення страхового шахрайства та його 
протидії мають здійснюватись комплексно – на міжнародному рівні, на рівні 
держави та на рівні кожної окремої страхової компанії.  

Злочинність, в тому числі страхове шахрайство, неможливо повністю 
здолати, але потрібно вживати заходів протидії та боротись. Необхідним є 
формування цілісної системи протидії та ефективних методів протистояння 
шахрайству на страховому ринку України. 
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ФOPМУВАННЯ ФIНАНСOВИХ PЕСУPСIВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 
ЗА РАХУНОК ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
У статті досліджено процес формування доходів регіонального рівня за 
рахунок податкових надходжень. Доведено, що податок з доходів фізичних 
осіб є одним із найважливіших правових і фіскальних інструментів, за 
допомогою яких органи місцевого самоврядування забезпечують себе 
необхідними ресурсами для фінансування різних видів суспільної діяльності.  
Ключові слова:  фінансові ресурси, доходи, податки, ПДФО, регіональний 
розвиток, реформа місцевого самоврядування. 

Постановка проблеми. Найважливішою передумовою розвинутої країни є 
фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Без наявності у 
кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження 
і виконання без втручання ззовні неможлива реалізація законодавчо 
закріпленого права кожної адміністративно-територіальної одиниці. Це 
говорить проте, що будь який орган влади повинен володіти власними 
ресурсами, необхідними для організації управління економікою та соціальною 
сферою. Водночас, органи місцевої влади повинні самостійно управляти 
податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до їхнього 
бюджету. Саме тому, дослідження  формування місцевих бюджетів за рахунок 
податкових надходжень набуває особливої актуальності. 

Питання формування доходів місцевих бюджетів досліджуються у працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Василик, І. Благун, М. Карлін, 
О. Кириленко, В. Кравченко, Ц. Огонь, К. Павлюк, Ю. Пасічник, С. Юрій, Т. 
Бондарчук, І. Луніна та багато інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вінницька область є однією з 
найбільш розвинутих регіонів, яка займає значне місце в формуванні 
податкової бази України. 

Позитивні зміни в економіці за останні роки сприяли росту надходжень 
податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. За рахунок вжитих заходів органами 
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податкової служби області дохідна база бюджету наповнюється стабільно і в 
повному обсязі (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Надходження до місцевого бюджету, млн. грн 

Джерело: складено автором на основі [6] 
 
Частка ПДФО у фактичних надходженнях Вінницької області протягом 

аналізованого періоду 2015-2019 років збільшується і далі залишається 
основним бюджетоутворюючим податком для місцевого бюджету (рис.2) [1]. 

 
Рисунок 2 – Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб 

до місцевого бюджету, млн. грн 
Джерело: складено автором на основі [6] 
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Податок на доходи фізичних осіб є головним джерелом наповнення 
доходів місцевих бюджетів та у структурі надходжень займає найбільшу 
питому вагу (рис.3) [5].  

Такого рівня надходжень досягнуто за рахунок заходів щодо виявлення 
платників податків, що здійснюють виплату заробітної плати в «конвертах», 
упередження та руйнування схем ухилень від оподаткування платниками, у 
тому числі ліквідації джерел походження «тіньових» коштів для виплати 
заробітної плати та інших доходів громадянам без сплати податку на доходи 
фізичних осіб та єдиного внеску. 

 
Рисунок 3 – Питома вага податку на доходи фізичних осіб у 

загальних надходженнях до місцевого бюджету, % 
Джерело: складено автором на основі [6] 
 
Протягом звітного періоду здійснювались контрольно-перевірочні заходи 

з питань, пов’язаних з правильністю утримання та перерахування до бюджету 
податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати та інших 
доходів. 

Також важливою частиною аналізу є прогнозування показників доходів 
місцевих бюджетів. 

Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2020 рік, порівняно із 
затвердженими плановими показниками (з урахуванням змін) на 2019 рік, 
збільшено на 1 207 млн. грн. або на 13 %. [9]. 

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 
розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 
показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе: 

• фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення 
військовослужбовців (ФОП); 

• допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

• винагорода за цивільно-правовими договорами. 
Підбивши підсумки з проведеного аналізу, доходим висновку, що 

податок з доходів фізичних осіб є одним із найважливіших правових і 
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фіскальних інструментів, за допомогою яких держава забезпечує себе 
необхідними ресурсами для фінансування різних видів суспільної діяльності. 
Отже, наявні на сьогодні проблеми у системі територіальних фінансів , а саме 
недостатність фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, зумовлюють 
перспективи подальших досліджень щодо вдосконалення механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб як важливого джерела надходжень. 

Важливість і результативність управлінських рішень у процесі мобілізації 
податків, зборів та обов’язкових платежів, формування і використання доходів 
бюджету значною мірою залежать від наявності реальних науково 
обґрунтованих планів і прогнозів.  

Розглянемо методику прогнозування податку на доходи фізичних осіб, 
оскільки на сьогодні він становить основну частку доходів місцевих бюджетів і 
є найвагомішою групою прямих податків у податковій системі України та має 
безпосередній вплив на розвиток економіки держави [2]. 

Важливий вплив на частку надходжень податку у ВВП має база 
оподаткування та діюча ставка оподаткування. Таким чином, прогноз 
надходжень податку з доходів фізичних осіб до доходів місцевих бюджетів 
базується на макроекономічних показниках розвитку країни, провідних галузей 
вітчизняної економіки. З огляду на це вивчення об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, які впливають на формування бази оподаткування, з врахуванням 
існуючої тенденції можливих змін у прогнозному періоді, є вкрай необхідним 
при визначенні прогнозованих сум надходжень податку з доходів фізичних осіб 
до бюджету.  

Визначення прогнозованих сум надходжень податку з доходів фізичних 
осіб до бюджету проводиться Міністерством фінансів України відповідно до 
затвердженої Методики [4].  

Методика застосовується фахівцями Міністерства фінансів України та 
Державної податкової адміністрації України і дає змогу прогнозувати 
надходження податку, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць, 
зростання витрат на оплату праці (фонду оплати праці), зміну ставок 
оподаткування, додаткові джерела оподаткування. 

Для врахування особливостей формування надходжень податку 
використовуються дані про: 

• кількість платників податку та суми сплаченого податку в розрізі 
джерел оподаткування та видів доходів; 

• кількість платників, які отримали податкові соціальні пільги; 
• суми застосованих податкових соціальних пільг за видами пільг, які 

дають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного 
доходу; 

• суми документально підтверджених витрат, включених до складу 
податкового кредиту платників податку; 

• результати контрольно-перевірочної роботи з донарахування сум 
податку, штрафних санкцій та пені. 
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Визначення прогнозних надходжень ПДФО передбачає п’ять етапів 
прогнозних розрахунків з урахуванням: 

• розрахункової бази оподаткування та номінальної ставки податку; 
• втрат від отримання податкового кредиту; 
• очікуваних надходжень податку від додаткового доходу; 
• очікуваних надходжень податку від зайняття підприємницькою 

діяльністю; 
• очікуваних надходжень податку військовослужбовців та інших 

категорій громадян. 
Принцип побудови методики прогнозування надходжень ПДФО полягає 

у виокремленні видів та джерел доходів. Необхідно враховувати той факт, що 
Методика не переглядалася з моменту її затвердження та містить посилання на 
фіксований податок, який згідно з чинним законодавством було скасовано. 
Відповідно, здійснюючи розрахунки, необхідно враховувати зміни 
законодавства [4]. 

Загалом посилання на законодавство, яке втратило чинність, 
безпосередньо в розрахункових елементах Методики свідчить про необхідність 
її актуалізації. Також варто пам’ятати, що з серпня 2014 року було 
запроваджено військовий збір зі ставкою 1,5%, який необхідно враховувати при 
прогнозуванні надходжень ПДФО. 

На етапі розгляду специфіки складання прогнозу та збору інформаційної 
бази було виявлено низку проблем. По-перше, доступ до інформаційної бази 
для розрахунків є обмеженим. Вихідні дані (суми нарахованих доходів) 
повністю відсутні у публічному доступі та навіть за запитами видаються не в 
повному обсязі. По-друге, сама Методика суттєво застаріла та містить 
посилання на законодавство, що втратило чинність, зокрема на скасований 
фіксований податок. Тому можна зробити висновок про ускладнені умови 
перевірки даних прогнозних показників. 

За результатами 2019 року виконання планових показників ПДФО 
зведеного бюджету України становило 102,1%, Державного бюджету – 103,5% і 
місцевих бюджетів – 101,1%. 

Для розуміння природи прогнозування ПДФО перш за все необхідно 
розглянути структуру надходжень та виявити елементи з найбільшою питомою 
вагою (табл. 1). 

Основним показником для розрахунку прогнозу ПДФО є витрати на 
оплату праці (або фонд оплати праці), які коригуються на суму грошового 
забезпечення військовослужбовців та податкову соціальну пільгу.  

Згідно з Методикою, визначивши базу оподаткування, ми застосовуємо 
до неї номінальну (законодавчо встановлену) ставку податку – 18% й 
отримуємо суму податку. Потім отриманий результат коригується 
(вираховується) на суму податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання.  

На основі окремих складових надходжень ПДФО розраховуються 
відповідні коефіцієнти росту, які є простим темпом приросту відповідних 
показників. І саме ці коефіцієнти використовуються для здійснення проекції на 
майбутні періоди [1].  
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Таблиця 1 – Структура податку та збору на доходи фізичних осіб 
протягом 2015–2019 рр. 

 
Показник 

2015 2016 2017 2018 2019 

млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% млрд 
грн 

% 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 

99,9 100 138,8 100 185,7  100 229,9  100 275,5 100 

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується 
податковими агентами, із 
доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати 

68,3 68,3 97,9 70,5 139,7 75,3 175,2 76,2 209 75,8 

Податок на доходи фізичних 
осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших 
виплат, одержаних 
військовослужбовцями та 
особами рядового і 
начальницького складу, що 
сплачується податковими 
агентами 

4,6 4,6 8,2 5,9 9,7 5,2 11,7 5,08 15,3 5,5 

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується 
податковими агентами, із 
доходів платника податку 
інших, ніж заробітна плата 

5,9 5,9 9,1 6,6 11,5 6,2 14,5 6,3 16,7 6,06 

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного 
декларування 

2,1 2,1 3,0 2,1 3,6 1,9 4,5 2,0 6,3 2,3 

Податок на доходи фізичних 
осіб із доходу у вигляді 
процентів 

8,2 8,2 7,6 5,5 6,0 3,2 5,3 2,3 5,4 1,96 

Податок на доходи фізичних 
осіб від оподаткування 
пенсійних виплат або 
щомісячного довічного 
грошового утримання, що 
сплачується (перераховується) 
згідно з Податковим кодексом 
України 

1,08 1,08 0,4 0,3 0,1 0,1 0,01 0,004 0,001 0,0003 

Військовий збір 9,1 9,1 11,5 8,3 15,1 8,1 18,7 8,1 22,4 8,1 
Джерело: складено автором на основі [6] 
 
Головна проблема Методики прогнозування ПДФО полягає в тому, що 

фактично тільки одна складова ПДФО, що сплачується податковими агентами 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, прогнозується, 
виходячи із прогнозного показника витрат на оплату праці або макропоказника 
фонду оплати праці. Водночас усі інші складові ПДФО розраховуються шляхом 
екстраполяції показників минулих періодів на коефіцієнт росту, тобто 
використовується базова техніка прогнозування, яка не може забезпечувати 
точності, особливо в сучасних умовах економічної невизначеності.  
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У сфері планування та виконання показників доходів зведеного бюджету 
останніми роками спостерігається позитивна тенденція щодо якості 
бюджетного прогнозування та бюджетного процесу загалом. 

Від рівня прогнозованості податкових надходжень, керованості процесу 
їх формування залежать фінансово-бюджетна збалансованість, ефективність 
бюджетно-податкової політики та її значення як складової системи державного 
регулювання економіки. Податкові надходження посідають провідне місце 
серед різноманітних методів мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів 
державного регулювання економіки та соціальної сфери. Податки об’єктивно 
відображають стан економіки, а саме її зростання чи спад [5]. Розвиток 
економіки країни, підвищення її інвестиційного рейтингу тісно пов’язані з 
наявною системою оподаткування. Частка податкових надходжень у структурі 
доходів бюджету становить 65–70%, а частка у ВВП – 9–12%. 

Акумулювання коштів до бюджету розглядається не лише як складова 
бюджетного процесу, але й як інструмент регулювання фінансово-економічних 
відносин. Доходи бюджету, зокрема податкові та неподаткові, виконують свою 
головну фіскальну функцію, а також забезпечують раціональний перерозподіл 
ВВП, виступають значимим інструментом державного регулювання 
економічного зростання. Останніми роками значна увага приділяється 
посиленню обґрунтованості планування та виконання бюджету і за доходами, і 
за видатками, а також впливу бюджетної політики на економічне зростання та 
соціальний розвиток 

Механізм формування обсягу і структури доходів бюджету є важливою 
складовою бюджетного регулювання для всебічного розвитку суспільства [1]. 
Процес формування доходів бюджету вимагає посилення регуляторних засад з 
боку держави. Якісний рівень бюджетного планування та прогнозування 
потребує прозорої бюджетно-податкової політики, ефективного та єдиного 
державного регулювання фінансової політики на кожній стадії бюджетного 
процесу 

В процесі планування та прогнозування доходів бюджету важливим є 
врахування ретроспективного бюджетного аналізу, оскільки це значною мірою 
підвищує якість бюджетного процесу та збалансованість бюджетної системи 
держави загалом. Актуальною є модернізація бюджетно-податкової системи в 
напрямі лібералізації економіки, зменшення податкового навантаження на 
підприємства та населення зі збереженням фіскально-регулюючого 
призначення податкової системи, а також підвищення ділової активності. 

Податок на доходи фізичних осіб виступає досить стабільним джерелом 
наповнення бюджетів усіх рівнів.  

Нині частка ПДФО у структурі доходів Зведеного бюджету України 
становить 15,3%, у структурі доходів державного бюджету – 8,5%, місцевих 
бюджетів – 45,6%.  

Висновки. З огляду на велику обширність та достатню стабільність бази 
оподаткування, податок на доходи фізичних осіб є вагомим фінансовим 
інструментом реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні, 
однак, на мою думку, механізм розщеплення ПДФО між рівнями бюджетної 
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системи потребує перегляду, адже в таких умовах зберігається залежність 
місцевих бюджетів від обсягів міжбюджетних трансфертів. Для зміцнення 
фінансової незалежності місцевих бюджетів необхідно розглянути варіанти 
щодо повного використання податкового потенціалу ПДФО шляхом 
використання оптимальних пропорцій розподілу ПДФО для зарахування до 
місцевих бюджетів максимально можливих часток надходжень податку.  

Напрямом подальших досліджень є заходи щодо підвищення 
ефективності розподілу доходів від справляння ПДФО між адміністративно-
територіальними одиницями різних рівнів шляхом перерозподілу на основі 
формульного розрахунку зарахування до місцевих бюджетів. 
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ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  
 
У статті проведено аналіз формування бюджету Вінницької області за 
рахунок податкових надходжень. Доведено, що шляхами зростання 
податкових надходжень є зміни в законодавчій базі, а щодо податкових 
надходжень місцевих бюджетів, то їх збільшення можливе завдяки підвищення 
ролі органів місцевого самоврядування. 
Ключові слова: місцеве самоврядування, бюджет, фінансовий потенціал, 
доходи, податкові надходження. 

Постановка проблеми. Одна з ключових проблем України та більшості 
країн світу забезпечення ефективного поповнення бюджету. Бюджет України та 
адміністративно-територіальних одиниць є основним фондом фінансових 
ресурсів. Акумулювання грошових коштів до дохідної частини бюджету має 
визначальне місце для фінансування завдань і функцій державних органів влади 
та органів місцевого самоврядування.  

Оскільки визначальне місце в дохідній частині бюджетів займають 
податкові надходження, то їх дослідження як складової частини бюджету є 
актуальним.  

Ціллю статті є аналіз формування бюджету Вінницької області за 
рахунок податкових надходжень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку місцевих 
бюджетів присвячено праці вітчизняних учених В. Андрущенка, А. Баланди, 
Л. Баранник, О. Василика, І.Гнидюк, І. Дем’янишина, Н. Дєєвої, О. Кириленко, 
Л. Лисяк, І. Луніної, В. Тропіної, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві бюджети – це фонди 
грошових коштів, що призначені для реалізації завдань і функцій, покладених 
на органи місцевого самоврядування. За рахунок фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів – складової бюджетної системи держави і фінансової бази діяльності 
органів самоврядування – забезпечується фінансування заходів економічного і 
соціального розвитку на відповідній території [4, с. 119]. 

Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у 
містах (у разі їх створення) самостійно складають та схвалюють прогнози 
відповідних місцевих бюджетів, розробляють, затверджують і виконують 
відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України [7]. 

До доходів бюджету належать: податкові, неподаткові та інші 
надходження, які стягуються на безповоротній основі, справляння яких 
передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за 
надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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Нами проаналізовано доходи бюджету Вінницької області за 
досліджуваний період (табл. 1). 

Таблиця 1 – Доходи бюджету Вінницької області за 2015-2019 роки, 
млн. грн 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Податкові надходження 424,9 520,6 880,98 1 144,7 1 467,6 
Неподаткові надходження 25,6 29,0 157,0 219,8 193,9 
Доходи від операцій з капіталом 0,04 0,05 0,06 0,016 0,06 
Офіційні трансферти 3 379,5 3 421,5 6 894,3 8 869,2 7 773,0 
Всього 3 830,0 3 971,2 7 932,4 10 232,0 9 434,6 

Джерело: [6; 8] 
 
З вище поданої таблиці помітно, що податкові надходження знаходяться 

на другому місці серед усіх  надходжень до бюджету. Так, у 2015 році 
податкові надходження до бюджету Вінницької області становили 424,9 млн. 
грн. У 2016 році податкові надходження бюджету становили 520,6 млн. грн. 
Обсяг надходжень до бюджету у 2017 році складав 880,98 млн. грн. У 2018 році 
обсяг надходжень до бюджету перейшов позначку в 1 млрд. грн. і становив 
1144,7 млн. грн. А у 2019 році обсяг податкових надходжень до бюджету також 
зріс і становив 1467,6 млн. грн. Але якщо порівняти з іншими доходами то 
податкові надходження займають не велику частку наповнення бюджету, щоб 
переконатись розглянемо рис. 1.  

 

Рисунок 1 – Динаміка доходів бюджету Вінницької області за 2015-2019 
роки, %. 

Джерело: [6; 8] 
 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Офіційні трансферти 88,24 86,16 86,91 86,67 82,39
Доходи від операцій з 

капіталом 0,001 0,001 0,001 0,0002 0,001

Неподаткові надходження 0,67 0,73 1,98 2,15 2
Податкові надходження 11,09 13,11 11,11 11,2 15,6
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Помітно, що податкові надходження займають майже 1/10 частину всіх 
доходів бюджету Вінницької області. Так, у 2015 році вони займали 11,09% 
доходів бюджету. У 2016 році частка податкових надходжень до доходів 
бюджету зросла і складала 13,11%. Частка доходів до бюджету Вінницької 
області у 2017 році зменшилась і склала 11,11%. У 2018 році їх частка складала 
11,2%, а у 2019 році частка податкових надходжень у доходах бюджету значно 
зросла і склала 15,6%.    

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів 
відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються. Відносно 
цього доходи місцевих бюджетів поділяють на: власні, закріплені та 
регульовані. 

Власні доходи – це доходи, що формуються на території, і регулюються 
рішеннями місцевих органів влади. Такі доходи повною мірою надходять до 
місцевих бюджетів і забезпечують самостійність бюджетів усіх рівнів, 
включаючи і Державний бюджет України. 

До власних доходів належать:  
• місцеві податки і збори, платежі, що їх установлюють місцеві органи 

влади;  
• доходи комунальних підприємств;  
• доходи від майна, що належить місцевій владі, та ін.  
Оскільки частка власних доходів місцевих бюджетів в Україні є вкрай 

незначною, то принцип самостійності цих бюджетів залишається поки що 
декларованим [2].  

Закріплені доходи – це доходи, які закріплюють за певним бюджетом. За 
своєю природою – це загальнодержавні податки, збори або доходи, які 
традиційно формують дохідну частину місцевих бюджетів.  

Регульовані доходи – це доходи, що розподіляються між різними рівнями 
бюджетної системи [3, с. 151].  

Оскільки офіційні трансферти відносять до регульованих доходів, то 
розглянемо бюджет Вінницької області без їх урахування, тобто тільки з 
власними надходженнями бюджету (рис 2). 

Отже, з рисунку 2 помітно, що податкові надходження відіграють 
головну роль у надходженнях до бюджету. Так, у 2015 році вони складали 
94,3% всіх надходжень до бюджету, у 2016 році частка податкових надходжень 
до бюджету Вінницької області складала 94,71%. У 2017 році частка 
надходжень до бюджету зменшилась і складала 84,87%, це відбулось через 
збільшення частки неподаткових надходжень у бюджеті області. У 2018 році 
частка податкових надходжень склала 83,89% доходів бюджету, а в 2019 році 
вона зросла і склала 88,32% доходів бюджету Вінницької області. Тобто, 
розглянувши структуру надходжень до бюджету, можна стверджувати, що 
основним джерелом формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів є 
податки [1].  
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 Рисунок 2 – Динаміка надходжень до бюджету Вінницької області (без 
урахування трансфертів) за 2015-2019 рік, % 

Джерело: [6; 8] 
 
Для більш точної оцінки формування податкових надходжень до бюджету 

розглянемо динаміку структури податкових надходжень до бюджету 
Вінницької області (рис. 3).  

Так, з рисунка 3 помітно, що найбільш бюджетоутворюючим податком до 
бюджету є податок на доходи фізичних осіб. У 2015 році доходи від даного 
податку складали 303 млн. грн., у 2016 році доходи з податку на доходи 
фізичних осіб складали 373,3 млн. грн., у 2017 році надходження від даного 
податку зросли і  687,5 млн. грн., у 2018 році доходи з податку до бюджету 
складали 959,3 млн. грн, а у 2019 році надходження з даного податку зросли і 
досягли 1 272,8 млн. грн.  

Надходження з податку на доходи фізичних осіб за 2015 рік склали 36,5 
млн. грн., за 2016 рік – 43,7 млн. грн., за 2017 рік надходження від даного 
податку до бюджету Вінницької області склали 72,7 млн. грн, у 2018 році 
податок на прибуток підприємств склав 72,5 млн. грн, а у 2019 році – 87,2 млн. 
грн. Доходи до бюджету Вінницької області з рентної плати та плати за 
використання інших природних ресурсів за 2015 рік складали 25,1 млн. грн., за 
2016 рік – 30,7 млн. грн., за 2017 рік – 37,5 млн. грн, за 2018 рік – 37,1 млн. грн, 
за 2019 рік доходи від даного податку збільшились і становили 46,3 млн. грн. 

Надходження від інших податків та зборів до бюджету Вінницької 
області становили у 2015 році 60,4 млн. грн., у 2016 році – 73 млн. грн., 
надходження від даних податків та зборів у 2017 році склали 83,2 млн. грн., у 
2018 році вони зменшились і складали 75,8 млн. грн., а у 2019 – 61,3 млн. грн.  

До категорії «інші податки та збори» бюджету Вінницької області 
належать: екологічний податок, надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, 
надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
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та надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини [3]. 

 
 

 
Рисунок 3 – Структура податкових надходжень до бюджету 

Вінницької області, 2015-2019 роки, млн. грн. 
Джерело: [6; 8] 
 
  
Отже, помітно, що в наповненні податкових надходжень бюджету 

Вінницької області вагому роль відіграє податок на доходи фізичних осіб.  
Висновки. Проаналізувавши основні тенденції формування дохідної 

частини місцевого бюджету, помітно, що існує тенденція до збільшення 
податкових надходжень. Проте така позитивна динаміка не має твердого 
підґрунтя у зв’язку з тим, що протягом останніх років в Україні існує 
нестабільна економічна ситуація, в тому числі недосконала податкова політика.  

Шляхами зростання податкових надходжень є зміни в законодавчій базі, а 
щодо податкових надходжень місцевих бюджетів, то їх збільшення можливе 
завдяки підвищення ролі органів місцевого самоврядування, розвитку інституту 
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місцевих податків і зборів, що відображатиме спрямування дій органів 
місцевого самоврядування на покращення ситуації у територіальних громадах. 
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ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У статті розглянуто вплив непрямих податків на формування Державного та 
місцевих бюджетів. Доведено, що непряме оподаткування в сучасних умовах 
повинне стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов 
для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню 
податкового тягаря, отриманню сталих доходів до бюджетів. 
Ключові слова: бюджет, непрямі податки, доходи, мито, ПДВ, акциз. 

Постановка проблеми. На сьогодні у податковій системі України 
важливе місце займають непрямі податки. Вони є ключовим джерелом 
наповнення Державного бюджету та інструментом впливу на суспільне 
виробництво. Наповненість бюджету країни залежить від того, наскільки 
ефективною є фіскальна політика, її простота та прозорість. На даний момент 
на суб’єктів господарювання відчутний вплив здійснюють будь-які зміни чи 
реформи у цьому напрямі у зв’язку з економічною нестабільністю та дефіцитом 
бюджету. Різні шляхи підвищення рівня ефективності адміністрування 
непрямих податків призведуть до позитивних зрушень в економіці країни. 

Теоретико-методичним засадам системи непрямого оподаткування 
присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: В.М. Андрущенко, 
О.М. Бандурка, В.В. Буряковський, О.Д. Василик, М.І. Вдовиченко, 
В.П. Вишневський, Т.А. Власенко, М.Я. Дем’яненко, І. Дороніна, 
В.С. Загорський, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, В.В. Макаренко, 
В. Мельник, А.О. Нікітішин,В.М. Опарін, К.В. Павлюк, Г.О. П’ятаченко, 
Д. Рікардо, А. Сміт, А.М. Соколовська, В.М. Суторміна, В.М. Федоров та ін. 
Проте оцінка непрямого оподаткування в сучасних умовах залишаються 
недостатньо вивченими, що й зумовило вибір теми дослідження. 

Ціллю статті є дослідження оцінки фіскальної ефективності непрямих 
податків в сучасних умовах.  

На сучасному етапі діяльності держави, податкові надходження до 
Державного та Місцевих бюджетів є одним із важливих умов виконання 
державою своїх функцій та основною структуроутворюючою частиною 
дохідної частини бюджетів всіх рівнів. Податкові надходження бюджету 
визначаються суттю фіскальної політики, яку проводить держава на 
конкретному етапі її розвитку. До факторів, що впливають на обсяг податкових 
надходжень до бюджету, відносять макроекономічні чинники, які змінюються з 
кожним роком: розмір ВВП, структура платіжного балансу, законодавча база 
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тощо, а також мікроекономічні чинники: вибір підприємствами режиму 
оподаткування, наявність у суб’єктів господарювання права на отримання 
податкових пільг, рівень прибутковості підприємств тощо. Податки є 
необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і є основною формою 
доходів держави та не менш важливим важелем економічного впливу держави 
на суспільне виробництво. В умовах нестабільності економічних систем 
проблеми формування достатнього обсягу бюджетних ресурсів і забезпечення 
ефективного їх використання набувають особливої актуальності. 

Однією з важливих статей доходів Державного бюджету є податкові 
надходження. Відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу України, податковими 
надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування 
загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори [1]. 

Формування податкових надходжень бюджету - це процес 
адміністрування та акумулювання податків з застосуванням інструментів 
фіскального тиску. Наслідки застосування механізму мобілізації податкових 
надходжень та його роль у наповненні доходів Зведеного, Державного та 
місцевих бюджетів відображаються на динаміці цих надходжень та їхньої 
частки у доходах відповідних бюджетів.  

Оскільки надходження непрямих податків є головним видом доходів 
Державного бюджету України, тому розглянемо ефективність непрямого 
оподаткування в Україні з огляду на його спроможність забезпечити необхідні 
доходи державі. Таким чином, дослідимо рівень виконання планових 
показників за 2014-2018 роки (рис. 1). 

 
Рисунок 1 ‒ Рівень виконання планових надходжень непрямих 

податків до Державного бюджету України за 2014-2018 роки 
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податків до Державного бюджету України становили 281,86 млн. грн. У 2016 та 
2017 роках знову простежується тенденція до збільшення надходжень до 346 
млн. грн. та 446,8 млн. грн. відповідно. У 2018 році продемонстровано 
недовиконання плану на 3,1%, фактичні надходження склали 520,5 млн. грн. 

Отже, протягом досліджуваних років спостерігається стрибкоподібна 
динаміка виконання надходжень непрямих податків, причому, рівень 
виконання планових показників в більшості випадків зростав, що пояснюється 
спроможністю доходів Державного бюджету України достатньо 
профінансувати заплановані видатки бюджету. 

Наразі, варто розглянути динаміку рівня виконання планових показників 
надходжень непрямих податків протягом 2014-2018 років, аби дослідити рівні 
виконання плану по кожному виду податку в динаміці. 

Зокрема, неповне виконання плану спостерігалось в надходженнях 
податку на додану вартість – 97,3% у 2014 році, з незначним підвищенням на 
1,9% у 2015 році, подальшим зростанням та перевиконанням планових 
показників на 1,2% та на 3,6% у 2016 та 2017 роках відповідно, у 2018 році 
простежується зменшення надходжень на 2,6%, виконання плану становить 
97,4% (рис.2).  

 
Рисунок 2 ‒ Динаміка планових та фактичних надходжень податку на 

додану вартість до Державного бюджету України за 2014-2018 роки 
Розраховано на основі [2; 3]. 
 
У 2014 році недовиконання плану у 2,7%, головним чином, спричинене 
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господарювання, що стримує їхній розвиток. Тоді, як рівень виконання 
планових надходжень ПДВ з ввезених товарів на територію України був 
недовиконаним лише на 2%. У 2015 році відбулись зміни у виконанні 
надходжень податку на додану вартість: рівень виконання з вироблених в 
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на 1,9%, склавши 101,9%, а з ввезених на територію України товарів несуттєво 
знизився на 0,5%. Також збільшилось виконання плану з бюджетного 
відшкодування ПДВ на 5,1%, склавши 105,6%. 

У 2016 році спостерігається перевиконання плану надходження податку 
на додану вартість на 1,2%, склавши 101,2%, внаслідок зростання надходжень 
ПДВ з ввезених на територію України товарів на 6%. У 2017 році 
перевиконання плану у 3,6%, головним чином, спричинене виконанням плану 
надходжень ПДВ з ввезених на територію України товарів, що перевиконано на 
13,2%. Тоді, як рівень виконання планових надходжень ПДВ з вироблених в 
Україні товарів був недовиконаним на 22%. У 2018 році недовиконання плану 
дорівнювало 2,6%. Зокрема, простежувалась тенденція до зменшення 
надходжень на 6,2% від ПДВ з вироблених в Україні товарів та на 1,5% від 
ПДВ з ввезених на територію України товарів. Рівні виконання планових 
надходжень акцизного податку були вищими порівняно з рівнем виконання 
податку на додану вартість (рис. 3). 

 
Рисунок 3 ‒ Динаміка планових та фактичних надходжень акцизного 

податку до Державного бюджету України за 2014-2018 роки 
Розраховано на основі [2; 3]. 
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перевиконання планових надходжень за акцизним збором з ввезених на 
територію України товарів на 30%, тоді як з вироблених в Україні товарів 
недовиконано на 11,9%. У 2015 році рівень виконання плану надходжень 
акцизного податку продовжує збільшуватись на 5,2%, при цьому зростає рівень 
як акцизного податку з вироблених в Україні товарів, так і акцизного податку з 
ввезених на митну територію України товарів на 6,3% та 3,4% відповідно. У 
2016 році знову спостерігалося перевиконання планових надходжень на 10%. 
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Зокрема, перевиконання плану надходжень акцизного податку з вироблених в 
Україні підакцизних товарів склало 4,6%, а акцизного податку з ввезених на 
територію України товарів – 19,9%. У 2017 році відбулося недовиконання 
плану на 4,6%. Це пояснюється зменшенням надходжень від акцизного податку 
з вироблених в Україні товарів на 7,4%, але у той же час фактичний показник 
акцизного податку з ввезених на територію України товарів дещо зріс на 0,5%. 
У 2018 році знову спостерігалося недовиконання плану на 4,2% у зв’язку зі 
скороченням надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів майже на 9%, хоча надходження від акцизного податку з 
ввезених на територію України товарів зросли на 3,7%. 

Зокрема, надходження мита продемонструвало стрибкоподібну динаміку 
– 80,3% у 2014 році, з підвищенням на 6,9% у 2015 році, подальшим зростанням 
та перевиконанням планових показників на 4% та на 4,3% у 2016 та 2017 роках 
відповідно, у 2018 році простежується зменшення надходжень на 5,6%, 
виконання плану становить 94,4% (рис.4).  

 
Рисунок 4 ‒ Динаміка планових та фактичних митних надходжень до 

Державного бюджету України за 2014-2018 роки 
Розраховано на основі [2; 3]. 
 
Якщо 2014 році спостерігалось суттєве недовиконання плану на 19,7%, 

що було досягнуте невиконанням плану ввізного мита на 20,5%, то у 2015 році 
відбулось перевиконання плану майже на 7%, у 2016 році – на 4%, а у 2017 році 
– на 4,3%. Таке перевиконання плану протягом 2015-2017 років було 
спричинене збільшенням надходжень ввізного мита до Державного бюджету 
України. У 2018 році відбулось недовиконання плану на 5,6% у зв’язку зі 
зменшенням фактичних надходжень ввізного мита на 2,4% та вивізного – на 
2,1% від планових. 

Підбиваючи підсумки ефективності непрямого оподаткування в Україні, 
підкреслимо такі аргументи: здебільшого планові надходження непрямих 
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спостерігались перевиконання планового обсягу бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість, що в підсумку більш вагомо знижувало планові 
надходження непрямих податків; непрямі податки займають досить вагому 
частку, що свідчить про їх фіскальність. Те, що рівень виконання надходжень 
непрямих податків в Україні не відповідав плановим показникам свідчить про 
необхідність вдосконалення функціонування податкової системи держави.  

Проблеми формування достатнього обсягу доходів місцевих бюджетів та 
забезпечення економічно-соціального розвитку відповідної адміністративно-
територіальної одиниці є основною умовою виконання функцій, покладених на 
органи місцевої влади, які в сучасних економічних реаліях набувають особливої 
уваги. Відповідно до Бюджетного кодексу України [1] доходи бюджету – це 
податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 
трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження 
бюджетних установ). 

Основну частину бюджетів, як Державного, так і місцевих, становлять 
податкові надходження. Розглянемо статистику обсягів податкових надходжень 
до бюджету Вінницького регіону у розрізі непрямих податків за 2014-2018 роки 
(табл. 1). 

Таблиця 1‒Надходження непрямих податків до Державного бюджету з 
Вінницької областіза період 2014 – 2018 років 

Показник 

2014 
рік, 
млн. 
грн. 

2015 
рік, 
млн. 
грн. 

2016 
рік, 
млн. 
грн. 

2017 
рік, 
млн. 
грн. 

2018 
рік, 
млн. 
грн. 

Темп приросту, % 

2014/ 
2015рр. 

2015/ 
2016рр. 

2016/ 
2017рр. 

2017/ 
2018рр. 

Податок 
на додану 
вартість 

1,5 0,9 2,2 4,3 4,7 -40 144,4 95,5 9,3 

Акцизний 
податок 0,5 0,7 0,3 0,4 0,1 40 -57 33 -75 

Мито 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 100 0 50 -33,3 
Всього 2,1 1,8 2,7 5 5 100 87,4 178,5 -99 

Розраховано за даними [3]. 
 
У таблиці продемонстровано вплив непрямого оподаткування на 

формування бюджетних показників Вінницького регіону протягом 2014-2018 
років. Питома вага непрямих податків, сплачених до бюджету даним регіоном у 
2018 р. становила 58,7%, зокрема: частка ПДВ – 55,2% і акцизного податку – 
2,5%. Тобто, непрямі податки складають майже половину всіх податкових 
надходжень і мають значний вплив на фінансово-господарську діяльність 
регіону. 

За даними таблиці 1 можна зробити висновок про те, що найбільшу 
частину непрямих податкових надходжень становить податок на додану 
вартість. У 2018 році дохід до бюджету від ПДВ склав 4,7 млн. грн., що займало 
55,2% у структурі надходжень загального фонду Державного бюджету. 
Порівняно з 2014 роком ця сума також зросла майже втричі – тоді було 1,5 млн. 
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грн. Найменший ступінь виконання надходжень ПДВ до загального фонду 
державного бюджету склав 0,9 млн. грн. у 2015 році, а найбільший – 4,7 млн. 
грн. у 2018 році. Також в структурі надходжень до зведеного бюджету по 
Вінницькій області значну питому вагу займає акцизний податок із вироблених 
в Україні товарів. Найвищі показники продемонстровано у 2014-2015 роках – 
0,5 та 0,7 млн. грн. відповідно. Що склало 16,2% у 2014 році та 20,2% у 2015 
році у структурі надходжень загального фонду Державного бюджету. 
Найменше надходжень від акцизного податку надійшло у 2018 році – 0,1 млн. 
грн. Відносно стабільні надходження до загального фонду державного бюджету 
спостерігаються від мита. Протягом аналізованого періоду дохід коливався в 
межах 0,1 - 0,3 млн. грн.  

Варто зазначити, що 28 грудня 2014 року Верховна Рада України 
ухвалила та внесла зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України, які 
позитивно вплинули на податкові надходження до місцевих бюджетів[7]. 

Так, з 2015 року, як нове джерело надходжень до місцевих бюджетів, 
було запроваджено акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну 
мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, 
нафтопродуктів. З 01.01.2015 Законом №79 розширено дохідну базу місцевих 
бюджетів шляхом: передачі з державного бюджету плати за надання 
адміністративних послуг (крім 50% адміністративного збору за держреєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), державного мита; 
запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних товарів 
(пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в 
діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару замість збору за 
виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих 
бюджетів. Але зміни, внесені п.215.3.10 до Податкового кодексу України [6, 7] 
з 2017 року зменшать надходження до місцевих бюджетів на суму акцизного 
податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу нафтопродуктів, 
внаслідок спрямованості його до Державного бюджету. 

Непрямі податки є стабільним джерелом доходів, зокрема, в Україні за їх 
рахунок формується близько 50% доходів Державного бюджету, що особливо 
важливо в умовах мобілізації основних факторів виробництва в процесі 
євроінтеграції. Динаміка непрямих податків та їх частка у ВВП підтверджують 
їх фіскальну роль у формуванні фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
функцій та завдань, покладених на державу. Непряме оподаткування в сучасних 
умовах повинне стимулювати економічний розвиток країни, сприяти 
створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, 
сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню сталих доходів до 
Державного бюджету тощо. 

Висновки. Таким чином, непрямі податки займають важливе місце не 
тільки у бюджетній системі країни, але й в економічній системі в цілому; їх 
роль та значення безпосередньо зумовлені типом конкретної економічної 
системи, обраними державою метою та пріоритетними напрямами соціально-
економічного розвитку суспільства. Формування стабільних джерел для 
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достатнього обсягу доходів на рівні місцевих бюджетів сприятиме розвитку 
регіонів та країни в цілому. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
 

У статті проведено аналіз видатків Державного бюджету України. 
Відстежено динаміку поточних і капітальних видатків держави. Здійснена 
постатейна оцінка видатків Державного бюджету за економічною 
класифікацією, що дозволило виявити перекоси в розподілі ресурсів і недоліки 
бюджетного планування. Оцінено структуру державних видатків за 
функціональної класифікацією, що дало змогу оцінити частку кожного з 
функціональних напрямів видатків і виявити найвагоміші з них. Здійснено 
постатейну оцінку видатків Державного бюджету України за 
функціональною  класифікацією, оцінено їх динаміку, абсолютні і відносні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19
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темпи приросту, що дало змогу визначити, які з напрямів видатків 
змінюються найшвидше і причини цих явищ.  
Ключові слова:структура видатків, Державний бюджет, економічна 
класифікація видатків, функціональна класифікація видатків.. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. У сучасних вітчизняних економічних реаліях 
видатки Державного бюджету мають стати інструментом нівелювання 
економічних дисбалансів та стимулювання економічного розвитку держави. Їх 
соціальна та оборонна спрямованість має посилитись економічною та 
інвестиційною спрямованістю, видатки повинні забезпечити розвиток науки і 
освіти, інноваційний поступ економіки. Зазначене обумовлює науковий інтерес 
до оцінки структури державних видатків і напрямків їх здійснення та 
актуальність обраної теми. 

Мета статті полягає у проведенні аналізу видатків Державного бюджету 
України задля оцінки їх структури, виявлення перекосів розподілу фінансових 
ресурсів держави та резервів. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною базою 
дослідження стала звітність Державної казначейської служби України[1], 
Державної служби статистики України [2], аналітичного центру CEDOS [3], 
законодавство України [4], що дозволило здійснити системний аналіз видатків 
Державного бюджету та сформулювати висновки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет – це 
централізований фонд грошових ресурсів, що знаходиться в розпорядженні 
уряду для фінансування державного апарату, збройних сил, виконання 
соціально-економічних функцій. Бюджет служить також одним з 
найсуттєвіший важелів державного регулювання економіки, впливу на 
господарську кон’юнктуру, вжиття антикризових заходів та є річним планом 
державних видатків і джерел їх фінансового покриття. 

Видатки бюджету є знаряддям розподілу й перерозподілу державних 
грошових коштів і фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які 
мають задовольняти найважливіші потреби суспільства у розвитку соціально-
економічної сфери, державного управління, оборони і громадського порядку, 
забезпечення безпеки держави тощо. За допомогою бюджетних видатків,а 
також ефективному використанню фінансових ресурсів державні і місцеві 
органи влади виконують поставлені перед ними функції. 

Видатки державного бюджету України показують напрямки і цілі 
бюджетних асигнувань і визначаються характером досить різноманітних 
функцій держави, які узагальнено об'єднують, як правило, у три великі групи: 
програмні, економічні та функціональні. Залежно від економічної 
характеристики операцій, під час проведення яких здійснюються бюджетні 
видатки, можуть класифікуються на поточні і капітальні. Оцінимо структуру 
державних видатків за економічною класифікацією (рис. 1).  



59 
 

 
Рисунок 1 – Видатки Державного бюджету України за економічною 

класифікацією у динаміці за 2016-2019 рр. 
Джерело: обраховано і побудовано автором на основі [1] 
 
Протягом аналізованого періоду абсолютні обсяги поточних та 

капітальних видатків Державного бюджету України мали характерну тенденцію 
до збільшення. Зокрема, сума поточних видатків у 2019 році зросла на 
356,6млрд. грн., порівняно з 2016 роком. Сума капітальних видатків протягом 
аналізованих років зросла на 52,3млрд. грн. Відповідно темп приросту склав 
63,7% для поточних видатків та 298,9% для капітальних видатків. Зростання 
капітальних видатків у загальному є позитивною тенденцією, проте їх частка 
залишається незначною у загальному обсязі державних видатків 3-7%.  Слід 
також відмітити тенденцію зростання частки капітальних видатків з 3% у 
2016 р. до 7,1% у 2019 р. на загальному фоні збільшення абсолютних обсягів 
державних видатків. 

Аналіз даних рис. 1 свідчить, що основними в структурі державних 
видатків за економічною класифікацією залишаються поточні видатки, що 
пов’язані із наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з 
метою покриття їх поточних потреб. До цих затрат відносять: закупівлю товарів 
і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури; 
трансферти населенню; поточні субсидії державним і приватним 
підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату процентів за 
державним боргом та ін. У своїй сукупності поточні видатки формують 
звичайний бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат. 
Позитивною слід відмітити тенденцію зменшення частки поточних видатків на 
фоні посилення ролі капітальних видатків, зокрема, частка поточних видатків 
Державного бюджету скоротилась з 97% у 2016 р.  до 92,9% від загального 
обсягу бюджетних видатків у 2019 р. на загальному фоні зростання абсолютних 
обсягів видатків Державного бюджету.  

Зростання абсолютних обсягів поточних видатків на 356,7 млрд. грн. (з 
559,4 млрд.грн. у 2016 р. до 916 млрд. грн. у 2019 р.) відбулося в основному за 
рахунок зростання обсягів поточних трансфертів на 114,6 млрд. грн. та 
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зростання оплати праці і нарахувань на заробітну плату на 91,5 млрд. грн. (табл. 
1). Така тенденція свідчить про зростання видатків на надання безоплатної 
допомоги за рахунок бюджетних коштів і необхідність посилення контролю за 
спрямуванням обсягів трансфертів залежно від типу інституціональної одиниці. 

 
Таблиця 1 – Поточні видатки державного бюджету України протягом 

2016-2019 рр. 

 
Показник 

Частка статей 
поточних видатків 

у загальному 
обсязі поточних 

видатків за 2019 р. 

рік Темп приросту 
(2019/2016),   

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
млрд. грн. млрд. грн. % 

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

18,7 79,8 105,3 134,8 171,3 91,5 114,7 

Використання 
товарів і послуг 17,2 87,3 95,8 122,1 157,5 70,2 80,4 

Обслуговування 
боргових 
зобов’язань 

12,7 86,8 97,4 111,5 116,3 29,5 34,0 

Поточні 
трансферти 32,5 183,1 199,6 274,7 297,7 114,6 62,6 

Соціальне 
забезпечення 18,2 104,1 153,3 148,9 166,6 62,5 60,0 

Інші поточні 
видатки 0,7 18,3 6,8 6,5 6,7 -11,6 -63,4 

Всього  100,0 559,4 658,2 798,5 916,1 356,7 63,8 
Джерело: обраховано автором на основі [1] 
 
Найбільший темп приросту мають обсяги оплати праці і нарахувань на 

заробітну плату працівників бюджетних установ та державного апарату 114,7% 
у 2019 році порівняно з 2016 р., а також видатки на використання товарів і 
послуг – темп приросту 80% у2019 р. порівняно з 2016 р. 

Зростання обсягів поточних видатків відбулося майже за всіма статтями, 
окрім інших поточних видатків, обсяги яких за досліджуваний період 
скоротились на 63,4%. Основну частку у 2019 р. у структурі поточних видатків 
Державного бюджету становлять поточні трансферти – 32,5%, соціальне 
забезпечення – 18,2%, оплата праці і нарахування на заробітну плату – 18,7%, 
на використання товарів і послуг–17,1%, обслуговування боргових зобов’язань 
– 12,6%.  

Щодо капітальних видатків, то їх обсяги збільшились майже утричі – темп 
приросту 298,9% у 2019 р. порівняно з 2016 р. (з 17,5до 69,8 млрд. грн.). 
Капітальні видатки пов’язані із інвестуванням бюджетних коштів в основні 
фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони 
включають затрати на придбання основного капіталу, створення державних 
запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів та капітальні 
трансферти (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Капітальні видатки Державного бюджету України 
протягом у динаміці за 2016-2019 рр.  

Показник 

Частка статей 
капітальних видатків у 

загальному обсязі 
поточних видатків за 

2019 р. 

рік Відхилення 
(2019/2016) 2016 2017 2018 2019 

млрд. грн. млрд. 
грн. % 

Придбання 
основного капіталу 45,9 11,6 15,0 18,5 32,7 21,1 181,9 

Створення 
державних запасів і 
резервів 

0,8 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 100,0 

Придбання землі та 
нематеріальних 
активів 

1,1 1,2 0,4 0,7 0,8 -0,4 -33,3 

Капітальні 
трансферти 52,1 5,8 11,6 22,3 37,1 31,3 539,7 

Всього 100,0 18,9 27,1 48,3 71,2 52,3 276,7 
 Джерело: обраховано автором на основі [1] 
 
Найбільшу частку у структурі видатків Державного бюджету у 2019 р. 

становили видатки на капітальні трансферти – 52,1%, темпи їх приросту за 
досліджуваний період склали 539,7%. Вагому частку також становлять видатки 
на придбання основного капіталу – 45,9%, темпи приросту склали 181,9% у 
2019 р. порівняно з 2016 р. Таким чином, основними статтями капітальних 
видатків держави є капітальні трансферти і придбання основного капіталу – 
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний 
ремонт та капітальні трансферти підприємствам. Крім того, у 2018 році 
запроваджено нову субвенцію на будівництво, реконструкцію та ремонт 
автомобільних доріг. 

Функціональна класифікація видатків відображає напрями використання 
бюджетних коштів на виконання основних функцій держави, зокрема, 
загальнодержавні функції, оборону, функції охорони громадського порядку, 
безпеки та судової влади, економічну діяльність, охорону навколишнього 
природного середовища, житлово-комунальне господарство, охорону здоров'я, 
духовний і фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне 
забезпечення. Структуру видатків за функціональною класифікацією у 2019 р. 
відображено на рис. 2. 

У структурі функціональних видатків Державного бюджету України у 
2019 році найбільшу частку становлять видатки на соціальний захист та 
соціальне забезпечення, які складають 23,9% від загальної структури. Вагому 
частку у структурі займають видатки на загальнодержавні функції, які 
складають 23,7%, видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу 
(17%) та видатки на оборону, які становлять 14,1%. В свою чергу, малу частку у 
структурі функціональних видатків Державного бюджету України у 2019 році 
займають видатки на житлово-комунальне господарство (0,04%) та видатки на 
охорону навколишнього природного середовища (0,7%). 
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Рисунок 2 – Структура видатків Державного бюджету України за 

функціональною  класифікацією у 2019 році, % 
Джерело: обраховано і побудовано автором на основі [2] 
 
 
Динаміка видатків Державного бюджету України за функціональною  

класифікацією  протягом 2016-2019 рр. наведені у таблиці 3.Дані таблиці  
свідчать, що зростання видатків Державного бюджету відбулося за всіма 
статтями, найбільші абсолютні обсяги приросту за досліджуваний період мають 
видатки на громадський порядок та безпеку – 62,2 млрд. грн., соціальний захист 
та соціальне забезпечення – 60,2 млрд. грн., на загальнодержавні функції – 59,8 
млрд. грн., оборону – 45,1 млрд. грн. Найменші – охорона навколишнього 
природного середовища (1,1 млрд. грн.), житлово-комунальне-господарство 
(0,1 млрд. грн.), духовний та фізичний розвиток (3,5 млрд. грн.). 

Найвищими темпами зростали видатки на: 
- громадський порядок, безпеку та судову владу – 113,9%, що пов’язано з 

реформуванням поліції; 
- охорону здоров'я – 98,2%, що пов’язано з медичною реформою, проте в 

абсолютних розмірах це невеликі кошти – 11,2 млрд. грн. (або 3,3% у 
загальному обсязі державних видатків); 

- оборону – 86,7%, що пов’язано з воєнними діями в зоні АТО; 
- економічну діяльність – 71,4%, що в абсолютних обсягах склало 

26,5 млрд. грн. (9,3% від загального обсягу видатків); 
-  соціальний захист та соціальне забезпечення – 58,1%, але це суттєва сума 

у абсолютному обсязі 60,2 млрд. грн. (або 23,9% від загального обсягу 
видатків), що свідчить лише про те, що видатки на цю статтю за досліджуваний 
період завжди складали вагому частину від державних видатків; 
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- загальнодержавні функції – 58,0%, що у абсолютному розмірі становить  
59,8 млрд. грн. (або 23,7% усіх видатків держави). 

Таблиця 3 – Видатки Державного бюджету України за функціональною  
класифікацією протягом 2016-2019 рр. 

Показник 
рік Відхилення  

(2019/2016) 2016 2017 2018 2019 
млрд. грн. млрд. грн. % 

Загальнодержавні функції 103,1 118 142,4 162,9 59,8 58,0 
Оборона  52,0 59,3 74,3 97,1 45,1 86,7 
Громадський порядок, безпека 
та судова влада  54,6 71,1 87,8 116,8 62,2 113,9 

Економічна діяльність   37,1 31,4 47,0 63,6 26,5 71,4 
Охорона навколишнього 
природного середовища  4,1 4,7 4,7 5,2 1,1 26,8 

Житлово-комунальне-
господарство  0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 50,0 

Охорона здоров'я 11,4 12,4 16,7 22,6 11,2 98,2 
Духовний та фізичний 
розвиток  6,6 4,9 7,8 10,1 3,5 53,0 

Освіта  30,1 34,8 41,3 44,3 14,2 47,2 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення  103,7 151,9 144,5 163,9 60,2 58,1 

Всього  402,9 488,6 566,6 686,8 283,9 70,5 
Джерело: обраховано автором на основі [1] 
 
Таким чином, майже 50% усіх видатків держави становлять видатки на 

соціальний захист та соціальне забезпечення, а також загальнодержавні 
функції, причому постійно зберігається тенденція одних з найвищих темпів 
приросту по цих статтях з року в рік. Витрати на соціальний захист та соціальне 
забезпечення збільшилися за рахунок збільшення обсягу видатків на соціальний 
захист пенсіонерів. Бюджет в цілому адаптувався до високого рівня витрат на 
оборону й громадський порядок, безпеку та судову владу. 

Нижчі темпи приросту мають видатки на: 
- духовний та фізичний розвиток – 53,0%, причому, що у абсолютних 

обсягах це мізерна сума –  3,5 млрд. грн. (або 1,5% від усіх видатків); 
- житлово-комунальне-господарство – 50,0%, в абсолютних обсягах це 

0,1 млрд. грн. (або 0,04% усіх видатків);  
- освіту – 47,2% або 14,2  млн. грн. приросту (частка видатків на освіту 

6,5% від загального обсягу); 
- охорону навколишнього природного середовища – 26,8%, в абсолютних 

обсягах це 1,1 млрд. грн. (або 0,8% від загального обсягу видатків держави). 
Як освітянина, що на собі відчуває недофінансування видатків у сфері 

вищої освіти, гостро хвилюють ці питання. У 2019 році відбулось 
недофінансування видатків у сфері освіти, видатки було профінансовано на 
88,9 % від плану. Вказане відбулося, у першу чергу, за рахунок 
недофінансування однієї з базових статей – «Вища освіта» – 88,0 % від плану 
(36,7 млрд грн). Хоча статею 78 Закону України «Про освіту» встановлено 
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необхідність фінансування освіти в розмірі не менше ніж 7 % ВВП[3], у 2019 р. 
у Державному бюджеті загальний обсяг видатків на освіту становив 
44,3 млрд. грн.[4]. 

Варто зазначити, що у 2019 році проектом бюджету передбачено 
1,4 млрд. грн. видатків на підвищення енергоефективності шкіл, закупівлю 
меблів та обладнання, створення Національної освітньої онлайн-платформи, 
навчання учителів, які викладатимуть у першому класі за новим Державним 
стандартом початкової освіти [4].  

У 2019 році видатки на наукові дослідження та розробки  збільшуються на 
24% – до 7,9 млрд. грн. Дещо більше половини цих коштів традиційно 
виділеноНаціональна академія наук України. Важливо, що окремим рядком 
закріплені 500 млн. грн. за новою бюджетною програмою «Підтримка розвитку 
пріоритетних напрямів наукових досліджень» – для тих підрозділів 
Національної академії наук, які успішно пройдуть нову атестацію. Також 
задекларовані зміни принципів фінансування науки – виходячи з чинних 
нормативних документів, фінансування тепер має залежати від ефективності 
наукової установи, а не від її потреб. Проте, як зазначено в урядовому 
повідомленні, конкретної методики оцінювання ще нема, тому інвестиційні 
видатки на фінансування наукових досліджень у бюджеті 2019 року 
розроблялося на основі попередніх малоефективних принципів, тобто 
переважно спрямоване на базові потреби наукових установ[4]. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що в умовах 
надзвичайно високого рівня бідності і занепаду соціальної сфери в країні 
ключові галузі розвитку людського капіталу – освіта, охорона здоров’я, 
соціальний захист населення – традиційно залишаються аутсайдерами у процесі 
розподілу бюджетних ресурсів. Процеси, що відбуваються у вітчизняній 
економічній сфері не дозволяють належно профінансувати соціальні потреби 
населення за рахунок бюджетних коштів, реалізовуються лише найнеобхідніші 
програми соціального захисту та соціального забезпечення, за залишковим 
принципом фінансується освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, мистецтво 
тощо.  

Попри те, що державні видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення становлять найвищу частку у структурі державних видатків 
(23,7%) вони не виконують продуктивної функції, в малій мірі забезпечують 
приріс фінансованих в соціальну сферу коштів, не створюють передумов для 
розвитку і зростання, а лише реагують на наявні вже проблеми, що обумовлює 
необхідність підвищення ефективності державних видатків та забезпечення 
корисного соціального та економічного ефекту. 

Загрозливим фактором є значне переважання поточних видатків над 
капітальними – поточні видатки Державного бюджету в 13 разів більші за 
капітальні, що позбавляє видатки бюджету інвестиційної спрямованості. Тобто 
видатки Державного бюджету мають характер проїдання, забезпечення 
нагальних потреб, «латання дірок», вони не спрямовані на перспективу та 
розбудову економіки, у них майже відсутня капітальна інвестиційна складова. 
За залишковим принципом фінансуються освіта, наука, нові технології та 
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інновації, які є запорукою розвитку в сучасних умовах інформаційно-
знаннєвого суспільства. Такий стан справ вимагає перегляду державних 
пріоритетів, посилення стратегічного планування, переструктурування видатків 
з метою посилення їх інвестиційної складової та орієнтації на розвиток. 
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У статті розглянуто джерела фінансового забезпечення системи охорони 
здоров’я України. Запропоновані шляхи диверсифікації джерел фінансування 
галузі шляхом підвищення ефективності діючого фінансового забезпечення 
охорони здоров’я, визначення гарантованого обсягу надання медичної 
допомоги, затвердження методики розрахунку вартості платних послуг, що 
надаються закладами охорони здоров’я, визначення гарантованого обсягу 
надання первинної медичної допомоги пацієнтам, які не підписали декларації з 
лікарем первинної ланки та створення умови для укладання декларації з лікарем 
в будь-який момент. Запропоновано розвиток нових джерел фінансового 
забезпечення охорони здоров’я. 
Ключові слова: аутсорсинг, Національна служба здоров’я України, обов’язкове 
медичне страхування,  добровільне медичне страхування, фасиліті-
менеджмент. 

Організація ефективного функціонування та розвитку системи охорони 
здоров’я за умов  обмеженості фінансових ресурсів є найважливішим 
завданням органів влади всіх рівнів. Тому питання диверсифікації 
фінансування медичних послуг, які надаються вітчизняними установами 
охорони здоров’я набувають особливої актуальності. 

Оскільки головним чинником розвитку системи охорони здоров’я кожної 
країни є диверсифікація джерел фінансування, то способи отримання 
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фінансових ресурсів використовуються різні, при цьому керуються конкретним 
історичним досвідом держави, характерними особливостями державного 
устрою, традиціями, соціально-економічним станом, в якому перебуває 
суспільство, та іншими параметрами. 

В свою чергу реформування медичної системи та її фінансування посідає 
важливу роль у вирішенні питання ефективності функціонування медичної 
галузі. 

Метою роботи є дослідження механізму диверсифікації фінансування 
закладів охорони здоров’я та обґрунтування шляхи фінансування цієї галузі. 

Питання фінансування охорони здоров’я висвітлено у наукових працях 
вітчизняних учених В. Андрущенка, Й. Бескида, О. Василика, О. Величко, В. 
Войцехівського, С. Кондратюка, В. Лехана, Д. Полозенка, Ю. Пасічника, Я. 
Радиш, І. Радь, О. Тулай, С. Юрія, І. Гнидюк, Ю. Романовської та інших. У 
даному контексті також заслуговують на увагу праці російських науковців Ю. 
Лісіцина, Г. Поляка, Д. Райса, Р. Салтмана, І. Шеймана та інших. Важливе місце 
в розробці цієї проблематики посідають праці західних науковців: Г. 
Хеннеланда, Л. Рове, Е. Аткінсона, К. Ерроу, Р. Масгрейва, В. Нордгауза, Дж. 
Стігліца та інших. 

Для реформування системи охорони здоров’я України, яке проводиться 
державною владою, питання забезпечення сфери охорони здоров’я достатніми 
фінансовими ресурсами набувають особливого значення, оскільки їх достатній 
обсяг (так само як і ефективність використання) значною мірою визначатиме 
результативність реформи. 

Розглядаючи кошти державного бюджету та місцевих бюджетів як 
джерело фінансових ресурсів медичної галузі, доцільно зазначити, що 
бюджетне фінансування забезпечує рівний доступ до державної медичної 
допомоги, можливість проведення оптимізації системи охорони здоров’я в 
національному масштабі, відносно просту технологію фінансування й оплати 
праці в цій сфері. 

Реформа фінансування галузі охорони здоров’я України передбачає 
перехід від фінансування медичних закладів відповідно до кошторису до 
оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. 
Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» на практиці означає, що хворий 
звертається до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти 
в медичний заклад, в якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він 
має власну практику. Таким чином, якщо раніше держава утримувала медичні 
заклади, тепер вона оплачує конкретний пакет медичних послуг, наданий 
пацієнтам. 

У 2018 р. нову модель фінансування охорони здоров’я  було запроваджено 
на первинній ланці медичної допомоги, де працюють сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри. На вищих рівнях – вторинному (спеціалізованому) та третинному 
(високоспеціалізованому) вона запроваджується поступово. 

Для запровадження нової системи фінансування охорони здоров’я 
створено Національну службу здоров’я України (НСЗУ), яка перераховує 
бюджетні кошти медичним закладам та лікарям-ФОПам за надання медичної 
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допомоги населенню. НСЗУ укладає угоди з усіма медичними закладами і 
гарантує фінансування відповідно до кількості пацієнтів, яким в цих закладах 
буде надано медичну допомогу [1, с. 72; 3]. Фінансування відбувається на 
умовах попередньої оплати. 

Передбачається, що фінансування медичної допомоги через НСЗУ 
забезпечить єдині стандарти надання медичної допомоги та рівний доступ до 
медичних послуг для кожного громадянина, незалежно від прописки чи місця 
реєстрації. Держава гарантує, що кожному громадянину, який звернеться до 
сімейного лікаря, буде надано допомогу безкоштовно. Відповідно, лікар 
гарантовано отримає гроші за свою роботу, згідно з встановленим тарифом, 
незалежно від того, де він працює – у великому місті чи в сільській місцевості. 
Фінансування закладу, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа 
здійснюватиметься з державного бюджету і не залежить від фінансової 
спроможності місцевої громади чи прихильності місцевих чиновників. Його 
обсяг розраховується виключно у відповідності до кількості громадян, які 
уклали угоди з лікарями цих закладів. На перехідний період частково (для 
вторинної й третинної ланки) зберігається діюча система фінансування 
медичних закладів – через субвенцію місцевим бюджетам. 

З квітня 2019 р. Міністерство охорони здоров’я припиняє фінансування за 
«червоним списком» і повністю переходить на оплату медичних послуг за 
принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Для надання первинної медичної 
допомоги пацієнтам, які не уклали декларації з лікарем, фінансування не 
передбачене. Тим не менше, з позиції виконання свого професійного обов’язку 
лікарі зобов’язані надавати їм допомогу, що створює загрозу погіршення умов 
оплати їхньої праці. 

Передбачається, що проведені законодавчі зміни підвищать ефективність 
фінансування охорони здоров’я України за рахунок бюджету, проте в багатьох 
випадках (деякі види обслуговування на вторинній і третинній ланках, надання 
медичних послуг соціально незахищеним верствам населення, розробка і 
впровадження інноваційних та високотехнологічних видів лікування, лікування 
тяжких або хронічних захворювань) надання якісної медичної допомоги в 
необхідному обсязі вимагає розширення і диверсифікації каналів фінансування 
медичної галузі. 

При цьому додаткові фінансові ресурси можуть бути отримані з наступних 
джерел. 

Обов’язкове медичне страхування, послуги з якого надаватимуться 
страховими компаніями, які мають ліцензію на здійснення відповідного виду 
медичного страхування. 

Ефективне медичне страхування вимагає створення страхових пулів 
(об’єднань) коштів для того, щоб перерозподілити ризик витрат на лікування 
(ризик страхового випадку) між якомога більшою кількістю застрахованих осіб 
[2, с. 32; 3]. На відміну від інших державних зобов’язань, витрати на лікування 
окремого громадянина важко передбачити як з точки зору ймовірності таких 
витрат, так і з точки зору їх величини. Що більшу кількість внесків залучає 
страховик, то стійкішою є система з точки зору спроможності задовольнити 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya-okhoroni-zdorovya#_ftnref1
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya-okhoroni-zdorovya#_ftnref1
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несподівані витрати будь-якого нового випадку. Саме 
тому обов’язкове медичне страхування є надійною гарантією покриття 
додаткових витрат на лікування, не передбачених державним фінансуванням, у 
разі виникнення у населення потреби у них. 

Іншим варіантом запровадження обов’язкового медичного страхування є 
формування його фонду як особливого виду бюджетних (консолідованих) 
коштів на основі внесків роботодавців, працівників і держави (залежно від того, 
хто є застрахований). Розпорядником цих коштів може бути НСЗУ, що має 
інформацію щодо технічних, матеріальних і професійних можливостей надання 
медичних послуг різними медичними закладами України. Внески на медичне 
страхування повинні сплачувати роботодавці, які зацікавлені у здоров’ї своїх 
працівників, що потребує ухвалення Верховною Радою України у найближчий 
час відповідного закону. При цьому за дітей, студентську молодь та людей 
пенсійного віку обов’язкові внески на медичне страхування може сплачувати  
держава. 

Кошти фондів добровільного медичного страхування. Така форма 
фінансування дає можливість забезпечити повну або часткову виплату коштів 
за надання медичних і медико-профілактичних послуг застрахованим особам у 
разі розладів здоров'я відповідно до умов укладеного договору зі страховою 
компанією. На жаль, такий вид страхування є недоступним для працівників з 
низькими доходами, не кажучи вже про малозабезпечені верстви населення. Як 
правило, поліси добровільного медичного страхування працівники окремих, 
часто іноземних компаній отримують разом з роботою в якості елемента 
бонусної системи. При цьому застрахованими є усі працівники організації або 
підприємства. Такий елемент «обов’язковості» у добровільному медичному 
страхуванні дозволяє страховим компаніям наповнювати страхові пули 
людьми, з якими страховий випадок може статися з прогнозованою (з даних 
про вік, спадкові захворювання, спосіб життя тощо) статистичною ймовірністю. 
Водночас, якщо споживачами послуг у галузі добровільного медичного 
страхування будуть виключно особи, які самостійно звертаються до страхових 
компаній, існує ймовірність реалізації ризику «негативного відбору» до пулів 
страхування – адже в умовах асиметричності інформації (коли клієнт страхової 
компанії знає про своє здоров’я і наміри використовувати медичні послуги в 
страховому періоді незрівнянно більше, ніж його страхова компанія) поліси 
страхування схильні купувати особи, для яких прогнозовані страхові виплати 
перевищуватимуть витрати на придбання полісу страхування. Саме з мотивів 
запобігання збиткам від поширеності такої моделі поведінки страхові 
організації нині встановлюють суттєві обмеження на суми страхових виплат. З 
одного боку, це дозволяє їм утримувати певний рівень прибутковості від 
надання послуг добровільного медичного страхування, з іншого – знижує 
привабливість таких програм для споживачів і відповідно – обмежує потенціал 
розвитку ринку страхування у цьому сегменті. 

Кошти населення частіше залучаються у випадках, коли окремі види 
медичних послуг надаються на умовах співплатежів – частково вони 
фінансуються за рахунок бюджетних ресурсів, іншу частину оплачують 
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домогосподарства. Система співплатежів є вирішальною у випадках, коли 
медичну послугу пацієнт прагне отримати з власної ініціативи, а її ненадання 
не загрожує його здоров’ю. Крім того, доцільно її застосовувати тоді, коли 
гарантовану державою медичну послугу (як-то аналізи, діагностичні 
процедури) пацієнт прагне отримати у комфортніших за стандартні умовах або 
позачергово. 

Інноваційні джерела фінансування, зокрема державно-приватне 
партнерство (ДПП) у формі фасиліті-менеджменту (facility management). 

Спеціалізований фасиліті-менеджмент зменшує витрати на утримання 
об'єктів нерухомості з одночасним підвищенням якості обслуговування шляхом 
найму допоміжного персоналу (прибиральники, електрики, працівники їдалень 
тощо), а також за рахунок економії коштів при оптовій закупівлі витратних 
матеріалів, продуктів харчування, будівельних матеріалів. У такому разі всі 
непрофільні функції лікувально-профілактичної установи переводяться на 
аутсорсинг. Юридично фасиліті-менеджмент може бути оформлений двома 
способами. Перший спосіб – це повний аутсорсинг усіх непрофільних функцій 
спеціалізованій керуючій компанії (шляхом укладення договору управління 
майном). Другий – це аутсорсинг окремих функцій шляхом укладення 
декількох договорів підряду. 

Ключовим моментом у визначенні переваг фасиліті-менеджменту є те, що 
медичні працівники (лікарі, середній та молодший персонал, санітари та ін.) та 
адміністрація (головний лікар, заступники головного лікаря, керівники 
підрозділів та ін.) отримують можливість повністю сконцентруватися на своїх 
основних професійних функціях – організації надання та безпосередньому 
наданні медичної допомоги. 

Доцільність застосування фасиліті-менеджменту в Україні визначається 
тим, що значна частина бюджетних коштів витрачається на забезпечення 
непрофільних функцій закладів охорони здоров’я – проведення капітального 
ремонту у медичному закладі або закупівлю і обслуговування вартісного 
медичного обладнання тощо. Тому така форма ДПП як фасиліті-менеджмент 
стане дієвим способом економії бюджетних коштів через зменшення витрат на 
утримання об’єктів нерухомості у галузі охорони здоров’я з одночасним 
підвищенням якості медичних послуг, економії коштів на закупівлях. 

Доцільним є використання коштів накопичувальних 
фондів територіальних громад і благодійних фондів, благодійних внесків та 
пожертвувань юридичних і фізичних осіб; коштів, одержаних за надання 
платних медичних послуг, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством. Проте, зважаючи на епізодичний характер допомоги від таких 
джерел фінансування, потрібно їх розглядати як додаткові, незаплановані 
надходження, які можна використовувати зважаючи на конкретну ситуацію у 
певному медичному закладі. 

На потреби медичної галузі також можуть бути спрямовані кошти, від 
запровадження податків на продукти харчування з високим вмістом солі, транс 
жирів і напоїв з високим вмістом цукру та барвників, які завдають шкоди 
здоров’ю. 
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Реформа фінансування галузі охорони здоров’я України передбачає 
впровадження нової моделі функціонування системи охорони здоров’я, за якої 
фінансування медичних закладів здійснюється відповідно до складеного НСЗУ 
кошторису наданої медичної допомоги конкретній людині за принципом 
«гроші йдуть за пацієнтом». 

Нову модель фінансування охорони здоров’я запроваджено на первинній 
ланці медичної допомоги, за якою працюють сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри. На інших рівнях – вторинному (спеціалізованому) та третинному 
(високоспеціалізованому) вона запроваджується поступово. 

Для подальшого розвитку медичної галузі необхідним є розроблення та 
впровадження такої системи фінансування галузі охорони здоров’я, яка б 
врахувала як можливості громадян, так і їхні потреби. З цією метою доцільним 
є поєднання різних джерел фінансування, що у значній мірі дозволить 
покращити як фінансування медицини, так і якість послуг, що надаватимуться. 
Раціональний розподіл фінансового навантаження між різними категоріями 
громадян, роботодавцями та державою забезпечить збільшення надходжень 
коштів та покращення якості медичних послуг. 

Для цього реформування системи охорони здоров’я України повинне 
супроводжуватися посиленням її фінансового забезпечення шляхом 
диверсифікації джерел фінансових ресурсів на основі впровадження або 
популяризації, а також подальшого розвитку: обов’язкового медичного 
страхування; добровільного медичного страхування; співплатежів із 
залученням коштів населення; інноваційних джерел фінансування. 
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
У статті досліджено особливості пенсійного забезпечення трирівневої 
пенсійної системи. Розглянуто питання гармонізації та адаптації 
європейського досвіду пенсійного забезпечення. Досліджено на  законодавчому 
рівні встановленого пенсійного віку в країнах Європейського Союзу. Здійснено 
прогнозні показники віку виходу на пенсію, тривалість життя при досягненні 
пенсійного віку та співвідношення між ними у 2030 році. Визначено, що 
світовий досвід свідчить, що за допомогою впровадження інноваційних 
технологій, структурних змін, можна вчасно вирішувати проблеми, яких 
зазнає пенсійна система, блокувати ризикові ситуації, розробляти та 
впроваджувати оптимальні управлінські рішення. 
Ключовi слова: пенсія, пенсійний вік, пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, 
пенсійне страхування. 

Постaновкa пpоблеми. На даному етапі розвитку країни спостерігається 
переформатування діючої пенсійної системи, оскільки в умовах євроінтеграції 
вона виявилася неспроможною забезпечити достатній рівень життя громадянам 
пенсійного віку. Побудова такої пенсійної системи, яка відповідала б 
європейським стандартам є одним із домінантних завдань, яке варто вирішити у 
соціальній сфері країни. 

Реформування пенсійної системи є багатогранним і тривалим процесом, 
який спрямований не лише на вирішення питань про підвищення та 
перерахунок пенсій, а й на проведення якісних змін у функціонуванні самої 
пенсійної системи і, насамперед, її управлінської структури. При цьому 
головним суб’єктом української пенсійної системи залишається Пенсійний 
фонд України. 

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Окремим аспектам 
фінансового забезпечення функціонування страхових фондів присвятили свої 
праці як зарубіжні, так і вітчизняні науковці: Л. Баранник, Н. Болоніна, 
О. Ватаманюк, О. Кириленко, М. Крупка, І. Луніна, В. Опарін, С. Осадець, 
Ю. Пасічник, В. Плиса, А. Сидорчук, Л. Сідельникова, В. Федосов, 
Н. Шаманська та ін.  

Фоpмулювaння цiлей стaттi. Метою статті є дослідження особливостей 
адаптації української пенсійної системи до європейських стандартів 
соціального розвитку. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Сучасний розвиток сфери 
пенсійного забезпечення вимагає докорінних змін у проведенні соціальної 
політики та соціальної стратегії. Європейський досвід доводить, що такими 
змінами можуть бути створення інноваційних систем через застосування 
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сучасних соціальних технологій. Україна, яка прагне бути сучасною, 
розвиненою, соціальною державою, не може стояти осторонь процесів, які 
відбуваються в державах Європейського Союзу, саме тому моніторинг та аналіз 
сучасних технологій у сфері пенсійного забезпечення передових держав світу 
надасть можливість застосувати європейський досвід у практичній діяльності. 

Необхідність реформування пенсійної системи стала очевидною після 2010 
року, оскільки витрати на пенсійне забезпечення збільшилися до найбільшого 
рівня у світі – 18,1% ВВП, з них 7,1% були профінансовані за рахунок коштів 
державного бюджету. У 2011 році в пенсійне законодавство були внесені зміни, 
які серед іншого передбачали поступове підвищення пенсійного віку для жінок 
до 60 років та страхового стажу на 10 років, що призвело до обмеження, проте 
не зменшення зростання пенсійних витрат [4, с.9]. 

Тому в умовах Євроінтеграції питання гармонізації та адаптації 
європейського досвіду пенсійного забезпечення є ключовим завданням. 

У європейських країнах існує три рівні пенсійного забезпечення: державна 
солідарна система та накопичувальна система, а також приватна, зазвичай 
добровільна система. Накопичувальна система, яка в Україні поки не діє, 
передбачає, що нарахування спрямовуються у державний накопичувальний 
пенсійний фонд, інвестуються в інструменти фінансового ринку та 
використовуються для пенсійних виплат під час виходу на пенсію особам, що 
здійснювали відповідні відрахування. Солідарна система пенсійного 
забезпечення передбачає, що поточні відрахування тих, хто працює, 
спрямовуються на виплату пенсій особам, які вже досягли пенсійного віку, а 
при виході на пенсію людей, що здійснювали поточні відрахування, джерелом 
пенсійних виплат для них будуть відрахування наступних поколінь [5, с.40]. 

На початку минулого століття, коли формувалася солідарна система 
державного пенсійного забезпечення та спостерігався стійкий природній 
приріст населення,це давало можливість перерозподіляти доходи, які 
створюють працюючі покоління, на користь пенсіонерів за рахунок 
встановлення нижчого віку виходу на пенсію, нижчих ставок відрахувань до 
пенсійних фондів та вищого коефіцієнта заміщення, ніж це було необхідно, аби 
досягнути рівності між розміром внесків і пенсійними виплатами протягом 
життя особи. 

Однак із часом норма народжуваності у багатьох країнах знизилася до 
рівня, при  якому не забезпечується просте відтворення. Поліпшення медичного 
обслуговування та підвищення рівня життя населення також сприяли 
зростанню середньої тривалості життя, що, безпосередньо, потребувало 
відповідного збільшення пенсійного віку. Деякі високо розвинуті країни 
проводили активну імміграційну політику, що давало змогу компенсувати 
зменшення рівня народжуваності й відмовитися від підвищення ставки 
обов’язкових відрахувань у пенсійні фонди та зменшення коефіцієнта 
заміщення. 

У зовсім іншій ситуації опинилися пострадянські країни, зокрема Україна, 
де зменшення рівня народжуваності збіглося з масовою еміграцією населення 
після розпаду СРСР. Як наслідок пенсійна піраміда почала руйнуватися, з усіма 
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відповідними наслідками. Дії уряду були спрямовані на підвищення розмірів 
відрахувань у пенсійні фонди та зменшення пенсійних виплат, що лише 
частково вирішувало проблему невідповідності віку виходу на пенсію 
демографічним змінам.  Результатом останніх стало наростання дефіциту 
державного пенсійного фонду. Якщо на початку 2000-х років в Україні 
з’явилися певні ознаки цих процесів, то найсуттєвіші з них очікуються в 
найближчому майбутньому. 

«Стандартний» пенсійний вік для кожної країни може бути різним, 
коливаючись в межах від 50 років до 70 років. У більшості країн світу для 
чоловіків та жінок встановлюється диференційований пенсійний вік, але в 
деяких країнах, наприклад в Австрії таке положення останнім часом було 
оскаржено. Проте в інших країнах поступово підвищують пенсійний вік 
зважаючи на демографічні зміни у суспільстві [5, с.22]. 

У таблиці 1 наведено перелік даних, щодо законодавчо встановленого 
пенсійного віку в країнах Європейського Союзу. 

Таблиця 1 – Пенсійний вік країн Європейського Союзу 
Країна чоловік жінка рік 
Австрія 65 60 2011 
Бельгія 65 65 2009 
Болгарія 63 60 2011 
Велика Британія 65 65 2011 
Греція 67 60-67 2012 
Данія 65-67 65-67 2008 
Естонія 63 62 2014 
Ірландія 65-66 65-66 2008 
Іспанія 65 65 2011 
Італія 66 64 2014 
Кіпр 65 65 2011 
Латвія 62 62 2011 
Литва 63 61 2014 
Люксембург 65 65 2011 
Мальта 61 60 2008 
Нідерланди 65-67 65-67 2009 
Німеччина 65 65 2008 
Польща 65-67 60-67 2013 
Португалія 66 66 2014 
Румунія 64 59 2013 
Словаччина 62 62 2012 
Словенія 63 61 2008 
Угорщина 62 62 2011 
Фінляндія 62-68 62-68 2008 
Франція 62 62 2011 
Хорватія 65 60 2011 
Чехія 63 59-63 2013 
Швеція 61-67 61-67 2011 
Україна 60 55-60 2011 
Середній пенсійний вік в ЄС 63,8 62 - 
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У середньому пенсійний вік за даними 28 країн-членів ЄС складає для 
чоловіків – 63,8 роки, а для жінок – 62, проте загальною світовою тенденцією є 
підвищення пенсійного віку. Зокрема в Естонії пенсійний вік для жінок буде 
поступово підвищуватись до рівня пенсійного віку для чоловіків. Надалі він 
буде поступово збільшуватися як для жінок, так і для чоловіків, до межі 65 
років у 2026 році. В Німеччині пенсійний вік зазнає підвищення до 67 років у 
2029 році. У республіці Чехія пенсійний вік жінок залежить від кількості 
народжених дітей, така ж ситуація у Словаччині, але пенсійний вік жінок 
незалежно від кількості дітей, буде підвищено до 62 років. Що стосується 
Румунії, то пенсійний вік для жінок буде поступово підвищуватися, доки він не 
зрівняється у 2030 році з пенсійним віком для чоловіків. В Нідерландах 
планується поступове підвищення пенсійного віку до 67 років у 2025 році. У 
Великобританії пенсійний вік для жінок прирівняють до пенсійного віку 
чоловіків у 2018 році, надалі для представників обох статей буде поступово 
підвищуватись до 68 років, але не пізніше ніж у 2046 році [4, с.16]. 

Що стосується України, то пенсійний вік для жінок буде поступово 
підвищуватися до 60 років, а для чоловіків-державних службовців до 62 до 2021 
року. Цього недостатньо для нівелювання впливу негативних демографічних 
зміг. До 2021 року основним фактором, який обмежить цей вплив, буде 
підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років. На сьогоднішній момент вік 
виходу на пенсію зростає від 58.4 до 60 у 2021 році. Після цього дисбаланс 
пенсійної системи знову почне зростати. Тому, щоб досягнути ефекту 
нівелювання від старіння населення потрібно збільшити вік виходу на пенсію 
протягом 2022-2050 років до 65 років. Однак, звертаючи увагу на середню 
тривалість життя українців, можна зробити висновок, що цей метод є не досить 
дієвим, однак альтернативи більш помірному збільшенню пенсійного віку 
немає [6, с.61]. 

Необхідністю є адаптація норм пенсійного законодавства України до 
законодавства ЄС, подолання значного розриву між звичайними та 
спецпенсіями. Зокрема, збільшення пенсійного віку дасть змогу до 2030 року 
поліпшити співвідношення між населенням працездатного та пенсійного віку 
(таблиця 2) [5, с.26]. 

Таким чином, збільшення пенсійного віку необхідно брати до уваги не як 
альтернативу до запланованих урядом заходів переформатування пенсійної 
системи, а як допоміжний важіль її збалансованості, оскільки цього буде 
недостатньо для повного збалансування пенсійної системи.   

Однак, для позитивного вирішення питання держава має підготувати 
фундамент вже сьогодні. Необхідно інформувати суспільство про можливі 
наслідки зволікання збільшення пенсійного віку та пропонувати різнопланові 
програми для збалансування бюджету Пенсійного фонду України та соціально-
економічного становища країни в цілому. З рештою кожен майбутній пенсіонер 
має усвідомити, що чим швидше він перейде на державне забезпечення у 
вигляді пенсій, тим менше шансів на те, що його нащадки житимуть у 
економічно розвиненій та збалансованій країні. 
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Таблиця 2 – Прогнозні показники віку виходу на пенсію, тривалість 
життя при досягненні пенсійного віку та співвідношення між ними у 2030 
році 

Країна 
Запланований вік 
виходу на пенсію 

Тривалість життя 
при досягненні 
пенсійного віку 

Працездатний період / 
середня тривалість життя при 

досягненні пенсійного віку 
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки середнє 

Угорщина  65 65 14,5 19,4 3,1 2,3 2,71 
Данія 67 67 15,8 19,6 3,0 2,4 2,69 
США 67 67 16,8 20,1 2,8 2,3 2,57 
Норвегія 67 67 17,3 20,8 2,7 2,3 2,49 
Великобританія 66 66 17,5 21,1 2,6 2,2 2,40 
Ісландія 67 67 18,3 21,1 2,6 2,2 2,40 
Україна 62 62 62 16,4 20,3 2,6 2,1 2,31 
Мексика 65 65 18,3 21,0 2,5 2,1 2,30 
Португалія 65 65 17,8 22,1 2,5 2,0 2,28 
Польща 65 60 15,6 24,9 2,9 1,6 2,25 
Словаччина 62 62 16,6 22,0 2,5 1,9 2,22 
Ірландія 65 65 18,5 22,5 2,4 2,0 2,22 
Фінляндія 65 65 18,3 22,9 2,5 2,0 2,21 
Нідерланди 65 65 19,0 22,0 2,4 2,0 2,21 
Австралія 66 66 19,3 22,6 2,4 2,0 2,21 
Чехія 63,5 63,3 17,8 22,3 2,4 1,9 2,19 
Німеччина 65 65 18,7 22,6 2,4 2,0 2,20 
Швеція 65 65 19,5 22,7 2,3 2,0 2,15 
Нова Зеландія 65 65 19,7 22,6 2,3 2,0 2,14 
Середнє 64,4 64,1 19,0 23,2 2,3 1,9 2,12 
Італія 65 65 19,4 23,7 2,3 1,9 2,11 
Канада 65 65 19,9 23,1 2,3 1,9 2,10 
Іспанія 65 65 19,9 23,6 2,3 1,9 2,08 
Україна 60 60 60 17,7 21,9 2,3 1,8 2,04 
Австрія 65 63 19,5 24,6 2,3 1,7 2,03 
Японія 65 65 20,3 26,0 2,2 1,7 1,97 
Швейцарія 65 64 20,8 24,9 2,2 1,8 1,97 
Корея 62 62 19,9 25,1 2,1 1,7 1,89 
Греція 60 60 22,5 26,3 1,8 1,5 1,65 
Люксембург 60 60 23,0 26,8 1,7 1,5 1,62 
Франція 61 61 23,3 27,8 1,8 1,5 1,62 
Бельгія 60 60 23,1 28,0 1,7 1,4 1,58 

 
 При вирішенні питань щодо загальновстановленого пенсійного віку, 

законодавці мають враховувати такі чинники, як: вплив старіння населення на 
рівень податкових надходжень до державного бюджету, демографічну ситуацію 
в країні, умови працівників у різних галузях економіки, стан системи охорони 
здоров’я та ситуацію на ринку праці [3, с.6]. 

Зрештою, кожен потенційний пенсіонер повинен усвідомити, що чим 
швидше він піде на пенсію, тим менше шансів на те, що його діти житимуть у 
процвітаючій країні. За прогнозами ООН, населення європейських країн 
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наближається до такого стану, коли більше 30% його становитимуть особи, 
старше 60 років (див. таблицю 3). 

Таблиця 3 – Чисельність населення у віці старше 60 років, 1990-2050 
роки, у % до загальної чисельності 

Країни 1990 2010 2030 2050 
Західна Європа 

Австрія 20,2 24,9 34,5 33,9 
Бельгія 20,7 24,8 32,2 31,2 
Данія 20,2 24,8 32,1 30,9 
Фінляндія 18,4 24,4 30,9 29,9 
Франція 18,9 23,1 30,1 31,2 
Німеччина 20,3 26,5 35,3 32,5 
Греція 20,2 26,5 32,5 34,4 
Ірландія 15,2 17,8 22,9 28,2 
Італія 20,6 27,4 35,9 36,5 
Нідерланди 17,8 23,4 33,4 31,7 
Норвегія 21,2 22,4 29,6 30,2 
Португалія 18,0 21,4 29,7 33,0 
Іспанія 18,5 22,4 30,9 34,2 
Швеція 22,9 25,4 30,0 28,7 
Швейцарія 19,9 26,6 34,0 31,6 
Сполучене Королівство 20,8 23,0 29,6 29,5 

Східна Європа 
Албанія 8,1 11,4 19,1 25,9 
Білорусія 17,6 20,5 25,3 27,8 
Болгарія 19,7 24,9 26,7 28,7 
Чеська Республіка 16,9 19,2 27,5 28,8 
Естонія 17,2 20,8 25,1 27,5 
Латвія 17,9 21,2 25,9 27,7 
Литва 16,2 19,7 26,3 28,3 
Польща 14,8 17,5 23,3 26,8 
Румунія 15,6 17,9 21,9 26,1 
Російська Федерація 16,5 20,5 24,9 27,6 
Угорщина 19,3 23,1 26,8 28,8 
Україна 18,7 22,1 25,5 27,5 

Згідно з прогнозами в західноєвропейських країнах такої межі буде 
досягнуто до 2030 року, тоді як для країн Центральної та Східної Європи цей 
строк відсувається, і рівень 30% буде досягнуто, вочевидь, до кінця ХХІ ст. До 
середини нинішнього століття частка населення у віці старше 60 років 
становитиме 32% у країнах Західної Європи і 26% - у країнах Центральної та 
Східної Європи. Відчутні демографічні зміни пояснюються головним чином 
скороченням коефіцієнта фертильності, що виявився нижчим від рівня 
відтворення населення, та частково продовженням тривалості життя у 
більшості європейських країн. 

Хоча зниження приросту населення означає зменшення тиску на ресурси 
держави, проте виникає фундаментальне питання про те, як здійснюватиметься 
матеріальна підтримка зростаючого числа населення більш літнього віку, якщо 
воно не працює або йому не дають працювати. Стає зрозумілим, що економічно 
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неактивне населення, яке перебуває на пенсії, має одержати матеріальну 
підтримку шляхом перерозподілу доходу від населення працездатного віку 
через підвищення рівня внесків та пенсійного віку. В іншому разі є загроза 
зменшення розміру пенсій. 

Серед наукових кіл і особливо серед самих політиків багатьох країн стають 
все гострішими дебати щодо наслідків старіння населення. Дебати 
поляризувались у дві моделі альтернативних доходів: один з них полягає в 
тому, що пристосування до явища старіння населення має проходити завдяки 
оновленню структури соціального забезпечення у рамках чинної системи 
перерозподілу доходів з визначеними розмірами виплат, другий пропагує 
радикальні зміни: повна капіталізація пенсійних систем на базі індивідуальних 
рахунків, якими керують недержавні пенсійні фонди. Існують ще й інші 
чисельні варіанти, які знаходяться між цими двома альтернативними. 

Безперечно, про ці два базові підходи можна розмірковувати та робити 
висновок, виходячи з їхньої здатності досягнення головної мети, що постає 
перед системами пенсійного забезпечення, а саме: 

- надання мінімальної базової пенсії всім громадянам, незалежно від того, 
які внески вони здійснили до пенсійної системи, аби можна було запобігти 
бідності в літньому віці; 

- створення системи обов’язкового пенсійного страхування, що 
фінансується внесками як працівників, так і працедавців, яка б здійснила 
адекватну заміну заробітку після виходу на пенсію; 

- надання можливості добровільної участі в додатковій пенсійній системі, 
яка б доповнювала допомогу обов’язкової системи; 

- захист усіх компонентів, що визначають розмір пенсії, від ерозії 
внаслідок інфляції [1]. 

Ознайомившись з останніми змінами у державних і приватних системах 
пенсійного забезпечення країн світу, можна виділити такі тенденції. У 
державних обов’язкових пенсійних системах відбувається перехід до змішаних 
структур з визначеними виплатою і внесками. Під час проведення реформ у 
Польщі, Угорщині, та інших країнах увага приділялася запровадженню поряд із 
солідарною обов’язкової накопичувальної системи, побудованої за принципом 
визначеного внеску. Однак у таких країнах, як Чилі метою реформ був повний 
перехід до системи з визначеним внеском і скасування солідарної системи, 
побудованої за принципом визначеної виплати, тоді як у Польщі і Угорщині 
солідарні системи були лише зменшені водночас із запровадженням 
обов’язкової накопичувальної системи. Результати функціонування пенсійних 
систем упродовж останніх п’яти років дали змогу побачити певні слабкі місця 
систем із визначеним внеском. Зменшились, а у деяких випадках стали 
від’ємними, ставки доходів від інвестування пенсійних коштів.  

Однак за останні роки падіння цін на ринку знову продемонструвало, 
наскільки ризиковані пенсійні схеми з визначеним внеском. У США видані 
сотні сторінок регулятивних актів для забезпечення належного функціонування  
та фінансування пенсійних планів з визначеною виплатою. Такі плани 
потребують набагато складніших актуарних розрахунків, професійних і 
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досвідчених керівників для управління грошовими коштами і питаннями 
обліку, пов’язаними зі схемами з визначеною виплатою, а також набагато 
суворішого нагляду з боку держави, щоб запобігти банкрутству пенсійних 
планів та їхніх засновників. 

У країнах Східної Європи і колишнього Радянського Союзу головним 
чином дозволялося заснування схем з визначеним внеском. Єдиним винятком є 
Росія, де було дозволено функціонування недержавних пенсійних фондів, 
побудованих за принципом визначеної виплати. У США і Західній Європі 
історія існування недержавних пенсійних планів з визначеною виплатою 
налічує багато років, починаючи з Другої світової війни і більш ранніх періодів. 
Однак з початку 80-х років минулого століття у США почали набувати 
популярності плани з визначеним внеском, яких значно побільшало за останні 
20 років. Хоча за своєю кількістю вони переважають пенсійні плани з 
визначеною виплатою, загальна чисельність працюючих громадян, які беруть 
участь в останніх, є більшою. Так склалося внаслідок того, що великі 
підприємства у США мають тенденцію до заснування пенсійних планів з 
визначеною виплатою [2]. 

У розвинених країнах давно вважається аксіомою підтримання раніше 
призначених пенсійних виплат в реальних термінах, оскільки пенсіонери 
відносяться до найбільш захищених категорій населення. Іншими словами, 
пенсія має бути захищеною від інфляції. У періоди високої інфляції, з якою 
часто стикається світ, зниження купівельної спроможності пенсій може мати 
негативні наслідки. Тобто якщо не здійснюються ніякі заходи щодо приведення 
розмірів пенсій у відповідність з розмірами заробітної плати і вартості життя, 
пенсіонер отримує подвійний удар. Оскільки розмір пенсій визначається на 
підставі минулого заробітку, то внаслідок інфляційної ерозії та знецінення 
попереднього заробітку, знецінюється щодо заробітку і розмір пенсії, 
визначеної на підставі попереднього заробітку. Тривала інфляція все більше і 
більше зменшує купівельну спроможність пенсії. 

Якщо організаційна система соціального забезпечення не здійснює 
коригування пенсій і допомоги щодо реальної вартості грошей, вважається, що 
вона не виконує поставлені перед нею завдання. Тобто держава не здійснює 
ефективної соціальної політики. 

Тому країни, зазвичай, включають до своїх систем соціального 
забезпечення норми положень, які стосуються автоматичного корегування 
пенсій і соціальної допомоги відповідно до змін загального рівня цін та 
заробітної плати. Індексація необхідна як засіб збереження реальної купівельної 
спроможності накопичених прав у вигляді нарахованої пенсії. Незважаючи на 
те, що абсолютного захисту від інфляції не існує, суспільство зобов’язане 
захищати економічні та соціальні права людей літнього віку. 

На практиці індексація пенсій проводиться у вигляді автоматичного 
перегляду розміру пенсій на підставі національного законодавства. Для 
проведення індексації індикаторами є: зростання цін споживчого ринку, 
середньої заробітної плати або середнє значення між обома індикаторами. У 
деяких країнах (наприклад, у Польщі та Угорщині) розробляються спеціальні 



79 
 

індекси споживчих цін для пенсіонерів. Такий підхід виправданий тим, що 
середня величина грошових доходів пенсіонерів і особливо структура їхніх 
грошових споживчих витрат істотно відрізняються від цих показників по 
всьому населенню. Величина індексу споживчих цін для пенсіонерів може 
виявитися більшою на 1-3 процентних пункти від середнього значення по 
всьому населенню. 

Індексація має бути фінансово забезпеченою, в противному разі 
втрачається сенс її проведення. Джерелом коштів для проведення індексації є 
перевищення доходів пенсійної системи над витратами, а також доходи від 
інвестування пенсійних активів або субсидії державних фінансів. Індексація 
зазвичай підвищує витрати пенсійної системи. Щоб визначити, наскільки 
витрати відповідають доходам пенсійної системи, проводять актуарні 
розрахунки. В результаті чого здійснюється моніторинг актуарного балансу, 
який показує ступінь цієї відповідності і визначається у відсотках від ставки 
відрахувань. При нульовому актуарному балансі програма адекватно 
профінансована, від’ємна величина показує, наскільки необхідно підняти 
ставку відрахування або здійснити інші заходи, або урівноважити баланс 
пенсійної системи [6, с.24]. 

Країни застосовують різні підходи залежно від мети, яка ставиться при 
проведенні податкової політики стосовно пенсіонерів. У солідарній системі, 
заснованій на перерозподілі доходів, роль системи обкладання податком 
мінімальна. Внески вилучаються до пенсійної системи у вигляді податку на 
заробітну плату для наступного перерозподілу. Пенсійні виплати в багатьох 
країнах також оподатковують за режимом оподаткування доходу від трудової 
діяльності. У накопичувальній системі вибір режиму оподаткування важливий з 
точки зору стратегії фінансового розвитку. Відповідно до світової практики 
заощадження в накопичувальній системі піддаються обкладанню податком у 
фазах внесення внесків або нарахування інвестиційного доходу та приросту 
коштів, або у фазі виплат [3, с.18]. 

Варіанти схем оподаткування при внеску у розмірі 100 одиниць, 
здійсненому за п’ять років до часу виходу на пенсію при ставці податку 25% і 
річному доході 10%, показані в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Варіанти схем оподаткування в накопичувальній системі 
Показник ЗЗО ОЗЗ ЗОО ООЗ 

Внесок 100 100 100 100 
Податок - -25 - -25 
Сума 100 75 100 75 
Інвестиційний дохід 61 46 44 33 
Загальна сума 161 121 144 108 
Податок -40 - -36 - 
Чиста сума пенсії 121 121 108 108 

 
У першій схемі від податку звільняються внески та інвестиційний дохід, 

але оподатковуються пенсійні виплати. Такий режим оподаткування одержав 
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назву «Звільнення-Звільнення-Оподаткування» (ЗЗО). Другий варіант – ОЗЗ: 
внески оподатковуються, тоді як інвестиційний дохід і пенсія звільнені від 
оподаткування. У цих двох варіантах однакова чиста сума пенсій, проте при 
режимі ЗЗО (оподаткування пенсійних виплат) податок відстрочений до 
моменту одержання пенсії, тоді як у режимі ОЗЗ податок на внески надходить 
негайно. У двох інших схемах пенсія оподатковується подвійно, тобто 
оподатковується інвестиційних дохід та сама пенсійна виплата. Аналогічно 
обидві ці схеми мають однаковий розмір пенсій, але він нижчий, порівняно з 
першими двома варіантами.  У накопичувальних пенсійних системах перевагу 
надають першій схемі оподаткування (ЗЗО), оскільки за нею збільшується сума 
інвестиційного капіталу і розмір виплат, тобто досягається більш високий 
рівень заміщення трудових доходів [5, с.121]. 

Таким чином, для України необхідно буде застосувати першу схему 
оподаткування (ЗЗО), так як в нас ІІ рівень пенсійної системи ще не 
запрацював, то це послужить мотиваційним фактором, оскільки учасник буде 
отримувати до основного  розміру виплати суму інвестиційного доходу та 
сплачувати податок лише один раз при кінцевому результаті. 

Суспільно-економічна вигода інновацій у пенсійному забезпеченні 
підтверджується результатами запровадження накопичувальної складової у 
багатьох країнах світу.  

Отже, світовий досвід свідчить, що за допомогою впровадження 
інноваційних технологій, структурних змін, можна вчасно вирішувати 
проблеми, яких зазнає пенсійна система, блокувати ризикові ситуації, 
розробляти та впроваджувати оптимальні управлінські рішення. Необхідний 
постійний аналіз критеріїв розвитку європейських країн та застосовувати їх 
досвід до тієї чи іншої категорії, оскільки на різних етапах функціонування  та 
розвитку українського суспільства та в різних ситуаціях неприйнятне може 
виявитися необхідним і навпаки. Це значно може підвищити рівень вирішення 
проблем пенсійного забезпечення та надати можливість використовувати 
найоптимальніший досвід соціального захисту населення зокрема. 

Висновки. В сучасних умовах Євроінтеграції пенсійна система України та 
діяльність Пенсійного фонду зазнають постійних змін та реформувань. У 
солідарній системі, заснованій на принципі перерозподілу доходів, частина 
населення продовж свого життя одержує пенсійні виплати, що перевищують їх 
внески, а інша частка, з точністю навпаки, сплачує більше, ніж отримує. 
Пенсійний дохід таким чином перерозподіляється між групами населення. У 
пенсійній системі, яка заснована на заощадженнях та вирівнюванні доходу 
продовж життєвого циклу, очікуваний розмір пенсійних виплат однакова для 
всіх груп населення. 

Солідарна пенсійна система вразлива до демографічних змін та різких 
коливань економічного становища держави, в результаті чого розміри 
соціальних виплат можуть навіть зменшуватися.  

Система накопичень має ряд переваг: розмір виплат прямо пропорційно 
залежать від розміру сплачених внесків, відсутність політичного тиску, 
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мінімізація ризиків несвоєчасності виплат, а головною метою є забезпечення 
кожного покоління самостійно себе пенсією. 

Оптимальним рішенням є компроміс – часткова система накопичення та 
часткова солідарна система. 

Міжнародний досвід показує, що необхідно використовувати багаторівневі 
пенсійні системи:  

- обов’язкового першого рівня, який забезпечить виплату за єдиною 
ставкою;  

- обов’язкового накопичувального другого рівня, що дасть змогу отримати 
додаткові пенсійні виплати, які залежать від розміру заробітної плати;  

- добровільного третього рівня, що гармонічного доповнить перший та 
другий рівні, за особистим бажанням та можливостями застрахованого. 

Багаторівневі системи виконують функції перерозподілу, накопичення та 
страхування таким способом, який одночасно знижує ризики: демографічний, 
пов'язаний з фінансуванням пенсій із поточних надходжень, інфляційний та 
ринку капіталів, притаманні збереженню та примноженню коштів у 
накопичувальній системі. 

Таким чином, щоб українська пенсійна система працювала ефективно, 
необхідно докласти максимум зусиль, щоб запрацювали ІІ і ІІІ рівні пенсійної 
системи, що дасть змогу зменшити навантаження на солідарну систему. 
Зокрема для цього необхідно проводити відповідну політику соціального 
забезпечення та пропонувати такі схеми та програми накопичувальних систем, 
які б враховували специфіку кожного окремо взятого регіону України. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ 
 
У статті наголошено, що в умовах нестабільної світової економіки і 
фінансової системи, питання збереження фінансової стійкості, ефективного і 
відповідального управління державними і місцевими фінансами набувають 
особливої актуальності для всіх країн. Їх рішення безпосередньо пов’язане з 
вдосконаленням бюджетного планування на принципах результативного 
бюджетування. 
Ключові слова: бюджетне планування,бюджет, місцеві фінанси, бюджетний 
процес, бюджетне прогнозування. 

Постановка проблеми. В умовах активних євроінтеграційних процесів, 
які являються основними економічними та політичними векторами розвитку 
України, головною умовою подальшого соціально-економічного прогресу 
залишається удосконалення усіх рівнів та аспектів державної політики. 
Особливої актуальності набуває питання покращання бюджетного планування, 
яке потребує впровадження сучасних та апробованих методик, використання 
нових підходів, які орієнтуватимуться на досягнення ефективних результатів. 

Стан дослідження. Над дослідженням та вивченням питань розвитку 
бюджетного планування, його теоретичних аспектів, удосконалення в усіх 
напрямках працювало досить багато науковців, серед яких можна виділити 
наступних: Т.С.Бабич, В.М.Білопольська, П.Ю.Буряк [1],А.Є.Буряченко, 
В.Г.Дем’янишин, Я.Я.Дьяченко [2], І.В.Запатріна, В.В.Зубенко, О.П.Кириленко, 
А.В.Козоріз [5],М.І.Крупка, І.О.Луніна, Г.Б.Маркович, Ю.В.Остріщенко [6], 
К.В.Павлюк, О.М.Петрук, В.М.Федосов, І.Я.Чугунов, О.В.Шишко, С.С.Юрій. 

Метою  статті є виявлення позитивного досвіду бюджетного планування 
в зарубіжних країнах, визначення ключових моментів, що впливають на 
успішність управління місцевими і державними фінансами та можливості 
використання досвіду у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу. Економічний розвиток України, як країни, 
що розвивається, в багатьох аспектах опирається на досвід зарубіжних країн, 
які за період свого існування домоглись гідного рівня життя для громадян та 
стабільно високого розвитку економіки. Аналіз та запозичення ефективних 
елементів бюджетного планування розвинених країн дозволить розробити 
кращі практичні рекомендації та запровадити їх в Україні. 

Бюджетне планування зарубіжних країн в основному має багато спільних 
рис, проте існують і відмінності, які можуть бути обумовлені принципами 
державного управління або державним устроєм певної країни і різнитись ще з 
давніх часів. 
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Бюджетне планування за кордоном вперше з’явилось ще на поч. ХХ ст. і з 
тих пір стало необхідним та важливим елементом у системі регулювання 
економіки країн. Перші плани виражалися в основному в складанні бюджетів і 
охоплювали грошово-кредитну політику. Їх відмінність від державних 
бюджетів полягала в тому, що вони враховували доходи в цілому по країні, а не 
лише державні. 

Поступово бюджетне планування набуло популярності і стало предметом 
широких дискусій у країнах, які потребували уникнення криз і також 
регулювання процесу розподілу національного продукту і дотепер в сучасні 
2015-2020 роки розвинуті країни розробляють власні бюджети на основі 
стратегічного підходу на багато років. Загальновизначеним підходом є 
розробка бюджету на кілька років вперед після поточного, разом з цим 
практика розробки відрізняється країна від країни. 

На рис.1 розглянемо процес підготовки і затвердження бюджету у деяких 
зарубіжних країнах.  

 

 
Рисунок 1 – Процес підготовки і затвердження бюджету у деяких 

зарубіжних країнах[5] 
 

• Бюджетний рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. Вимагається
здійснення багаторічного планування - на бюджетний рік плюс чотири
наступні роки

• Встановлюється контрольний показник скорочення бюджетного
дефіциту. Коли контрольних показників скорочення не
дотримано, автоматично розпочинається процес секвестрування

США

• Бюджетний рік триває з 1 квітня до 31 березня. Багаторічне планування
не є обов'язковим. Разом з річним бюджетом готуються і подаються до
парламенту перспективні оцінки на три наступні роки

• Регулюються вимогами Маастрихтської угоди. Поточний
середньостроковий план повинен підтрммувати величину дефіциту в
межах, передбачених складеними на три роки перспективними
оцінками

Велика 
Британія

• Бюджетий і календарний роки збігаються. Обов'язково є багаторічне
планування (5 років), але без затвердження парламентом. Ці
перспективні оцінки готуються і подаються до парламенту разом із
щорічним бюджетом

• Регулюються вимогами Маастрихтської угоди. Бюджетна політика
, погоджена у Раді фінансового планування, може встановлювати
граничні розміри бюджету, а поточні контрольні показники
узгоджуються з Маастрихтською угодою

Німеччина

• Бюджетний і календарний роки збігаються. Згідно із законом
вмагається багаторічне планування (три роки)

• Регулюються вимогами Маастрихстської угоди у 1994 р. вперше в
законі про бюджет було встановлено конкретні контрольні показники
для обмеження зростання видатків і дефіциту у відсотках до
внутрішнього європейського продукту на період з 1993 по 1997 рр.

Франція
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Рис. 1 показує, що в країнах підходи до складання бюджетів різняться та 
залежать від конкретних бюджетних інститутів та від політичних завдань, які ці 
інститути ставлять перед собою. Із переліку проаналізованих країн на рис. 1 
бюджетне планування є успішним для двох країн – Франції та Німеччини, які 
мають абсолютно протилежні ситуації і самі між собою зі значними 
відмінностями. 

У Франції всім процесом бюджетного планування і також прогнозування  
займається Міністерство фінансів, в той час як в Німеччині весь процес 
достатньо децентралізований і здійснюється із залученням сторонніх 
експертних організацій. Крім того, дані країни, в силу Маастрихтського 
договору і пов’язаного з ним «Пакту стабільності і розвитку» (ПСР), 
зобов’язані дотримуватись загальних закладених параметрів для державного 
управління та прагнути до збалансованого бюджету шляхом розроблення 
щорічних програм для забезпечення стабільного зростання в країні. 

Німеччину можна охарактеризувати як країну з високим рівнем 
прозорості бюджету та податків і все бюджетне управління за рахунок цього 
здійснюється з високою точністю до сукупності законів та норм права. На рівні 
загального уряду розробляє бюджет Рада фінансового планування, в яку 
входять міністри фінансів федерації та федеральних земель, деякі представники 
органів місцевого самоврядування [6, c. 26]. 

Що стосується Франції, то там Міністерство фінансів діють спільно в 
одній групі разом з Міністерством економіки, а державний бюджет 
розробляється і складається Бюджетним директоратом під керівництвом 
Міністерств. 

США є країною, в якій вперше було застосовано програмно-цільовий 
метод. Практика його використання свідчить про переваги в порівнянні з 
іншими методами. У США даний метод застосовується як на державному рівні, 
так і на місцевому – на рівні штатів і територій. 

У таких країнах як Канада, Нідерланди, Швеція багаторічний бюджет 
розробляється та укладається органами законодавчої влади, парламентом. З 
однієї сторони, перевагою є те, що законодавче затвердження посилює 
відповідальність органів влади за виконання покладених на них функцій, а 
також дає гарантію реалізації обраних напрямків. Разом з тим, підвищуються 
вимоги до якості організації бюджетного процесу, а саме до достовірності 
планування та прогнозування. 

Політика Великобританії в сфері бюджетного планування спрямовується 
довгострокове регулювання економіки та розвитку. На даний час показники 
розвитку у порівнянні з іншими країнами вище середнього. Аналізуючи 
принципи бюджетного планування Великої Британії як найбільш пріоритетні, 
можна виділити надання високих видатків на освіту, особливо на професійне 
навчання, на охорону здоров’я, а також на створення нових робочих місць [4]. 

Довгострокове планування також практикується в багатьох інших країнах 
світу: зокрема в Данії, Фінляндії, Австралії показники розвитку розраховуються 
на 3-5 років. Бюджетне планування в Греції має свою специфіку, яка полягає в 
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накладенні мораторію на обмеження обсягів видатків на інвестиційні проекти 
при включенні їх до бюджету. 

Ірландія здійснює планування на 3-4 бюджетних роки, але з кожним 
роком період планування продовжується. Така схема є інструментом 
ефективного стратегічного менеджменту в країні. 

В Нідерландах також застосовуються аналогічні методи затвердження 
багаторічних бюджетів. Лише планування охоплює 5 років і з кожним роком 
пролонгується ще на рік. Вказані системи планування та прогнозування мають 
свої переваги та недоліки, які доцільно визначити на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Переваги та недоліки планування багаторічних бюджетів 

[3, c.29] 
 

Особливістю прогнозування та планування бюджету на 
загальнодержавному рівні в Японії є використання системи прогнозів, планів і 
науково-технологічних програм для регулювання економіки. Всі ці питання 
вирішує Економічна рада, яка створена при уряді, Міністерство зовнішньої 
торгівлі і промисловості, Управління по науці і технологіям, а також 
Управління економічного планування. 

Вказані відомства займаються складаннями п’ятирічних планів-програм, 
які розробляються  із формулюванням найважливіших стратегічних цілей та 
завдань. Ці плани-програми являють собою систематизовану сукупність 
державних бюджетних програм, які дають змогу мобілізувати та зорієнтувати 
ланки економіки на досягнення найважливіших загальнонаціональних завдань 
[2, c. 17]. 

Переваги Довгостроковість бюджетного процесу потребує від керівника органу
планування більш чіткого та узгодженого формулювання цілей і пріоритетів
політики держави

Довгострокове бюджетне планування дозволяє оцінити відповідність потосної
бюджетної політики та результатів її реалізації у майбутньому фіскальній
стратегії держави сьогодні
Багаторічне бюджетування підвищує ефективність розподілу та використання
державних ресурсів, прозорість і підзвітність бюджетного
процесу, передбачає систематичний перегляд бюджетних зобов'язань і
пріоритетів витрачання бюджетних коштів
Багаторічне планування надає бюджетному процесові рис безперервності й
наступності

Недоліки Надмірне покладання на оцінки майбутніх показників при формуванні
бюджету може призвести до негнучкості й інертності у фіскальній політиці

Занадто песимістичні проектування багаторічного бюджету можуть бути
використані як виправдання для необґрунтованих програм витрачання
бюджетних коштів

Залежно від цілей та підходів до запровадження стратегічного планування у
бюджетну практику цей процес може потребувати значних матеріальних і
трудових ресурсів та призвести до ситуації, коли кошти спрямовуються не на
першочергові та фудаментальні напрями фінансування
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При складання планів-програм з’являється можливість відразу ж 
дослідити найбільш ймовірні шляхи розвитку економіки, знайти проблеми, які 
можуть виникнути на шляху уряду в самій країні так і за її межами, а також 
визначити рекомендації для вирішення цих проблем. 

Важливо зазначити, що для розробки даних планів вивчається досить 
багато статистичної інформації, а також попит і пропозиція продукції, на основі 
чого виробляється прогноз по усім галузям та по економіці держави в цілому.  

Звідси кожна корпорація розробляє свої стратегії. Тому основа 
японського бізнесу – це планомірність і всі дії підприємств суворо заплановані і 
контрольовані відразу по виконанню. 

У Польщі розробляє бюджет Міністерство фінансів, розглядається 
урядом і затверджується у формі закону у парламенті. Місцеві бюджети діють 
після затвердження постанови органами місцевої влади. Як і в Україні, в 
Польщі основні суми доходів формуються за рахунок податкових зборів [1, 
c.86].  

Україна є яскравим прикладом низького рівня здатності до послідовної 
реалізації поставлених цілей, дотримання фіскальних засад, у т. ч. при 
здійсненні бюджетного планування [7]. З проаналізованого досвіду зарубіжних 
країн можна виділити наступні засади бюджетного планування для апробації в 
Україні: 

- підвищити ефективність державних програм, щоб отримувати більш 
достовірні показники для планування; 

- зміцнити фіскальну дисципліну задля раціонального прогнозування 
надходжень та видатків; 

- розробити та затвердити законодавчий акт, який би визначив засади та 
принципи розвитку для формування цілісної системи бюджетного планування 
та дав змогу унормувати повноваження учасників процесу бюджетного 
планування та прогнозування та посилити контроль за цільовим використанням 
коштів; 

- після виконання певної програми проводити комплексну оцінку 
отриманих в кінці результатів; 

- доцільно перейняти досвід Франції і зменшити кількість бюджетних 
програм по основним напрямках. 

Таким чином, подальший розвиток бюджетного планування в Україні 
потребує значного вдосконалення та орієнтації на зарубіжний досвід, а 
особливо у визначеності результативності видатків, у виокремленні головних 
бюджетних програм та інвестиційних проектів. 

Висновки. Отже, кожна країна з урахуванням специфіки національної 
економіки та державних фінансів використовує певні підходи в 
довгостроковому бюджетному плануванні та прогнозуванні, постійно 
вдосконалюючи ці моделі стосовно змінних умов як всередині країни, так і в 
світовій фінансовій системі. Проаналізувавши досвід розвинених країн, варто 
взяти до уваги при плануванні, що раціональність та частка видатків на 
економічну діяльність майже завжди становила левову частку в бюджеті інших 
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країн. Переглянувши пріоритетність видатків та забезпечивши правильне 
бюджетне планування Україна матиме гідну конкурентоздатність на світовій 
арені.  
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ЧАСТИНИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 
 
У статті проведений аналіз сучасного стану формування доходів місцевих 
бюджетів за рахунок податкових надходжень. Визначено, щонайбільшим 
бюджетоутворюючим податком для місцевих бюджетів є податок на доходи 
фізичних осіб. 
Ключові слова: доходи, податкові надходження, фінансова самостійність, 
місцеве самоврядування, зведений бюджет, місцевий бюджет. 

Постановка проблеми. Одна з ключових проблем України та більшості 
країн світу забезпечення ефективного поповнення бюджету. Бюджет України та 
адміністративно-територіальних одиниць є основним фондом фінансових 
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ресурсів. Акумулювання грошових коштів до дохідної частини бюджету має 
визначальне місце для фінансування завдань і функцій державних органів влади 
та органів місцевого самоврядування.  

Оскільки визначальне місце в дохідній частині бюджетів займають 
податкові надходження, то їх дослідження як складової частини бюджету є 
актуальним. 

Ціллю статті є аналіз формування місцевих бюджетів за рахунок 
податкових надходжень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії та практики 
податкових надходжень, а також їх структура були розглянуті у наукових 
працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Питання управління доходами 
бюджетів перебувають у центрі уваги багатьох дослідників галузі державних 
фінансів, таких як О. Близнюк, А. Буряченко, М. Гапонюк, Л. Лачкова, І. 
Луніна, А. Нікітіштн., В. Опарін, В. Оспіщев, К. Павлюк, Ю. Сибірянська, А. 
Славкова, В. Федосов, В. Яцюта. Питання збільшення податкових надходжень 
до бюджетів розглянуто у наукових працях О. Василика, Л. Горбач, В. Зубенка, 
М. Карліна, Л. Новосад, К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, А. Рудик, І. Самчинської 
та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміння складу та 
динаміки податкових надходжень як зведеного бюджету, так і за рівнями 
бюджетної системи надзвичайно важливе у контексті їх аналізу та планування, 
виявлення резервів зростання, ухвалення висновків щодо напрямів 
реформування податків та перегляду нормативів розщеплення коштів між 
бюджетами тощо. 

Податок та збір – це різні поняття, згідно з Податковим кодексом 
податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету. Збір 
являє собою також обов'язковий платіж, але на відміну від податку він має 
цільовий характер. 

Загальнодержавні податки і збори є обов’язковими до сплати на всій 
території держави, а місцеві  є обов’язковими до сплати на території 
відповідних територіальних громад. До загальнодержавних належать: податок 
на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану 
вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата та мито. До 
місцевих податків та зборів належать: податок на майно, єдиний податок, збір 
за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. 

В Україні встановлена дворівнева бюджетна система, тобто 
загальнодержавні податки, розподіляються між державним та місцевими 
бюджетами в законодавчо визначних пропорціях, відповідно до норм 
Бюджетного кодексу України, а в окремих випадках і Закону України «Про 
Державний бюджет України» на відповідний рік [1]. 

Зведений бюджет України – це сукупність показників Державного та 
місцевих бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування 
економічного і соціального розвитку держави. До нього належать показники 
Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки 
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Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, тобто 
Державний та місцеві бюджети [1]. 

Загалом податкові надходження зведеного бюджету переважно 
зосереджені у Державному бюджеті України (83,2%). На республіканські 
Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) 
бюджети припадає до 10%, а на бюджети міст республіканського 
підпорядкування Автономної Республіки Крим та міст обласного 
підпорядкування – до 13% цих надходжень. Найменша частка податкових 
надходжень зведеного бюджету зосереджена у міських (міст районного 
підпорядкування), сільських і селищних бюджетах (від 0,6% до 1%) [10, с. 299].  

Проаналізуємо місце податкових надходжень у дохідній частині 
бюджету, шляхом проведення аналізу. Для цього доцільно буде розглянути 
структуру доходів зведеного бюджету України за досліджуваний період 
(табл.1).  

Таблиця 1 – Доходи зведеного бюджету України за 2015-2020 роки, 
млн. грн. 
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (план.) 
Податкові 
надходження 576 041 745 187 948 219 1 111 636 1 112 425 1 215 963 

Неподаткові 
надходження 140 154 125 392 154 371 200 516 198 110 176 175 

Інші 
надходження 4 241 6 575 34 259 11 021 9 246 7030 

Всього 720 436 877 154 1 136 849 1 323 173 1 319 781 1 399 167 

Джерело: [9, 3; 4] 
 
З даних, що подані в таблиці 1, можна побачити, що податкові 

надходження займають основну роль в наповненні бюджету. Так, в 2015 році 
обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету України складав 576 041 
млн. грн., у 2016 році податкові надходження до зведеного бюджету складали 
745 187 млн. грн., у 2017 році обсяг податкових надходжень також зріс і 
складав 948 219 млн. грн., обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету 
України у 2018 році складав 1 111 636 млн. грн., у 2019 році обсяг податкових 
надходжень до бюджету також зріс і складав 1 112 425 млн. грн. Можна 
спостерігати поступове збільшення обсягу податкових надходжень до 
зведеного бюджету України з кожним роком, якщо порівняти 2015 рік та 2019 
рік, то помітно, що обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету зріс 
майже вдвічі – на 536 384 млн. грн. Плановий показник обсягу податкових 
надходжень до зведеного бюджету на 2020 рік становить 1 215 963 млн. грн. 
Також помітно, що податкові надходження в рази перевищують обсяги інших 
надходжень до зведеного бюджету. 

Для того, щоб переконатись, що податкові надходження складають 
вагому частину до зведеного бюджету України, розглянемо структуру доходів 
зведеного бюджету (рис. 1). 
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Рисунок1 – Структура доходів зведеного бюджету України 2015-2020 

роки, %  
Джерело: [9, 3; 4] 
 
Розглянувши рис. 1, можна переконатись, що податкові надходження є 

першою і головною групою доходів досліджуваного бюджету, що вони 
становлять близько 80% у загальній структурі бюджету. Так, у 2015 році частка 
податкових надходжень становила 79,96% доходів зведеного бюджету. У 2016 
році цей показник зріс і частка податкових надходжень становила майже 85%. 
Але у 2017 році даний показник знизився майже на 1,5%, тобто частка 
податкових надходжень в доходах зведеного бюджету України становила 
83,41%, що було спричинено збільшенням частки показника «інші 
надходження», вона становила 3,01%, коли зазвичай даний показник не 
перевищує й 1%, дане підвищення було спричинене підвищенням надходжень 
за статтею «Цільові фонди». У 2018 році частка податкових надходжень у 
доходах бюджету зросла і становила 84,02%, а в 2019 році даний показник 
становив 84,29%. У 2020 планується збільшення частки податкових надходжень 
у зведеному бюджеті до 86,9%. 

Розглянувши динаміку надходжень до зведеного бюджету України за 
основними податковими надходженнями бачимо, що податкові надходження 
складають більшу частину доходів бюджету. Так найбільшими за обсягами 
надходжень до бюджету є податок на додану вартість та податок на доходи 
фізичних осіб, також вагомими за обсягами надходжень є акцизний податок та 
податок на прибуток підприємств. Для більш точної оцінки податків, що 
формують податкові надходження до бюджету, проаналізуємо динаміку 
найбільш бюджетоутворюючих податків у Державному та місцевих бюджетах.  

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок (тобто його 
сплата перекладається на споживача товару, послуг)  на споживання. Даний 
податок є досить економічно ефективним тому, що оскільки він сплачується 
споживачем, надходження від даного податку будуть збільшуватись зі 
зростанням споживання товарів чи послуг. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
(план.)

Інші надходження 0,59 0,75 3,01 0,83 0,7 0,5
Неподаткові надходження 19,45 14,3 13,58 15,15 15,01 12,5
Податкові надходження 79,96 84,95 83,41 84,02 84,29 86,9
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Стандартна ставка податку на додану вартість складає 20 % і 
застосовується для всіх операцій, що є об’єктом оподаткування, крім операцій, 
оподаткування яких здійснюється за зниженими, нульовими ставками, або 
звільнених взагалі. 

Податок на додану вартість – загальнодержавний податок, що повністю 
зараховується до загального фонду Державного бюджету [1]. Тобто до місцевих 
бюджетів даний податок не зараховується. 

Можна стверджувати, що ПДВ – основний бюджетоутворюючий податок 
в Україні. Так, у 2015 році даний податок складав 246 858 млн. грн., його частка 
в доходах Державного бюджету складала 29,7%. У 2016 році обсяг податку на 
додану вартість в Державному бюджеті складав 329 911 млн. грн, тобто 33,3% 
доходів до бюджету. Частка в доходах бюджету даного податку в 2017 році 
складала 34,6%, що складає 434 041 млн. грн. У 2018 році обсяг надходжень від 
податку на додану вартість складав 506 168 млн. грн., а його частка в бюджеті 
складала 35,3% доходів бюджету. У 2019 році обсяг надходжень від даного 
податку зменшився, якщо порівнювати з попереднім роком, і складав 417 676 
млн. грн., а його частка у доходах Державного бюджету навпаки зросла і 
складала 37%.   

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний, прямий 
податок, що займає друге місце серед основних бюджетоутворюючих податків 
[7, с. 14]. ПДФО – це відчуження частини власності платника на користь 
держави, з фінансової – засіб для наповнення місцевих бюджетів  

У сучасних умовах поряд з фіскальною особливу увагу держава приділяє 
регулюючій функції ПДФО, бо вона чинить серйозний вплив на рівень і 
структуру доходів населення, його платоспроможний попит [11]. 

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначаються Податковим 
кодексом України, але для переважної більшості платників ставка ПДФО 
становить 18% [1]. Сплачений податок на доходи фізичних осіб розподіляється 
між бюджетами у таких розмірах: 

− 25% – доходи Державного бюджету України; 
− 15% – доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів; 
− 60% – доходи  бюджетів міст республіканського АР Крим та 

обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад [3].    

Для оцінки податку на доходи фізичних осіб, як складової податкових 
надходжень, проаналізуємо динаміку надходжень від нього до Державного та 
місцевих бюджетів (табл. 2) 

Таблиця 2 – Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб 
до бюджетів, 2015-2019 роки 
Показник  Державний бюджет Місцеві бюджети 

2015  2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
ПДФО, млрд. грн 45,1 79,0 75,0 91,1 106,2 54,9 59,8 110,7 135,7 164,3 
Частка ПДФО у 
доходах бюджету, %  9,43 10,0 10,0 10,3 12,5 55,9 53,8 55,05 59,02 61,84 

Джерело: [3]  
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Отже, з таблиці 2 помітно, що в доходах Державного бюджету ПДФО 
займає приблизно 10%, так у 2015 році податок на доходи фізичних осіб 
становив 45,1 млрд. грн, що становить 9,43% усіх доходів бюджету. У 2016 році 
обсяг податку на доходи фізичних осіб становив 79,0 млрд. грн, що становить 
10% доходів до Державного бюджету. Частка ПДФО у доходах бюджету 2017 
року становила також 10%, хоча обсяг надходжень зріс і становив 110,7 млрд. 
грн. Обсяг податку в 2018 році склав 91,1 млрд. грн, що становить 10,3%. У 
2019 році частка ПДФО у доходах Державного бюджету становила 12,5%, а їх 
обсяг зріс до 106,2 млрд. грн.  

При розгляді надходжень від ПДФО до місцевих бюджетів помітно, що 
даний податок відіграє більшу роль в наповненні бюджетів, ніж у Державному 
бюджеті. Так у 2015 році  обсяг надходжень від ПДФО становив 54,9 млрд. грн, 
що складає 55,9% всіх надходжень до місцевих бюджетів. У 2016 році частка 
надходжень податку до місцевих бюджетів складала 53,8%, що становить 79,0 
млрд. грн. Обсяг надходжень досліджуваного податку до місцевих бюджетів у 
2017 році складав 110,7 млрд. грн., тобто 55,05%. У 2018 році обсяг надходжень 
з податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів становив 135,6 млрд. 
грн., що становить 59,02%. У 2019 році обсяг надходжень податку до місцевих 
бюджетів складав 164,3 млрд. грн., тобто 61,84%.  

Отже, проаналізувавши динаміку надходжень від ПДФО до Державного 
та місцевих бюджетів, помітно, що податок відіграє вагому роль в наповненні 
бюджетів, особливо в місцевих. Частка надходжень від податку на доходи 
фізичних осіб  до місцевих бюджетів в середньому складає більше 50%, а в 
2019 році даний показник перейшов позначку в 60%. 

Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом як підакцизні, що 
включається до ціни таких товарів (продукції) [1, с. 129]. 

До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові 
дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові 
замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 
напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 
осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія. 

Ставки акцизного податку встановлюються для кожного з підакцизних 
товарів Податковим кодексом України. 

Акцизний податок надходить в розмірі 86,56% до спеціального фонду 
Державного бюджету та в розмірі 13,44% до загального фонду місцевих 
бюджетів (не враховуючи інших випадків, передбачених законодавством 
України) [7, с. 13]. 

Для того, щоб переконатись, що акцизний податок відіграє вагому роль в 
формуванні податкових надходжень до Державного та місцевих бюджетів, 
проаналізуємо його динаміку протягом досліджуваного періоду (табл. 3). 

Проаналізувавши динаміку надходжень від акцизного податку до 
Державного та місцевих бюджетів, помітно, що до Державного бюджету 
надходить більше фінансових ресурсів. Так, у 2015 році до Державного 
бюджету надійшло близько 63,1 млрд. грн. надходжень від акцизного податку, 
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що становить 10,5% доходів Державного бюджету. У 2016 році обсяг 
надходжень від акцизного податку до бюджету складав 90,1 млрд. грн., що 
становить 12,8% доходів Державного бюджету. Обсяг надходжень від 
акцизного податку у 2017 році складав 108,3 млрд. грн., тобто 11,9% від 
доходів бюджету. Частка надходжень від акцизу в доходах Державного 
бюджету в 2018 році складала 11,7%, а його обсяг у доходах бюджету складав 
124,1 млрд. грн. У 2019 році частка надходжень акцизного податку до бюджету 
зросла і складала 13,1% доходів Державного бюджету, а його обсяг складав 
134,1 млрд. грн. 

Таблиця 3 – Динаміка надходжень від акцизного податку до бюджетів, 
2015-2019 роки 

Показник Державний бюджет Місцеві бюджети 
2015  2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Акцизний податок, 
млрд. грн 63,1 90,1 108,3 124,1 134,1 7,7 11,6 13,16 13,62 13,97 

Частка акцизного 
податку у доходах 
бюджету, %  

10,5 12,8 11,9 11,7 13,1 6,4 6,8 5,7 5,2 4,7 

Джерело: [3]  
 
  Аналізуючи надходження від акцизного податку до місцевих бюджетів, 

зрозуміло, що їх обсяг значно менший. У 2015 році обсяг надходжень до 
місцевих бюджетів від даного податку складав близько 7,7 млрд. грн., а їх обсяг 
склав 6,4% доходів бюджетів. У 2016 році обсяг податку склав 11,6 млрд. грн, а 
його частка у доходах місцевих бюджетів – 6,8%. Обсяг надходжень від 
акцизного податку до місцевих бюджетів у 2017 році складав 13,16 млрд. грн., а 
їх частка у доходах бюджету склала 5,7%. У 2018 році частка акцизу у доходах 
місцевих бюджетів складала 5,2%, а їх обсяг – 13,62 млрд. грн. У 2019 році 
обсяг надходжень від даного податку, як і попередні роки, зріс і становив 
13,97%, а їх частка зменшилась і складала 4,7% доходів місцевих бюджетів.  

Податок на прибуток підприємств – загальнодержавний, прямий податок, 
тобто він прямо залежить від розміру прибутку платника та істотно впливає на 
діяльність господарюючих суб'єктів. Податок на прибуток має вагомий вплив 
на дохідну частину бюджету України [1, с. 190]. 

Використання податку на прибуток підприємств як зручного інструмента 
державного регулювання економічних процесів здійснюється через вибір 
напряму розподілу прибутку, організаційно-правової форми ведення бізнесу, 
виду господарської діяльності, методів фінансування інвестицій, розподіл і 
перерозподіл ВВП, стимулювання сфер діяльності, інвестицій і інновацій тощо 
[8, с. 170]. 

Основна ставка податку на прибуток підприємств в Україні встановлена 
на рівні 18% [1]. 

Даний податок розподіляється між Державним та місцевими бюджетами 
в пропорції: 90% до загального фонду Державного бюджету, 10% до загального 
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фонду місцевих бюджетів (не враховуючи інші випадки, що передбачені 
законодавством України) [7, с. 13]. 

Для того, щоб переконатись, що даний податок відіграє важливу роль в 
формуванні податкових надходжень бюджетів, дослідимо його динаміку 
(табл. 4). 

Таблиця 4 – Динаміка надходжень від податку на прибуток 
підприємств до бюджетів, 2015-2019 роки 
Показник  Державний бюджет Місцеві бюджети 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Податок на прибуток 
підприємств, млрд. грн 34,8 54,3 66,9 82,3 95,5 4,27 5,88 6,49 8,78 9,94 

Частка податку на 
прибуток підприємств у 
доходах бюджету, %  

5,8 7,7 7,4 7,8 9,3 3,5 3,4 2,8 3,3 3,4 

Джерело: [3; 4] 
 
Отже, розглянувши динаміку надходжень від податку на прибуток 

підприємств до Державного та місцевих бюджетів, помітно, що більшу роль він 
відіграє у наповненні Державного бюджету. Так, у 2015 році обсяг надходжень 
від даного податку до Державного бюджету складав 34,8 млрд. грн., а їх частка 
у доходах бюджету складала 5,8%. При цьому у 2015 році обсяг надходжень від 
податку на прибуток підприємств до місцевих бюджетів склав 4,27 млрд. грн, а 
частка у доходах бюджетів складала 3,5%. У 2016 році 54,3 млрд. грн. надійшло 
від податку на прибуток підприємств до Державного бюджету, а частка податку 
у дохідній частині бюджету склала 7,7%. Частка податку у доходах місцевих 
бюджетів у 2016 році склала 3,4%, а його обсяг – 5,88%. У 2017 році обсяг 
надходжень до Державного бюджету від податку на прибуток підприємств 
склав 66,9 млрд. грн., а їх частка у доходах бюджету – 7,4%. Для місцевих 
бюджетів показники 2017 року менші: обсяг надходжень від даного податку – 
6,49 млрд. грн., а їх частка – 2,8%. У 2018 році частка надходжень від податку 
на прибуток підприємств до Державного бюджету склала 7,8% доходів, а обсяг 
податку становив 82,3 млрд. грн.  Обсяг надходжень від податку на прибуток 
підприємств до місцевих бюджетів у 2018 році складав 8,78 млрд. грн., а їх 
частка – 3,3% доходів бюджетів. У 2019 році обсяг надходжень від податку до 
дохідної частини Державного бюджету складав 95,5 млрд. грн., а їх частка у 
доходах бюджету становила 9,3%. Обсяг надходжень від податку на прибуток 
підприємств до місцевих бюджетів у 2019 році складав 9,94 млрд. грн., а частка 
податку у доходах становила 3,4%. Динаміка обсягу надходжень податку на 
прибуток підприємств і до Державного, і до місцевих бюджетів має тенденцію 
до зростання, чого не можна побачити в динаміці частки податку в доходах 
бюджетів. З цим може бути пов’язано кілька факторів, але головний – це те, що 
збільшення (зменшення) одного податку впливає на частку у доходах бюджету 
іншого.   

Отже, розглянувши динаміку надходжень від головних податків, що 
формують податкові надходження до зведеного та окремо до Державного та 
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місцевих бюджетів, зрозуміло, що провідне місце серед податкових 
надходження займає податок на додану вартість. Його динаміка свідчить, що в 
середньому до бюджету держави податку на додану вартість надходить 35% 
всіх надходжень. А найбільшим бюджетоутворюючим податком для місцевих 
бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, в середньому частка надходжень 
від даного податку до місцевих бюджетів становить більше 55% всіх доходів 
бюджетів.  

Податки виступають вагомим інструментом бюджетного регулювання 
країни і є основою регіональної бюджетно-податкової системи, яка виступає 
інструментом макроекономічного регулювання і спрямована на виконання 
основних завдань, що стоять перед економікою України в умовах 
глобалізації [6]. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

БЮДЖЕТУ 
 
У статті досліджено механізм формування та використання фінансових 
ресурсів бюджету. Під час дослідження доходів та видатків бюджету, було 
визначено основні чинники, які впливають на рівень і динаміку бюджетних 
потоків. 
Ключові слова: бюджет, доходи, податкові надходження, видатки, 
класифікація. 

Постановка проблеми. Сьогодні з особливою гостротою постає 
проблема створення дієвого механізму, який би визначав нові принципи 
формування державного та місцевих бюджетів України, чітке розмежування 
функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду 
бюджету, і що саме головне доходів між різними ланками бюджетної системи. 
Існуючі проблеми формування Державного та місцевих бюджетів, їх значення 
для економічного розвитку країни визначають актуальність даної теми та її 
вибір для дослідження. 

Ціллю статті є дослідження механізму формування та використання 
фінансових потоків бюджетів різних рівнів бюджетної системи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Д ослідження різних аспектів 
цієї проблеми здійснювали такі провідні вчені як Базілінська О., 
Вишневський В., Гнидюк І. [1; 4; 5; 9], ЗамковаН. [4; 5], Каламбет С., Костіна 
Н., Крисоватий А., Липницький Д., Литвиненко Я., Нікітішин А.[6], 
Романовська Ю.[4; 5], Соколов М., Чугунов І,, Тарангул Л., Теліженко О. та 
інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження.В процесі розподілу валового 
внутрішнього продукту у держави, підприємств, організацій формуються 
доходи і грошові нагромадження, які є основою фінансових ресурсів.   

Отже, фінансові ресурси – це грошові фонди, які створюються в процесі 
розподілу і використання ВВП за певний період часу (макрорівень).  

Поняття фінансові ресурси визначають також як акумульовані 
підприємством з різних джерел грошові кошти, які надходять в його обіг і 
призначені для покриття потреб підприємства (мікрорівень). 

Формування та використання фінансових ресурсів має важливе значення 
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для функціонування і розвитку країни. Тому потребує постійного аналізу та 
контролю цих процесів. Важливе значення в цьому контексті має аналіз 
ефективності використання  фінансових ресурсів[5]. 

Методами формування фінансових ресурсів є: 
‒обов’язковий метод мобілізації фінансових ресурсів, який є провідним 

методом і полягає у примусовому і безвідплатному вилученні частини 
грошових коштів у їх власників на користь держави. Найпоширенішими видами 
обов’язкових платежів є податки, а також різні державні збори; 

‒ добровільний метод мобілізації фінансових ресурсів, який полягає 
переважно в диспозитивних способах забезпечення фінансових надходжень і 
механізмів кредитування. Цей метод передбачає відсутність імперативу 
(повеління) з боку держави під час здійснення платежів і реалізується шляхом 
проведення державних лотерей, випуску державою облігацій, інших цінних 
паперів, добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб тощо. 

Система формування доходів бюджету знаходиться під впливом 
постійних трансформаційних змін в економіці та адаптується до нових 
макроекономічних умов. Дохідна частина бюджету є фінансово-економічною 
основою для здійснення відповідних повноважень учасниками бюджетного 
процесу та виконання покладених функцій і завдань на органи державної влади 
та органів місцевого самоврядування[1]. 

Нами проведена оцінка доходів Державного бюджету України за 2016-
2019 роки шляхом дослідження розподілу дохідної частини бюджету за 
основними видами надходжень, а саме – за податковими надходженнями, 
неподатковими надходженнями, доходами від операцій з капіталом та 
офіційними трансфертами (табл. 1.) 

Таблиця 1 – Динаміка та структура доходів Державного бюджету 
України за 2017−2019 рр.(%) 

Назва 
2017 2018 2019 

Сума 
 (млн. грн.) % Сума 

 (млн. грн.) % Сума 
 (млн. грн.) % 

Податкові надходження 627154 82,3 753816 81,4 799776 80,3 
Неподаткові надходження  128402 16,8 164677 17,8 186684 18,8 

Операції з капіталом 287 0,03 658 0, 07 183 0,02 
Офіційні трансферти 5968 0,7 7306 0,8 8725 0,9 

Всього 761811 100 926457 100 995368 100 
 
Дані таблиці 1засвідчують, що найбільший показник у грошовому розмірі 

спостерігаємо у 2019 р., а саме – 799776 млн. грн. у загальній структурі доходів 
за 2019 рік. У 2017 році спостерігаємо 627154 млн. грн. податкових надходжень 
у грошовому вимірі в загальній структурі доходів. Фактори, що вплинули на 
обсяг податкових надходжень до бюджету протягом аналізованих років є 
рівень інфляції та  платоспроможність населення. 

Найбільша кількість неподаткових надходжень до Державного бюджету 
України була зафіксована у 2019 році у грошовому вимірі, а саме –186684млн. 
грн. у загальній структурі доходів за 2019 рік. Найменший показник у 
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грошовому розмірі спостерігаємо у 2017 році, а саме –128402млн. грн. у 
загальній структурі доходів за рік. Неподаткові надходження піддаються 
впливу економічної кон’юнктури. Так, в умовах економічного зростання і 
підвищення реального ВВП відбувається відповідне збільшення доходів від 
власності та підприємницької діяльності, адміністративних зборів і надходжень 
від некомерційного та побічного продажу, інших неподаткових надходжень. 
Навпаки, в умовах фінансової кризи та пов’язаного з нею скорочення обсягів 
одержавлення ВВП, вказані джерела доходів зменшуються як в абсолютному, 
так і у відносному вимірах.  

З даних, що наведені в таблиці, варто зазначити, що найбільша кількість 
доходів вiдоперацiй з капiталом до Державного бюджету України була 
зафіксована у 2018 році у грошовому вимірі, а саме – 658 млн. грн.у загальній 
структурі доходів за 2018 рік. Найменший показник у грошовому розмірі 
спостерігаємо у 2019 р., а саме –183 млн. грн.у загальній структурі доходів за 
2019 рік. Основною причиною цього стало зменшення в надходжень від 
реалізації матеріальних цінностей державного резерву. Також відбулися зміни у 
структурі доходів від операцій з капіталом. 

Найбільша кількість офіційних трансфертів до Державного бюджету 
України була зафіксована у 2019 році у грошовому вимірі, а саме ‒8725млн. 
грн. у загальній структурі доходів за 2019 рік. Найменший показник у 
грошовому вимірі спостерігаємо у 2017 р., а саме ‒ 5968 млн. грн. у загальній 
структурі доходів за рік[2]. 

У результаті проведеного аналізу стає очевидним, що податкові 
надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах та займають 
найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету, що у свою чергу впливає 
на соціально-економічний розвиток держави, а також є одним із інструментів 
державного регулювання економіки. До основних проблем надходжень до 
бюджету можна віднести: відсутність чіткої стратегії щодо складання бюджету 
та контролю за реалізацією бюджетних програм, недосконалість законодавчої 
бази та фіскальної політики. Отже, для підвищення доходів Державного 
бюджету України необхідно, перш за все, удосконалювати чинну систему 
оподаткування, вносити певні зміни щодо порядку справляння доходів та їх 
ефективного використання[8]. 

Місцеві бюджети є особливою формою розподільчих відносин, яка 
характеризується виокремленням частин вартості суспільного продукту в 
фондах грошових засобів місцевих органів влади і використовується на 
розширення відтворення. Місцеві бюджети передбачені для перерозподілу 
вартості між територіями, галузями народного господарства, секторами 
економіки і сферами суспільної діяльності. Доцільно буде проаналізувати 
динаміку доходів місцевого бюджету України (табл. 2.)[1]. 

З таблиці 2 видно, що податкові надходження у структурі доходів 
місцевих бюджетів України становлять вагому частку з-поміж інших доходів 
місцевих бюджетів. Так, у 2017 році частка податкових надходжень до 
місцевих бюджетів України становила 40,1% або ж 201005 млн. грн. В 
наступному 2018 році частка податкових надходжень збільшилась на 1,3% і 
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складала 31527 млн. грн.У 2019 році частка податкових надходжень становила 
48,3%, а їх сума складала 270545 млн. грн., що на 38013 млн. грн. більше ніж у 
попередньому році. З проведеного аналізу податкових надходжень можна 
сказати, що податкові надходження з кожним роком збільшуються[6]. 

Таблиця 2 –Динаміка та структура доходів місцевого бюджету 
України за 2017−2019 рр.(%)[8] 

Назва 
2017 2018 2019 

Сума 
 (млн. грн.) % Сума 

 (млн. грн.) % Сума 
 (млн. грн.) % 

Податкові надходження 201005 40,1 232532 41,4 270545 48,3 
Неподаткові надходження  25968 5,2 28027 5,0 26105 4,7 

Операції з капіталом 1873 0,4 2143 0,4 2928 0,5 
Офіційні трансферти 272602 54,4 298939 53,2 260302 46,5 

Всього 501448 100 561641 100 559880 100 
 
Проте саме основну частку в доходах місцевих бюджетів України 

займають офіційні трансферти, що є негативним для економіки країни, оскільки 
місцеві утворення не можуть забезпечити себе достатньою кількістю 
фінансових ресурсів та є дотаційними. Так, в 2017 році офіційні трансферти в 
доходах місцевого бюджету становили 54,4% або ж 272602 млн. грн. У 2018 
році офіційні трансферти збільшились на 26337 млн. грн. в порівнянні з 
попереднім роком. Проте в доходах місцевого бюджету за 2018 році частка 
офіційних трансфертів зменшилась на 1,2% в порівнянні з 2017 роком. В 2019 
році частка надходжень до місцевого бюджету від офіційних трансфертів 
зменшилась на 38637 млн. грн. в порівнянні з попереднім роком та становила 
46,5%. 

До факторів, що впливають на доходи місцевого бюджету України, 
можна віднести наступні: рівень інфляції, ставки відсотків за кредитами і 
депозитами, динаміка валютного курсу, кон’юнктура грошового та фондового 
ринків, впливають на економічні інтереси суб’єктів господарювання та рівень 
ділової активності в регіоні. Наприклад, помірні ставки відсотків за кредитами, 
стабільність макроекономічної ситуації сприяють розширенню виробничих 
потужностей, нарощенню обсягів реалізації продукції та опосередковано 
впливають на збільшення доходів місцевих бюджетів. Від кон’юнктури 
грошового ринку та рівня розвитку фондового ринку залежить можливість та 
ефективність здійснення місцевих запозичень, що виступають альтернативним 
джерелом наповнення місцевих бюджетів та важливим інструментом 
фінансування капітальних вкладень. Відповідно до Законів України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 
відносин» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» виділимо основні види 
податків і зборів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів [7]. 

Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом 
місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів як одного 
із джерел доходів місцевих бюджетів в першу чергу відповідає інтересам 
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місцевого рівня. Адже саме вони є складовою  системи місцевої влади та 
існують для забезпечення розвитку економіки, створення умов для 
життєдіяльності та підвищення добробуту населення на місцевому рівні [9]. 

Згідно з Податковим кодексом податок на нерухоме майно та єдиний 
податок є обов’язковими для встановлення місцевими радами. Щодо збору за 
місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору, то місцевим 
радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення 
(табл. 3.) 

Таблиця 3 − Динаміка місцевих податків і зборів України за 2016-
2019 рр., млн. грн. [8] 

 
Показник 2016 2017 2018 2019 Абсолютне відхилення 

(2017/2016) (2018/2017) (2019/2018) 
сума % сума % сума % сума % сума  

Плата за землю  23323,6 55,2 26384,5 50,2 29974,2 52 13349,6 74,1 3060,9 3589,7 -16624,6 
Плата за 
нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки  

192,9 3,3 245,9 4,6 373,6 5 554,9 3,1 53 127,8 181,3 

Єдиний податок 1716,1 40,6 2646,1 44,5 3299,1 42,4 3527,0 19,6 930 653 227,9 
Туристичний 
збір  54,1 0,1 70,2 0,1 74,0 0,1 196,2 1,1 16,1 4,0 122,2 

Збір за місце 
для паркування 
транспортних 
засобів  

66,2 0,2 77,6 0,1 78,2 0,1 114,9 0,6 11,2 1,2 36,7 

Транспортний 
податок  246,9 0,6 238,1 0,5 242 0,4 276,0 1,5 -1 7,8 34,0 

Розглядаючи структуру податкових надходжень, можна зробити 
висновок, що найбільшим за обсягом джерелом надходжень місцевих  
бюджетів є плата за землю, яка у 2017 році становила 26384,5 млн. грн. та 
50,2 % що на 3060,9 млн. грн. більше та на 5 % менше  ніж в аналізованому 
2016 році, але на 3589,7 млн. грн. менше  та 1,8 % більше ніж показник у 
2018 році. Збільшення надходжень податку за землю зумовлено: збільшенням 
площ до яких проведена грошова оцінка земель; проведенням інвентаризації 
земельних ділянок, наданих у користування та оренду; проведенням індексації 
нормативної грошової оцінки землі;  переглядом укладених угод на оренду 
землі та розміру орендної плати. Проте в 2019 році плата за землю зменшилась 
на 16624,6 млн. в порівнянні з 2018 роком та становила 74,1%[16, с. 26]. 

Також можна спостерігати тенденцію до зростання протягом 2016-
2019 рр. плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Загалом сума 
планового показника у 2018 році становить 373,6 млн. грн. та 4,6 %, що на 127,7 
млн. грн. та 0,4 % більше ніж у 2017 році. У 2019 році плата за нерухоме майно 
збільшилось на 181,3 млн. грн. та становило 3,1% в порівнянні з 2018 роком. До 
збільшення суми надходжень даного податку протягом аналізованих років 
призвело впровадження податкової  реформи у розрізі об’єктів житлової та 
комерційної нерухомості юридичних та фізичних осіб [1]. 

Значний темп приросту серед місцевих податків та зборів демонструє 
єдиний податок, який включає: єдиний податок для юридичних осіб платників, 
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єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності та єдиний податок 
для сільськогосподарських товаровиробників. У 2017 р. до місцевих бюджетів 
надійшло 2646,1 млн. грн., єдиного податку, що становить 44,5% загального 
обсягу місцевих податків і зборів. Збільшення суми даного податку було 
спричинене завдяки покращенню рівня адміністрування податків, зокрема, 
спрощенню умов ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної 
системи. 

Місцеві збори теж мали тенденцію до зростання. Зокрема, туристичний 
збір у 2018 р. зріс на  4 млн. грн., порівняно з 2017 р. та збір за місце для 
паркування транспортних засобів збільшився на 1,2 млн. грн. Сума 
туристичного збору збільшилась завдяки підвищенню відсоткової  ставки, а 
саме 1 % від мінімальної заробітної плати [1]. 

Отже, місцеві податки та збори мають суттєвий вплив на формування 
місцевих бюджетів. Особливо велику роль відіграє частка місцевого 
оподаткування у забезпеченні фінансової автономії місцевих бюджетів. Якщо 
за рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади могли б 
фінансувати потреби, тоді їх залежність від рішень вищих органів влади 
стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде мінімальною. Це призвело б 
до зростання рівня політичної незалежності та фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування, сприяло економічному зростанню держави [2]. 

Видатки бюджету є знаряддям розподілу й перерозподілу державних 
грошових коштів і фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які 
мають задовольняти найважливіші потреби суспільства у розвитку соціально-
економічної сфери, державного управління, оборони і громадського порядку, 
забезпечення безпеки держави тощо. За допомогою бюджетних видатків,а 
також ефективному використанню фінансових ресурсів державні і місцеві 
органи влади виконують поставлені перед ними функції. 

Видатки Державного бюджету України показують напрямки і цілі 
бюджетних асигнувань і визначаються характером досить різноманітних 
функцій держави, які узагальнено об'єднують, як правило, у три великі групи: 
програмні, економічні та функціональні [4].  

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету являє 
собою групування видатків бюджетів усіх рівнів та відображає напрями 
використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. 
Вона складається з розділів, підрозділів і груп. Функціональна класифікація 
видатків та кредитування бюджету включає видатки на: загальнодержавні 
функції; оборону;  функції охорони громадського порядку, безпеки та судової 
влади; економічну діяльність; охорону навколишнього природного середовища;  
житлово-комунальне господарство; охорону здоров'я; духовний і фізичний 
розвиток; освіту; соціальний захист та соціальне забезпечення. 

У структурі функціональних видатків Державного бюджету України у 
2019 році найбільшу частку становлять видатки на соціальний захист та 
соціальне забезпечення, які складають  23,4% від загальної структури. Вагому 
частку у структурі займають видатки на загальнодержавні функції, які 
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складають 18,7%, видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу 
13,1% та видатки на оборону, які становлять 9,9%.  

В свою чергу, малу частку у структурі функціональних видатків 
Державного бюджету України у 2019 році займають видатки на житлово-
комунальне господарство 0,01% та видатки на охорону навколишнього 
природного середовища 0,6% [2]. 

Видатки Державного бюджету України за функціональною  
класифікацією  протягом 2014-2019 рр. наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 – Видатки Державного бюджету України за 
функціональною  класифікацією протягом 2014-2019 рр., млрд. грн.[3] 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення  
(2019/2015) 

Загальнодержавні функції 103,1 118 142,4 162,9 168,2 271,3 
Оборона  52,0 59,3 74,3 97,1 106,6 54,6 
Громадський порядок, безпека та судова 
влада  

54,6 71,1 87,8 116,8 140,2 85,6 

Економічна діяльність   37,1 31,4 47,0 63,6 72,4 35,3 
Охорона навколишнього природного 
середовища  

4,1 4,7 4,7 5,2 6,3 2,2 

Житлово-комунальне-господарство  0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 -0,1 
Охорона здоров'я 11,4 12,4 16,7 22,6 38,6 27,2 
Духовний та фізичний розвиток  6,6 4,9 7,8 10,1 10,0 3,4 
Освіта  30,1 34,8 41,3 44,3 51,7 21,6 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  

103,7 151,9 144,5 163,9 218,6 114,9 

Всього  402,9 488,6 566,6 686,8 812,7 709,8 
Аналізуючи дані таблиці 4, у 2019 році, порівняно з аналогічним 

періодом попереднього року спостерігаємо збільшення частки видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення на 54,7 млрд. грн., 
загальнодержавні функції на 5,3 млрд. грн., громадський порядок, безпеку та 
судову владу на 23,4 млрд. грн., та оборону на 9,5 млрд. грн.  Варто зазначити, 
що витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилися за 
рахунок збільшення обсягу видатків на соціальний захист пенсіонерів. 

У 2019 році фінансування видатків у сфері освіти збільшилось на 7,4 
млрд. грн. порівняно з попереднім роком. В 2019 році видатки на охорону 
здоров’я збільшились на 16 млрд. грн. в порівнянні з  2018 роком та становить 
3,6%. Проте це значно нижче, ніж визначено ст. 4 Закону України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» – не менше 
5 % ВВП.  

Також відбувалось збільшення видатків у 2019 році на охорону 
навколишнього природного середовища на 1,1 млрд. грн. та економічну 
діяльність на 8,8 млрд. грн. порівняно з попереднім роком. 

Видатки на житлово-комунальне-господарство у 2019 році зменшилась на 
0,2 млрд. грн. та видатки на духовний і фізичний розвиток зменшились на 0,1 
млрд. грн. в порівнянні з 2018 роком. 

Отже, аналізуючи вищезазначене, можна стверджувати, що в умовах 
надзвичайно високого рівня бідності і занепаду соціальної сфери в країні 
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ключові галузі із розвитку людського капіталу – освіта, охорона здоров’я, 
соціальний захист населення – традиційно залишаються аутсайдерами у процесі 
розподілу бюджетних ресурсів.  

Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету щорічно 
визначається в законі про Державний бюджет України. Формування програмної 
класифікації видатків здійснюється Міністерством фінансів України (місцевим 
фінансовим органом) за спеціальною структурою кодування, а також за 
пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів під час складання 
проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий 
бюджет) у бюджетних запитах. Вона використовується у разі застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі і щорічно визначається у 
законі про Державний бюджет України відповідно до вимог частини другої 
статті 40 Бюджетного кодексу України[5]. 

Видатки Державного бюджету України за програмною  класифікацією  
протягом 2014-2019 рр. наведені у табл. 5. З даних, наведених у таблиці 5 
можна зробити висновки, що найбільші частки видатків з державного бюджету 
згідно з програмною  класифікацією надійшли до Міністерства соціальної 
політики (16,5%), Міністерства оборони (9,6%), Міністерства освіти і науки 
(9,4%) та Міністерства охорони здоров’я (9,5%). 

У 2019 році відбулось збільшення видатків на судову адміністрацію та 
Міністерство юстиції пов’язане із збільшенням оплати праці у судах та 
пенітенціарній системі. При цьому на кожного працівника пенітенціарної 
системи припадає 1,5 в’язня, що свідчить про неефективність функціонування 
даної системи (у ЄС в середньому 2). До того ж в Україні вдвічі більше 
ув’язнених у розрахунку на кількість населення. Якщо привести систему 
покарань у відповідність до законів ЄС (позбавлення волі у ряді випадків 
замінити штрафами або громадськими роботами), їх стане менше, а відповідно, 
і видатки на пенітенціарну систему зменшаться[3]. 

Отже, збільшення зарплат у пенітенціарній системі могло би відбутися і 
без збільшення видатків у цьому напрямку загалом – а лише за допомогою 
зменшення кількості працівників. Ліквідовується Вищий господарський та 
адміністративний суд, а виділені на 2019 рік кошти – це кошти на їх ліквідацію. 

Заробітні плати прокурорів у 2019 році також збільшились. Згідно з 
пояснювальною запискою до проекту відповідної постанови, реалізація 
документа потребує додаткових витрат держбюджету в сумі 1,5 млрд. гривень у 
2017 році, а обмеження кількості прокурорів у 10 тис. осіб було зняте, що 
означає можливе підвищення їх чисельності. Проте у бюджеті видатки на 
Генпрокуратуру збільшуються на 1,8 млрд. грн. і залишаються незмінними 
відносно ВВП. 

За дослідженням Рахункової палати, 85% видатків на прокуратуру 
становлять саме заробітні плати. При тому, що в Україні втричі більше 
прокурорів на душу населення, ніж у країнах ЄС, тут криється простір для 
оптимізації видатків. Є багато запитань саме до системи оплати праці у 
прокуратурі, оскільки 70–80% оплат – це додаткові види заробітної плати та 
преміювання. При цьому надбавки за високі досягнення у праці або за 
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виконання особливо важливої роботи, як правило, встановлювалися на 
максимальному рівні без урахування конкретних результатів роботи 
працівників органів прокуратури і фактично перетворилися в обов’язкову 
виплату. 

Таблиця 5– Видатки Державного бюджету України за програмною 
класифікацією протягом 2015-2019 рр., млрд. грн. [8] 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Апарат Верховної Ради України 627,2 827,7 1132,2 1671,6 1840,8 
Державне управління справами 1157,6 1394,2 2295,6 2644,5 2407,4 
Господарсько-фінансовий 
департамент Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 

274,1 303,3 1119,0 1842,4 1596,8 

Державна судова адміністрація 
України 4580,7 6491,6 8714,8 133303 15838,2 

Верховний Суд України 490,5 605,6 814,7 181,7 264,4 
Генеральна прокуратура України 2982,5 3124,6 5656,9 7175,5 7361,0 
Міністерство внутрішніх справ 
України 36451,7 50323,4 58757,3 71928,6 87870,7 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості 2442,3 2780,9 3263,8 4004,6 1,3 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі 1349,4 1269,3 2692,1 8034,3 17593,8 

Міністерство економічного розвитку 
(загальнодержавні витрати 26,7 26,9 37,3 49,5 58,1 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій - - 38,5 72,1 87,6 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення 941,1 1325,4 1623,2 847,4 1143,9 

Міністерство культури 2426,0 2655,4 4213,4 6336,3 6717,2 
Міністерство оборони 49084,3 58097,3 68858,9 94957,9 105542,7 
Міністерство освіти і науки 24844,3 28252,4 32516,3 34213,1 39137,4 
Міністерство охорони здоров'я 10934,9 12247,6 16823,5 23326,7 39292,6 
Міністерство екології та природних 
ресурсів 5559,0 6455,6 7488,1 8268 14024,8 

Міністерство соціальної політики 104831,1 151166,1 144039,6 161203,7 217478,2 
 

Міністерство регіонального розвитку 
ти ЖКГ 1362,9 1916,0 1550,9 3068,2 2849,3 

 
Міністерство інфраструктури 3475,7 608,5 1102,5 1514 1649,7 
Держагентство автомобільних доріг 22909,5 15090,8 20165,0 26466 35149,5 
Міністерство молоді та спорту 957,8 1391,0 2103,4 2540 2815,1 
Міністерство фінансів 1829,2 8737,3 11810,5 15224,7 15276,7 
Міністерство юстиції 6734,4 6950,9 9640,3 12800,8 13654,0 
Міністерство інформаційної політики 135,0 112,4 245,0 857,6 426,1 
Національне антикорупційне бюро - - 625,5 793,8 785,6 

 
Економічна класифікація видатків бюджету застосовується для чіткого 

розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів 
за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками 
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(заробітна плата; нарахування; всі види господарської діяльності; виплати 
населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). 
Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх 
учасників бюджетного процесу з виконання бюджету. 

За економічною класифікацією видатків бюджету вони поділяються на 
поточні й капітальні (табл.6). 

Таблиця 6. ‒ Видатки Державного бюджету України за економічною 
класифікацією протягом 2015-2019 рр., млрд. грн.[8] 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення  
(2019/2018) 

Поточні видатки: 559,4 658,1 798,6 916,0 998,9 82,9 
Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату 

79,8 105,3 134,7 171,3 210,1 38,8 

Використання товарів та послуг  87,3 95,8 122,1 157,5 182,1 24,6 
Обслуговування боргових 
зобов’язань   

86,8 97,4 111,4 116,3 119,9 3,6 

Поточні трансферти  183,1 199,5 274,4 297,7 255,3 -42,4 
Соціальне забезпечення  104,1 153,2 149,0 166,6 223,5 56,9 
Інші поточні видатки 18,2 6,8 6,5 6,6 8,1 1,5 

Капітальні видатки: 17,5 26,6 40,6 69,8 73,9 4,1 
Придбання основного капіталу 11,6 15,0 18,5 32,7 30,9 -1,8 
Капітальні трансферти  5,9 11,6 22,2 37,1 43,1 6 
Всього  1153,7 1369,3 1678 1971,1 2145,8 174,7 

 
Провівши аналіз видатків за економічною класифікацією, варто 

наголосити на тому, що загрозливим фактором є значне переважання поточних 
видатків над капітальними. Так, поточні видатки Державного бюджету в 13 
разів більші за капітальні. 

Видатки за економічною класифікацією протягом досліджуваного 
періоду мають тенденцію до зростання. Так, у 2019 році відбувалось 
збільшення поточних видатків на 82,9 млрд. грн. порівняно з попереднім роком. 
У 2019 році збільшились такі видатки: оплата праці і нарахування на заробітну 
плату на 38,8 млрд. грн., використання товарів та послуг на 24,6 млрд. грн., 
обслуговування боргових зобов’язань на 3,6 млрд. грн., соціальне забезпечення 
на 56,9 млрд. грн. та інші поточні видатки збільшились на 1,5 млрд. грн. в 
порівнянні з 2018 роком. Проте в 2019 роцівідбулось зменшення поточних 
трансфертів на 42,4 млрд. грн. порівняно з попереднім роком. 

У 2019 році капітальні видатки збільшилися на 4,1 млрд. грн. в порівнянні 
з попереднім роком. Серед капітальних видатків у 2019 роцівідбулось 
зменшення придбання основного капіталу на 1,8 млрд. грн. та збільшення 
капітальних трансфертів на 6 млрд. грн. порівняно з 2018 роком. 

Під час дослідження видатків бюджету, було визначено основні чинники, 
які впливають на рівень і динаміку бюджетних видатків. До них належать: 
економічний розвиток держави; інфляція, пріоритети бюджетної політики, 
державний борг, людський розвиток, науково-технічний прогрес, інституційні 
та політичні фактори, зовнішні обставини.  
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Отже, видатки Державного бюджету України можна розділити за 
економічною, функціональною та програмною класифікацією. Проведений 
аналіз видатків Державного бюджету України протягом 2015-2019 рр. показав, 
що видаткова частина Державного України бюджету виконувалась у межах 89-
95%. Більшість бюджетних програм протягом аналізованого періоду  було 
виконано на 90,1-99,9 %. 
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ОСВІТИВ УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
 

В статті розглянуто механізм забезпеченості вищих навчальних закладів 
джерелами фінансування,проаналізовано державні та недержавні шляхи 
наповнення матеріальними благами закладивищої освітив Україні. Графічно 
продемонстровано зміни в забезпеченості фінансовими ресурсами вищих 
навчальних закладів в порівнянні до ВВП. Розглянуто проблеми що гальмують 
належне  фінансування вищої освіти та запропоновано шляхи диверсифікації 
джерел фінансового забезпечення. 
Ключові слова: вища освіта, джерела фінансового забезпечення, 
диверсифікація, кошторисне фінансування, кредитування, механізм 
фінансування, недержавне фінансування, фінансові ресурси, частка у ВВП. 

Основним чинником забезпечення якості освітніх послуг та підтримки 
конкурентоспроможності вищих навчальних закладів не лише в межах 
держави, а й на світовому ринку є фінансове забезпечення освіти. Щоб дати 
відповідь на запитання, на основі яких показників вищий навчальний заклад 
повинен отримувати кошти й яку кількість, потрібно брати до уваги зарубіжний 
досвід як у питанні децентралізації фінансового забезпечення, так і у 
визначенні чіткої формули фінансування, яка б була сформована на елементах 
прозорості і доступності. 

Питання джерел фінансування освіти й результативність, завжди 
перебували у центрі уваги науковців. Фінансове забезпечення вищої освіти зі 
сторін теорії та практикинеодноразово досліджувалися такими вітчизняними 
науковцями, як В. Андрущенко, Т. Боголіб, О. Бойко, С. Дзюба, О. Красільник, 
В. Куценко, Д. Кучеренко, В. Малишко, Л. Попович, Г. Терещенко, 
Л. Шевченко. Також, визначне місце в даній галузіналежить економістам 
радянського та пострадянського простору: Г. Балихін, Г. Беляєв, А. Воронін, 
Г. Груздєв, А. Дайновський, Я. Кузьмінов, Ю. Платонов. Заслуговують на увагу 
дослідження з питання фінансування системи освіти представників західних 
економічних шкіл, зокрема Т. Арнольда, Е. Діннсона, Х. Майєра, 
К. Нордентрема, М. Фрідмена, Дж. Шумпетера та ін. Праці зазначених 
науковців становлять підґрунтя для подальшого розвитку та є теоретичною 
базою дослідження. 

Вища освіта в Україні фінансується з урахуванням суспільних та 
індивідуальних потреб. Суспільні потреби забезпечуються  через державне 
замовлення, шляхом виділення відповідних асигнувань. Фінансування 
державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних 
бюджетів, коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного 
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господарства, держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел. 
Індивідуальні потреби забезпечуються за рахунок платного навчання з 
використанням різноманітних джерел (таблиця 1) [5, c. 59]. 

Таблиця 1 – Джерела фінансування закладів вищої освіти 
Державне фінансування вищої освіти Недержавне фінансування вищої освіти 

1. Прямого фінансування (з одного або 
декількох рівнів державного управління) на 
основі кошторисів або нормативів; 

1. Кошти, одержані на навчання, підготовку, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів відповідно до укладених договорів; 

2. Додаткових асигнувань за окремими 
категоріальними програмами, заходами, 
тощо (наприклад, програма підтримки 
кращих студентів); 

2. Кошти одержані за науково-дослідні 
роботи та інші роботи, виконані закладом 
освіти на замовлення підприємств, установ, 
організацій та громадян; 

3. Дотацій або субвенцій для вирівнювання 
диспропорцій за регіонами; 

3. Плата за надання додаткових освітніх 
послуг; 

4. Фінансування специфічних програм 
(кредитування навчання, ваучерна освіта, 
харчування малозабезпечених дітей); 

4. Доходи від реалізації продукції 
навчально-виробничих майстерень, 
підприємств, дільниць і господарств, від 
надання в оренду приміщень, споруд, 
обладнання; 

5. Виділення матеріальних ресурсів, 
надання пільг; 

5. Дотації з місцевих бюджетів; 
 

6. За формулою, яка враховує певні 
кількісні та якісні показники діяльності 
навчального закладу; 

6. Кредити і позички банків, дивіденди від 
цінних паперів та доходи від розміщення на 
депозитарних вкладах тимчасово вільних 
позабюджетних коштів; 

7. За конкурсом; 7. Добровільні грошові внески, матеріальні 
цінності, одержані від підприємств, 
установ, організацій, громадян. 

8. «Блокові» гранти; 
9. На рівні минулого року. 

 
Фінансування державних вищих навчальних закладів здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 
оплату послуг із підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів 
та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, із дотриманням 
принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 
прозорості у прийнятті рішень.  

Проте державні вищі навчальні заклади гостро відчувають нестачу 
фінансових ресурсів. Це пов’язано насамперед з тим, що держава практично не 
фінансує поточні та капітальні ремонти у вищому навчальному закладі, 
придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування. Тобто державою не фінансуються 
видатки на відновлення і розвиток матеріально-технічної бази. Ці статті витрат 
фінансуються, за рахунок студентів-контрактників.  

Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні включає в себе бюджетні 
надходження, власні надходження, інвестиційні кошти та гранти. За рахунок 
цих складових формується відповідний рівень розвитку вищої освіти. 
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Виділяють три методи здійснення фінансового забезпечення: бюджетне 
фінансування, кредитування, самофінансування (рисунок 1)[2]. 

 
Рисунок 1 – Методи здійснення фінансового забезпечення 

 
На сьогодні нові механізми державного фінансування вищої освіти 

формуються в умовах зменшення державного фінансування вищої освіти і 
розвитку ринкових відносин у сфері освіти. Тому фінансування вищої освіти 
держава може здійснювати шляхом [8, c. 231]: 

- вкладання коштів у різні фактори виробництва освітніх послуг; 
- фінансування конкретних навчальних закладів; 
- надання фінансової підтримки безпосередньо тим, хто навчаються – 

кінцевим споживачам освітніх послуг; 
Рівні фінансового забезпечення, за якими рекомендовано фінансування 

навчання здобувачів вищої освіти в Україні [7, c. 66]: 
1. Фінансування навчання за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів здобувачів, які бажають навчатись за спеціальностями, що 
забезпечують виконання державою основних функцій, передбачених 
Конституцією України (сфера освіти і охорони здоров’я та оборона і безпека 
держави). 

2. Фінансування навчання здобувачів за рахунок коштів підприємств 
державної форми власності (або її частки понад 25 %), які Урядом віднесені до 
пріоритетних галузей економіки (необхідність нормативного документа). 

При цьому плату за навчання та стипендіальне забезпечення пропонується 
відносити до складу витрат у бухгалтерському і податковому обліку. Умови 
відпрацювання й відшкодування сум у разі невідпрацювання здобувачем 
прирівняно до таких самих умов при навчанні за державним замовленням. 

3. Фінансування здобувачів вищої освіти за рахунок пільгового кредиту, 
отримуваного здобувачем у комерційному банку з повним або частковим 
погашенням відсотків за кредит за рахунок державного або місцевого 
бюджетів. 

Доцільним є розроблення механізму, за якого кредит не може бути 
непогашеним, із максимальним унеможливленням ризиків і необхідністю 

Бюджетне фінансування 

До уваги беруть умови 
визначення обсягів 

фінансування, 
періодичність передання 
коштів, нормами певних 

видів витрат тощо 
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розрахунки доцільності та 
ефективності витрачання 
власних коштів, форми їх 

мобілізації та інше 
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здійснення електронного відшкодування за результатами фінансового року. 
Кредитування можна розглядати і як частину фінансування здобуття освіти. 

4. Фінансування здобувачів вищої освіти за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб. Передбачити можливість стипендіального забезпечення 
успішних студентів. 

5. Залучення фінансових ресурсів з інших джерел. 
На сучасному етапі розвитку економічних відносин фінансування 

бюджетних закладів відбувається через механізм кошторисного фінансування. 
Вищі навчальні заклади також здійснюють самостійне використання коштів з 
різних джерел відповідно до кошторису доходів і витрат. Кошторис є основним 
документом, за допомогою якого визначається розмір витрат, які є необхідними 
для утримання вищого навчального закладу.  

Бюджетно-кошторисний метод у фінансуванні вищих навчальних закладів 
має переваги та недоліки. Основною перевагою кошторисного фінансування 
можна вважати апробованість цього способу. Недоліками кошторисного 
фінансування є: втрата зв’язку між результатами функціонування ВНЗ і 
грошовими надходженнями; опосередковане врахування якості роботи. 

Механізм планування видатків закладами вищої освіти полягає в 
програмно-цільовому методі, який сприяє стратегічному підходу, тобто 
плануванню видатків кошторису вищих навчальних закладів на кілька років. 
Завдяки цьому методу стане можливе впровадження середньострокового 
планування бюджету. Метою запровадження програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі та кошторисному плануванні видатків закладами вищої 
освіти є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних 
коштів та результатами їх використання. Завдяки даному плануванню бюджету 
за цільовими програмами забезпечується прозорість витрачання бюджетних 
коштів у порівнянні з постатейним методом, який не давав змогу зрозуміти, що 
саме фінансується під тією чи іншою функцією [10,c. 26]. 

В умовах трансформації економіки і в умовах підвищення ролі новітніх 
технологій у виробництві освіта є необхідною умовою та основним засобом 
перетворення людського потенціалу в якісний людський капітал. Освіта, що 
відповідає потребам суспільства та ринку праці, відіграє потужну роль у 
гуманітарному розвитку, оскільки дає змогу сформувати здатність швидко 
адаптуватися до сучасних соціально-економічних реалій та забезпечувати собі 
належну якість життя. 

Основними завданнями у цій сфері є: 
- вдосконалення практики формування державного замовлення на 

підготовку фахівців вищими навчальними закладами для представників 
соціально вразливих верств населення; 

- забезпечення рівного доступу до якісної безкоштовної освіти 
представників різних соціальних верств населення, регіонів тощо; 

- заохочення громадян щодо здійснення витрат на отримання освіти для 
себе та членів сім’ї шляхом створення відповідних кредитних, страхових 
програм, системи податкового кредиту; 
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- застосовування децентралізованого підходу до професійної підготовки 
для врахування потреб регіональної економіки та задоволення освітніх потреб 
місцевого населення; 

- запровадження гуманістичного характеру освіти на основі вільного 
розвитку особистості, вихованні соціальної активності та патріотизму; 

- здійснення якісних змін у системі підвищення кваліфікації та підготовки 
кадрів, забезпечення їх відповідності тенденціям розвитку ринку праці та 
потребам людини вдосконалювати свій освітній та кваліфікаційнийрівні 
протягом усього життя. 

Фінансування вищої освіти за рахунок державних коштів повинно 
спрямовуватися лише за потребами держави, яка водночас повинна 
забезпечувати робочими місцями випускників, що сприятиме зменшенню 
безробіття серед випускників. Нині в Україні спостерігається часткове 
вдосконалення диверсифікації джерел фінансування, а саме надання статусу 
неприбуткової організації дасть перший поштовх до утворення контрактних 
відносин між вищими навчальними закладами та приватними організаціями і 
поліпшить їх фінансове становище. Запозичення зарубіжного досвіду зробить 
фінансування більш прозорим і надасть можливість розподіляти його за 
критеріями якості надання освітніх послуг. Для формування ефективного 
фінансового забезпечення державнихвищих навчальних закладів необхідно 
здійснювати постійний моніторинг їх діяльності, який дасть змогу виявити 
кількісні показники соціально-економічних наслідків здійснення державою 
заходів в освітній сфері та визначити перспективний розвиток вищих 
навчальних закладів[4, c. 57]. 

Фінансування освіти є важливою інвестицією держави у майбутнє нації. 
Саме тому значення для України фінансування закладів освіти переоцінити 
важко. Внаслідок недостатнього фінансування закладів освіти державою 
вимагає подальших наукових пошуків вдосконалення фінансового забезпечення 
освітніх закладів.Основною частиною фінансування закладів освіти в Україні 
нині є асигнування з бюджетів. 

Бюджетне фінансування на розвитоксистеми освіти в країнах Західної 
Європи, на відміну від України, є одним з основних пріоритетів. На 
розвитоксистеми освіти в Україні хоч і спрямовуються значні матеріальні й 
фінансові ресурси, все ж їх рівень є недостатнім.  

Система освіти в нашій країні є єдиним комплексом, послідовно 
пов’язаних між собою ланок виховання і навчання: дошкільне виховання, 
загальна середня освіта, позашкільне виховання, професійно-технічне 
навчання, середня спеціальна і вища освіта, що закріплено в Законі України 
«Про освіту» [9].  

У структурі видатків на освіту у зведеному бюджеті країни найбільшу 
частку становлять видатки на загальну середню освіту та вищу освіту. З огляду 
на це розглянемо зміну видатків на освіту у співвідношенні до Валового 
внутрішнього продукту (рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Частка видатків на освіту та її основні складові у 

співвідношенні до ВВП, % 
Джерело: побудовано автором на основі даних [3]. 
 
Як бачимо з діаграми видатки на фінансування освіти загалом, у 

співвідношенні до ВВП протягом 5 останніх років змінювалась з 5,4% до 6% 
відповідно. В тому числі найбільшу частку у фінансуванні освіти складає 
загальна середня освіта за аналізований період в складі ВВП вона займала від 
2,4% до 2,9%. Що стосується фінансування з бюджету вищої освіти у відсотках 
до ВВП видатки складали щороку все меншу частку з 1,57% до 1,24%. Тому 
для кращого розуміння стану джерел фінансування вищих навчальних закладів 
необхідно також врахувати й недержавне фінансування вищої освіти (таблиця 
1). Воно дає можливість вищому навчальному закладу забезпечувати свою 
матеріальну базу в тому обсязі, який необхідний для його підтримання та 
розвитку. 

Розвиток недержавних форм фінансування відбувається поступово. Крім 
того, застосування окремих джерел є досить обмеженим із різних причин. 
Перешкодою для надання фінансової допомоги освіті з боку підприємств та 
фінансових структур є непрозорість бюджетного процесу як на рівні окремих 
навчальних закладів, так і на рівні району чи міста. Громадським організаціям 
чи благодійним фондам важко вступати у контрактнівідносини з навчальними 
закладами, оскільки вони не можуть наймати працівників для виконання 
професійних завдань. Використання механізмів кредитування освіти також є 
обмеженим. 

З огляду на зазначене, диверсифікація джерел фінансування освіти 
(залучення коштів студентів, запровадження освітнього кредитування, 
відкриття програм платної додаткової професійної освіти, проведення наукових 
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досліджень на замовлення та ін.) є одним із способів зменшення ресурсної 
залежності ВНЗ від держави. Ця проблема особливо загострилася внаслідок 
фінансово-економічної кризи, створюючи загрозу розвитку вищої освіти в 
Україні: з одного боку скоротилися можливості бюджетного фінансування ВНЗ 
та, як наслідок, зменшення рівня заробітної плати професорсько-викладацького 
складу, зменшення видатків на наукові дослідження, призупинення 
бюджетного фінансування пільгових кредитів на будівництво житла для 
науково-педагогічного та педагогічного персоналу; з іншого боку – зросла 
частка коштів спеціального фонду, зароблених власне державними вищими 
навчальними закладами. 

Також зазначимо, що недостатність  фінансування системи освіти викликає 
безліч не лише економічних, а й соціальних проблем. До таких проблем 
можнавіднести:  

- заборгованість по соціальних виплатах та комунальних послугах;  
- ослабленість системи державного кредитування студентів; 
- припинення фінансування програм покращення житлових умов науково-

педагогічних працівників; 
- гальмування інноваційних програм розвитку освітньої системи; 
- недостатній обсяг фінансування наукової сфери[6, c.112]. 
Крім цього, необхідність збереження та розвитку матеріальної та 

навчально-методичної бази зумовлює залежність навчальних закладів від 
коштів, які надходять як плата за навчання студентів-контрактників, що 
негативно позначається на якості підготовки фахівців та, як наслідок, 
конкурентоспроможності закладів вищої освіти.  

З огляду на вище наведені проблеми, ефективний розвиток вищої освіти в 
Україні вимагає вдосконалення механізмів державного фінансування вищих 
навчальних закладів (призначені кошти на фінансування освіти повинні 
виділятись в достатніх обсягах і на стабільній об’єктивній основі) із зміцненням 
реальної автономії університетів, а недостатній обсяг фінансування вищої 
освіти з боку держави зумовлює пошук альтернативних джерел їх 
фінансування. Тому, Україні потрібно звернути увагу на процес фінансування 
вищої освіти зарубіжних країн та використовувати різні методи для 
удосконалення функціонування закладів вищої освіти, та покращення якості 
освіти 

Удосконалення системи фінансування вищої освіти має полягати у 
гармонійному поєднанні існуючих та пошуку і швидкому впровадженні нових 
ефективних методів і механізмів фінансування освітніх процесів.Для 
підвищення ефективності державної політики у галузі фінансування вищої 
освіти необхідно: 

- вкладати кошти у різні фактори виробництва освітніх послуг; 
- фінансування конкретних навчальних закладів; 
- надання фінансової підтримки безпосередньо тим хто навчається – 

кінцевим споживачам освітніх послуг. 
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Дослідивши наявні джерела формування фінансових ресурсів до 
пріоритетних напрямів удосконалення системи фінансування освіти в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності ВНЗнеобхідно віднести [1, c.4]: 

- забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів на видатки 
освітніх послуг з державного та місцевих бюджетів у розмірах, достатніх 
длярозвитку вищих навчальних закладів, враховуючи стан матеріально-
технічноїта лабораторної бази, можливості відтворення потенціалу науково-
педагогічних кадрів та розвитку науки; 

- посилення контролю та здійснення систематичного аналізу цільового 
використання коштів на освіту, забезпечення у вищій школі дієвих механізмів 
громадського контролю за їх витрачанням; 

- удосконалення методів визначення обсягів фінансування освіти та 
розробка нормативів фінансування із врахуванням мінімальних соціальних 
стандартів, які дозволять встановити нижню межу обов’язкового 
фінансовогозабезпечення розвитку освіти; 

- удосконалення механізму фінансування освіти в Україні із врахуванням 
міжнародного досвіду, перехід на багатоканальне фінансування,прийняття 
рішучих заходів щодо збільшення та диверсифікації джерел фінансування 
вищої освіти та оптимізації їхньої структури; 

- створення умов для використання інтелектуальної праці, підвищення її 
престижності та попиту на неї, приведення обсягів підготовки фахівців з 
вищою освітою до потреб сучасного ринку праці; 

- удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення 
освітнього процесу, створення умов для проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень у ВНЗ, які виступатимуть додатковим джерелом 
фінансування вищої освіти та сприятимуть підвищенню рівня 
конкурентоспроможності національних ВНЗ; 

- розвиток системи освітнього кредитування, що сприятиме: підвищенню 
зацікавленості громадян у використанні кредитних ресурсів дляоплати освітніх 
послуг; забезпеченню доступності освітнього кредиту для широких верств 
населення; стимулюванню платоспроможного попиту на ринку освітніх послуг; 
збільшенню обсягу фінансових ресурсів у закладах вищої освіти; залученню 
фінансових ресурсів у сферу довгострокового освітнього кредитування; 
створення нової моделі економічної діяльності вищих навчальних закладів, яка 
базується на солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян. 

На сьогодні фінансове забезпечення вищої освіти в Україні не відповідає 
сучасним вимогам часу та є незбалансованим. Незважаючи на ринкову 
трансформацію економіки держави, що значною мірою посприяла 
диверсифікації джерел фінансування вищої освіти, особливо в частині 
поєднання асигнувань з державного та місцевих бюджетів із приватними 
фінансовими ресурсами, за останні роки спостерігається зростання фінансового 
забезпечення вищих навчальних закладів державним сектором, поряд із 
скороченням частки домогосподарств, підприємств та організацій. Що 
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поглиблює негативні тенденції у фінансуванні вищої освіти та збільшує 
навантаження на державний бюджет. 

Таким чином, пріоритетним напрямком має стати  диверсифікація джерел 
фінансового забезпеченнявищих навчальних закладів, ефективне нарощування 
фінансових ресурсів та реформування механізму управління освітою, що дасть 
змогу забезпечити рівний доступ населення до освітніх послуг впродовж усього 
життя,посилення контролю заефективним розподілом фінансових ресурсів, 
формування доходної фінансової бази освітньої галузі, здійснення системного 
аналізу цільового використання коштів та підвищення життєвого рівня 
населення, що такожсприятимезменшенню бюджетного навантаження та 
посилюватиме інвестиційну складову фінансування вищої освіти. 
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МОНІТОРИНГ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ТА ЇХ РОЛЬ У 

ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ  
 
Досліджено зміни у системі місцевого оподаткування в контексті проведення 
податкової реформи в Україні, виявлено недоліків нововведень, пошук 
можливих напрямів оптимізації податкового законодавства. Доведено, що 
система місцевого оподаткування повинна бути побудована таким чином щоб 
надходження від місцевих податків і зборів покривали основні витрати 
територіальної громади пов’язані з її функціонуванням. 
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки 
місцевих бюджетів, податкові надходження, податок на доходи фізичних осіб, 
єдиний податок. 

Постановка проблеми. Ефективна та дієва система місцевого 
самоврядування є важливим елементом функціонування демократичної 
держави. Для забезпечення виконання своїх функцій, створення належного 
життєвого середовища для населення громади органи місцевого 
самоврядування повинні мати у своєму розпорядженні достатні фінансові 
ресурси, основу яких складають кошти відповідних бюджетів. Одним із 
важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є місцеві 
податки і збори. Статтею 143 Конституції України визначено, що органи 
місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки та збори. В Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що місцеві 
бюджети мають бути достатніми щодо здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих їм законом повноважень для забезпечення мешканців 
відповідних громад якісними публічними послугами. Підвищення ролі 
місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у власних доходах місцевих 
бюджетів є одним із головних завдань фінансово-бюджетної політики держави. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми теорії та 
практики податкових надходжень, а також їх структура були розглянуті у 
наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних. Питання управління 
доходами бюджетів перебувають у центрі уваги багатьох дослідників галузі 
державних фінансів, таких як О. Близнюк, А. Буряченко, М. Гапонюк, Л. 
Лачкова, І. Луніна, В. Опарін, В. Оспіщев, К. Павлюк, Ю. Сибірянська,  А.  
Славкова,  В.  Федосов,  В.  Яцюта.  Питання  збільшення  податкових  
надходжень  до бюджетів  розглянуто  у  наукових  працях  О.  Василика,  Л. 
Горбач,  В.  Зубенка,  М.  Карліна,  Л.  Новосад, К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, А. 
Рудик, І. Самчинської та ін. 

Формування цілей статті. Метою статті є аналіз та оцінка надходжень 
до місцевих бюджетів України, їх вплив на дохідну частину. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішою ланкою 
місцевих фінансів, як системоутворюючої складової фінансової системи 
держави є місцеві бюджети.  Адже саме через місцеві бюджети держава 
активно проводить соціальну політику. Податкові повноваження надають 
можливості місцевій владі наповнювати місцеві бюджети, стимулювати 
підприємницьку активність жителів та юридичних осіб своєї адміністративно-
територіальної одиниці, сприяти розвитку місцевого господарства, 
ефективному використанню природних ресурсів місцевого значення тощо [1]. 

Статтею 10 Податкового кодексу України встановлено перелік місцевих 
податків та зборів, виходячи з якого, кожна сільська, селищна чи міська рада 
приймає рішення щодо встановлення на своїй території тих чи інших місцевих 
податків та зборів. До місцевих податків належать: податок на майно (який 
складається із плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінного від 
земельної ділянки, транспортного податку); єдиний податок.  

До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних 
засобів; туристичний збір. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний 
податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за 
землю). Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом, 
вирішують питання відповідно до вимог, визначених Кодексом щодо 
встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування 
транспортних засобів, туристичного збору.  

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим 
кодексом, в Україні забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів до 
бюджетів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України. 

Бюджетним кодексом України визначено, що доходи бюджету – це 
податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством України. Розглянемо структуру 
доходів місцевих бюджетів України протягом 2015-2019 рр (не включаючи 
міжбюджетні трансферти). 

Таблиця 1 – Динаміка та структура доходів місцевого бюджету 
України за 2015−2019 рр.(%) 

Назва 

2015 2016 2017 2018 2019 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 

Податкові 
надходження 98218 81,5 146902 86,1 201005 87,6 229815 87,6 265710 90,1 

Неподаткові 
надходження 20148 16,7 21757 12,7 25969 11,3 29129 11,1 24515 8,3 

Інше 2114 0,8 1986 1,2 2517 1,1 3308 1,3 4742 1,6 

Всього 120480 100 170645 100 229491 100 262251 100 294967 100 
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З аналізу, наведеного в таблиці, видно, що податкові надходження у 
структурі доходів місцевих бюджетів України становлять вагому частку з-
поміж інших доходів місцевих бюджетів. Так, у 2015 році частка податкових 
надходжень до місцевих бюджетів України становила 81,5% або ж 98218 млн. 
грн. В наступному 2016 році частка податкових надходжень збільшилась на 
4,6% і складала 146902 млн. грн. У 2017 році частка податкових надходжень 
становила 87,6%, а їх сума складала 201005 млн. грн., що на 54103 млн. грн. 
більше ніж у попередньому році. У 2018 році частка податкових надходжень до 
місцевих бюджетів України також становила 87,6% або ж 229815 млн. грн. У 
2019 році частка податкових надходжень становила 90,1%, а їх сума складала 
265710 млн. грн., що на 35895 млн. грн. більше ніж у попередньому році. 

Проведений аналіз звітних даних Державної казначейської служби 
України показав, що протягом 2015-2019 років податкові надходження і збори 
до місцевих бюджетів України постійно зростали. (рис. 1.) 

Реформа територіальної організації влади, яка сьогодні втілюється в 
Україні, має на меті побудову нової моделі управління суспільством на основі 
створення фінансово самодостатніх громад. Починаючи з 2014 року Урядові 
ініціативи в цьому напрямку дали змогу відчутно покращити фінансову 
спроможність місцевих бюджетів. Наприклад, одним із підтвердженням цього є 
зростання частки власних доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
України з 17% у 2015 році до 22% за підсумками 2017 року. 

Враховуючи внесені зміни до податкового та бюджетного законодавства, 
зацікавленість та безпосередній вплив органів місцевого самоврядування на 
запровадження та мобілізацію надходжень від місцевих податків і зборів, 
можна чітко прослідкувати динаміку зростання їх питомої ваги в доходах 
місцевих бюджетів України (без трансфертів). 

 
Рисунок 1 – Динаміка надходжень місцевих податків і зборів до 

місцевих бюджетів України протягом 2015-2019років 
 

 Зважаючи на покращання стану мобілізації надходжень та зміну 
структури місцевих податків і зборів їх частка у доходах місцевих бюджетів 
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значно зросла впродовж останніх років. Якщо протягом 2007-2010 роках їх 
частка складала лише 1,1%-1,4%, то починаючи з 2011 року і до 2014 року вона 
зросла до 8,8%, а в 2017 році вже становила – 24,7%. Найбільшу питому вагу у 
структурі місцевих податків і зборів займають надходження від плати за землю 
(50%) та єдиного податку (понад 44%). 

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають 
надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 138,1 млрд грн або 
59% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з 2017 роком 
надходження ПДФО в цілому по Україні зросли на 27,5 млрд. грн. або на 25%. 

 
Рисунок 2 – Динаміка частки місцевих податків та зборів у власних 

доходах місцевих бюджетів в Україні протягом 2015-2019 рр. (загальний 
фонд), % 

У структурі доходів загального фонду 26,1% складає частка місцевих 
податків і зборів, яких у 2018 року надійшло 60,9 млрд грн. По усіх місцевих 
бюджетах України приріст місцевих податків і зборів відносно 2017 року 
складає 16,1%, по бюджетах міст обласного значення – 12,6%. По бюджетах 
усіх 665 ОТГ надходження місцевих податків і зборів зросли на 19,4%, що на 
3,3% перевищує середній показник приросту по місцевих бюджетах України. 

Місцеві податки та збори є одним із дієвих механізмів формування 
ресурсного потенціалу органів місцевого самоврядування та джерелом 
соціального та економічного розвитку територій громад.  

Податкові надходження забезпечують близько 80% загальної суми 
власних доходів місцевих бюджетів. Тому розглянемо більш детально 
структуру податкових надходжень до місцевих бюджетів України (табл. 2). 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що податок на доходи фізичних осіб 
займає найбільшу частку податкових надходжень до місцевих бюджетів 
України. Найвищий показник ПДФО був у 2019, та складав 165505 млн. грн., 
що на 27345 млн. грн. вище на попередній рік. З кожним роком податок на 
доходи фізичних осіб має тенденцію до зростання (див. рисунок 3). Це 
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зумовлено тим, що покращується робота контролюючих органів за сплатою 
податків, та зросла кількість платників податків. 

Таблиця 2 – Структура податкових надходжень до місцевих бюджетів 
України за 2015−2019 рр.(%) 

Назва 

2015 2016 2017 2018 2019 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 
Сума 
(млн. 
грн.) 

% 

Податок на 
доходи 

фізичних осіб 
54921 56,2 78971 55,9 110653 59,6 138159 60,8 165504 61,7 

Акцизний 
податок 7685 7,9 11628 8,2 13156 7,2 13797 6,1 13718 5,1 

Податок на 
прибуток 

підприємств 
4277 4,4 5879 4,2 6485 3,5 9300 4,1 10230 3,8 

Місцеві 
податки і 

збори 
27041 27,7 42261 29,9 52587 28,4 61026 26,9 73575 27,4 

Рентна плата 
та плата за 

використання 
інших 

природних 
ресурсів 

2019 3,8 2516 1,8 2471 1,3 4821 2,1 5277 2 

Всього  97677 100 141257 100 185717 100 227103 100 268307 100 

 
Оскільки запровадження місцевих податків і зборів та встановлення 

розміру їх ставок (в межах повноважень, визначених Податковим кодексом) 
належить виключно до компетенції органів місцевого самоврядування, вони 
мають реальні можливості впливати на обсяги надходжень зазначених платежів 
до відповідних бюджетів. Відповідно, формування значної частини власних 
доходів місцевих бюджетів знаходиться у прямій залежності від того, наскільки 
ефективно органи місцевого самоврядування зможуть організувати весь 
комплекс робіт по запровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів [2].  

Підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у 
власних доходах місцевих бюджетів є одним із пріоритетних завдань для 
органів місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, сприятиме посиленню 
фінансової стійкості та самостійності місцевих бюджетів, ефективності 
використання наявного фіскального потенціалу відповідних територій і, як 
наслідок, покращання рівня та якості послуг, що надаються жителям громад. 

Посилення ролі податкових надходжень можливе за таких умов:  
- формування податкової культури населення, у тому числі платників 

податків;  
- інформування платників податків щодо податкового законодавства;  
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- роз’яснення  щодо  порядку  застосування  податкового  законодавства  
та  організація  навчання платників податків;  

- підвищення  ролі  органів  місцевого  самоврядування  та  податкової  
служби  в  легалізації  доходів підприємців;  

- удосконалення  практики  справляння  податку  на  нерухомість,  який  є  
потенційним  джерелом диверсифікації доходів місцевих бюджетів в Україні;  

- збільшення впливу органів місцевого самоврядування на наповнення 
місцевих бюджетів шляхом розширення їхніх прав стосовно місцевого 
оподаткування;  

- розвиток інституту місцевих податків і зборів, який відображатиме 
спрямування політики органів місцевого  самоврядування  в  галузі  зайнятості,  
соціального  захисту  населення,  охорони  навколишнього природного 
середовища. 

Висновки. Одним з найважливіших формуючих факторів доходів 
місцевого бюджету є податки. Підвищення ролі податків і збільшення частини 
доходу за їх рахунок є головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, 
розширення їх фінансової автономії. А ефективне використання доходів 
місцевих бюджетів в свою чергу є важливим інструментом зміцнення всієї 
фінансової та економічної системи України. Місцеві бюджети відіграють 
значну роль у забезпеченні функціонування житлово-комунального 
господарства, закладів культури та спорту, засобів масової інформації, 
транспорту, дорожнього господарства тощо. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
 
У статті досліджено, що фінансова стійкість банку формується під впливом 
різних чинників, тому виходячи із факторів впливу визначено шляхи підвищення 
рівня фінансової стійкості банку. Розглянуто  методи управління відсотковим 
ризиком. Визначено напрямки зміцнення фінансової стійкості банку та методи 
мінімізації ризиків, що загрожують фінансовій стійкості банку. Обґрунтовано 
комплекс заходів, що варто застосувати з метою покращення фінансової 
стійкості банків. 
Ключовi слова: банк, банківська система, ресурсна база, поточна фінансова 
стійкість, фінансова стійкість. 

Постaновкa пpоблеми. На сучасному eтапі, в умовах трансформації 
eкономіки, сeрeд основних проблeм України, що потрeбують вирішeння, 
важливe місцe посідає завдання формування eфeктивної систeми управління 
банківськими ризиками. На eтапі рeального пeрeходу України до ринкової 
eкономіки проблeми банківського сeктору стають особливо актуальними, так як 
комeрційні банки є головною ланкою у фінансово-крeдитній систeмі країни. 
Прагнeння максимізації прибутку, росту капіталізації бізнeсу призводить до 
провeдeння банківських опeрацій, які приносять в ряді випадків замість 
очікуваних доходів значні втрати, а іноді і банкрутство. Кризові явища в 
eкономіці України та світу також бeзпосeрeдньо впливають на збільшeння 
чутливості банків до ризиків. 

Проблема зміцнення фінансової стійкості комерційних банків є досить 
складною та до кінця не розв’язаною, котра лише загострюється внаслідок 
підвищення конкурентоспроможності на фінансовому ринку, випадків 
банкрутства банків, високо ризикового характеру банківської діяльності. 

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Дослідженню основних 
теоретичних та практичних аспектів фінансової стійкості комерційних банків 
присвятили такі вітчизняні науковці: Вербенська В.М., Довгань Ж.М. , Зінченко 
В. О., Коваленко В.В., Міщенко В.В. та багато інших. 

Фоpмулювaння цiлей стaттi. Метою статті є дослідження основних 
етапів підвищення фінансової стійкості комерційних банків. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Методи управління 
фінансовою стійкістю банку мають забезпечити такі умови функціонування 
банку, за яких його взаємодія з довколишніми середовищем не суперечила б 
його специфіці як особливого грошово-кредитного інституту та його ролі в 
суспільному розвитку. 

Під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які здійснюють 
вплив на фінансову стійкість банку не лише перед керівництвом банків, а й 
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перед науковцями постає необхідність розробити шляхи підвищення фінансової 
стійкості банку [2]. 

Зважаючи на те, що фінансова стійкість банку формується під впливом 
різних чинників, тому вважаємо за доцільне з метою підвищення рівня 
фінансової стійкості банку: 

− визначити основні шляхи вдосконалення методів управління власним 
капіталом, що сприятиме підвищенню рівня капіталізації банку (оскільки 
власний капітал має пріоритетне значення в забезпеченні стабільного розвитку 
та стійкого фінансового стану банку); 

− мінімізувати відсотковий ризик шляхом застосування різних методів. 
Важливим внутрішнім чинником підвищення рівня банківського капіталу 

виступає генерування чистого прибутку [4], розмір якої залежить від 
інвестиційної та дивідендної політики банку. Інструментом управління 
капіталом у випадку капіталізації банку шляхом реінвестування прибутку 
виступає внутрішня ставка генерування капіталу (g), яка приблизно дорівнює 
добутку значення ROE (рентабельність капіталу) банку та його коефіцієнта 
утримання прибутку (RR): 

𝑔𝑔 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑅𝑅𝑅𝑅)/(1− 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑅𝑅𝑅𝑅) 
З метою підвищення рівня капіталізації комерційні банки повинні 

збільшувати обсяги власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел: емісія 
боргових зобов'язань, емісія акцій, оренда нерухомості та продаж активів. При 
чому наростити банківський капітал можна і за рахунок розроблення планів 
купівлі акцій службовцями банку та створення планів реінвестування 
дивідендів. 

Мінімізація відсоткових ризиків з метою оптимізації управління активами 
та зобов’язаннями й підвищення їх якості повинна відбуватися за рахунок 
забезпечення ризик-менеджменту та сек’юритизації. Управління відсотковим 
ризиком здійснюється за одним з таких методів:  

1) узгодження термінів розміщення активів і залучення пасивів 
(незбалансований, збалансований за термінами);  

2)  геп-метод (визначається стратегія фіксації спреду); 
3)  імітаційне моделювання; метод дюрації (стратегія імунізації балансу чи 

управління дюрацією);  
4) хеджування;  
5) сек’юритизація (позбавлення ризикових активів шляхом їх продажу) [5]. 
Рівень фінансової стійкості банку значним чином залежить від того 

наскільки ефективно здійснюється управління усіма складовими, які на нього 
впливають.. В зв'язку з вищезазначеним, як один з напрямів підвищення рівня 
фінансової стійкості банку можна виділити підвищення якості фінансового 
менеджменту банку, зокрема комітету управління активами й пасивами та 
Казначейства банку, оскільки вони виступають основними підрозділами банку, 
на котрі покладається завдання забезпечення фінансової стійкості. 

Виходячи з вищезазначеного, можна виділити чотири основних напрямки 
зміцнення фінансової стійкості банків (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Напрямки зміцнення фінансової стійкості банку 

 
Отже, віднесення методів управління ризиками до основних напрямків 

зміцнення фінансової стійкості банків пов’язано з тим, що ефективність роботи 
ризик-менеджменту позначається на рівні фінансової стійкості банку. Здатність 
банку регулювати ризики, усувати їх негативний вплив позитивно 
відображається на чинниках фінансової стійкості, в іншому випадку – 
виникають передумови дестабілізації фінансової стійкості банку. Тобто, 
невчасна ідентифікація та усунення кожного ризику призводить до негативних 
зрушень: 

− кредитний ризик може спричинити зниження якості активів та 
підвищення ймовірності втрат; 

− операційний ризик – призводить недоотримання прибутків; 
− відсотковий та валютний ризики – знижують якість активів та 

зобов'язань банку, спричиняють втрату капіталу та низьку прибутковість; 
− ринковий ризик та ризик ліквідності спричиняє виникнення проблем з 

виконанням власних зобов'язань [4]. 
В зв'язку з цим, загострюється увага менеджменту банку на вчасній 

ідентифікації ризиків та якісній оцінці їх розміру, що дає можливість 
попередити негативні наслідки для банку. Мінімізація ризиків, в основному, 
відбувається за рахунок таких методів (табл. 1). Незважаючи на вищезазначене, 
банк має зорієнтуватися не лише на зниження ризиків, а й на оптимізацію 
підтримки оптимального співвідношення між ризиком і доходом, що позитивно 
відобразиться на загальному рівні його фінансової стійкості. 

З метою ефективного управління ризиками комерційним банкам 
необхідно: сформувати оптимальну організаційну структуру, яка б охоплювала 
управління ризиками на всіх етапах банківської діяльності; сформувати 
інформаційну базу даних, необхідну для оцінки ризиків; забезпечити 
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функціонування єдиного відділу ризик-менеджменту і його повної 
незалежності від підрозділів банку 

Таблиця 1 – Методи мінімізації ризиків, що загрожують фінансовій 
стійкості банку 
Метод Вплив на фінансову стійкість банку 
Диверсифікація розподіл коштів між різними активами, що дає змогу зменшити обсяг 

сукупного ризику, але при цьому збільшується кількість видів ризику, 
які необхідно контролювати 

Резервування формування резервного фонду на покриття непередбачених втрат за 
потенційно-ризиковими банківськими операціями (дає змогу уникнути 
негативного впливу на капітал банку, захищаючи акціонерів та клієнтів, 
в той же час підвищує рівень фінансової стійкості банку) 

Страхування укладання договору між страховиком та страхувальником з метою 
захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання 
страхових подій, визначених договором страхування або чинним 
законодавством (досить широко використовується в управлінні 
кредитним ризиком – страхування майна, прийнятого у заставу, та 
страхування життя позичальника) 

Лімітування обмеження за видами операцій, за структурою портфеля (величина 
«кредитної позиції» стосовно окремих контрагентів, частка контрагентів 
в структурі балансу банку з метою уникнення концентрації ризиків) 

Хеджування сукупність дій та засобів, які спрямовуються на усунення ризиків або їх 
утримання на прийнятному рівні для отримання прибутку 

 
Окрім вищезазначених заходів необхідно з метою зміцнення фінансової 

стійкості банку необхідно (табл. 2). 
 
Таблиця 2 – Комплекс заходів, що варто застосувати з метою 

покращення фінансової стійкості банків 
Сфера 

застосування 
Комплекс заходів 

Органи 
державної 
влади 

створити механізм нагляду за здійсненням угод сек’юритизації та оцінки 
ризиків, які приймаються банком, а також внести зміни до законодавства; 
з метою підвищення рівня капіталізації банку розширити перелік 
гібридних інструментів для залучення капіталу, які застосовуються у 
міжнародній практиці 

НБУ сприяти впровадженню сучасних методів управління ризиками, шляхом 
формування незалежної методологічної та нормативної бази, а також 
продовжувати роботу щодо підвищення рівня та поліпшення якості 
капіталізації банків 

Комерційні 
банкам 

активізувати діяльність щодо підвищення якості та рівня капіталізації 
капіталу; впроваджувати та вдосконалювати методи управління 
інструментами фінансової стійкості, з врахуванням не лише національних 
особливостей розвитку банківського сектору й фінансового ринку, а й 
досягнень світової банківської практики 
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Здійснення вищезазначених дій у сукупності органами державної влади, 
НБУ та комерційними банками сприятиме підвищенню рівня фінансової 
стійкості як кожного банку окремо, так і банківської системи України загалом. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що основними 
напрямками зміцнення фінансової стійкості банків є наступні: підвищення 
рівня їх капіталізації; створення довготермінової ресурсної бази для 
обслуговування потреб реального сектору; забезпечення виваженості 
оперативних дій структурними підрозділами банку; розроблення та 
вдосконалення методів управління ризиками. Для того,щоб досягти фінансової 
стійкості комерційних банків потрібно притримуватись цих основних напрямів.  

Дослідження оцінки фінансової стійкості банків є як позитивними, так і 
негативними. В цілому, на даний момент часу банківська система відповідає 
всім вимогам та тенденція всіх показників є позитивною для банківської 
системи України, проте розраховані показники за поточний рік мають гірші 
значення ніж аналогічні за минулий період, що дозволяє зробити висновок, про 
погіршення фінансової стійкості банківської системи України [6].  

Підсумовуючи викладене, можна сказати  що, незважаючи на динамічний 
розвиток банківської системи, рівень її інвестиційної активності, 
рентабельності та капіталізації залишається низьким. У цих умовах важливим 
завданням державного регулювання та управління банківською діяльністю є 
підвищення стійкості та надійності функціонування банківської системи 
шляхом забезпечення достатньої капіталізації. Вирішення проблеми стійкості, 
адекватності та достатності власного капіталу банків може бути досягнуто за 
рахунок наступних кардинальних змін загальноекономічних факторів:    

1. легалізації капіталу;  
2.суттєвої зміни рівня корпоративного управління;  
3.створення привабливих податкових та фінансових умов для інвестицій у 

банківський сектор економіки; 
4.зниження рівня діючих в Україні ризиків;  
5.підвищення загального рейтингу України.  
Для цього необхідно на нормативному та законодавчому рівні врегулювати 

вимоги до капіталізації банківських установ; внутрішніх резервів банківської 
системи (створення банківських об’єднань, груп, консорціумного 
кредитування); нарощування прибутку банків; зменшення витрат вітчизняних 
комерційних банків; випуску фінансових інструментів капіталізації банків 
(депозитних сертифікатів, облігацій, єврооблігацій, привілейованих акцій); 
збільшення капіталу державних банків або їх корпоратизації; створення 
ресурсної бази для нарощування інвестицій у фінансові інструменти 
банківської системи; збалансованості та стабільності дивідендної політики; 
злиття та поглинання.  

Таким чином, запропоновані напрями підвищення стійкості тісно 
переплітаються між собою. Так, удосконалення та стабілізація законодавчої 
бази безпосередньо вплине на капіталізацію банківської систем України, а 
також сприятиме підвищенню конкурентоздатності вітчизняних банківських 
установ порівняно з іноземними. 
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У статті проведено аналіз доходів бюджетів України. На основі проведених 
розрахунків доведено, що ПДФО є загальнодержавним податком і, як показує 
практика, основним елементом фінансової бази органів місцевого 
самоврядування, а також виступає регулюючим інструментом трансфертної 
політики в Україні. 
Ключові слова: бюджет, доходи, податкові надходження, ПДФО, місцевий 
бюджет. 

Постановка проблеми. Питання співвідношення ступеня децентралізації 
місцевих бюджетів достатньо складне i має реалізовуватися на підставі ієрархії 
пріоритетів національного розвитку, які досить розмиті в нашій країні. 

Одним із бюджетоутворюючих податків на рівні муніципалітетів є 
податок з доходів фізичних осіб. Проте нині порядок його функціонування 
зумовлює наявність низки проблем, викликаних зміною підходів до 
формування механізму оподаткування доходів громадян. 

Ціллю статті є дослідження механізму формування доходів бюджетів та 
визначення ролі ПДФО у їх структурі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо розвитку та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2121-14
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зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування досліджували такі 
вітчизняні вчені: Ю. Барський, Т. Безверхнюк, О. Василик, Г. Возняк, 
З. Герасимчук, І. Гнидюк, С. Дорогунцов, Я. Жаліло, В. Зайчикова, І.Камінська, 
М. Кужелєв, І. Луніна, Л. Макаренко, В. Мельник, В. Опарін, Ю. Остріщенко, 
В. Пилипів, В. Поліщук, С. Слухай, О. Сунцова, Л. Тарангул, І. Чугунов та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Доходи державного бюджету – 
це частина грошових ресурсів, які централізуються державою до 
загальнодержавного фонду для виконання та реалізації своїх функцій. 

Формування доходів здійснюється за рахунок: 
1) внутрішніх джерел  -  виробленого в країні національного доходу; 
2) зовнішніх джерел - надходжень від міжнародного перерозподілу 

фінансових ресурсів. 
Якщо цих доходів для покриття своїх витрат державі не вистачає, вона 

використовує національне багатство, а саме: доходи від приватизації державної 
власності; від продажу золотовалютного резерву та інших цінностей, які 
знаходяться в розпорядженні суспільства на певний період часу. 

Доходи державного бюджету можна класифікувати відповідно до методів 
їх формування таким чином (рис. 1.): 

 
Рисунок 1 – Класифікація методів формування доходів державного 

бюджету 

Відносно до бюджетного устрою доходи зведеного бюджету 
розподіляються таким чином (рис 2) [4]. 

До складу доходів Державного бюджету України згідно зі статтею 29 
Бюджетного кодексу включаються: 

• доходи, що отримуються у вигляді податків, зборів і обов'язкових 
платежів відповідно до законодавства і надходять до Державного бюджету; 

• доходи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, 
які утримуються за рахунок Державного бюджету України; та від інших 
визначених законодавством джерел; 

• гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 
• міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. 
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Рисунок 2 – Розподіл доходів зведеного бюджету 

Джерело: складено автором на основі [4] 
Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами, визначений у 

статтях 64-69 Бюджетного кодексу, який запропонував новий підхід до 
формування доходної частини місцевого бюджету. Доходи місцевих бюджетів 
розподілено на два кошика: на доходи, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів і ті, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів [4]. Виконання дохідної частини державного та 
зведеного бюджету за 2015 – 2019 роки (рис. 3) [10]. 

 
Рисунок 3 – Динаміка доходів зведеного та державного бюджету за 

2015 - 2019 рр. млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі даних [10] 
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Як показано на діаграмі, надходження до державного бюджету протягом 
2015 – 2019 років мали тенденцію до зростання. Великий стрибок надходжень 
до державного бюджету спостерігається у 2017 році, коли почало відбуватися 
поступове врегулювання рівня інфляції. Це було пов’язано із зменшенням 
впливу інфляції на ціни, та зростанням мінімальних заробітної плати та 
прожиткового мінімуму.  

Теж саме можна стверджувати і про надходження до зведеного бюджету. 
У 2017 році цей показник порівняно з 2016 роком збільшився на більшу суму, 
ніж по інших роках. Вона склала різницю в сумі 234 039,8 млн. грн., а по 
державному бюджету цей показник склав 176 990,2 млн. грн. У 2018 році 
відбулося зростання відносно 2017 року на 167 489,8 млн. грн. і 134 843,3 млн. 
грн; у 2019 році відносно 2018 року відповідно на 105 501,7 млн. грн і 70 170,6 
млн. грн.  Або у відсотковому відношенні 2019 рік з 2018 роком надходження 
до зведеного та державного бюджетів були більші відповідно на  8,91 % та  
7,56 %. 

 

Рисунок 4 – Питома вага надходжень до державного бюджету у 2015- 
2019 рр. (у %) 

Джерело: складено автором на основі даних [10] 

 
Основним джерелом, який забезпечує мобілізацію доходів Зведеного 

бюджету України, протягом аналізованого періоду за 2015 – 2019 роки є 
податкові надходження, які в свою чергу включать загальнодержавні та місцеві 
податки і збори та склали у 2015 – 40 9417,5 млн. грн., у 2016, 2017, 2018 та 
2019 відповідно ці показники – 503 879,4 млн. грн, 627 153,7 млн. грн., 
753 815,6 млн. грн., 799 776,0 млн. грн. (рис. 4) [10].  
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Рисунок 5 – Динаміка фактичних надходжень ПДФО до державного 

бюджету за 2015-2019 рр. у млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі [10]  
Найменшу частку займали інші надходження, а точніше, доходи від 

операцій з капіталом, кошти від закордонних країн і міжнародних організацій, 
цільові фонди та офіційні трансферти. Вони в свою чергу мали такі показники 
за період 2015 – 2019 роки відповідно – 5 270,7 млн. грн., 8 760,2 млн. грн., 
37 709,1 млн. грн., 9 616,1 млн. грн., 11 818,7 млн. грн.. 

У структурі доходів також значну частину займають неподаткові 
надходження до бюджету. Вони склали за проаналізований період відповідно – 
2015 рік – 120 006,5 млн. грн., 2016 рік – 103 635,2 млн. грн., 2017 рік – 
128 402,3 млн. грн., 2018 рік – 164 676,5 млн. грн., 2019 рік – 186 684,2 млн. грн. 

Протягом 2015 – 2019 років фактичне надходження податку на доходи 
фізичних осіб виконано в повному обсязі відносно до планових показників, 
окрім 2017 року, в якому можемо спостерігати недовиконання планових 
надходжень у розмірі 2,8 % (рис 5) [10]. Відповідно у 2015 році план 
перевиконаний на 5,8 %, у 2016 році – 6,6 %, у 2018 році – 0,7 %, у 2019 році – 
3,6 %. (рис. 5). 

На підставі рис. 5 та рис. 6 бачимо, що фактичні надходження податку на 
доходи фізичних осіб протягом 2015 – 2016 років, зростали, а у 2017 році вони 
знизились, що могло спричинити реформування податкової системи, а також 
несприятливу економічну ситуацію в країні на той час. Протягом 2018 – 2019 
років знову спостерігається тенденція з перевиконання планових показників. 

В ринкових умовах господарювання податкові надходження до 
державного та місцевих бюджетів є необхідною умовою виконання органами 
влади своїх функцій та основною структуроутворюючою компонентою 
дохідної частини бюджетів [7]. Їх перелік затверджується за бюджетами різних 
рівнів положеннями Бюджетного кодексу [1]. 
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Рисунок 6 – Рівень виконання фактичних показників до планових 
протягом 2015-2019 рр., у % 

Джерело: складено автором на основі [4] 
 
Згідно із Бюджетним кодексом України ПДФО розподіляється між 

бюджетами так, як зазначено в табл. 1 [1]. Для того, щоб оцінити фіскальну 
роль податку на доходи фізичних осіб для бюджету України доцільно спочатку 
визначити порядок його розподілу між державним та місцевим бюджетами на 
сьогоднішній день.  Проаналізуємо структуру податкових надходжень 
Зведеного бюджету України у 2015 – поч. 2020 рр.у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Структура податкових надходжень Зведеного бюджету 
Вид податку Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 На 1.03.2020 
Податкові надходження до ЗБУ (у %), з них: 77,85 83,14 81,45 83,29 82,98 90,09 

Податок на доходи фізичних осіб 15,33 17,73 18,26 19,41 21,36 25,88 
Податок на прибуток підприємства 5,99 7,69 7,22 8,97 9,1 6,09 

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 

6,43 5,95 5,03 4,23 4,03 3,31 

Внутрішні податки на товари та послуги, з них: 38,23 43,09 42,82 42,82 39,99 42,64 
ПДВ 27,37 30,09 30,88 31,62 29,36 32,29 

Акцизний податок 9,68 11,51 11,36 10,71 10,14 9,63 
Місцеві податки та збори 4,15 5,40 5,24 5,15 5,70 8,71 

у т. ч. єдиний податок 1,68 2,19 2,37 2,50 2,73 5,12 
Інші податки та збори 0,10 0,64 0,46 2,71 2,8 3,45 

Джерело: складено автором на основі [3] 
 
Загалом податки відіграють важливу фіскальну роль, та є стабільним 

джерелом наповнення бюджету, так як їх частка протягом останніх 5 років не  
опускалася нижче 77% загального розміру надходжень Зведеного бюджету 
(табл. 1.). З таблиці 1 видно, що ПДФО займає друге місце, після ПДВ, щодо 
наповнення бюджету серед податків, а в системі прямого оподаткування – 
перше. Причому відсоткова динаміка є позитивною, відбувалося лише 
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збільшення частки ПДФО у загальній структурі податкових надходжень, на 
відміну від ПДВ (в якому відбувся спад в 2019 році) та податку на прибуток 
підприємств (зменшення в 2017 році), частка якого у загальній структурі 
станом на 1 березня поточного року зменшується. У 2015 році частка ПДФО 
становила 15,3 %, тоді як у 2019 році вже 21,36 %, що свідчить про суттєвий 
фіскальний потенціал податку на доходи фізичних осіб. 

Зростання надходжень по податку на доходи фізичних осіб свідчить про 
зростання номінальних доходів населення, якщо ж проаналізувати частку 
ПДФО у ВВП (табл. 2), то також прослідковується позитивна, зростаюча 
динаміка, що може свідчити про процеси детінізації економіки в частині 
оподаткування доходів фізичних осіб. [2] Окрім того зростання відсотку ПДФО 
у ВВП характеризує його стабільним джерелом поповнення дохідної частини 
бюджету. Важливими для аналізу є показники податкового навантаження. Дані 
свідчать, що податкове навантаження на одного працівника зростає майже 
такими ж темпами, як навантаження на одну людину. 

Таблиця 2 – Характеристика податку на доходи фізичних осіб як 
фіскального показника 
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Податок на доходи фізичних осіб, млн. грн 45 062 59 810 75 033 91 124 106 155 
ПДФО на одну людину, грн 1 052 1 402 1 766 2 156 2 534 
ПДФО на одного працюючого, грн 2 740 3 675 4 644 5 553 6 488 
ПДФО у % до ВВП 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 

Джерело: складено автором на основі [3] 
Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб 

зумовлено легалізацією виплати заробітної плати, позитивними тенденціями 
зростання доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення 
мінімальних соціальних гарантій та зростанням заробітної плати загалом [7]. 

 
Рисунок 7 – Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до 

Зведеного бюджету у 2015-2019 рр. (млн. грн.) 
Джерело: складено автором на основі [3] 

99983,2

138781,8

185686,1

229900,6

275458,5

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

2015 2016 2017 2018 2019

Надходження ПДФО (млн.грн) Лінія тренду надходжень ПДФО



134 
 

Дані рисунку 7 свідчать про те, що в цілому динаміка надходжень 
податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету є позитивною та мала 
стійку тенденцію до зростання протягом 2015-2019 років, а саме із 99 983,2 
млн. грн. у 2015 році, до 275 458,5 млн. грн. у 2019 році. 

Можна зробити висновки, що під час розвитку ринкових відносин в 
Україні, податкові надходження набувають особливого значення у формуванні 
дохідної частини Зведеного бюджету.  

Податок на доходи фізичних осіб належить до групи основних 
бюджетоутворюючих податків та за фіскальною значимістю займає першу 
позицію в системі прямого оподаткування в Україні[4]. 

ПДФО є загальнодержавним податком і, як показує практика, основним 
елементом фінансової бази органів місцевого самоврядування, а також виступає 
регулюючим інструментом трансфертної політики в Україні. З огляду на 
актуальність фіскальної децентралізації місцевих бюджетів, в умовах реформи 
виникають питання щодо доцільності застосування механізму розщеплення 
ПДФО між рівнями бюджетної системи. 
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РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ДОХОДАХ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 
У статті проаналізовано реальний стан системи місцевого оподаткування, 
його ролі в Україні. Визначено, що в Україні існує ряд проблем формування 
доходів місцевих бюджетів за допомогою місцевих податків та зборів 
Ключові слова: місцевий податок, бюджет, фінансові ресурси, податкові 
надходження, доходи. 

Постановка проблеми. Сьогодні податки, які формують доходи місцевих 
бюджетів не можуть забезпечити їх видатків, тому більшість місцевих 
бюджетів функціонують за рахунок субвенцій та дотацій, які находять з 
Державного бюджету України і є дотаційними. Це є основною проблемою 
місцевих бюджетів. Проведення реформи децентралізації призвело до 
збільшення сум податків, які адмініструються до місцевих бюджетів. Існує ряд 
проблем у  системі оподаткування, які потребують негайного вирішення для 
покращення фінансової стабільності, соціально-економічного розвитку регіонів 
України. 

Ціллю статті є визначення ролі податкових надходжень у доходах 
місцевих бюджетів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням та оцінкою 
податкових надходжень як складової частини доходів бюджетів займались такі 
вчені: І. Гнидюк [2; 4; 10], В. Дем’янишена, Г. Погріщук, В. Левкович, 
І. Волохова, В. Федосов, С. Юрій, А. Крисоватий, А. Нікітішин [5], В. Тропіна, 
Л. Варениченко, П. Пашко, М. Грідчіна, Л. Тарангул, О. Близнюк, В. 
Андрущенко, О. Жихор, Л. Козоріз, А. Паскалова, П. Пірникоза, Д.  
Серебрянський, Н. Дорош та інші вчені.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Головна роль у забезпеченні 
виконання завдань та функцій органів місцевої влади належить податкам, які 
заадмініструються до місцевих бюджетів. Податкові надходження складають 
найбільшу частину доходів бюджетів, порівняно з іншими надходженнями [10]. 
Для того, щоб зрозуміти, яку частину усіх доходів займають обов'язкові 
платежі, визначити їх структуру, динаміку, загальне значення для місцевих 
бюджетів потрібно детально їх проаналізувати (табл.1).  

З таблиці 1 бачимо, що всього в Україні існує 9139 місцевих бюджетів. 
Найбільшу частину яких складають бюджети сіл ( 76%), а найменшу – обласні 
бюджети (0,3%). Досить значну частину, порівняно з іншими бюджетами, 
займають бюджети ОТГ, яких нараховується в країні 782 (8,5% від загальної 
кількості). 

Деякі із бюджетів мають безпосередній зв'язок із державним бюджетом. 
До них відносяться: обласні бюджети, міст обласного (республіканського) 
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значення, районні та бюджети ОТГ. Інші бюджети такого зв'язку не мають. Із 
усіх тих, які мають зв'язок з ДБУ найбільша кількість бюджетів ОТГ (55,7 %), а 
найменше – обласних (1,7%). 

Таблиця 1 – Структура місцевих бюджетів 

Типи місцевих бюджетів Всього місцевих 
бюджетів 

Мають взаємовідносини 
з державним бюджетом 

обласні бюджети, бюджет АРК 25 24 
бюджети міст республіканського \ обласного 
значення 185 148 

районі бюджети 488 449 
бюджети об'єднаних територіальних громад 782 782 
бюджети районів у містах обласного 
значення 40 0 

бюджети міст районного значення 171 0 
бюджети селищ міського типу 521 0 
бюджети сільрад (сіл) 6927 0 

Разом 9139 1403 
Джерело: [3] 
 
Протягом 2019-2020 років планується зменшення кількості місцевих 

бюджетів, що спричинено укрупненням ОТГ у процесі децентралізації. Таке 
зменшення призводить до збільшення обсягів коштів, які надходитимуть до 
місцевих бюджетів внаслідок розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування[8].  

Для того, щоб зрозуміти як змінились бюджетів, а зокрема і їх податкові 
надходження, проаналізуємо рисунок 1.   

 
Рисунок 1 – Динаміка доходів та податкових надходжень до місцевих 

бюджетів(млрд. грн) 
Джерело: розраховано автором на основі[9] 
 
На рисунку 1 показано, що протягом п'яти досліджуваних років значно 

змінився обсяг доходів місцевих бюджетів. У 2015 році їх сума становила 120,5 
млрд. грн, а у 2019 – 263,5 млрд. грн, що у 2,2 рази більше, ніж у 2015. З 
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кожним роком доходи зростали: у 2016 вони збільшилися у 1,4 рази, порівняно 
з 2015, у 2017 – 1,3 рази, порівняно з 2016 роком, у 2018 – 1,1 рази, порівняно з 
2017, у 2019 – їхня сума була така ж як і у 2018 році. Починаючи з 2017 року 
доходи почали різко збільшуватися, відносно 2015 та 2016 років. Їх сума зросла 
на 82,6 млрд. грн, протягом 2018 та 2019 років ця сума залишалася незмінною.   

Податкові надходження у складі доходів місцевих бюджетів також мали 
тенденцію зростання. У 2015 році вони були найменшими – 98,2 млрд. грн, а у 
2019 – 232, 5 , що у 2,4 рази більше, ніж у 2015. Найбільша сума податків 
надходила до бюджетів протягом п'яти досліджуваних років у 2018 та 2019 
роках. 

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2020 рік визначено у 
сумі близько 323,315 млрд. грн, у тому числі за загальним фондом – близько 
296,116 млрд. грн, за спеціальним фондом – близько 27, 198 млрд. грн. У 2020 
році планується зростання доходів місцевих бюджетів на 56 млрд. грн[2]. 

Обсяг податкових надходжень планується у 2020 у сумі 291, 140 млрд. 
грн, що у 1,3 рази більше, порівняно з 2019 роком. 

Отже, проаналізувавши рисунок 1, бачимо, що все ж при зменшенні 
кількості місцевих бюджетів відбулося збільшення обсягів доходів, зокрема і 
податкових надходжень. У 2019 році їх сума доходів була найбільшою, 
порівняно з іншими досліджуваними роками, тому можна зробити висновок, 
що заходи щодо зменшення загальної кількості бюджетів у процесі 
децентралізації є вдалими і позитивно впливають на надходження місцевих 
бюджетів. 

На рисунку 2 зображено динаміку податкових надходжень, тому можна 
проаналізувати, яку ж частину податки складають у загальній сумі доходів.  

 
Рисунок 2 – Динаміка загальнодержавних та місцевих податків до 

місцевих бюджетів(млрд. грн) 
Джерело: розраховано автором на основі[9]  
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частина податків була у 2019 році, а найменша – у 2018 році. За період з 2015 
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по 2019 рік обсяг податків та зборів коливався від 86% до 88%, проте  їх частка 
у загальній сумі не була меншою 80%. Отже, податкові надходження формують 
більшу половину загальних доходів до бюджетів, а тому відіграють дуже 
важливу роль у їх формуванні.  

Місцеві бюджети формуються за рахунок податкових надходжень, а саме 
загальнодержавних та місцевих податків та зборів. Їх динаміка протягом 2015-
2019 років зображена на рисунку 2.  

Загальнодержавні податки становлять найбільшу частину податкових 
надходжень до місцевих бюджетів ( більше 50%), а місцеві – 28%. Ці дві групи 
обов'язкових надходжень відіграють важливу роль у формуванні дохідної 
частини бюджетів. Загальнодержавних податків набагато більше, ніж місцевих, 
але саме місцеві податки та збори є дуже потрібними органам місцевого 
самоврядування, бо завдяки ним виконуються завдання спрямовані на розвиток 
та покращення регіону чи місцевості [4]. Місцевих податків сплачується значно 
менше, ніж загальнодержавних. Так у 2015 році сума місцевих надходжень до 
бюджетів становила 27,04 млрд. грн, що у 2 рази менше, ніж 
загальнодержавних. Така тенденція спостерігається протягом усіх 
досліджуваних років. Протягом 2015-2019 років як місцеві так і 
загальнодержавні податки майже рівномірно збільшувалися. У 2015 сума 
перших становила 27,04 млрд. грн, а у 2019 – 65,1, що у 2,4 рази більше ніж у 
2015. Різка зміна сум місцевих податків була протягом 2015-2017 років, у 2018-
2019 сума цих надходжень значно не змінилася (зросла на 4,1 млрд.). Порівняно 
з попередніми роками ці зміни не є суттєвими, адже у 2016 сума цих податків і 
зборів збільшилася у 1,5 рази, порівняно з 2015, а у 2017 – у 1, 3 рази, порівняно 
з 2016. Тобто протягом цих п'яти років відбулося різке збільшення місцевих 
податків та зборів. Таке ж збільшення було і у сумах загальнодержавних 
надходжень . У 2015 їх сума дорівнювала 56,6 млрд. грн, а у 2019 вона зросла у 
2,7 рази. У 2020 році планується надходження загальнодержавних податків до 
місцевих бюджетів у сумі 217, 674 млрд. грн, а місцевих – 73,5 млрд. грн. 
Порівняно з 2019 роком, у 2020 відбудеться зростання загальнодержавних 
податків на 65 млрд. грн, а місцевих податків  - на 8,4 млрд. грн. 

Для того, щоб зрозуміти, які саме податки і в яких сумах надходять до 
місцевих бюджетів проаналізуємо таблицю 2. 

Найбільше до бюджетів органів місцевого самоврядування надходить 
податку на доходи фізичних осіб. Протягом 2015-2019 років його сума 
збільшувалася з 48,9 млрд. до 165,5 млрд. грн. Абсолютне відхилення 
становило 116,6 млрд. грн, а відносне – 3,4%. Податок на доходи фізичних осіб 
становить майже 50% загальної суми податкових надходжень. 

Інші податки та збори також є одними з найбільших надходжень, які 
формують місцеві бюджети. Їх сума у 2015 дорівнювала 44,2 млрд. грн, а у 2019 
– 67,3 млрд., що у 1,5 рази більше ніж у 2015. У динаміці надходження інших 
податків немає такої стабільності, як у податку на доходи. У 2015 році він був 
найменшим, з 2016 почалося зростання його суми на 7,3 млрд. грн, у 2017 він 
зріс у 1,3 рази, у 2018 відбулося зменшення інших податків на 1,6 млрд., а у 
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2019 ці податки зменшилися на 0,7 млрд. грн. Інші податки становлять близько 
40% усіх податкових надходжень.  

Таблиця 2 – Динаміка податків, які надходять до місцевих бюджетів 
(млрд. грн) (абсолютне і відносне відхилення) 

Назва доходу 2015 2016 2017 2018 2019 

Абсол
ютне 

відхил
ення 
2019 
до 

2015 

Віднос
не 

відхил
ення 
2019/ 
2015 

Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується платниками 
податку у вигляді заробітної 

плати та грошового забезпечення 

48,9 76,9 108,3 138,2 165,5 116,6 3,4 

Внутрішні податки на товари та 
послуги 7,7 11,6 13,2 13,8 13,7 6 1,7 

Єдиний податок з фізичних осіб 6,7 10,3 15,4 19,9 25,0 18,3 3,7 
Інші податки та збори 44,2 51,5 69,6 68,0 67,3 23,1 1,5 
Джерело:[9] 
 
Сума внутрішніх податків, які надходять до місцевих бюджетів протягом 

п'яти досліджуваних років зростали. У 2015 їх сума становила 7,7, а у 2019 – 
13,7, що на 6 млрд. грн більше ніж у 2015. Відносне відхилення 2019/2015 року 
становило 1,7%.  Для цього податку не було притаманне різке збільшення, адже 
з кожним роком його суми зростали поступово. З 2015 цей податок збільшився 
на 3,9 млрд., у 2017 він зріс на 1,6 млрд., у 2018 – на 0,6 млрд., а у 2019 
несуттєво зменшився (на 0,1 млрд. грн). Внутрішні податки становлять близько 
8% загальної суми податкових надходжень. 

Єдиний податок є найменшим серед усіх перерахованих податків, які 
формують доходи місцевих бюджетів [5]. Він становить лише 6-7% усіх 
податків. Його суми значно зросли протягом 2015-2019 років. У 2015 єдиний 
податок надходив у сумі 6,7 млрд., а у 2019 – 25,0 млрд. грн, що більше у 3,7 
рази. Абсолютне відхилення 2019 до 2015 становить 18,3 млрд. грн. Єдиний 
податок є найменшим тому, що він є місцевим податком, а податок на доходи 
та внутрішні податки є загальнодержавними, а з рис. 2 бачимо, що суми 
загальнодержавних податків значно перевищують суми місцевих. 

Згідно плану на 2020 рік, податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується платниками податку у вигляді заробітної плати та грошового 
забезпечення буде надходити до місцевих бюджетів у сумі 191,415 млрд. грн 
(збільшиться на 25,9 млрд. грн, порівняно з 2019), внутрішні податки на товари 
та послуги – 6,9 млрд. грн (зменшаться на 6,8 млрд. грн, порівняно з 2019), 
єдиний податок -33,481 млрд. грн (збільшиться на 8,5 млрд. грн, порівняно з 
2019) , інші податки та збори – 59,3 млрд. грн (зменшаться на 7,9 млрд. грн). 
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Таблиця 3 – Структура фіскальної ефективності місцевого 
оподаткування в Україні у 2015-2019 рр.  

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Питома вага місцевих податків та зборів у ВВП, % 1,4 1,7 1,8 1,7 1,6 
Питома вага місцевих податків та зборів у доходах 
зведеного бюджету, % 

4,1 5,4 5,2 5,2 5,0 

Питома вага місцевих податків та зборів у 
податкових надходженнях Зведеного бюджету 
України, % 

5,3 6,5 6,4 6,0 6,3 

Питома вага місцевих податків та зборів у доходах 
місцевих бюджетів України, % 

22,4 24,8 22,9 23,1 24,7 

Джерело: [9] 
 
Для того, щоб визначити чи спроможні податки забезпечувати 

наповнення місцевих бюджетів аналізується їх фінансова ефективність. 
Характеристиками її вимірювання є питома вага місцевих податків та зборів у 
ВВП, у доходах зведеного бюджету, у податкових надходженнях зведеного 
бюджету, у доходах місцевих бюджетів [10]. Для аналізу фіскальної 
ефективності місцевих податків протягом 2015-2019 років проаналізуємо 
місцеві податки та збори загалом.  

З даних, наведених у табл. 3, бачимо, що одним з показників оцінювання 
фіскальної ефективності місцевих податків та зборів є їх питома вага у ВВП. У 
2015 році вона була найменша ( 1,4), а у 2017 – найбільша (1,8). Протягом п'яти 
досліджуваних років не було лише її збільшення чи зменшення. У 2016 році 
питома вага зросла 0,3, порівняно з 2015, у 2017 – зросла на 0,1, порівняно з 
2016, у 2018 знову зменшилася до показника 2016 року, у 2019 – зменшилася на 
0,1, порівняно з 2018. Проаналізувавши наведені дані, можна стверджувати, що 
місцеві податки мають значну роль у ВВП, бо показники їх питомої ваги є 
більшими одиниці. 

Питома вага місцевих податків та зборів у доходах зведеного бюджету не 
змінювалася суттєво протягом 2015-2019 років. Лише у 2016 році вона 
збільшилася на 1,3, порівняно з 2015 роком, у цьому ж році їх відсоток був 
найбільшим. У 2017 році вона зменшилась на 0,2. Такою ж питома вага 
залишалася і у 2018 році, а у 2019 – відбулося її зменшення до 5,0. Бачимо, що 
відбувалося збільшення частки місцевих податків у доходах зведеного 
бюджету. Це відбулося внаслідок збільшення сум податків, які встановлюють 
органи місцевої влади.  

Питома вага місцевих податків та зборів у податкових надходженнях 
Зведеного бюджету України збільшувалася до 2016 року. У 2015 вона 
становила 5,3, а у 2016 – 6,5, що на 1,2 більше, ніж у 2015. З 2017 почалося 
зменшення питомої ваги до 6,4, у 2018 вона зменшилася ще на 0,4. У 2019 
відбулося збільшення питомої ваги до 6,3. Протягом 2015-2019 років показник 
збільшився на одиницю. 

Питома вага місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів 
України зросла протягом п'яти досліджуваних років. У 2015 році вона 



141 
 

дорівнювала 22,4, а у 2019 – 24,7, що на 2,3 більше ніж у 2015. Найбільшим цей 
показник був у 2016 і дорівнював 24,8, а найменшим – у 2015.  

Проаналізувавши усі показники, можна зробити висновок, що кожен із 
показників мав тенденцію зростання протягом 2015-2019 років, а, отже, 
відбувалося зростання фіскальної ефективності місцевих податків та зборів. 

Висновок. Проаналізувавши реальний стан системи місцевого 
оподаткування, його ролі в Україні, порівнявши з іншими країнами світу, 
можна визначити, що в Україні існує ряд проблем формування доходів 
місцевих бюджетів за допомогою місцевих податків та зборів. Основними з них 
є: практично відсутня податкова культура населення, недосконале податкове 
законодавство, низький рівень самостійності органів місцевої влади щодо 
встановлення місцевих обов'язкових платежів, тощо. Знайдено шляхи для 
подолання наявних проблем, перечислень вимоги, при виконанні яких буде 
створена стабільна система місцевих податків та зборів в Україні. 
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МОНІТОРИНГ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 
У статті проведено моніторинг місцевого оподаткування в умовах фіскальної 
децентралізації. Досліджено місцеві податки та збори, що адмініструються в 
Україні та визначено їх місце та роль. Визначено частку місцевих податків та 
зборів у доходах місцевих бюджетів. Проаналізовано напрямки вдосконалення 
податкової системи на місцевому рівні в умовах фіскальної децентралізації. 
Ключовi слова: децентралізація, місцеві бюджети, місцеве оподаткування, 
місцеві податки і збори, податки, податкова система, фіскальна 
децентралізація. 

Найважливішою ланкою місцевих фінансів, як системоутворюючої 
складової фінансової системи держави є місцеві бюджети.  Адже саме через 
місцеві бюджети держава активно проводить соціальну політику. Податкові 
повноваження надають можливості місцевій владі наповнювати місцеві 
бюджети, стимулювати підприємницьку активність жителів та юридичних осіб 
своєї адміністративно-територіальної одиниці, сприяти розвитку місцевого 
господарства, ефективному використанню природних ресурсів місцевого 
значення тощо. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми теорії та 
практики податкових надходжень, а також їх структура були розглянуті у 
наукових працях як зарубіжних учених, так і вітчизняних, таких як О. Близнюк, 
А. Буряченко, І. Луніна, В. Опарін, В. Оспіщев, К. Павлюк, Ю. Сибірянська,  
А. Славкова,  В.  Федосов,  В.  Яцюта.  Питання  збільшення  податкових  
надходжень  до бюджетів  розглянуто  у  наукових  працях  О.  Василика,  
М. Карліна,  Л.  Новосад, К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, А. Рудик та ін. 

Фоpмулювaння цiлей стaттi. Мета дослідження полягає у проведені 
моніторингу  ролі та місця місцевих податків і зборів у наповненні місцевих 
бюджетів в Україні та обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення системи 
місцевого оподаткування на основі зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз місцевих податків і 
зборів має велике значення як для господарюючого суб’єкта, так і для держави 
у цілому.  Адже місцеві податки і збори є важливим джерелом наповнення  
державного та  місцевих бюджетів, що впливає на економічний розвиток 
певного регіону, можливості державних структур [1]. 

Місцеві бюджети України, якщо не брати до уваги міжбюджетні 
трансферти, переважно формуються за рахунок податкових надходжень. У 
структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається тенденція до збільшення 
частки податкових надходжень. За аналізований період 2015-2019 рр. річні 
обсяги податкових надходжень до місцевих бюджетів збільшились, відповідно, 
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темп зростання податкових надходжень є вищим порівняно із темпом 
збільшення сукупного обсягу доходів місцевих бюджетів (рис.1.). Показники 
рисунка 1. свідчать про те, що роль податкових надходжень значна та з кожним 
наступним роком має тенденцію до збільшення, а тому ефективність здійснення 
органами місцевого самоврядування покладених на неї функцій і добробут 
населення в основному залежать від розміру сплачених податків. Їхня частка у 
2019 році становила 51,5 % доходів місцевих бюджетів з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів, що на 1,7 % вище від показника 2018 року [2]. 

 
Рисунок  1 −  Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів 

України, у 2015-2019 рр., млрд. грн. 
 

Вагомим показником фінансової незалежності територіальних одиниць є 
питома вага місцевих податків та зборів у податкових надходженнях та в 
доходах місцевих бюджетів України. Вона у загальних рисах демонструє обсяг 
податкових повноважень органів місцевого самоврядування (табл. 1). 

 
Рисунок  2 − Частка місцевих податків та зборів у доходах місцевих 

бюджетів (загальний фонд) протягом 2014-2019 рр., у % 
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У 2019 році структура доходів загального фонду місцевих бюджетів влюча 
в себе 27,3% місцевих податків і зборів. По усіх місцевих бюджетах України 
приріст місцевих податків і зборів відносно 2018 року складає 16,1%, по 
бюджетах міст обласного значення – 12,6%. По бюджетах усіх об’єднаних 
територіальних громадах надходження місцевих податків і зборів зросли на 
19,4%, що на 3,3% перевищує середній показник приросту по місцевих 
бюджетах України.  

Згідно з Податковим кодексом податок на нерухоме майно та єдиний 
податок є обов’язковими для встановлення місцевими радами. Щодо збору за 
місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору, то місцевим 
радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення 
(табл. 1.) [1]. 

Таблиця 1 − Динаміка місцевих податків і зборів  України за 2016-2019 
рр., млн. грн. 

 
Показник 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Абсолютне 
відхилення 
(2019/2016) 

сума % сума % сума  % Сума  % сума  
Плата за землю  23323,6 91,1 26384,5 88,9 29974, 

2 
88,1 32833,4 87,0 9509,8 

Плата за 
нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки  

 
 

192,9 

 
 
0,7 

 
 

245,9 

 
 
0,8 

 
 

373,6 

 
 

1,2 

 
 

488,2 

 
 

1,5 

 
 

295,3 

Єдиний податок 1716,1 6,7 2646,1 8,9 3299,1 9,7 3527,0 9,5 1810,9 
Туристичний 
збір  

54,1 0,2 70,2 0,2 74,0 0,2 196,2 0,6 142,1 

Збір за місце 
для паркування 
транспортних 
засобів  

 
 

66,2 

 
 

0,3 

 
 

77,6 

 
 

0,3 

 
 

78,2 

 
 

0,3 

 
 

114,8 

 
 

0,5 

 
 

48,2 

Транспортний 
податок  

246,9 1,0 238,1 0,8 242 0,5 295,7 0,8 48,8 

Всього  25599,8 100 29662,4 100 34041,1 100 37455,3 100 11855,1 
 
Розглядаючи динаміку податкових надходжень, можна зробити висновок, 

що найбільшим за обсягом джерелом надходжень місцевих  бюджетів є плата за 
землю, яка у 2018 році становила 29974,2 млн. грн.,  що на 3589,7 млн. грн.  
більше ніж в аналізованому 2016 році, але на 2859,2 млн. грн. менше  та 1,8 % 
більше  ніж показник 2019 року. Збільшення надходжень податку за землю 
зумовлено: збільшенням площ до яких проведена грошова оцінка земель; 
проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та 
оренду; проведенням індексації нормативної грошової оцінки землі;  
переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати. 

 Також можна спостерігати тенденцію до зростання протягом                           
2016-2019 рр. плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
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Загалом сума планового показника у 2018 році становить 373,6 млн. грн. та 4,6 
%,   що на 127,7 млн. грн. та 0,4 % більше ніж у 2017 році та на 114,6 млн. грн. 
менше ніж у 2019 році . До збільшення суми надходжень даного податку 
протягом аналізованих років призвело впровадження податкової  реформи у 
розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості юридичних та фізичних 
осіб [2]. 

Значний темп приросту серед місцевих податків та зборів демонструє 
єдиний податок, який включає: єдиний податок для юридичних осіб платників, 
єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності та єдиний податок 
для сільськогосподарських товаровиробників. У 2019 р. до місцевих бюджетів 
надійшло 3527,0 млн. грн., єдиного податку, що становить 9,5% загального 
обсягу місцевих податків і зборів.  Збільшення суми даного податку було 
спричинене завдяки покращенню рівня адміністрування податків, зокрема, 
спрощенню умов ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної 
системи. 

Місцеві збори теж мали тенденцію до зростання. Зокрема, туристичний 
збір у 2019 р. зріс на 122,2 млн. грн., порівняно з 2018 р. та збір за місце для 
паркування транспортних засобів збільшився на 36,6 млн. грн. Сума 
туристичного збору збільшилась завдяки підвищенню відсоткової  ставки, а 
саме 1 % від мінімальної заробітної плати. 

На рисунку 3. наведені загальні темпи зростання місцевих податків і зборів 
у системі доходів місцевих бюджетів України у 2019 році порівняно з 2018 
роком, порівняння здійснено у відсотковому еквіваленті (рис. 2.). 

Як видно з рисунка 3. у 2019 році зберігалась достатньо висока тенденція 
до зростання місцевих податків та зборів порівняно з 2018 роком. Зокрема, 
темп зростання місцевих податків та зборів, плати за землю, єдиного податку та 
податку на майно  у місцевих бюджетах України  становив 16,1%, 3,6%, 26,5%, 
49,9% відповідно.  

 
Рисунок  3 −  Темп зростання місцевих податків і зборів місцевих 
бюджетів України за 2019 рік порівняно до 2018 року, у % 
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Отже, місцеві податки та збори мають суттєвий вплив на формування 
місцевих бюджетів. Особливо велику роль відіграє частка місцевого 
оподаткування у забезпеченні фінансової автономії місцевих бюджетів. Якщо 
за рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади могли б 
фінансувати потреби, тоді їх залежність від рішень вищих органів влади 
стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде мінімальною. Це призвело б 
до зростання рівня політичної незалежності та фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування, сприяло економічному зростанню держави. 

В умовах  розвитку економічної системи країни і зміцнення її фінансового 
стану, незалежності органів місцевого самоврядування у здійсненні покладених 
на них функцій і виконанні власних і делегованих повноважень особливе місце 
належить місцевим бюджетам як фінансовій базі їх функціонування.  

Місцеві бюджети виконують особливу роль, а отже саме вони є 
фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих 
бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, тобто здійснюються всі ті витрати, які 
зачіпають інтереси широких верств населення. Крім того, місцеві бюджети є 
одним з важелів, за допомогою якого проводиться перерозподіл валового 
внутрішнього продукту, перш за все серед окремих соціальних груп населення 
та територій. І тому те, наскільки раціонально побудована система місцевих 
бюджетів, залежать ефективність функціонування усієї бюджетної системи, 
успішне здійснення фінансової політики [3]. 

Нинішній стан економіки України характеризується поступовим 
збільшенням диференціації рівнів економічного і соціального розвитку регіонів 
та обсягів податкових і неподаткових доходів, які надходять до місцевих 
бюджетів. Найбільше значення у формуванні доходів бюджету Вінницької 
області мають податкові надходження, вони становлять 85,2% структури 
бюджету. У свою чергу, неподаткові надходження становлять 13,5% та інші 
крім перелічених надходження становлять 1,3%  (рис. 4.) [5]. 

Рисунок  4 −  Структура доходів бюджету Вінницької області без 
урахування офіційних трансфертів у 2019 році 
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Найбільша частка у доходах бюджету Вінницької області належить 
податку на доходи фізичних осіб, яка у 2019 році становила 6100239,6 тис. грн. 
(49,7%.). Друге місце посідають місцеві податки і збори, частка цього податку в 
загальних надходженнях у 2019 році становила 23,9%, зауважимо, що у 2012 
році цей показник склав 6,2%, в 2013 році – 7,9%, у 2014 – 9,1%, 2015 – 22,4%, 
2016 – 24,8 %.  

Два вищезазначені податкові надходження (податок на доходи фізичних 
осіб та місцеві податки та збори) становлять 73,6% загальних податкових 
надходжень до місцевих бюджетів. Важливо і те, що за рахунок власних 
податкових джерел  органи  місцевої влади Вінницької області  можуть  
фінансувати  вагому частку своїх потреб. У цьому разі і залежність від рішень 
вищих органів влади стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде 
мінімальною. Отже, як видно з рисунка 4, місцеві податки збори займають 
вагоме місце у формуванні бюджету Вінницької області, саме тому розглянемо 
дані податки більш детально (табл. 2) [5]. 

Таблиця 2 – Аналіз місцевих податків і зборів до бюджету Вінницької 
області, протягом 2016-2019 рр., тис. грн. 

 
Показник 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

Абсолютне 
відхилення 
(2019/2016) 

Плата за землю  627082,7 754267,8 842743,5 1116727,5 489644,8 
Плата за нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки  

28899 
 
 

64341,7 
 
 

98014,6 
 
 

131 185,2 102286,2 
 
 

Єдиний податок 712419,4 947592,3 1160003,2 1333799,4 621380 
Туристичний збір  310,3 394,7 483,8 574,2 263,9 
Збір за місце для 
паркування 
транспортних 
засобів  

46,2 
 
 

46,0 
 

45,8 
 
 

46,1 -0,1 
 
 

Транспортний 
податок  

5302,4 8013,4 
 

9578,0 
 

10984,2 5681,8 
 

Всього 1374060 1774655,9 2110868,9 2593316,6 1219256,6 

 
Розглядаючи аналіз місцевих податків і зборів, можна зробити висновок, 

що найбільшу частку займає плата за землю, яка у 2019 році становила 
1116727,5 тис. грн., що на 273984 тис. грн. більше ніж у 2018 році. Вагоме місце 
серед місцевих податків та зборів займає плата за нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, що є структурним елементом податку на майно. Даний 
податок у 2018 році становив 98014,6 тис. грн., що на 33672,9 тис. грн. більше 
ніж у 2017 році, але на  33170,6 тис. грн. менше ніж у 2019 році.  

Єдиний податок у 2019 році теж мав характерну тенденцію до збільшення, 
зокрема, даний податок збільшився на 173796 тис. грн. або 22,4%, порівняно з 
2018 роком. Збільшення відбулось у транспортному податку, загалом, він зріс 
на 1406,2 тис. грн. у 2019 році, порівняно з 2018 роком. Щодо збору за місця 
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для паркування транспортних засобів та туристичного засобу, то дані збори теж 
мали тенденцію до збільшення. Так, збір за місця для паркування зріс у 2019 
році на 0,3 тис. грн., а туристичний збір збільшився  на 90,4 тис. грн., порівняно 
з 2018 роком. 

Варто зазначити, що плата за землю займає вагоме місце серед місцевих 
податків і зборів та має велику питому частку серед податкових доходів 
бюджету Вінницької області. У свою чергу, плату за землю можна поділити на 
орендну плату з юридичних та фізичних осіб та земельний податок з 
юридичних та фізичних осіб. 

Аналіз плати за землю демонструє, що протягом аналізованого періоду 
орендна плата з юридичних та фізичних осіб та земельний податок з 
юридичних та фізичних осіб мали тенденцію до збільшення. Зокрема орендна 
плата у 2018 році  зросла на 146915,6 тис. грн., а земельний податок на 68745,2 
тис. грн. порівняно з 2016 роком. 

Висновки. Отже, існують різні джерела формування фінансових ресурсів 
Вінницької області, використовуючи які, органи місцевого самоврядування 
мають можливість поповнювати ними місцевий бюджет та виконувати 
покладені на них функції розвитку місцевих громад. Дослідження практики 
формування доходів місцевих бюджетів показало, що основним джерелом, за 
рахунок якого відбувається наповнення місцевих бюджетів, є податкові 
надходження. Місцеві податки і збори займають велике значення у наповненні 
бюджету Вінниччини. Найбільшу частку серед місцевих податків та зборів 
становлять плата за землю та єдиний податок.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що діюча на сьогодні в Україні система 
місцевих податків та зборів перебуває на стадії реформування. Особливо 
важливим це є для територіальних громад, від імені яких діють органи 
місцевого самоврядування, тому що саме такі платежі є важливою частиною 
доходів місцевих бюджетів. Також важливим на шляху реформування місцевих 
податків та зборів є врахування міжнародного досвіду. Все це в сукупності є 
запорукою створення міцної та стабільної фінансової бази місцевого 
самоврядування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 
У статті здійснено огляд кредитної активності вітчизняних банків. 
Проаналізовано сучасний стан кредитної діяльності банків України. Виявлено 
чинники, що впливають на кредитну діяльність та обсяги банківських позик. 
Запропоновано сучасні підходи до вдосконалення розвитку кредитної 
діяльності банків в Україні. 
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Банківська система завжди була й залишається важливою складовою 
суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, 
економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни. Кредитна діяльність 
є однією з найбільш ефективних та перспективних видів банківської діяльності. 
Вона пов’язана з отриманням найбільшого прибутку та появою найбільших 
втрат внаслідок настання несприятливих подій. Держава й банки за допомогою 
інструментів регулювання кредитної діяльності можуть впливати не тільки на її 
прибутковість та ризикованість, але й на ділову активність суб’єктів 
господарської діяльності, спрямовуючи кредитні ресурси насамперед у ті сфери 
економіки, розвиток яких найбільше потрібен суспільству.  

Завданням для дослідження є, дослідження розвитку банківського 
кредитування у сучасних умовах, аналіз динаміки банківського кредитування в 
Україні, визначення проблем банківського кредитування, виокремлення 
перспектив розвитку банківського кредитування. 

Дослідженню проблем, пов’язаних з розвитком кредитної діяльності 
банків, та розгляду банківського кредиту присвячені праці таких вчених, як О. 
Барановський, О. Васюренко, В. Міщенко, А. Мороз, А. Ковальчук, С. 
Реверчук, М. Савлук, Т. Смовженко, В. Швець, Ф. Бутинець, Н. Ткаченко, Н. 
Чебанова, В. Бабіч, О. Васюта-Беркут, Н. Грабова, О. Кудря-Висоцька, О. 
Лишиленко, М. Пушкар, О. Скирпан, В. Сопко, Н. Стражева. 

У сучасних трансформаційних умовах розвитку економіки банківське 
кредитування виконує основну роль у процесі перерозподілу капіталу, адже 
банківський кредит забезпечує рівновагу між тимчасово вільними коштами та 
обсягами ресурсів.  
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Налагоджене кредитування реального сектору економіки позитивно вливає 
на обсяги ВВП. Як наслідок, збільшується реалізація товарів та послуг, зростає 
кількість робочих місць та підвищується добробут населення. 

Банківський кредит відіграє значну роль у розвитку економіки країни і 
залежить від рівня розвитку економічних відносин. Лише в умовах ринкової 
економіки всі прояви ролі банківського кредиту розкриваються в повному 
обсязі [1, с. 88].  

Кредитна діяльність банку – це діяльність банку, спрямована на надання 
коштів позичальникам у тимчасове користування на певних умовах для 
отримання прибутку.  

В умовах трансформації економіки позитивна роль банківського кредиту 
розкривається за такими напрямами [1, с. 95]:  

– проявляється в регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного 
відтворення. Кредит охоплює виробничу і невиробничу сфери, різні галузі 
виробництва та різні регіони; 

 – є інструментом розвитку процесів інтеграції національної економіки у 
світову економічну систему (кредитна допомога); – сприяє зосередженню 
капіталу в пріоритетних сферах;  

– сприяє здійсненню переорієнтації виробництва. 
 Нестабільна ситуація в країні внаслідок воєнної агресії спричинила 

серйозні проблеми для банківського сектору України. Значні втрати 
економічного та інфраструктурного потенціалу спричинили різку девальвацію 
національної валюти. Більш ніж трикратне падіння курсу гривні призвело до 
втрат платоспроможності об’єктів господарювання та населення. Як наслідок, 
ускладнилося повернення валютних кредитів та зросла проблемна 
заборгованість. Ці умови негативно вплинули на якість кредитних портфелів, 
тому виникла необхідність так званого «очищення» банківської системи, що 
має суттєві наслідки як для банків, так і для економіки України. 

Внаслідок банківської кризи 2014 р. в Україні значно скоротилася кількість 
банківських установ (рис. 1). Порівняно з 2015 р. у 2019 р. кількість діючих 
банків скоротилась на 45,6% (із них 68% – малі банки, 14% – середні, 15% – 
великі та 3% – найбільші банки) [1, с. 98].  

Натомість кількість банків зі 100%-м іноземним капіталом протягом 
досліджуваного періоду змінилася несуттєво. Ліквідація банківських установ 
призвела до великих фінансових утрат  та кредиторів банків, які на кінець 
травня 2017 р. становили 300 млрд. грн., у тому числі 270 млрд. грн. – 
юридичних осіб; 32 млрд. грн. – фізичних осіб по вкладах, не гарантованих 
державою. З 2017 року, згідно з Рішенням Правління НБУ від 10 лютого 2017 
року № 76-рш, визначаються нові критерії розподілу банків на окремі групи [2]. 
У зв’язку з цим Рішенням проведемо структурний аналіз кількості кредитних 
ресурсів в банках України з державною часткою, банків іноземних банківських 
груп, банків з приватним капіталом та неплатоспроможних банків. На 1 серпня 
2019 року структура виглядає так, що переважають банки з державною 
часткою, що складають 40,3% й мають значення загальних обсягів кредитних 
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ресурсів 228946 296 грн. (рис. 2). З невеликою різницею відстають банки 
іноземних банківських груп (39,6%). 

 

  
Рисунок 1 – Динаміка зміни кількості банків 

 
Найменшу частку в структурі мають неплатоспроможні банки, а саме 1%, 

що є дуже малим показником. На цьому етапі такі банки не можуть бути 
конкурентоспроможними через їх фінансову неконкурентоспроможність. 

Частка загальних кредитів в національній валюті складає 56%, що 
становить 639969 млн. грн. у загальному обсязі кредитних ресурсів і переважає 
над часткою валютних кредитів на 12% (44%) (рис. 3).  

За останні чотири роки спостерігається постійне зниження частки 
валютних кредитів в економіці. Одним з пояснень цієї тенденції є те, що в 
Україні з 2015 року проводиться політика «плаваючого валютного курсу», 
тобто курс більше не таргетується. Через це у 2015 році валютний курс виріс 
майже в 3 рази, що й стало причиною зменшення валютних кредитів.  

За аналізом спрямованості виданих кредитів суб’єктам господарювання 
найбільше кредитних ресурсів надається у сфери сільського господарства, що 
складає 36%, або 64801737,9 тис. грн., у загальному обсязі кредитних ресурсів 
банківської системи України, та виробництва харчових продуктів, що складає 
34% (61805 225,6 тис. грн.) (рис. 4). Найменше значення нині мають діяльність 
громадських організацій, отримуючи 0,01% (6167,9 тис. грн.), та освіта, маючи 
0,02% (47372,7 тис. грн.). Можемо помітити, що набагато менше кредитів 
видається на соціальні потреби, ніж на виробництво. Сьогодні це є соціально-
економічною проблемою України.  
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Рисунок 2 – Структура кредитних ресурсів банків України за 2019р., 

млн. грн 
 

 

 
Рисунок 3 – Структура наданих кредитів за валютою за 2019р., млн.грн 

 
Сучасний розвиток економіки України відбувається в нестабільних 

умовах. На економіку постійно впливають зовнішні чинники, політичні та 
економічні фактори. Зараз перед банківською системою України гостро стає 
проблема підвищення ефективності кредитної діяльності, оскільки саме 
кредитний сектор є основою всіх активів банків країни. 

Для того щоби зрозуміти тенденції розвитку кредитної діяльності України, 
розглянемо динамічний аналіз основних показників банківської активності 
(табл. 1) [3]. Згідно з даними табл. 1 кредитні залишки за 2015 рік зросли на 
12205 млн. грн., або на 1,2%. Однак у наступному 2016 році спостерігається 
зниження кредитних залишків на 24462 млн. грн. (2,4%). Надалі помічаємо 
тільки збільшення кредитних залишків.  
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Рисунок 4 – Структура наданих кредитів за видами економічної 

дільності за 2019 р., млн. грн 
 
Обсяги кредитування залишаються приблизно на одному рівні, але 

відбувся спад у 2017 році. Надалі ми бачимо тенденцію до зростання обсягів 
кредитів з кожним роком. Зміни в частці кредитування фізичних осіб 
впливають на споживчий попит, а в частці юридичних осіб – на обсяги й 
розвиток виробництва, що значно впливає на загальну економіку країни. 

Таблиця 1 – Динаміка наданих кредитів у всі сфери економіки в 
Україні на початок року за 2015-2019 роки (млн. грн.) 

Роки Кредити, 
млн. грн 

Абсолютний приріст, 
млн грн. 

Темпи зросту, % Темпи приросту, % 

Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний 
2015 1 020 667 - - - - - - 
2016 1 032 872 12 205 12 205 101,2 101,2 1,2 1,2 
2017 996 205 -24 462 -36  667 97,6 96,4 -2,4 -3,5 
2018 1 057 591 36 924 61 386 103,6 106,2 3,6 6,2 
2019 1 105 954 85 287 48 363 108,4 104,6 8,4 4,6 

 
Подолання кризових явищ у національній економіці, забезпечення 

макроекономічної стабільності й стимулювання економічного зростання в 
Україні неможливі без ефективного використання потенціалу кредиту та 
активізації національного кредитного ринку [6]. Процес цей потребує 
комплексних заходів на рівні держави, спрямованих як на стимулювання 
платоспроможного попиту на кредит, так і пропозиції кредитних ресурсів 
банківськими установами. 

Для ефективного використання потенціалу кредиту й активізації кредитної 
діяльності банків в Україні потрібно розробити державну стратегію 
стимулювання економічного зростання, а саме зосередити увагу на розвитку 
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кредитної діяльності економіки. Також банки повинні кредитувати пріоритетні 
для держави сектори економіки, національні проекти і програми, знижувати 
обсяги проблемної заборгованості тощо.  

Отже, вплив кредитної діяльності на реальний сектор економіки країни є 
беззаперечним. Проаналізовано стан кредитної діяльності банківських установ 
України, її роль та вплив на реальний сектор економіки. Кредитні операції – це 
більша частина активів усіх банків країни. З огляду на те, що економіка 
перебуває на етапі спроб вийти з кризової ситуації та почати розвиватися до 
нового етапу, дуже важливим є питання аналізування та підвищення 
ефективності кредитної діяльності банківської системи.  

Для покращення загальної ситуації в кредитній діяльності банківських 
систем необхідно провести реформи та розробити й застосувати інноваційні 
процеси, програми, системи, якими є переорієнтація менеджменту банків 
відповідно до нових умов ринку й перехід на такі засади надання кредитів, як 
збільшення обсягів кредитування за зниження відсоткової ставки; зменшення 
кредитних ризиків; удосконалення механізму надання кредитів; більш точна 
перевірка кредитоспроможності позичальників та спрямованість кредитних 
ресурсів; розроблення єдиної методичної бази організації кредитування; 
адаптація міжнародного досвіду до системи кредитування України; 
впровадження системи регулярного оцінювання ефективності діяльності 
комерційних банків та визначення рейтингових показників. 
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МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
Охарактеризовано актуальність висвітлення проблеми покращення 
бюджетної політики для регіонів. Визначено та описано особливості головних 
критеріїв ефективної бюджетної політики регіонів. Описано напрями 
вдосконалення бюджетної політики розвитку регіонів Окреслено основні 
інструменти та напрями покращення функціонування бюджетної політики на 
субрегіональному рівні. 
Ключові слова: бюджетна політика на субрегіональному рівні, інструменти 
бюджетної політики, соціально-економічний розвиток регіону, фінансова 
децентралізація, міжбюджетні відносини, бюджетне вирівнювання, 
бюджетне забезпечення, бюджетне регулювання, місцеві запозичення, 
бюджетні відносини, інституційне забезпечення, доходи та видатки місцевого 
бюджету. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Сучасні зміни соціально-економічного розвитку 
регіонів України, зумовлені великою низкою чинників, як глобального так і 
регіонального спрямування, до них відносяться: інтеграція до Європейського 
Союзу, військова агресія Росії (окупація АР Крим та частини Донецької і 
Луганської областей), внутрішня фінансово-економічна дестабілізація, 
започаткування децентралізації влади та ресурсів і, як наслідок даних процесів 
відбулося зростання ролі органів місцевого самоврядування у вирішені 
економічних і соціальних проблем. З іншої сторони, недооцінка проблем 
формування та реалізації бюджетної політики на субрегіональному рівні, які 
протягом останніх років в Україні набули системного характеру, призвела до 
диференціації розвитку регіонів за основними соціально-економічними 
показниками [1, c. 147]. У зв’язку з цим  загострилися проблеми неефективної 
бюджетної політики соціально-економічного розвитку регіонів України як-от: 

 – ресурсна залежність від «центральної» влади; 
 – недосконалість механізму трансформації бюджетних ресурсів у чинник 

економічного зростання; 
 – відсутність довгострокового відображення бюджетної політики 

соціально-економічного розвитку на субрегіональному рівні; 
 – незбалансованість між потребами та можливостями регіонів; 
 – відсутність мотивації регіональних органів влади до розвитку на 

використання власних фінансових ресурсів;  
– непрозорість механізму реалізації показників місцевих бюджетів та 

обсягів міжбюджетних трансфертів; 
 – нефективність використання бюджетних коштів; 
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 – недосконалі інструменти бюджетного вирівнювання; 
 – нестабільне інституційне середовище.  
Формулювання цілей статті. Неузгодженість цілісної системи процесу 

планування не дає змогу повністю забезпечити бюджетне планування на 
високому рівні та як результат призводить до послаблення зв’язків між 
бюджетними програмами та пріоритетами розвитку держави взагальному та 
регіонів зокрема. Різнобій бюджетної політики на середньострокову 
перспективу є перешкодою в розвитку програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі та покращенні управління бюджетними інвестиціями. Такі 
суперечності бюджетної системи потребують негайного осучаснення 
механізмів формування та реалізації державної бюджетної політики, 
переорієнтації її на засіб економічного зростання на довготривалу 
перспективу [3, c. 275]. Незначне пожвавлення економічної активності в 
регіонах, що спостерігалося в 2016 році є нестійким, а отже питання системних 
змін та глибоких реформ, особливо в фінансовій сфері й надалі в пріоритеті.  

Відповідно до визначених цільових орієнтирів, вони сприятимуть 
удосконаленню бюджетної політики розвитку регіонів та досягненню нових 
цілей розвитку країни та її регіонів в контексті системних соціально-
економічних та політико-правових реформ, які наразі реалізує Україна. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Різноманітні аспекти 
описаної проблематики стали предметом наукових пошуків як вітчизняних, так 
і зарубіжних науковців. Вагомий внесок у дослідження механізму підвищення 
дієвості бюджетної політики  зробили такі вчені, як: Дж. Кейнс, У. Петті, 
Д. Рікардо, А. Сміт, О. Василик, Є. Галушка, Т. Єфименко, І. Запатріна, 
О. Кириленко, В. Кравченко, В. Опарін, Г. П’ятаченко, О. Сунцова, І. Чугунова, 
С. Юрій, В. Федосов та багато інших.  

Незважаючи на велику кількість наукових праць, приділених бюджетному 
механізму, недостатньо дослідженим залишається функціонування бюджетного 
механізму місцевих фінансів для забезпечення стійкого соціально-економічного 
розвитку регіонів. А в умовах децентралізації місцевих бюджетів державний 
бюджетний механізм, виступаючи особливою технологією системи державного 
управління, має спрямовуватися на формування і реалізацію раціональної 
державної бюджетної політики, а також враховувати наявні можливості 
використання певних заходів бюджетного регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформи що стосуються 
децентралізації влади та ресурсів в Україні дали можливість регіонам більше 
впливати на покращення власного розвитку і благополуччя населення та 
передбачають перехід відповідальності за розвиток регіонів від центральної 
влади до місцевої. Відповідно до цього, децентралізація управлінських процесів 
потребує належного фінансового забезпечення, а це означає, що роль місцевих 
фінансів повинна посилюватись, а сфера їх використання – розширюватись. В 
цьому контексті нарощення фінансової самодостатності регіонів України є 
запорукою зміцнення їх соціально-економічного розвитку, адже саме ця 
характеристика регіонального розвитку дозволяє робити висновки про 
можливість вирішення фінансових проблем на субрегіональному рівні [2, c. 20]. 
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Одним із головних критеріїв ефективної бюджетної політики регіонів є 
зростання частки місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті (у 
розвинених країнах значення цього показника знаходиться на рівні 40%). Для 
України за останні десять років, нажаль, цей показник не перетнув навіть межі 
26%, що свідчить про низький ступінь участі місцевого самоврядування в 
розв’язанні проблем розвитку регіонів. Безумовно, що соціально-економічна 
ситуація в регіоні впливає на формування доходів місцевих бюджетів, а тому 
посилення зв’язку між соціально-економічним та бюджетним плануванням 
адміністративно-територіальних одиниць є важливим аспектом, врахування 
якого сприятиме покращенню фінансового забезпечення місцевих бюджетів. 
Цілком очевидно, що наскільки ефективними будуть механізми формування та 
реалізації бюджетної політики, настільки можна буде говорити про 
реалістичність виконання стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.  

Нові виклики та нові економічні умови України та її регіонів зумовлюють 
необхідність перегляду стратегії і тактики бюджетної політики. Реалізуючи 
бюджетну політику на засадах саморозвитку, регіональний розвиток зможе 
вийти на якісно новий рівень, в якому кожен член територіальної громади 
повинен стати повноправним та активним учасником економічних відносин в 
регіоні.  

В умовах посткризової рецесії економіки України, гостро стоїть потреба 
пошуку дієвих механізмів забезпечення розвитку та зростання добробуту 
громадян як країни в цілому, так і її регіонів зокрема. З огляду на стійкий 
характер диференціації рівнів розвитку регіонів України, саме бюджетна 
політика здатна стати активним елементом системи державного регулювання та 
визначальним фактором управління економічними й соціальними процесами та 
їх розвитком, позаяк вона визначає масштаби первинного розподілу ВВП, 
впливає на структуру заощаджень та динаміку боргів, активізує процеси 
розширення фінансової самостійності територій тощо [4, c. 10].  

Започатковані зміни в фінансово-економічній системі України останніх 
років та поглиблення процесів фінансової децентралізації, кінцева мета якої - 
достатній рівень автономності органів місцевого самоврядування в питаннях 
формування та реалізації бюджетної політики, чіткий розподіл видаткових 
повноважень та функцій між різними рівнями управління, належна фінансова 
база для виконання функцій, дієві стимули та механізми відповідальності 
органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективного надання 
якісних суспільних послу, обумовлюють необхідність подальшого 
вдосконалення бюджетної політики соціально-економічного розвитку регіонів. 
Окрім того, нові виклики актуалізують потребу формування відповідних 
механізмів подолання впливу негативних факторів, стабілізації динаміки 
розвитку та забезпечення ендогенно-орієнтованого розвитку в умовах 
інституційних змін. 

Ключові напрями вдосконалення бюджетної політики розвитку регіонів 
подано на рисунку 1. 
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Рисунок  1 – Напрями вдосконалення бюджетної політики соціально- 
економічного розвитку регіонів. 

Напрями вдосконалення бюджетної політики соціально-економічного 
розвитку регіонів 

У сфері доходів 

Зміцнення самостійності місцевих бюджетів (зміна нормативу 
відрахуваньпо ПДФО, по екологічному податку), 
удосконалення адміністрування майнового податку, перехід від 
короткострокового до середньострокового бюджетного 
планування 

У сфері видатків 

Запровадження системи моніторингу витрачання бюджетних 
коштів, запровадження прозорого бюджету, активізація 
бюджетних інвестицій, розробка плану капітальних інвестицій 
на середньострокову перспективу 

У сфері міжбюджетних відносин 

Чіткий розподіл повноважень між органами державної влади 
та місцевого самоврядування, розроблення та запровадження 
галузевих стандартів з надання суспільних послуг, 
вдосконалення механізмів розподілу субвенцій 

У сфері інституційного забезпечення 

Прийнятя закону «Про державне стратегічне планування», 
правове закріплення громадських бюджетів, нормативно-
правове врегулювання оптимізації бюджетних установ та 
обєктів спільної комунальної власності, Прийнятя закону «Про 
монетизацію пільг». 

У сфері місцевих запозичень 

Врегулювання законодавчо-нормативної баз из питань 
регулювання здійснення місцевих запозичень, розробка та 
прийняття законодавства, що регламентує випуск 
муніципальниз облігацій та регіональних цінних паперів. 
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Надалі розглянемо кожен з них.  
1. Підвищення ефективності бюджетної політики в контексті забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіонів України потребує вдосконалення її 
дохідної складової, що передбачає здійснення низки таких заходів, а саме: 
зміцнення самостійності місцевих бюджетів та розширення їх фінансової 
спроможності, перехід від помісячного до квартального розпису та скорочення 
переліку захищених статей, перехід до середньостокового бюджетного 
планування та багато інших. 

2. Вдосконалення бюджетної політики в сфері видатків дозволить створити 
сприятливі умови для економічного зростання та розвитку регіонів, а також 
сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. 

3. Вирішення проблем оптимізації системи міжбюджетних відносин в 
умовах розширення фінансової самостійності місцевого самоврядування може 
базуватися на таких заходах:- чіткий розподіл повноважень між органами 
державної влади та місцевого самоврядування; - вдосконалення трансфертного 
методу вирівнювання за доходами; - вдосконалення формульних розрахунків 
базової та реверсної дотації; - вдосконалення механізмів розподілу субвенцій. 

4. Реалізація визначених орієнтирів бюджетної політики розвитку регіонів 
країни потребує відповідних змін в чинному законодавстві. До таких можемо 
віднести наступні: - на законодавчому рівні доцільно ухвалити Закон України 
«Про державне стратегічне планування», який би впорядкував державні 
стратегічні документи за ієрархією та термінами розробки. Справа в тому, що 
визначені Міністерством фінансів України прогнозні бюджетні показники на 
три роки, юридично не закріплені в бюджетних показниках головних 
розпорядників бюджетних коштів, а це означає, що не є обов’язковими для 
виконання. - У зв’язку із переходом на середньострокове планування бюджетів 
було б доречно запровадити такий документ як «Бюджетна стратегія регіону», 
яка б затверджувалася на перспективу, містила б кількісні індикатори 
соціально- економічного розвитку регіону, в залежності від зміни яких могла б 
корегуватися. - Посилення прозорості та відкритості бюджетного процесу на 
місцевому рівні. Прозорість використання коштів платників податків є 
найдієвішим антикорупційним інструментом. - Вдосконалення системи 
соціальної підтримки населення. 

5. Розвиток інфраструктури регіонів, нарощення інвестиційного 
потенціалу, що супроводжуються поглибленням фінансової децентралізації, 
спонукають регіональні органи влади до пошуку додаткових джерел 
фінансування власного розвитку. Такими джерелами можуть бути місцеві 
запозичення, які здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку, 
міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення 
стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які 
забезпечують виконання завдань верховної та міських рад, спрямованих на 
задоволення інтересів населення і територіальних громад міст [5, c. 150]. 
Інакше кажучи, місцеві запозичення - це альтернативне джерело фінансування 
програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
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Розроблені пропозиції щодо удосконалення бюджетної політики в сфері 
доходів, видатків та міжбюджетних відносин дадуть змогу усунути низку 
деструктивних чинників гальмування перебігу реформи фінансової 
децентралізації та сприятимуть зростанню фінансової самодостатності органів 
місцевого самоврядування, а відтак дозволять бюджетній політиці стати дієвим 
інструментом забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Висновки. В сучасних умовах, вітчизняна економіка потребує 
збалансованого розвитку, який може бути забезпечений шляхом формування 
регіональних соціально-економічних систем, спроможних до саморозвитку. 
Такі імперативи забезпечення зростання як самоорганізованість, 
самодостатність, самоуправління та спроможність формувати конкурентні 
переваги; мотивація регіональних органів влади до активізації дій із 
саморозвитку; підвищення ефективності використання власного фінансового 
потенціалу; нарощення локальних конкурентних переваг регіону стають 
базовими при формуванні політики регіонального розвитку [7, c. 95]. Попри те, 
що поглиблення бюджетної децентралізації продукує можливість виникнення 
потенційних ризиків поглиблення процесів диференціації регіонів, 
обумовлених різним потенціалом саморозвитку, а також неспроможності 
регіональної соціально-економічної системи самостійно виконувати покладені 
на неї функції через мінімальне втручання держави в розвиток регіонів, нова 
бюджетна політика регіону має забезпечувати їх динамічний соціально-
економічний розвиток при збереженні саморозвитку, самодостатності та 
самоорганізації. 

Вирішення проблем неефективної бюджетної політики на регіональному 
рівні в умовах фінансової децентралізації доводить необхідність розроблення 
концептуальних засад формування та реалізації бюджетної політики соціально-
економічного розвитку регіонів України з чітким визначенням нових 
пріоритетів (нарощення внутрішнього потенціалу соціально-економічного 
розвитку регіонів на засадах фінансової децентралізації; бюджетне 
стимулювання конкурентних переваг економіки регіонів; скорочення 
територіальних асиметрій у бюджетному забезпеченні розвитку регіонів та 
рівномірний доступ населення до якісних публічних послуг), принципів 
(субсидіарності, реалістичності, послідовності, самостійності, публічності, 
пріоритетності, ефективності та прогнозованості) та механізмів реалізації 
(бюджети розвитку, бюджети участі, цільові програми, субвенції на соціально-
економічний розвиток, державно-приватне партнерство) [8]. Бюджетна 
політика соціально-економічного розвитку регіонів в умовах фінансової 
децентралізації повинна базуватися на ефективному управління власним 
фінансовим потенціалом, реалізації моделі орієнтованого зростання, при цьому 
критеріями розвитку регіонів. Кінцевою метою реалізації такої політики 
повинно бути: забезпечення стійких темпів зростання економіки регіону, 
конкурентоспроможний регіон та підвищення соціальних стандартів життя 
населення. 
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ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ДОХОДИ 

БЮДЖЕТІВ 
 
У статті автором проведено аналіз який показав, що внесенні зміни до 
Податкового та Бюджетного кодексів України визначили нову фінансову 
основу органів місцевого самоврядування, встановили новий розподіл податків 
та запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему 
бюджетного вирівнювання. 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, видатки, міжбюджетні 
трансферти, дисбаланси, децентралізація. 

Постановка проблеми. В Україні протягом останніх років здійснюється 
реформування системи управління державними та місцевими фінансами. 
Фінансові ресурси держави в сфері міжбюджетних відносин формуються та 
використовуються, здебільш, за централізованою моделлю, що призводить до 
територіальних дисбалансів у фінансовій системі та непрозорості у розподілі 
коштів зведеного бюджету через міжбюджетні трансфери. Водночас вирішення 

http://www.nis6.gov.-ua/content/articles/files/politika_desentralizasii-b1814.pdf
http://www.nis6.gov.-ua/content/articles/files/politika_desentralizasii-b1814.pdf
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питання усунення горизонтальних та вертикальних дисбалансів через політику 
фіскальної децентралізації потребує трансформації механізму міжбюджетних 
відносин. Зазначені обставини обумовлюють доцільність подальшого 
реформування інституційних засад фіскальної децентралізації.  

Ціллю статті є дослідження існуючої практики фіскальної 
децентралізації в Україні та формування фінансової основи органів місцевого 
самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження фіскальних 
правил, інституційної основи фіскальної політики в Україні представлені у 
наукових працях В. Андрущенко, Т. Богдана, Є. Балацького, З. Варналія, 
В.Валігури, О. Воронкової, С. Гасанова, І. Гнидюк, О. Длугопольського, 
М.Карліна, О. Кириленко, Т. Косової, Л. Лисяк, Д. Носікова,  В. Опаріна, 
Д.Осецької, Ю. Пасічника, А. Соколовської, С. Юрія та ін. Розвиток інститутів 
фіскальної децентралізації у сучасних умовах розглядається та вирішуються 
І.Волоховою, В. Громом, І. Долозіною, Н. Костіною, Н. Рековою, С. Слухай та 
іншими вітчизняними вченими.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 28 грудня 2014 року 
Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового та Бюджетного кодексів 
України. Внесені зміни визначили нову фінансову основу органів місцевого 
самоврядування, встановили новий розподіл загальнодержавних податків та 
запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему 
бюджетного вирівнювання. Після внесення змін до податкового та бюджетного 
законодавства, основними податками, які наповнюють місцеві бюджети (міста 
обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад) стали: 60% 
ПДФО (податку на доходи фізичних осіб), 5% акцизного податку з реалізації 
підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на майно 
(нерухомість, земля, транспорт), 100% плати за землю, 100% податку на 
прибуток підприємств комунальної власності, 100% плати за надання 
адміністративних послуг та 25% екологічного податку [5-8]. 

Видатки місцевих бюджетів відображають ступінь децентралізації влади, 
адже характеризують обсяги задоволення потреб населення певного 
адміністративно-територіального утворення, пріоритети його соціально-
економічного розвитку. Місцеві видатки є інструментом досягнення 
справедливості в процесі надання певних благ з метою забезпечення 
граничного рівня добробуту кожного громадянина. Видатки місцевих бюджетів 
виступають важелем регулювання і стимулювання розвитку різноманітних сфер 
економіки регіону в територіально-галузевому аспекті та з позицій задоволення 
потреб різних соціальних груп населення [4]. 

Видатки місцевих бюджетів яскраво віддзеркалюють значення місцевих 
бюджетів у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об'єктів 
соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, 
здійсненні соціального захисту населення, охороні довкілля. Видаткова частина 
місцевих бюджетів відображає розвиток адміністративно-територіальної 
одиниці та визначає напрями використання акумульованих у її бюджеті 
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ресурсів. Для початку дослідимо динаміку показників державного та місцевих 
бюджетів України протягом 2013-2017 років.  

За даними таблиці 1 спостерігається щорічне збільшення надходжень до 
державного й до місцевих бюджетів, лише у 2014 році за рахунок меншої 
кількості податкових надходжень до місцевих бюджетів на 4% зменшилась 
загальна сума місцевих бюджетів на 3,6%. Незважаючи на зменшення суми 
неподаткових надходжень до державного бюджету у 2014 році на 6,2% та у 
2016 на 13,6% загальна кількість надходжень до державного бюджету мала 
позитивну динаміку. За аналізований період у 2015 році доходи державного 
бюджету мали найбільші зрушення й збільшились наступним чином: податкові 
надходження на 46,1%, неподаткові на 75,6%, міжбюджетні трансферти на 
48,4% Таким чином державний бюджет збільшився на 49,7%, такі зміни є 
наслідком впровадження нової бюджетної та податкової політики 
децентралізації, проте в складі місцевих бюджетів 2015 рік щодо надходжень 
хоча і покращився в порівнянні з 2014 роком, але мав не найкращу динаміку 
серед аналізованих років. Місцеві бюджети зросли на 35,3%, податкові 
надходження на 30,5%, неподаткові аж на 64,4%, а міжбюджетні трансферти на 
33,2%. У 2016 році державний бюджет дещо втратив свої позиції (надходження 
зменшились вдвічі), але загальні доходи все-таки мали  тенденцію до зростання. 
У цьому ж році місцеві бюджети суттєво примножили свої доходи на 41,6% (за 
рахунок податкових надходжень які збільшились на 49,6%), хоча інші 
надходження збільшились лише на 8-12%. У 2017 році спостерігається певна 
стабільність, всі показники державного бюджету збільшились наступним чином 
загалом на 28,6%, податкові надходження на 24,5%, неподаткові на 
23,9%,міжбюджетні трансферти на  22,9%, а місцеві бюджети загалом зросли на 
більшу частку – 34,5%, доходи з сплати податків  на 36,8%, неподаткові 
надходження лише на 19,4%, а міжбюджетні трансферти на 20,1%. 

Таблиця 1 – Динаміка надходжень до державного та місцевих 
бюджетів протягом 2013-2017 років 

Показник Показник по роках у млн. грн. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Державний 
бюджет 337 618 354 966 531 551 612 103 787 297 

Податкові 
надходження 262 777 280 178 409 418 503 879 627 154 

Неподаткові 
надходження 72 853 68 355 120 006 103 635 128 402 

Міжбюджетні 
трансферти 1 609 2 118 3 144 4 172 5 129 

Місцеві 
бюджети 92 368 89 017 120 480 170 645 229 491 

Податкові 
надходження 78 388 75 250 98 218 146 902 201 005 

Неподаткові 
надходження 12 128 12 258 20 148 21 757 25 969 

Міжбюджетні 
трансферти 115 848 130 601 173 980 195 395 234 675 
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Отже, в Україні починаючи з 2015 року з прийняттям нововведень щодо 
бюджетної і податкової політики збільшились надходження як до місцевих 
бюджетів, так і державного бюджету, тому можна стверджувати що з 
удосконаленням процесу децентралізації ситуація з надходжень до бюджету 
мала позитивну динаміку чому свідчить стабільне зростання всіх надходжень у 
2017 році на майже однакову частку. 

Розглянемо детальніше процес фіскальної децентралізації на прикладі 
Вінницької області, зокрема в таблиці 2 – динаміку доходів та трансфертів 
Вінницької області протягом 2013-2017 років [3]: 

З таблиці спостерігається збільшення дохідної частини бюджету 
Вінницької області у 2014 році порівняно з 2013 роком на 13,2%. У 2015 році 
спостерігається негативна тенденція щодо зменшення даного показника на 
11,8%, що спричинено зменшенням кількості податкових надходжень внаслідок 
впровадження в дію процесу децентралізації, але у 2016-2017 роках фіскальна 
децентралізація покращила своє становище і суттєво збільшила дохідну 
частину бюджету Вінницької області на 3,9 % у 2016 році та на 93,8% у 2017 
році. Доходи без врахування трансфертів мали таку ж динаміку: у 2014 зросли 
на 6,0%, у 2015 зменшились аж на 37,5%, а в 2016-2017 роках зросли відповідно 
на 19,1% та 56,9%.  

Таблиця 2 – Доходи та трансферти Вінницької області 2013-2017 рр. 
Показник Показник по роках у тис. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Доходи, 
усього 3 945 179,5 4 466 243,3 3 940 833,5 4 093 560,8 7 932 399,9 

Доходи 837 311,8 887 640,4 555 137,2 661 409,8 1 038 062,5 
Офіційні 
трансферти 3 107 867,7 3 578 602,9 3 385 696,3 3 432 151,0 6 894 337,4 

 
Трансферти складають більшу частину надходжень до бюджету області 

за аналізований період це 78,8-86,9%. У 2013-2014 роках місцевим органам 
влади надавались дотації вирівнювання та субвенції з державного бюджету, а з 
2015 року із впровадженням децентралізації надавались міжбюджетні 
трансферти у вигляді базової дотації та субвенції з державного бюджету. Таким 
чином, з таблиці 2 спостерігається динаміка зростання кількості наданих 
офіційних трансфертів Вінницькій області у 2014 році в порівнянні з 2013 на 
15,1%, у 2015 році зменшились за рахунок вище названих причин на 5,4%. З 
2016 року врегулювався процес фіскальної децентралізації і динаміка 
збільшення трансфертів на 1,4%. У 2017 році загальна сума трансфертів 
збільшилась вдвічі. 

Таким чином, трансферти у Вінницькій області займають більшу частку 
ніж доходи від податкових та неподаткових надходжень, проте процес 
фіскальної децентралізації позитивно впливає на формування доходів в області. 

До структури доходів місцевого бюджету входять: податкові 
надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та 
офіційні трансферти. Детальніше розглянемо структуру та динаміку податкових 
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надходжень [1]. В таблиці 3 подано податкові надходження які становлять 
найбільшу часту в загальній їх кількості. 

Таблиця 3 – Динаміка податкових надходжень Вінницької області 
2013-2017 рр. 

Доходи Сума по роках у тис. грн. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Податкові надходження, 
всього 747 826,6 781 747,1 424 948,5 520 631,7 880 984,3 

З них: 
Податок на доходи 
фізичних осіб 

706 058,9 729 810,3 303 000,0 373 260,0 687 500,0 

Податок на прибуток 
підприємств 1 500,0 6 944,0 36 476,7 43 650,9 72 727,7 

Плата за використання 
природних ресурсів 17 742,1 20 252,8 25 081,8 30 680,8 37 507,6 

Інші податки та збори 8 025,6 11 940,0 60 390,0 73 040,0 83 249,0 
 
За даними таблиці 3 спостерігається динаміка зміни податкових 

надходжень та їх складових. Найбільшу частку в структурі податкових 
надходжень займає податок на доходи фізичних осіб. У 2014 році 
спостерігається збільшення як загальної суми податкових надходжень так і в 
його складі ПДФО на 4,5% та 3,4% відповідно, проте у 2015 році показник 
податкових надходжень зменшився на 45,6%, а ПДФО більше ніж на половину 
– 58,5%. Поясненням даної ситуації є зміни в податковому та бюджетному 
законодавстві щодо податкових надходжень до місцевих бюджетів – ПДФО з 
2015 року стало надходити у меншому обсязі до бюджету Вінницької області. 
Але з 2016 року доходи у вигляді податкових надходжень поновили свої позиції 
й мали динаміку до зростання. У 2016-2017 роках податкові надходження та в 
їх складі ПДФО зросли на 22,5% та 23,2% відповідно, а в 2017 році на 69,2% та 
84,2% відповідно. 

Щоб зрозуміти рівень впливу макропоказника на рівень податкових 
надходжень використаємо коефіцієнт еластичності податкових надходжень 
який  показує, як змінюється  обсяг надходжень до бюджету залежно від зміни 
обсягу ВВП. Якщо коефіцієнт еластичності вищий за одиницю, то система 
доходів є еластичною, тобто зміни в обсязі надходжень до бюджету 
відбуваються вищими темпами, ніж зміни в обсязі валового внутрішнього 
продукту. За нееластичної системи доходів (коефіцієнт нижчий за одиницю) 
зміна в обсязі валового внутрішнього продукту не впливає на зміну в обсязі 
доходів держави або це відбувається набагато повільніше [2] . 

Для розрахунку коефіцієнта еластичності податкових надходжень 
використовують формулу: 

Е =  ∆ПН
∆ВВП

      (1) 
де ∆ПН – відсоткова зміна податкових надходжень за період часу; 
∆ВВП – відсоткова зміна ВВП за аналогічний період часу. 
Для визначення коефіцієнта еластичності податкових надходжень у 

Вінницькій області внесемо дані в таблицю 4. 
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Таблиця 4 – Відсоткова зміна податкових надходжень та ВВП 
протягом 2013-2017 років 

Показник 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
Податкові надходження в Україні 5,1 49,7 15,2 28,6 
Податкові надходження у Вінницькій обл. 4,5 -45,6 22,5 69,2 
ВВП 7,7 26,3 20,4 25,2 
Коефіцієнт еластичності 
- в Україні  0,67<1 1,89>1 0,74<1 1,14>1 

- у Вінницькій обл. 0,58<1 -1,73<1 1,10>1 2,75>1 
 
В таблиці 4 подано щорічну зміну податкових надходжень та ВВП в 

порівнянні з попереднім роком. Дані показники є основою для розрахунку 
коефіцієнта еластичності податкових надходжень в Україні та у Вінницькій 
області. Дві останні стрічки таблиці 4 ілюструють нам цей коефіцієнт. У 
Вінницькій області протягом 2014-2015 роках коефіцієнт менше одиниці та є 
нееластичним, тобто зміна в обсязі валового внутрішнього продукту не впливає 
на зміну в обсязі доходів Вінницької області й збільшення податкових 
надходжень відбувається набагато повільніше. В 2016-2017 роках коефіцієнт 
більше одиниці тому система доходів еластична, таким чином, зміни в обсязі 
надходжень до бюджету відбуваються вищими темпами, ніж зміни в обсязі 
валового внутрішнього продукту. А в Україні коефіцієнт еластичності у 2014 та 
2016 роках є менше одиниці тобто нееластичний, а в 2015 та 2017 роках більше 
одиниці та еластичний, хоча з таблиці видно що у 2016-2017 роках у 
Вінницькій області даний коефіцієнт суттєво перевищує загальний по 
податкових надходженнях України [3]. 

Розглянемо видаткову частину місцевого бюджету Вінницької області. За 
даними таблиці 5 спостерігається що фактичні видатки в кожному з 
аналізованих років є нижче планових. У 2013 році планові видатки 
перевищують фактичні на 169385 тис. грн., у 2014 на 150680 тис. грн., з 2015 
року сума щорічно зростала до 205362,3 тис. грн., у 2016 до 247591,8 тис. грн., 
у 2017 році до 345789,6 тис. грн.. Попри попередні ствердження і планові і 
фактичні значення видатків з кожним роком збільшувались це є вагомим 
чинником в економічному розвитку Вінницької області.  

Таблиця 5 – Планові та фактичні видатки бюджету Вінницької 
області протягом 2013-2017 років 
Видатки Сума по роках у тис. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 
План 
затверджений 
на рік 

7045411,4 7436200,8 9721611,9 11949299,0 16466168,4 

Виконано 6876026,4 7285520,8 9516249,6 11701707,2 16120378,8 
% виконання 
до плану 97,6 98,0 97,9 97,9 97,9 

 
Планова сума у 2014 році порівняно до 2013 року зросла на 390789,4 тис. 

грн., а фактична на 409494,4 тис. грн., про дані зміни і свідчить відсоток 
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виконання плану який зріс з 97,6% до 98,0%. У 2015 році було затверджено за 
планом на 2285411,1 тис. грн. більше ніж в попередньому році, а виконано 
лише на 2230728,8 тис. грн.. більше, таким чином плановий показник було 
виконано лише на 97,9%. Відсоток виконання плану 97,9% закріпився і в 
наступних двох роках. У 2016 році плановий показник в порівнянні з 2015 
роком зріс до 2227687,1 тис. грн., а фактичний знову ж таки зріс на меншу суму 
ніж плановий – 2185457,6 тис. грн. У 2017 році плановий показник збільшено 
на 4516869,4 тис. грн., а фактичний на 4418671,6 тис. грн. 

За економічною структурою видатки Вінницької області складаються з 
видатків міст обласного значення (6 міст) та районів (27). Проаналізуємо 
динаміку виконання плану видатків протягом 2013-2017 років за видатками 
міст обласного значення. За даними таблиці 6 місто Вінниця майже щороку 
виконувала найбільший відсоток планових показників: у 2013 році місто 
зайняло третю позицію з показником 97,2% після м. Могилів-Подільський 
(97,8%) та м. Жмеринка (97,7%); у 2015 році Вінниця здала свої позиції (98,6%) 
м. Жмеринка (99,2%), м. Могилів-Подільський (98,9%) та м. Козятин (98,8%). У 
2014 році виконання планових показників у всіх містах трималось позначки 
вище 96,1% (м. Козятин), Вінниця та Жмеринка виконали планові показники за 
видатками на 98,0%. 2015 рік характеризується найбільшою часткою виконання 
планових показників серед аналізованих років та становить 98,0% (м. 
Хмільник) - 99,2%. У 2016 році міста обласного значення знизили мінімальну 
позначку виконання планових показників до 88,4% у м. Козятин, Вінниця ж 
втримала лідируючи позиції з часткою виконання плану на 98,4%, після неї м. 
Ладижин (97,6%) та м. Хмільник (97,5%), позиції нижче трійки лідерів зайняли 
Могилів-Подільський (91,5%) та Жмеринка (89,7%). Частка виконання плану у 
2017 році найнижчою знову ж таки була у м. Козятин (88,1%) та м. Жмеринка 
(95,7%), м. Вінниця є лідером в цьому році, вона виконала річний план на 
98,3%, проте цей відсоток є нижче минуло річного. Міста Хмільник, Могилів-
Подільський та Ладижин у 2017 році зайняли середні позиції з відсотком 
виконання плану 96,0%, 97,9%, 97,5% відповідно.   

Таблиця 6 – Частка виконання планових показників по містах 
обласного значення у Вінницькій області 
Назва міста Питома вага виконання плану у % 

2013 2014 2015 2016 2017 
м. Вінниця 97,2 98,0 98,6 98,4 98,3 
м. Жмеринка 97,7 98,0 99,2 89,7 95,7 
м. Козятин 96,6 96,1 98,8 88,4 88,1 
м. Ладижин 94,8 96,7 98,2 97,6 97,5 
м. Могилів-
Подільський 97,8 96,9 98,9 91,5 97,9 

м. Хмільник 96,9 96,8 98,0 97,5 96,0 
 
У більшості років міста обласного значення (окрім м. Вінниця) не 

виконують затверджений план видатків який сформувався у всій Вінницькій 
області дана ситуація свідчить про те що райони у області виконують план 
видатків на більший відсоток що покриває частку недовиконання у цих містах. 
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За даними звітності по видатках Вінницької області райони що мають вищу 
частку ніж середня по області досить таки різні проте з них можна виокремити 
наступні: Барський, Мурованокуриловецький, Чернівецький, Ямпільський, 
Іллінецький. За сучасних умов трансферти посідають важливе місце у 
міжбюджетних відносинах. У всіх областях України міжбюджетні трансферти 
перетворилися на основне джерело фінансування місцевих бюджетів[1]. Саме 
система трансфертів дає можливість розв’язати проблеми залагоджування 
нерівномірностей між адміністративно-територіальними одиницями, що 
зумовлені різною податкоспроможністю і, відповідно, різними соціально-
економічними можливостями різних регіонів. Розглянемо детальніше 
передбачені розписом міжбюджетні трансферти України: 

Таблиця 7 – Міжбюджетні трансферти, передбачені розписом на 2013 - 
2017 рр., млрд. грн.  

Назва трансферту Передбачено на: 
2013 2014 2015 2016 2017 

Базова дотація / вирівнювання 55,7 60,9 5,4 4,8 4,4 
Всього по субвенціях соціального значення 49,5 54,8 70,7 87,7 98,9 
Реверсна дотація 1,5 2,0 3,6 3,1 2,9 
Всього по спеціальному та загальному фондах 121,9 129,9 183,2 188,6 211,5 

 
Як видно з таблиці 7, майже всі види трансфертів із кожним роком 

збільшуються, окрім базової дотації, яка має тенденцію до значного спаду, це 
пов’язано із зміною середнього рівня надходжень на 1 жителя податку на 
доходи фізичних осіб та на прибуток приватних підприємств. Величина 
субвенцій соціального значення відповідно збільшилася на 13% та на 99%. Цей 
показник є важливим, оскільки в економічному сенсі через систему соціального 
захисту відбувається вторинний перерозподіл доходів у суспільстві з метою 
максимально можливого забезпечення рівності всіх верств населення, 
підтримка вразливих прошарків населення, які тимчасово чи постійно 
потребують особливої уваги з боку суспільства.Освітня та медична субвенції 
почали надаватись в Україні з 2015 року, розглянемо детальніше освітню та 
медичну субвенцію по областях України протягом 2015-2017 років. З таблиці 8 
спостерігається щорічне збільшення як освітньої, так і медичної субвенцій, 
проте за інформацією, яка подана в звітах державної казначейської служби, у 
більшості областей на 2016-2017 роки залишалась певна частка даних 
субвенцій з попереднього року.  

Слід звернути увагу що м. Київ отримував досить великі кошти як з 
освітньої так і медичної субвенцій, попри це Київська область (за виключенням 
м. Київ) отримувала значно менші кошти, це свідчить про те що в столиці 
проживає значна кількість мешканців тому коштів для розвитку освітньої і 
медичної сфери потребує значно більше ніж більшість областей всієї України. 
У 2016 році суму освітньої субвенції м. Київ отримало на 146482,0 тис. грн. 
(6,9%) більше, медичної на 289846,2 тис. грн. (9,5%.). У 2017 році освітня 
субвенція збільшилась на 886 907,1 тис. грн. (39,3%), медична зросла на 763 
326,0 тис. грн. (22,8%). 
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Таблиця 8 – Освітня та медична субвенція за областями України, 
тис. грн. 
Найменування 
зведеного бюджету 

Освітня субвенція Медична субвенція 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Вінницька 1873892,0 1942825,6 2200093,5 1831690,9 1824993,7 2260252,4 
Волинська 1540768,5 1645275,7 1862129,5 1153952,8 1155685,4 1454599,5 
Дніпропетровська 2989457,4 3166045,3 3484792,0 3699639,5 3867813,0 4765146,4 
Донецька 1781402,0 1949251,4 1880719,9 2267958,8 2415115,0 2992839,0 
Житомирська 1558255,2 1623815,5 1927082,6 1430459,3 1432021,0 1793298,3 
Закарпатська 1786629,1 1887338,5 2134105,1 1373824,5 1393569,7 1774099,1 
Запорізька 1807539,6 1871245,3 2121717,7 2034167,5 2160815,5 2565539,6 
Івано-Франківська 1817779,4 1958922,8 2270551,1 1549663,2 1656434,5 2052796,0 
Київська 1876969,9 2022727,3 2237632,4 1950606,6 1971559,2 2460969,7 
Кіровоградська 1122539,7 1161739,1 1337704,8 1133864,9 1147034,8 1410850,8 
Луганська 652601,2 758683,4 719059,5 790134,3 948891,7 1133567,7 
Львівська 2914243,6 2952980,5 3662411,4 2857281,3 2847473,2 3608840,4 
Миколаївська 1300499,1 1417046,2 1410547,4 1306762,6 1352922,8 1658121,2 
Одеська 2475603,5 2694910,9 2851287,4 2579281,6 2666699,3 3463633,4 
Полтавська 1495202,9 1554998,7 1711970,2 1671843,4 1652353,1 2066017,9 
Рівненська 1716628,5 1817148,5 2114203,6 1278953,1 1270405,3 1612610,8 
Сумська 1048534,6 1094045,4 1228133,7 1277346,9 1341201,0 1633048,3 
Тернопільська 1366315,6 1445950,8 1684408,6 1173645,1 1213754,3 1499702,8 
Харківська 2302773,8 2462465,2 2376288,7 3065097,1 3270431,5 3929129,1 
Херсонська 1217611,1 1230621,3 1356235,1 1194968,3 1223805,2 1501604,8 
Хмельницька 1555490,1 1614804,1 1889532,8 1468875,2 1510707,1 1858338,0 
Черкаська 1358781,7 1415334,9 1592926,3 1427190,9 1507459,9 1814004,5 
Чернівецька 1126797,8 1175642,7 1255739,3 982923,8 1018116,8 1278123,9 
Чернігівська 1127636,9 1195026,2 1312978,1 1227614,9 1256248,0 1554671,4 
м.Київ 2108817,1 2255299,1 3142206,2 3051446,2 3341292,4 4104618,4 
Разом 41922770,2 44314144,5 49764456,9 43 779 192,8 45 446 803,2 56 246 423,4 

 
Отже, фінансова децентралізація України з прийняттям змін до 

податкового та бюджетного законодавства, основними податками, які 
наповнюють місцеві бюджети та впровадженням освітньої та медичної 
субвенцій стан фінансової забезпеченості областей України (здебільшого на 
прикладі Вінницької області) в 2015 році дещо погіршився, проте за 2016-2017 
роки спостерігається позитивна динаміка як у реформованому  механізмі 
наповнення місцевих бюджетів податками, так і в покращенні фінансового 
стану шляхом надання міжбюджетних трансфертів за новою схемою 
нарахування. Тобто, можна сміливо стверджувати що Вінницька область 
рухаючись і надалі в такому темпі (звісно ж і за рахунок сприяння 
законодавства України), буде в більшому обсязі забезпечувати себе 
фінансовими ресурсами, потрібними для функціонування й розвитку області, а 
всі області України зможуть мати за приклад дану врегульовану систему 
фінансової децентралізації й основне джерело фінансування областей України – 
міжбюджетні трансферти – відійдуть на задній план. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
У статті здійснено систематизацію основних складових фінансового 
механізму реалізації гарантій медичного обслуговування населення. Зокрема, 
визначено основні групи суб’єктів, що впливають на фінансування та 
реалізацію гарантій медичного обслуговування населення, надано перелік 
об’єктів державних фінансових гарантій медичного обслуговування. Визначено 
принципи фінансування і реалізації гарантій медичного обслуговування 
населення, що передбачають оплату за результатом роботи медичного 
працівника, кількісних і якісних показників, а не за фактом існування надавача 
медичної послуги. Сформовано мету та цілі фінансового механізму реалізації 
гарантій медичного обслуговування населення. Охарактеризовано фінансовий 
інструментарій реалізації медичного обслуговування населення. 
Ключові слова: фінансовий механізм, фінансові гарантії, послуги медичного 
обслуговування населення, фінансовий інструментарій. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. У сучасних вітчизняних умовах, попри сплату з 
власної кишені майже половини коштів на охорону здоров’я додатково до 
загальнодержавних податків,громадяни вимушені отримувати послуги, що 
надаються на базі застарілої інфраструктури, без гарантій якості і поважного 
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ставлення до прав та гідності пацієнтів. Така організація системи не лише 
порушує конституційне право людини на доступну та якісну медичну 
допомогу, знижує рівень здоров’я та тривалість життя українців, але і 
перешкоджає економічному розвитку, знижує ефективність інвестицій у 
здоров’я нації, не усуває проблем обмеженості фінансових ресурсів та 
неефективності їх використання. Зазначене обумовлює актуальність 
дослідження фінансового механізму забезпечення та реалізації гарантій 
медичного обслуговування населення. 

Мета статті полягає у систематизації основних елементів фінансового 
механізму реалізації гарантій медичного обслуговування населення. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною базою 
дослідження стали нормативно-правові акти, що визначають засади реалізації 
фінансових гарантій медичного обслуговування населення,зокрема, закони 
України, постанови Кабінету міністрів України[1-5], що дозволило виокремити 
саме фінансовий механізм реалізації гарантій медичного обслуговування 
населення, позаяк в сучасних вітчизняних умовах він є вирішальним в 
забезпеченні якісних медичних послуг, збереженні здоров’я населення, 
стимулюванні підвищення якісних показників праці медичних працівників, 
зростання ефективності інвестицій у здоров’я нації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дисфункціональність діючої 
системи медичного обслуговування населення спричинена специфікою її 
організації та фінансування. У сучасних умовах в Україні відбувається відхід 
від успадкованої від СРСР командно-адміністративної моделі охорони 
здоров’я. Заклади охорони здоров’я є бюджетними установами і перебувають у 
власності держави або територіальних громад. Кошториси доходів і витрат цих 
закладів охорони здоров’я затверджуються тими ж органами влади, у власності 
яких вони перебувають, в результаті чого органи влади отримують стимул 
діяти в інтересах відповідних закладів, а не в інтересах конкретного пацієнта. 
Фінансування зазначених закладів здійснюється за жорстким постатейним 
кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів. Це позбавляє 
керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє 
мотивації до покращення результату. Для подолання зазначених проблем, 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, диверсифікації 
джерел фінансування охорони здоров’я реалізується медична реформа в 
Україні. Одним з основних напрямків реформи є закріплення та реальна 
реалізація фінансових гарантій медичного обслуговування населення, що 
передбачає визначення гарантованого державою пакету медичної допомоги – 
прозоро визначеного обсягу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої), екстреної медичної допомоги та лікарських засобів, 
право на отримання якого у разі потреби матимуть всі без винятку громадяни 
України за рахунок коштів Державного бюджету. Оскільки Державний бюджет 
залишається основним джерелом фінансування гарантій медичного 
обслуговування населення вбачається за доцільне визначити фінансовий 
механізм їх реалізації. До основних складових фінансового механізму реалізації 
гарантій медичного обслуговування населення віднесемо (рис. 1): 
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- суб’єкти, які реалізують фінансування гарантій і надання медичних 
послуг; 

- суб’єкти, що визначають нормативно-правові засади фінансування 
гарантій медичного обслуговування; 

- суб’єкти, які отримують фінансування і надають медичні послуги; 
- суб’єкти, які  є носіями фінансових гарантій медичного обслуговування; 
- об’єкти фінансового механізму реалізації гарантій медичного 

обслуговування  населення; 
- мета та цілі реалізації фінансових гарантій медичного обслуговування  

населення; 
- принципи фінансування та реалізації гарантій медичного обслуговування  

населення; 
- інструменти та методи реалізації фінансових гарантій медичного 

обслуговування  населення; 
- порядок взаємодії елементів механізму при фінансуванні і реалізації 

гарантій медичного обслуговування  населення; 
- етапи та нормативно-правове забезпечення фінансування та реалізації 

гарантій медичного обслуговування  населення. 

 
Рисунок1 – Основні елементи фінансового механізму реалізації 

гарантій медичного обслуговування населення України 
Джерело: розроблено автором 
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До суб’єктів фінансового механізму реалізації гарантій медичного 
обслуговування віднесемо основних суб’єктів, які вчиняють дії і впливають на 
процес. Зокрема, суб’єкти, що визначають нормативно-правові засади 
фінансування гарантій медичного обслуговування, а це Міністерство охорони 
здоров’я України, Міністерство фінансів України, Верховна рада України. 
Основним інструментом реалізації фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення є Програма медичних гарантій [5], яка розробляється 
з урахуванням положень галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в 
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я – Міністерством 
охорони здоров’я України. Далі Програма погоджується з Міністерством 
фінансів України – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової і бюджетної політики, та затверджується 
Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на 
відповідний рік. 

Суб’єктом, через який реалізується фінансування гарантій надання 
медичних послуг, є Національна служба здоров’я України – центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування населення, єдиний 
національний замовник та закупник медичних послуг[3]. Суб’єктами, які 
отримують фінансування і надають медичні послуги є заклади охорони 
здоров’я та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та одержали ліцензію 
на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими 
головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне 
обслуговування населення[3]. 

Носіями фінансових гарантій медичного обслуговування є населення 
країни – громадяни, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають 
на території України, та особи, яких визнано біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту [3]. 

Об’єктом фінансових гарантій медичного обслуговування населення є 
гарантований державою пакет медичної допомоги – прозоро визначений обсяг 
медичної допомоги та лікарських засобів, право на отримання якого у разі 
потреби мають громадяни України за рахунок коштів Державного бюджету. За 
рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється повна оплата 
необхідних населенню медичних послуг та лікарських засобів, передбачених 
програмою медичних гарантій та пов’язаних з наданням [3]: 

- екстреної медичної допомоги; 
- первинної медичної допомоги; 
- вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 
- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 
- паліативної медичної допомоги; 
- медичної реабілітації; 
- медичної допомоги дітям до 16 років; 
- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.  
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Оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України підлягають 
лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських 
засобів [1], затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та 
програми медичних гарантій [5]. 

Реалізація фінансових гарантій медичного обслуговування населення 
здійснюється на основі дотримання наступних принципів, зокрема [2; 5]: 

- законодавче визначення умов і порядку фінансування надання медичних 
послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України 
за програмою медичних гарантій; 

- цільове та раціональне використання коштів, передбачених на 
фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою 
медичних гарантій; 

- багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її 
фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та 
заохоченням підприємництва і конкуренції; 

- децентралізація державного управління, розвиток самоврядування 
закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній 
основі. 

Дотримання цих принципів допоможе досягти основної мети реалізації 
фінансових гарантій – надання рівних державних гарантій реалізації пацієнтами 
права на охорону здоров’я, збереження і відновлення здоров’я населення, 
справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських засобів. 
Чітке формулювання гарантованого пакету сприятиме досягненню наступних 
цілей[5]: 

1. Операціоналізація права на охорону здоров'я коли гарантовані медичні 
послуги чітко визначені, вони стають зобов'язаннями держави. Гарантований 
пакет встановлює процедуру захисту права на здоров'я. Гарантований пакет 
підвищує відповідальність уряду та рівень поінформованості пацієнтів щодо 
їхніх прав; 

2. Відповідність між цілями/потребами в галузі охорони здоров'я та 
наявними ресурсами; 

3. Підвищення соціальної легітимності гарантій в сфері охорони здоров’я - 
гарантований пакет включає в себе прозорий набір правил, згідно з якими люди 
можуть отримувати доступ до послуг; 

4. Покращення планування та управління – чіткі гарантії дозволяють більш 
прозоре та точне формування бюджету; 

5. Поліпшення якості послуг - чіткий гарантований пакет зазвичай 
супроводжується вимогами щодо якості, що сприяє покращенню відповідності 
стандартам якості; 

6. Перекладає прийняття рішень щодо використання обмежених ресурсів з 
лікарів та пацієнтів на визначені державні органи та офіційні процеси. 

Основними інструментами фінансування та  реалізації гарантіймедичного 
обслуговування населення визначено[1; 2; 3; 4; 5]: 

- Програму медичних гарантій; 
- Національний перелік основних лікарських засобів; 
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- бюджетні програми та паспорти бюджетних програм; 
- договори про медичне обслуговування населення; 
- декларації; 
- галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я;  
- нормативи; 
- граничні суми оплати за надання медичних послуг; 
- тарифи; 
- коригувальні коефіцієнти; 
- фінансова та медична документація. 
Програма медичних гарантій – «державний гарантований пакет», перелік 

та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на 
основі єдиних національних тарифів [5]. 

Національний перелік основних лікарських засобів – перелік якісних, 
ефективних, безпечних та економічно доцільних лікарських засобів, необхідних 
для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони 
здоров’я незалежно від форми власності. Перелік складається з[1]: 

- основного переліку лікарських засобів з найвищими показниками 
економічної доцільності для пріоритетних патологічних станів; 

- додаткового переліку лікарських засобів для пріоритетних патологічних 
станів, що потребують спеціалізованого діагностичного або моніторингового 
обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки 
фахівців; 

Бюджетні програми та паспорти бюджетних програм визначають обсяги 
фінансування, відповідальних виконавців та результативні показники. Зокрема, 
у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення діючими в 
Україні є бюджетні програми «Керівництво та управління у сфері державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування населення»,«Надання 
первинної медичної допомоги населенню», «Пілотний проект з реалізації 
державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 
Полтавській області», «Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань», «Реалізація програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення»[6] тощо. 

Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій укладається з надавачем медичних послуг і Національною службою 
здоров’я України у письмовій (електронній) формі. Відбір надавачів медичних 
послуг, з якими укладатиметься договір, здійснюється за процедурою закупівлі 
– оголошується вид необхідних послуг, обсяги та умови та очікуються 
пропозиції від надавачів медичних послуг – закладів охорони здоров’я чи 
фізичних осіб-підприємців, що мають ліцензію на проведення медичної 
практики [4]. 

Нормативи – відповідно до закону України [3] щорічне фінансування 
коштів з Державного бюджету України нареалізацію програми медичних 
гарантій має становити не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту 
України, видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями 
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видатків бюджету. Також застосовується гранична сума оплати за надання 
медичних послуг для амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної 
допомоги. 

Тарифи – єдині для всієї території України, на основі яких здійснюється 
оплата медичних послугза договорами про медичне обслуговування населення, 
тарифи можуть встановлюватися як: 

-глобальні ставки, що передбачають сплату надавачам медичних послуг 
фіксованої суми за визначену кількість послуг чи визначений період;  

- капітаційні ставки, які встановлюються у вигляді фіксованої суми за 
кожного пацієнта; 

- ставки на пролікований випадок;  
- ставки на медичну послугу;  
- ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування 

населення надавачем медичних послуг[3]. 
Тариф на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної 

допомоги, складається з двох частин: ставки на оплату медичної послуги та 
ставки на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень. 

При розрахунку коригувальних коефіцієнтів базою для визначення 
компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 
250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує 
року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти 
[3]. 

Фінансова та медична документація, наприклад, звіт медичного працівника 
про медичні послуги є підставою для оплати його праці Національною 
службою здоров’я України; рахунок, наданий надавачем медичних послуг – 
підстава для попередньої оплати медичних послуг. Звітним періодом для 
надання медичних послуг первинної та вторинної медичної допомоги є 1 
місяць, 1 квартал – це звітний період, за який складається звіт про доходи та 
витрати надавача медичних послуг. 

Методи фінансового механізму реалізації гарантій медичного 
обслуговування населення охоплюють методи використання ставок для оплати 
праці медичних працівників (разом чи окремо), методи оплати медичних послуг 
(безготівкові розрахунки за фактом надання медичної послуги, попередня 
оплата медичних послуг), методи надання медичних послуг (на прийомі, e-
health)тощо. Фінансовий інструментарій реалізації гарантій медичного 
обслуговування є складним та різноманітним і потребує детальніших розробок, 
що обумовлює перспективи подальших досліджень. 

Висновки. Таким чином, реалізація запропонованого фінансового 
механізму програми медичних гарантій в Україні допоможе покращити стан 
здоров’я населення, захистити пацієнтів від катастрофічних витрат на охорону 
здоров’я, забезпечити справедливий розподіл бюджетних ресурсів, зробити 
систему охорони здоров’я більш прозорою, а також сконцентрувати ресурси на 
найбільш результативних та необхідних послугах. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

 
У статті автором досліджено теоретичні основи становлення та розвитку 
податку на доходи фізичних осіб та висвітлено методологічні аспекти 
справляння ПДФО в Україні. 
Ключові слова:  податок на доходи фізичних осіб, Податковий кодекс України, 
оподаткування, платник податку, податковий агент 

Постaновкa пpоблеми. Актуальність дослідження проблеми 
оподаткування доходів фізичних осіб виходить із важливого значення ПДФО, 
адже цей податок є одним із найстабільніших та найдієвіших джерел 
формування дохідної частини бюджету, забезпечує фіскальну достатність 
бюджету, а разом з тим, виконує важливу соціальну роль, так як він чинить 
безпосередній вплив на рівень доходів населення. 

В Україні система прямого оподаткування зазнавала численних 
трансформацій та перетворень, використовувалася як прогресивна, так і 
пропорційна шкала оподаткування особистих доходів. При цьому з точки зору 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2018-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2018-%D0%BF#n15
https://nszu.gov.ua/pro-nszu/finansovi-dokumenti
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фіскальної достатності та соціальної справедливості, ПДФО у різні періоди 
сприймався неоднозначно. 

Дослідження у галузі оподаткування доходів фізичних осіб проводили 
низка зарубіжних та українських науковців. Вітчизняна податкова наука у цій 
галузі представлена працями таких вчених: К. Безверхий, Л. Духновська, 
Л. Коцан, О. Найденко, Л. Сідельникова, Н. Танклевська, І. Чугунов, К. Швабій, 
Ю. Швець, Л. Юрчишина. 

Ціллю статті стало висвітлення теоретичних та методологічних аспектів 
адміністрування ПДФО в Україні.  

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Нa сьогоднішній день, 
подaток на доходи фізичних осіб, являє собою загальнодержавний податок, що 
стягується з доходів фізичних осіб (громадян – резидентів) і нерезидентів, які 
отримують доходи з джерел їх походження в Україні ( та за її межами для 
резидентів). 

Оподaткування доходів є не тільки вагомим джерелом формувaння 
бюджетних ресурсів держави, але і надважливим фінансовим важелем 
соціально-економічних процесів, оскільки впливає на обсяг і структуру доходів 
плaтників, рівень їх заощаджень, aктивність інвестиційної діяльності, процеси 
нaгромадження кaпіталу, визнaчаючи обсяги сукупного споживaння та інші 
чинники стaбільності та розвитку суспільства [1, 4]. 

Оподаткування доходів фізичних осіб входить до фінансового механізму 
держави. У результаті перерозподілу доходів фізичних осіб, з одного боку, 
реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств 
населення, а з іншого – формується фінансова база держави. Податок із доходів 
фізичних осіб має скерованість на соціальну справедливість податкової систем, 
оскільки ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягів доходу 
платника. Виходячи з вищесказаного очевидно, що ПДФО виконує фіскальну 
та регулюючу функції [12]. 

Податок на доходи фізичних осіб набув поширення у світі у зв’язку з 
зростанням індивідуальних доходів, їх урізноманітненням (нерухомість, цінні 
папери, підприємства) та зосередженням у одного платника, що зробило більш 
доцільним сукупне оподаткування доходів. 

Пізнє запровадження податку з доходів фізичних осіб в Україні вчені 
пояснюють низьким рівнем доходів у країні. Це було спричинено тим, що 
більшість населення була незаможною, а сукупні доходи заможних – 
недостатніми. Лише за досить високого рівня економічного розвитку, який 
зумовлює відповідні доходи, а також за умов зростання числа великих доходів 
виникають умови для запровадження прибуткового оподаткування. Пояснюючи 
останнє П. Гензель писав, що реальне оподаткування доводиться зберігати і в 
тих країнах, де народний дохід розпорошений серед маси дрібних власників і 
немає значного ядра крупних власників. Правильне функціонування 
прибуткового податку передбачає запровадження більшого чи меншого 
неоподатковуваного мінімуму. За таких умов під цей мінімум може потрапити 
багато дрібних власників, за реального оподаткування вони всі будуть деякою 
мірою залучені і сплатять чималу суму.  
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Іншою важливою умовою поширення податку на доходи фізичних осіб 
стало підвищення рівня податкової культури, яке лише частково пов’язане з 
рівнем загальної культури населення. На думку дослідників, до сплати податків 
як до виконання громадського обов'язку почали ставитися з середини ХIХ ст. 
завдяки, з одного боку, кращому усвідомленню кожним індивідом своєї 
залежності від інших індивідів і суспільства в цілому, отже, важливості 
задоволення суспільних потреб, і, з другого – завдяки змінам у структурі 
державних видатків у напрямку зростання частки соціальних видатків, 
особливо на освіту і охорону здоров’я. При цьому загальне розповсюдження 
податкові декларації отримали в 20-х роках ХХ ст. після проведення 
податкових реформ у країнах Європи і США [2].  

У цей період відбулися суттєві зрушення й у системі стягнення податків: 
були створені спеціальні податкові служби, запроваджувалися інститути 
податкових інспекторів, які були їх центральними фігурами, а також інститути 
уповноважених, через який до організації податкового процесу і контролю 
залучались найбільш авторитетні та компетентні представники платників. Усе 
це й зумовило поступове закріплення податку на доходи фізичних осіб у 
податкових системах багатьох країн та його перетворення на основне джерело 
доходів державного бюджету.  

Так, у другій половині 20-х років ХХ ст. частка зазначеного податку в 
загальній сумі податкових надходжень становила 62,6% у Франції, 56,4% у 
США, 45,3% у Великобританії та 39% у Німеччині [11]. 

В Україні систему оподаткування громадян було запроваджено із 
середини 1991 року, внаслідок ухвалення Закону Української РСР «Про 
прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб 
без громадянства» від 5 липня 1991 року.  

З 26 грудня 1992 року і до 1 січня 2004 року оподаткування регулювалося 
Декретом Кабінетом Міністрів України «Про прибутковий податок з 
громадян». За цей період  досить часто відбувались зміни ставок податку, 
неоподатковуваного мінімуму, а також переліку пільг, при цьому порядок 
нарахування залишався без змін. Це було зумовлено такими факторами, як 
розвиток ринкових відносин, зміна форми одержання доходу, вирівнювання 
доходів малозабезпечених та заможних верств населення за допомогою 
прогресії [13].  

У розвитку форм та методів справляння податку на доходи фізичних осіб 
в Україні можна виділити чотири великих періоди. Проте зміни відбуваються і 
досі під впливом економічних та політичних чинників [6]. 

З 1 січня 2011 року справляння податку на доходи фізичних осіб 
регламентується розділом IV Податкового кодексу України. 

Розглянемо сучасну структуру податку на доходи фізичних осіб в 
Україні. Відповідними статтями IV розділом Податкового кодексу України 
розділу встановлені основні елементи податку на доходи фізичних осіб, до яких 
відносяться платники податку, об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, 
джерело сплати, податковий період, ставки, пільги тощо (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура податку на доходи фізичних осіб 

 
Місце та роль податку в системі оподаткування визначається через його 

переваги, серед яких можна виділити основні [5]: 
– обкладання платника податком відбувається відповідно до його 

платоспроможності; 
– один з основних податків, який максимально реалізує основні принципи 

оподаткування: справедливість і рівномірність розподілу податкового тягаря; 
– у багатьох країнах застосовується прогресивна шкала оподаткування та 

неоподатковуваний мінімум, що є свідченням соціальної справедливості; 
– дозволяє оподатковувати доходи з різних джерел походження; 
– вважається однією з найдосконаліших форм оподаткування, оскільки 

охоплює основне джерело, з якого повинні сплачуватися податки – чистий 
дохід населення; 

– дозволяє змінювати розмір кінцевих доходів населення без зміни 
відповідності між результатами праці та її оплатою; 

– впливає на структуру кінцевих доходів населення, а отже, і на структуру 
потреб населення. 

В сучасних умовах ринкової економіки, де існують різні форми власності, 
побудова системи оподаткування здійснюється на демократичних засадах, із 
забезпеченням рівності та неупередженості до усіх платників податку 
незалежно від форми власності та його діяльності, а також із врахуванням всіх 
доходів, які фізична особа отримує з різних джерел [14]. 

Залежно від цілей державної політики змінюється розмір податкового 
навантаження. Так, якщо держава має на меті наповнення бюджету, тобто 
збільшення доходів від оподаткування, то збільшуються ставки оподаткування, 
а отже і податкове навантаження, проте таке збільшення є фіскально 
ефективним лише до певного моменту. Якщо ж метою, насамперед, є 
покращення рівня життя населення та стимулювання економічного розвитку, то 
величина податкового навантаження зменшується [8]. 

Досягнення тієї чи іншої мети можливе лише при повному врахуванні 
всіх факторів, які впливають на величину надходжень від оподаткування 
доходів фізичних осіб. Основними такими факторами є [4]: 

– чисельність населення; 
– платоспроможність платників податку; 
– розмір доходів, що підлягають оподаткуванню ( база оподаткування); 
– ставки податку; 
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фізичних осіб 

Податковий 
період 

Джерело 
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– надання податкових пільг та знижок; 
– рівень тіньової економіки, правопорядку в суспільстві та 

законослухняність громадян; 
– стабільність податкового законодавства. 
Як економічна категорія ПДФО має декілька характеристик [7]: 
1) Фінансово – економічна, полягає у відчуженні частини власності 

платника на користь держави. 
2) Політична, являє собою узгодження інтересів різних верств 

суспільства. 
3) Соціальна, у свою чергу, зачіпає інтереси економічно активного 

населення країни, а саме: згладжує ступінь нерівності в доходах та впливає на 
рівень заощаджень населення, обсяг, динаміку і структуру внутрішнього 
попиту, якість життя, демографічні та інші показники соціальної сфери. 

Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб в 
Україні регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Відповідно до 
Податкового кодексу України, доходи - це загальна сума доходу платника 
податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного 
періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 
України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, 
так і за їх межами. 

Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що 
стягується з доходів фізичних осіб (громадян - резидентів) і не резидентів, які 
отримують доходи з джерел їх походження в Україні [10]. 

Податковим кодексом України встановлено три категорії платників 
ПДФО, а саме [10]: 

- фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 
походження в Україні, так і іноземні доходи; 

- фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні (крім нерезидентів, які отримують доходи в Україні 
безпосередньо від проведення дипломатичної чи прирівняної до неї 
міжнародним договором України діяльності). 

- податковий агент, юридична особа, самозайнята особа, представництво 
нерезидента – юридичної особи, інвестор за угодою про розподіл продукції. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені 
чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує 
безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким 
міжнародним договором діяльності. 

Залежно від статусу платника податків існують різні об’єкти 
оподаткування, а саме: 

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 
- іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України. 
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Місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних 
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного 
податкового місяця. 

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних 
місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом 
такого звітного податкового року, доходів, отриманих підприємцем від 
підприємницької діяльності, і доходів фізичної особи, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність [3]. 

Наступний елемент ПДФО – база оподаткування, що являє собою 
загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених 
цим розділом. 

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 
податку протягом звітного податкового періоду. 

Також платникам ПДФО може надаватися податкова соціальна пільга, 
яка застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку 
протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не 
перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Розглянемо 
види чинного порядку нарахування податкової соціальної пільги. 

Податковим агентам та особам, відповідальним за оподаткування доходів, 
окрім порядку перерахування ПДФО до бюджету необхідно також 
дотримуватися строків сплати податку, установлених ПКУ. В 2016 році 
сплачувати ПДФО потрібно було не пізніше наступного робочого дня. З 1 січня 
2017 року було введено нові правила сплати податку, а саме [3]: 

1. Якщо грошові кошти перераховано фізичній особі в безготівковій 
формі або отримано з банківського рахунку в касу для виплати заробітної плати 
(пп. 168.1.2 ПКУ), то сплата здійснюється одночасно з перерахуванням або 
отриманням коштів. 

2. Якщо дохід надається у негрошовій формі або виплачується готівкою з 
каси (пп. 168.1.4 ПКУ), то сплата здійснюється протягом трьох банківських 
днів за днем такого нарахування (до 2017 року сплата мала відбутися протягом 
дня, що настає за днем нарахування). 

3. Дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не 
надається) платнику податку (пп. 168.1.5 ПКУ) сплата здійснюється протягом 
30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу [10]. 

В 2017 році в Україні відбулися значні зміни в порядку справляння 
ПДФО, було знову відновлено пропорційну шкалу оподаткування доходів 
фізичних осіб, та при цьому, дещо збільшились ставки самого ПДФО [10]. 

Проведемо порівняння старої та сучасної моделі справляння ПДФО у 
таблиці 1. Регулювання податкових ставок залежить від ряду чинників, 
основними серед яких є політичні та економічні. Протягом тривалого часу в 
Україні застосовувалися прогресивні ставки щодо оподаткування доходів 
громадян, залежно від рівня доходу платників. 
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Таблиця 1 – ПДФО: стара і сучасна модель 
2015 рік 2019 рік 

Заробітна плата: 
Ставки: 
1) 0% на 0,5 розміру мінімальних місячних 
заробітних плат (609 грн.); надається для 
заробітних плат не вище 1710 грн. 
2) 15% до 10-кратного розміру мінімальних 
місячних заробітних плат (12180 грн.). 
3) 20% на суму перевищення 10-кратного 
розміру мінімальних місячних заробітних 
плат (12180). 

Заробітна плата 
Ставки: 
1) 18% із суми мінімальної заробітної плати 
(у 2019 році – 4173 грн.). 

Військовий збір 1,5% Військовий збір 1,5%(продовжений і на 
2019 рік) 

Доходи відмінні від заробітної плати та 
інвестиційного доходу – номінальні ставки. 

Доходи відмінні від заробітної плати та 
інвестиційного доходу – номінальні ставки. 

Інший дохід 
1) 5% - дивіденди; 
2) 20% - інший інвестиційний дохід. 

Інший дохід: 
1) 20% - дивіденди; 
1) 20% - інший інвестиційний дохід. 

Кількість платників податку: 14 284,4 тис. Кількість платників податку: 14 543,1 тис. 

Джерело: складено автором на основі даних [10] 
 
Особою, відповідальною за нарахування, утримання і сплату 

(перерахування) до бюджету ПДФО, є платник податку, у тому числі 
податковий агент, який виплачує доходи фізичним особам. Податок, утриманий 
із доходів фізичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів), зараховується до 
бюджету.  

Висновок. Таким чином, оподаткування фізичних осіб є важливим та 
ефективним важелем для податкової системи, оскільки включає використання її 
фіскальних та регулюючих механізмів. Оподаткування доходів населення 
впливає на рівень життя громадян, добробут населення, а також на соціально-
економічний розвиток країни в загальному. 

Ключовим недоліком механізму оподаткування доходів громадян в 
Україні, що в часи фінансової нестабільності може призвести до соціальних 
заворушень, є «зрівнялівкa » в застосуванні податкових ставок. Даний підхід до 
прибуткового оподаткування є вкрай, адже статистичні дані свідчать, що в 
українському суспільстві понад 90% населення мають низькі доходи і лише 
10% - надвисокі. 
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формування фінансової безпеки держави. Визначено основні рівні фінансової 
безпеки в умовах економічних перетворень. Розкрито теоретико-

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-iv--podatok-na-dohodi-fizichnih-o/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-iv--podatok-na-dohodi-fizichnih-o/
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3348946959598294470&btnI=1&hl=ru&authuser=2
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3348946959598294470&btnI=1&hl=ru&authuser=2
https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/33


185 
 

методологічних засади формування фінансової безпеки держави в сучасних 
умовах розвитку. 
Ключові слова: фінансова безпека, податок, оподаткування, бюджет, 
податкове регулювання, податкова система. 

Гібридна агресія проти України здійснює вагомий негативний вплив на 
соціальний та економічний розвиток країни, що вимагає підвищення рівня 
фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки. Глобальні виклики у 
соціальній та економічній сферах зумовлюють доцільність удосконалення 
діючих та формування нових засад і механізмів державної політики захисту 
національної економіки. Водночас варто зауважити, що необхідність та 
актуальність наукового обґрунтування сутності фінансово-бюджетної та 
соціально-економічної безпеки держави в умовах гібридної агресії значною 
мірою зумовлено тим, що вона продовжує продукувати значні загрози для 
суспільного розвитку, перешкоджає реалізації стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору.  

Питанням формування фінансової безпеки держави присвячені праці 
вітчизняних вчених:  В. Гейця, А. Гриценка, А. Даниленка, І. Запатріної,                
В. Козюка, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Лютого, А. Мазаракі,                    
В. Опаріна, Г. П’ятаченка, А. Соколовської, В. Федосова, І. Чугунова, А. Чухна, 
С. Юрія та інших. 

Метою статті є розкриття теоретико-методологічних засад формування 
фінансової безпеки держави. 

Такі вітчизняні вчені як О. Амоша, М. Бутко, А. Грищенко розглядаючи 
безпеку з точки зору суспільної категорії, звертають увагу на цілеспрямовану 
діяльність її суб’єктів у основних сферах суспільства: політичній, економічній, 
соціально-екологічній, соціально-побутовій та соціокультурній направлену на 
забезпечення своєї безпеки, шляхом попередження, виявлення та усунення 
небезпек, ризиків, загроз, забезпечення умов захищеності на усіх рівнях 
гарантування безпеки [1-3]. 

Гібридна агресія, її соціальні та економічні наслідки зумовлюють 
необхідність теоретичного обґрунтування визначення сутності фінансово-
бюджетної та соціально-економічної безпеки держави із врахуванням та 
виходячи за рамки трьох домінантних концептуальних підходів до розуміння 
економічної безпеки: камералістичної концепції захисту зовнішньоекономічної 
безпеки держави (сформувалася у 40-ві роки XIX ст.), кейнсіанської концепції 
захисту держави від внутрішніх загроз макроекономічного характеру (період 
30-х років XX ст.) та інституційної концепції захисту від адміністративних 
бар’єрів (період 80-х років XX ст.). 

Фінансово-бюджетна та соціально-економічна безпека держави є 
багаторівневими системами, які включають макроекономічний (національна 
економіка) та мезорівень (економіка галузей та регіонів), мікроекономічний 
рівень (економіка суб’єктів господарювання та домогосподарств), що дозволяє 
реагувати на загрози національних економічних інтересів виникаючі у 
зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі. Належний рівень 
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фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки держави виступає 
важливим фактором протидії гібридній агресії, створює та покращує умови для 
реалізації життєво важливих стратегічних і тактичних національних інтересів. 

Фінансова безпека – це стійкість бюджетної, податкової, грошово-
кредитної, банківської та валютної системи, фінансових ринків та їх основних 
фінансово-економічних параметрів. Гібридна агресія вимагає підвищення 
здатності фінансово-бюджетної та соціально-економічної політики 
нейтралізувати її дестабілізуючий вплив на національну соціально-економічну 
систему. Фінансово-бюджетна безпека – це такий стан ресурсоформувальної 
сфери фінансової системи який здатний забезпечити достатні фінансові ресурси 
для функціонування держави в умовах гібридної агресії.  

Особливої актуальності питання обґрунтування сутності, зміцнення 
фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки держави набуває на 
сучасному етапі, оскільки за умов гібридної агресії національна економіка стає 
залежною від впливу численних негативних чинників екзогенного та 
ендогенного характеру, що потребує підвищення адаптивної спроможності 
державних фінансових інституцій нейтралізовувати такий вплив, забезпечення 
збалансованості макроекономічних відтворювальних пропорцій, ефективного 
функціонування національної економічної системи, її стійкості до зовнішніх та 
внутрішніх загроз. 

Проблеми спричиненні гібридною агресією змушують переглянути 
науково-практичні підходи до забезпечення фінансово-бюджетної та соціально-
економічної безпеки як основи національної безпеки держави. Тісна взаємодія 
інституційних компонентів бюджетної, податкової, монетарної та соціальної 
політики сприятиме розробці дієвих заходів щодо захисту економічного 
простору країни від негативних екзогенних та ендогенних факторів небезпек і 
загроз сталому соціально-економічного розвитку країни. 

Враховуючи твердження, що «економічна безпека – це національна 
безпека» доцільним є розробка широкого спектру заходів у сфері фінансово-
бюджетної та соціально-економічної політики направлених на захист та 
розвиток технологічних галузей економіки, як складової довгострокової 
стратегії збереження та розширення експортного потенціалу країни враховуючи 
штучно запровадженні обмеження та стрімку втрату ринків збуту важливих для 
економіки України товарів на пострадянському економічному просторі.  

Економічний розвиток, глобальна конкурентоспроможність, інновації є 
важливими для забезпечення національної безпеки на основі збільшення 
бюджетного фінансування оборонного сектору економіки, вони закладають 
стійку інституційну основу для перемоги у довготривалому збройному 
конфлікті із агресором. 

Стратегія національної безпеки України визначає, що головною умовою 
нової якості економічного зростання є забезпечення економічної безпеки – це 
вимагає спрощення і оптимізації діючої системи оподаткування, консолідації 
інституційних спроможностей фіскальних органів країни [4]. Податки 
виступають головним важелем формування дохідної частини зведеного, 
державного та місцевих бюджетів, від ефективності їх адміністрування 
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залежить стан податкової безпеки держави, задоволення потреб суспільства та 
зростання його добробуту. На сучасному етапі економічних перетворень 
важливо забезпечити розвиток сфери фінансово-бюджетної безпеки держави на 
основі підвищення інституційної спроможності органів, які реалізовують 
фінансово-бюджетну політику. Зазначене дозволить прискорити темпи 
економічного зростання країни, регіонів та адміністративно-територіальних 
одиниць, посилити збалансованість та стійкість бюджетної системи, підвищити 
результативність бюджетно-податкового регулювання, якість виконання 
дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів, забезпечити виконання 
державою основних та додаткових функцій.  

Перехід до ринкової економіки зумовив посилення ролі бюджетів усіх 
рівнів у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку країни. Бюджет 
виступає важливим інструментом державного регулювання економіки країни, 
дієві механізми та інструменти формування його дохідної частини є 
необхідною умовою ефективної бюджетно-податкової політики. Зазначене 
вимагає обґрунтування підвищення ролі фінансово-бюджетної безпеки держави 
при формуванні доходів бюджету країни з метою більш повного та виваженого 
використання фіскального потенціалу податків і зборів у ринковому механізмі 
без шкоди для економічного зростання, що створить стабільну фінансову 
основу для зростання добробуту суспільства. 

Стратегія національної безпеки України та Концепція розвитку сектору 
безпеки і оборони України визначає критерій щорічного бюджетного 
фінансування сектору безпеки і оборони – не менше 5% ВВП [5; 6]. 

Доцільно заходи із підвищення рівня фінансово-бюджетної та соціально-
економічної безпеки реалізовувати виходячи із мети – забезпечення сталого 
розвитку держави в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз викликаних 
гібридною агресією. 

Між соціальною і економічною безпекою в країні існує тісний 
взаємозв’язок: тільки за умови стабільності та врівноваженості обох складових 
можливо забезпечити загальну безпеку держави в умовах гібридної агресії. 
Економічна безпека держави є визначальним чинником, адже вона створює 
постійну інституційну основу для належного рівня соціальної безпеки. 

Досягнення належного рівня національної безпеки держави в умовах 
гібридної агресії можливо досягти на основі забезпечення високого рівня життя 
населення країни та такого стану її економіки, який дає змогу підвищувати 
стійкість від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Саме тому, економічний 
аспект національної безпеки держави в обов’язковому порядку має бути 
доповнений соціальним, що створює передумови для успішного вирішення 
соціальних завдань які стоять перед суспільством. Таким чином належний 
рівень соціально-економічної безпеки держави знаходить своє вираження у 
системі заходів державних і недержавних інституцій.  

Актуальність дослідження фінансово-бюджетної та соціально-економічної 
безпеки держави в умовах гібридної агресії обумовлює необхідність 
оцінювання її стану, яке пропонується здійснювати на соснові системи 
макрофінансових індикаторів. Останні базуються на макроекономічних і 
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макрофінансових показниках та відображають реальний стан фінансової 
системи, її вплив на соціально-економічні процеси в країні. Для прикладу, 
М.Єрмошенко серед індикаторів фінансової безпеки держави виділяє 
індикатори грошово-кредитного, бюджетного, банківського, інвестиційного, 
валютного, фондового та страхового секторів [7]. Важливими 
макрофіскальними індикаторами, які показують тенденції рівня перерозподілу 
ВВП через бюджетно-податкову систему, стан управління у сфері фінансово-
бюджетної безпеки, є частка податкових надходжень зведеного, державного та 
місцевих бюджетів у ВВП [8-10]. Важливим макроекономічним показником є 
обсяг валового внутрішнього продукту, а макрофінансовими показниками – 
кількісні вираження державних фінансових ресурсів: доходи Зведеного 
бюджету України, Державного бюджету України, місцевих бюджетів України, 
податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом,  
офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, 
цільові фонди. 

Одним із найважливіших серед макрофінансових індикаторів які 
характеризують функціонування економічної та фінансової системи країни є 
макроекономічна платоспроможність держави. Її доцільно визначати на 
національному та міжнародному рівні. Національну макроекономічну 
платоспроможність держави відображає рівень бюджетного дефіциту або 
профіциту відносно обсягу ВВП, а міжнародну макроекономічну 
платоспроможність держави – сальдо торговельного та платіжного балансу. 
Макрофінансова ефективність відображає результативність функціонування 
національної фінансової системи.   

Для оцінки конкурентоспроможності країни у світі К. Салаі-Мартін 
запропонував використовувати індекс глобальної конкурентоспроможності. За 
його методикою Всесвітній економічний форум видає рейтинг країн світу який 
враховує критерії макроекономічної стабільності, якості інституцій, обсягів 
ринків, ефективності торгівлі, інфраструктурного забезпечення, рівня 
впровадження новітніх технологій та конкурентоспроможності компаній. 
Згідно зі щорічним звітом Всесвітнього економічного форуму у 2019 році наша 
країна втратила дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності 
(Global Competitiveness Index, GCI) та як наслідок опустилася на 85-те місце 
серед 141 країни світу [11]. Погіршення показиків конкурентоспроможності 
відбулося у сфері фінансових систем до 136-го місця (було 117) та у сфері 
охорони здоров'я - 101-го місця (було 92). Також погіршилася макроекономічна 
стабільність на 2 позиції з 131-го на 133-тє місце та інноваційні можливості на з 
58-го на 60-те місце. 

Довготриваюча гібридна агресія проти України вимагає посилення 
скоординованої діяльності всіх ланок фінансово-бюджетного регулювання з 
метою забезпечення збалансованості бюджетів, які  входять  до  складу  
бюджетної системи України та підвищення рівня національної безпеки 
держави. Доцільно підвищувати стабільність фінансової системи, стійкість 
бюджетної системи з метою забезпечення сталого економічного зростання в 
країні, розширення фінансових можливостей задовольняти соціальні потреби 



189 
 

суспільства. У сучасних нестабільних умовах розвитку ефективне 
функціонування безпекового простору можливе за умов збалансованої 
взаємодії та стійкості його фінансово-бюджетних та соціально-економічних 
елементів. Важливим є підвищення регуляторного потенціалу державних 
інституцій у сфері бюджетної, податкової, митної, соціальної, монетарної та 
валютної політики з метою запобігання і нейтралізації загроз національним 
інтересам продукованих гібридною агресією. Належний рівень фінансово-
бюджетної безпеки держави може бути досягнутий за умови підвищення 
дієвості фінансового забезпечення виробництва національного продукту у 
поєднанні з ефективним розподілом і перерозподілом вартості виробленого 
національного продукту. Зазначене сприятиме здійсненню ефективного 
регулювання пропорцій соціально-економічного розвитку країни, досягненню 
стійкої макрофінансової стабільності, сталому економічному зростанню.      
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У статті розглядається особливості управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств. Наведені стратегічні оцінки діяльності, розроблений 
SWOT-аналіз компанії ПГ «ViOil», матриця ризиків зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Запропоновані заходи зменшення ризиків, підвищення 
конкурентоспроможності та інноваційна модель управління ЗЕД ПГ «ViOil». 
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, SWOT-аналіз, ризики, 
конкуренція, стратегічна оцінка.  

На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна 
діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: 
народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як 
частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна 
діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських пропорцій, 
розміщення і розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити 
здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи. 

Сфера сільського господарства та агропромислового виробництва є 
однією із найпріоритетніших для подальшого розвитку Вінницької області. 
Агропромислові підприємства регіону мають потенціал до розвитку ЗЕД 
завдяки унікальному географічному розташуванню та якісній продукції, 
кваліфікованим кадрам та іншим чинникам. Інноваційне управління 
зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових підприємств передбачає 
попередній аналіз поточного стану ЗЕД за допомогою вибраних методів, що, 
своєю чергою, призводить до комплексного управління трьома сферами: 
зовнішньоекономічною діяльністю, ризик-менеджментом та 
конкурентоспроможністю підприємства.  

Дослідження проблем зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 
регіональної економіки, шляхів та методів їх розв'язання знайшли відображення 
в наукових працях учених-економістів М. І. Дідківського, І. В. Багрова, А.А. 
Брояки, В. І. Губенка, О. Д. Гудзинського, Г.М. Калетніка, С.М. Кваші, А.О. 
Климчука, В. В. Козика, О.П. Красняк, О.Г.  Кубай, А.Г. Мазура,  О. М. 
Онищенко, А. П. Румянцева, П.Т. Саблука, В. І. Топіхи, О. І. Яковлева та ін. 

Мета дослідження це – розгляд особливостей управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та розробка стратегічних 
напрямів оцінки діяльності компанії ПГ «ViOil». 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В топ-3 найбільших 
українських виробників і експортерів соняшникової олії входить промислова 
група (ПГ) ViOil, яка істотно розширила власне виробництво. На території 
Чернівецького масложирового комбінату побудувано новий завод з переробки 
сої та ріпаку потужністю 1100 т і 1500 т на добу відповідно. В результаті 
компанія «Вінницький олійно-жировий комбінат» (ViOil) стала найбільшим 
виробником ріпакової олії в липні-серпні 2018/19 МР, з часткою на ринку 
25,4%. У 2016 р. компанія також збільшила потужності Вінницького олійно-
жирового комбінату з переробки соняшнику на 600 т на добу, до 2800 т. 

В умовах дефіциту насіння соняшнику компанія передбачила можливість 
переробляти три види олійних культур: соняшник, ріпак і сою. Це дозволяє їй 
повністю завантажувати потужності. Ще частина закупленої сировини ViOil 
віддає на інші заводи за давальницькою схемою. Компанія є лідером в Україні з 
виробництва ріпакової олії. Але це поки невеликі обсяги: в рік ViOil переробляє 
близько 100 тис. т ріпаку. 

Майже всю свою продукцію компанія експортує. Основні ринки збуту 
ViOil – країни СНД, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, Європи. 
На зовнішньому ринку українським виробникам доводиться конкурувати з 
пальмовою олією. Витісняти її непросто, тому що це дуже велике виробництво і 
його собівартість відносно невисока. Нещодавно група почала поставляти в 
Китай рафінована рапсове масло.  

Група завжди обережно ставиться до позикових коштів – у ViOil ніколи 
не було високого боргового навантаження. Одне з правил: потрібно будувати 
бізнес, який завтра буде працювати краще, ніж сьогодні. «У нашому бізнесі без 
кредитних коштів неможливо. Але є золота середина, і її потрібно відчувати, - 
впевнений власник ViOil. Позика коштів ефективна на зростаючих ринках, але 
в кризу борги часто стають непосильною ношею для компаній. 

Компанія «ViOil» (Віоіл) працює в агропромисловому секторі України з 
1992 року, спочатку як Промислова група «КМТ». Основними напрямками 
«КМТ» були девелопмент і торгівля, зокрема компанія продавала рослинні 
масла в Середню Азію і Росію. Група першої в Україні стала виробляти рапсове 
масло. У липні 2006 року, об'єднавши аграрні активи «КМТ», була сформована 
Промислова група «ViOil». З 2007 року компанія почала модернізувати 
підприємства, були придбані кілька елеваторів. 

У 2008 році першою з українських компаній «ViOil» почала поставляти 
соняшникову олію в Китай. Щоб знизити витрати на логістику при доставці в 
порт, група розвинула залізничну інфраструктуру Вінницького МЖК. Зараз 
ViOil є лідером по відвантаженню рослинних масел з України флексі-
контейнерами. 

У 2013 році на території Вінницького МЖК побудовано новий 
маслоекстракційний завод, підприємство стало найбільшим в Україні за 
обсягами переробки на одному майданчику. ViOil повністю відмовилася від 
використання природного газу, заводи забезпечує власна котельня, яка працює 
на лушпинні соняшнику. 
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У 2015 році ViOil на 50% збільшила свої потужності з переробки сої. На 
двох заводах Вінницький МЖК може переробляти 1,7 тис. Т соєвих бобів на 
добу. Все ОЕЗи групи «ViOil» є мультикультурними, це дозволяє рівномірно 
завантажувати потужності протягом року. 

У 2018 році ViOil підписала угоду про співпрацю з китайською 
корпорацією COFCO International. У лютому 2019 року «Кернел Груп» 
придбала частку в ViOil Holding Ltd в розмірі в 5,85%. ViOil входить в трійку 
найбільших виробників рослинних масел в Україні і є лідером з випуску 
ріпакової олії. 

Основні виробничі потужності: 
1. Вінницький олійно-жировий комбінат - завод може приймати до 3,5 

тис. т насіння соняшнику на добу з можливістю одночасної приймання двох 
типів сировини. Елеватор зберігання насіння соняшнику потужністю 24 тис. т, 
елеватор шроту потужністю 4 тис. т; 

2. Чернівецький олійно-жировий комбінат - загальні потужності зі 
зберігання дозволяють одночасно зберігати до 10,5 тис. т насіння соняшнику і 
1,5 тис. т шроту.  

3. У ViOil 11 зерносховищ загальною потужністю 350 тис. т у 
Вінницькій, Чернівецькій, Кіровоградській і Тернопільській областях. 

Основні напрямки діяльності: 
• переробка олійного насіння на двох олійно-жирових комбінатах, 

виробництво соняшникової, ріпакової, соєвої, лляної олій; 
• виробництво рослинних жирів, шроту, жирних кислот; 
• трейдинг тропічними оліями; 
• надання послуг з обробки та зберігання зерна на власних елеваторах. 
Бенефіціаром промислової групи ViOil є Віктор Пономарчук.  
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства у 

загальному вигляді починається з аналізу поточної ситуації. На рис. 1 
розглянуто стратегічні методи оцінки ефективності ЗЕД.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Стратегічні методи оцінки зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства [1, с.27-29] 
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Аналіз ефективності ЗЕД українських сільськогосподарських компаній 
проведено на прикладі ПГ «ViOil» за методами SWOT-аналізу, матриці ризиків. 
Нами проведено матричний аналіз продукції ПГ «ViOil» та побудовано 
таблицю SWOT (табл. 1).  

Таблиця 1 – SWOT-аналіз компанії ПГ «ViOil» 
Сильні сторони Індекс 

впливу Слабкі сторони Індекс 
впливу 

Бізнес-модель, завдяки якій 
компанія функціонує за рахунок 
власних потужностей 

0,8 Застаріле обладнання 0,7 

Безвідходне виробництво 0,5 Залежність від погодних умов 0,7 
Інноваційність 0,8 Залежність від змін світових цін 0,5 
Стабільний попит на продукцію на 
міжнародному ринку 

0,7   

Цінова політика на зовнішньому 
ринку 

0,6   

Лідируючі позиції в усіх сегментах 0,5   
Кваліфікований персонал 0,5   
Всього 4,4 Всього 1,9 

Можливості Індекс 
впливу Загрози Індекс 

впливу 
Розширення або вихід на нові ринки збуту 0,7 Зміна законодавства у країнах 

збуту 
0,6 

Розширення у зв’язку зі зростанням 
попиту на зовнішньому ринку 

0,7 Товари-замінники 0,5 

Зростання попиту на нерафіновану та 
оливкову олію на світовому ринку 

0,8 Підвищення конкуренції на 
світовому ринку 

0,4 

  Інфляція 0,5 
  Зменшення попиту на рослинну 

олію 
0,5 

Всього 2,2 Всього 2,5 
 

Сильні сторони. Бізнес-модель включає в себе закупівлю сировини, 
переробку, транспортування, експорт через елеватори за рахунок власних 
потужностей. Завдяки цьому компанія зменшила ризики залежності від інших 
контр агентів та модернізувала всю систему під свої потужності та потреби. У 
2017 р. компанія створила та ввела у свою діяльність комплексний 
інноваційний продукт Digital Agri Bussiness для автоматизації управління 
бізнес-процесами. 

Слабкі сторони. Агрохолдинг має багато можливостей та переваг 
порівняно з невеликими аграрними компаніями, проте ці масштаби мають 
значний недолік: для оновлення та підтримання у придатному технічному стані 
обладнання необхідні дуже великі інвестиції та час для оновлення. Деякі 
компанії, які входять до холдингу, мають застаріле обладнання, що зменшує 
ефективність роботи підприємства у цілому. Погодні умови – це зовнішній 
чинник, який нелегко подолати. Частково ця проблема вирішується за 
допомогою інноваційної програми Open Agribusiness.  

Можливості. У результаті проведеного дослідження світового ринку 
олійних та зернових культур виявлено, що ринок нерафінованих та оливкових 
олій збільшується за рахунок тенденції до здорового харчування, тому він є 
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перспективним. Також можливістю є збільшення експорту в такі країни, як 
Туреччина, Єгипет та Індія, за рахунок збільшення населення без росту 
внутрішнього виробництва цих продуктів.  

Загрози. Зменшення попиту на рослинну олію корелюється з описаною 
вище можливістю розширення ринку нерафінованих та оливкових олій. Тренд 
переходу до здорового способу життя може зменшити попит на соняшникову 
олію, у якій міститься велика кількість жирів.  

На основі отриманих даних аналізу ПГ «ViOil» як одного з представників 
українських агрокомпаній було створено інноваційну систему управління 
зовнішньоекономічною діяльністю, яка включає в себе складники, що 
представлено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Інноваційна система управління ЗЕД агропромислових 

підприємств 
 
У сучасних умовах розвитку міжнародного ринку сільськогосподарської 

продукції необхідно не лише аналізувати та впроваджувати поліпшення щодо 
зовнішньоекономічної діяльності, а й слідкувати за ризиками та 
конкурентоспроможністю, що в кінцевому підсумку впливає на фінансові 
показники компанії. 

Управління ризиками. Ризики є невід’ємною частиною діяльності 
підприємства, а ризик-менеджмент – однією з головних частин управління. ПГ 
«ViOil» має не лише зовнішньоекономічні ризики, а й операційні, фінансові та 
стратегічні, як, своєю чергою, також впливають на ЗЕД.  

Зменшення ризику країни передусім полягає у співпраці лише з 
надійними країнами. Для мінімізації можливих збитків використовується 
інструмент підвищення операційних прибутків [6, с.34].  

Цей метод полягає у ранжуванні країн, куди ПГ «ViOil» експортує свою 
продукцію, за рівнем політичної стабільності. Якщо країна є нестабільною, то 
до ціни додається відсоток залежно від рівня нестабільності, що компенсує 
ризик. Нами розроблено таблицю ранжування країн збуту ПГ «ViOil» за рівнем 
політичної нестабільності на основі даних Fragile States Index (табл. 3). 
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Мінімізація валютного ризику ПГ «ViOil» відбувається за рахунок того, 
що основний дохід компанії має бути в USD. Це зумовлено передусім 
нестабільним курсом гривні.  

Таблиця 3 – Ранжування країн збуту ПГ «ViOil» за рівнем політичної 
нестабільності 

Країна Рівень нестабільності Доданий відсоток 
ЄС Відсутність ризиків - 
Єгипет Середній +10% 
Туреччина Середній +10% 
Китай Середній +10% 
Індія Високий +30% 
Африка Високий +30% 
Середній Схід Високий +30% 

 
Також необхідно створити резервні фонди для компенсації потенційних 

збитків, щоб, своєю чергою, знизити ризик ліквідності. ПГ «ViOil» уже 
використовує метод хеджування, тому надані авторами рекомендації є 
продовженням політики хеджування.  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Вдосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства передбачає також ефективне 
управління, завдяки якому всі процеси ЗЕД складаються в одну систему, яка в 
кінцевому підсумку приносить більше прибутку компанії. Нами було 
розроблено інноваційну модель управління ЗЕД для ПГ «ViOil» на основі 
досліджень різних моделей управління компанії та виведено наступну схему 
(рис. 3).  

Весь процес зовнішньоекономічної діяльності підпорядковується 
загальній стратегії ПГ «ViOil», яка формується на п’ять років та коректується у 
разі необхідності Радою директорів. Ця стратегія включає необхідну кількість 
вироблення зерна та соняшникової олії, у тому числі ту, яка буде експортована. 
Утверджена стратегія із запланованою кількістю виробництва продукції 
розповсюджується на всі компанії, які входять до ПГ «ViOil».  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю ґрунтується на бізнес-
процесах ПГ «ViOil». Першим етапом є оренда полів для засіву зерна 
соняшнику, де він вирощується, та закупка сировини (соняшнику та зерна) у 
приватних фермерствах, якщо врожай із полів ПГ «ViOil» є недостатнім для 
забезпечення експортної діяльності. Після збору врожаю та закупки сировини у 
фермерствах компанія перевозить частину зерна та соняшника на склади, а 
решту – на елеватори та заводи з переробки олійних культур, де створюється 
продукція на експорт.  

Для реалізації системного підходу до управління зовнішньоекономічною 
діяльністю необхідно передусім сформувати загальну стратегію ЗЕД, що 
передбачає: аналіз міжнародного попиту на зерно та соняшникову олію, 
формування пріоритетних ринків збуту, мінімізацію ризиків експортної 
діяльності на вибрані міжнародні ринки. Потім процес управління 
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розподіляється на дві частини: пошук контрагентів на нових ринках та роботу з 
поточними контрагентами. 

 
Рисунок 3 – Інноваційна модель управління ЗЕД ПГ «ViOil» [4] 

 
Робота з поточними контрагентами передбачає створення довгострокових 

взаємовигідних відносин, які засновані на своєчасній передачі якісної 
продукції, конкурентоспроможній оплаті послуг із боку ПГ «ViOil» та якісному 
виконанні своїх зобов’язань із боку посередників.  

Відділ ЗЕД компанії також займається оформленням усієї 
зовнішньоекономічної документації та проводить систематичний моніторинг 
змін законодавства та оформлення накладних та іншої документації на 
міжнародних ринках. Під час пошуку нових посередників використовуються 
мережа Інтернет, консалтингові послуги або рекомендації від інших 
контрагентів чи клієнтів. Під час відбору посередника відбувається аналіз його 
фінансових показників, потужностей та ділової репутації.  Після цього 
спеціалісти відділу ЗЕД зв’язуються з потенційним контрагентом через пошту з 
листом-пропозицією. Далі йде процес переговорів та домовленостей між 
компаніями з подальшим підписанням контракту щодо співпраці. Після цього 
процес переходить до наступного етапу – управління відносинами з 
посередниками та управління документацією [5, с.72]. 

Управління конкурентоспроможністю. На зовнішньому ринку основними 
критеріями конкурентоспроможності є якість, ціна, імідж та стратегія 
підприємства [2, с.82]. Для підвищення конкурентоспроможності ПГ «ViOil» на 
міжнародному ринку нами розроблено заходи, які зображено на рис. 4.  
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Рисунок 4 – Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності ПГ 

«ViOil» на зовнішньому ринку  
Джерело: розроблено автором 
 
Якість є одним із найголовніших критеріїв вибору компанії. Українські 

агрокомпанії мають проблему з тим, що вони використовують свої методи 
моніторингу та отримують результати, які відрізняються від перевірки якості 
міжнародними лабораторіями, тому ПГ «ViOil» необхідно систематично 
слідкувати та застосовувати саме міжнародно-визнані методи моніторингу 
якості зерна та соняшникової олії.  

Висновки. Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності також 
необхідно мати висококваліфікований персонал, який має необхідні навики 
спілкування, володіє знаннями повного циклу бізнес-процесів ПГ «ViOil», знає 
основи крос-культурного менеджменту, має високий рівень володіння 
англійською, німецькою та іншими мовами. Рекомендовано для досягнення цієї 
мети використовувати консалтингові послуги переважно зарубіжних фірм. 

Ефективна стратегія конкурентоспроможності ПГ «ViOil» має 
орієнтуватися на інноваційний та логістичний підходи. Завдяки бізнес-моделі 
та активним інноваційним розробкам компанія має конкурентні переваги серед 
інших підприємств на зовнішньому ринку, тому потрібно усувати вузькі місця у 
цих процесах та оптимізувати ресурси компанії та створювати інноваційні 
рішення на базі переформування неефективних потоків.  
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
 
Пенсійне забезпечення в Україні та й в світі загалом є важливою ланкою 
соціального забезпечення населення, адже за рахунок пенсійних виплат 
відбувається підтримка осіб, які не мають можливості забезпечувати себе 
самостійно у зв’язку зі старістю або іншими обставинами, які передбачені 
законодавством про пенсійне забезпечення. Важливим постає питання щодо 
можливості наповнення бюджету пенсійного фонду самостійно та на 
бездефіцитних умовах, що потребує врегулювання з боку держави. Кінцевою 
метою статті є з’ясування шляхів формування бюджету Пенсійного фонду 
України та пошук нових джерел для наповнення бюджету, а також пошук 
шляхів для оптимізація видаткової частини бюджету.  
Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, пенсійна система, пенсійний вік, 
соціальні гарантії, удосконалення пенсійного забезпечення. 

Питання пенсійного забезпечення постійно перебували і продовжують 
залишатись у центрі уваги науковців. На сучасному етапі розвитку нашої 
держави проблемами системи пенсійного забезпечення в Україні, зокрема 
наповнювання бюджету пенсійного фонду, займалися і займаються такі вчені і 
науковці: Бурков Ю.А., Городецька Л.О., Женчак О.В., Зайчук Б.О. та інші. 

Метою статті є розкриття порядку формування та використання бюджету 
Пенсійного фонду України. 

Організація управління фінансами в центральному апараті та 
територіальних органів Пенсійного фонду України забезпечується бюджетно-
фінансовими структурними підрозділами, вид яких залежить від обсягу, 
характеру та складності роботи – департамент, управління, відділ, сектор або 
вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання відповідних 
обов’язків. 
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Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» [4] джерелами 
формування бюджету Пенсійного фонду є: 

– відрахування підприємств, організацій, громадян, що займаються 
підприємницькою діяльністю, на заходи соціального страхування; 

– обов’язкових страхових внесків громадян; 
– коштів державного бюджету. 

Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» [27] визначено різноманітні варіанти, за допомогою яких можна 
дізнатися багато різноманітних джерел, з яких може бути здійснена плата для 
наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Зокрема: 

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування – для виплати 
трудових пенсій; 

– збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття – для виплати дострокових пенсій; 

– збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання – на виплату 
пенсій у зв’язку з інвалідністю та втраті годувальника у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві або професійного захворювання; 

– кошти державного бюджету – на виплату пенсій, призначених за 
різними пенсійними програмами, військовослужбовцям строкової служби та 
постраждалим на ЧАЕС [5]. 

В цілому, виходячи із законодавчо встановлених напрямків надходження 
коштів до Пенсійного фонду, джерела формування його бюджету можна 
систематизувати таким чином: власні кошти Пенсійного фонду; кошти 
державного бюджету; кошти державних позабюджетних цільових фондів. 

Розглянемо, як формується дохідна частина бюджету Пенсійного фонду 
України (рис. 1). 

Як можна побачити з наведеної схеми значна частина бюджету Пенсійного 
фонду України наповнюється за рахунок єдиного соціального внеску, який вже 
згадувався неодноразово. З’ясуємо, що це за поняття. 

Єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий внесок 
в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі. 

Розмір єдиного соціального внеску складає 22% від нарахованої заробітної 
плати. Варто зазначити, що не вся сума єдиного соціального внеску надходить 
до Пенсійного фонду, а розподіляється наступним чином: 

– загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття – 7,2%; 

– загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності – 7,7% 

– загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві – 6,5%; 

– на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (у солідарну 
систему) – 78,6%. 
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Рисунок 1 – Механізм формування дохідної частини бюджету 

Пенсійного фонду України 
 
Тобто, з наведених даних можна зробити висновок, що в основному 

практично вся сума ЄСВ іде на формування надходжень Пенсійного фонду. 
Але, це не просто сума коштів, за допомогою яких наразі функціонує Фонд. Це 
ще й система накопичувань. Адже, наразі саме від розміру заробітної плати, 
тобто за розміром сплаченого ЄСВ обчислюється розмір пенсії при досягненні 
пенсійного віку. Як і будь-яка фінансова бюджетна установа, Пенсійний фонд 
України має повноваження розміщувати тимчасово вільні кошти під депозит у 
банку. Відповідно, Фонд має від даного виду операцій дохід у вигляді 
сплачених відсотків, за рахунок яких формує свій бюджет. 

Кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам одночасно є доходами і 
видатками Пенсійного фонду, адже в даній ситуації Фонд виступає 
посередником, отримуючи кошти від іноземних бюджетів для тих пенсіонерів, 
які здійснювали свою трудову діяльність за кордоном і офіційно. Відразу, чим 
кошти надходять від іноземних пенсійних фондів, тим же і відбувається 
перерахування пенсіонерів їхньої законної пенсії. 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 
господарських операцій справляється з наступних операцій: 

– під час клеймування ювелірних та побутових виробів з 
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вартості основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій) у 
перерахунку на масу чистого металу, що міститься в сплаві, з якого 
виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначеної за офіційним курсом 
Національного банку на банківські метали на час подання платником збору 
ювелірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства 
пробірного контролю; 

– операції з відчуження легкових автомобілів – сплачується при 
купівлі, міні, даруванні та успадкуванні в розмірі: 3 відсотки – якщо вартість 
легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 4 відсотки – 
якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 
на 1 січня звітного року; 5 відсотків – якщо вартість легкового автомобіля 
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня звітного року; 

– операції купівлі-продажу нерухомого майна сплачується 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 
фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від 
вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого 
майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що 
придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та 
організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями 
згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які 
придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають 
житло вперше; 

– з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку – сплачується у розмірі 
7,5 відсотка вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв’язку, 
сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість 
вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) 
за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних 
послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв’язку 
[3]. Тобто, існують різноманітні можливості наповнення бюджету Пенсійного 
фонду України. Але, варто зазначити, що дана установа не може приймати 
благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, адже дана стаття 
надходжень не передбачена Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» [1]. 

Необхідно розмежовувати поняття бюджет та кошторис Пенсійного фонду 
України, адже: 

– бюджет – план утворення і використання цільового страхового 
фонду, що формується за рахунок джерел, визначених законом; 

– кошторис – складова частина бюджету Пенсійного фонду України, 
яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання 
надходжень і розподіл асигнувань на взяття зобов’язань та здійснення платежів 
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для виконання органом Пенсійного фонду України своїх функцій та досягнення 
результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

При формуванні власних надходжень у дохідній частині бюджету 
бюджетно-фінансовий підрозділ враховує різноманітні дані. Деякі з них 
наведені в рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Дані, що використовуються при формуванні власних 

надходжень у дохідній частині бюджету 
Тобто, для того, щоб сформувати дохідну частину бюджету Пенсійного 

фонду України проводиться моніторинг практично всіх надходжень до 
державного бюджету України, адже кошти фонду не мають одного джерела, а 
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обсяги надходжень від сплати єдиного внеску, що спрямовуються на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які надійдуть у 

плановому бюджетному періоді від платників 

фактичні витрати на пенсійне забезпечення осіб, які працювали або 
працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та інших роботах зі 
шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 

кошти на виплату різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, що 
відшкодовується за рахунок недержавних та державних небюджетних 

підприємств, установ та організацій 

прогнозне підвищення рівня пенсійного забезпечення  для конкретних 
осіб 

тимчасово вільні залишки коштів Пенсійного фонду України, які 
знаходяться на його рахунках, а також на рахунках його органів, 

прогнозний розмір облікової ставки Національного банку України,  для 
обчислення відсотків за користування тимчасово вільними залишками 

коштів Пенсійного фонду України 

чисельність та розміри пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають 
на території України, що виплачуються відповідно до міжнародних 

договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення та 
прогнозний курс валют на плановий рік 

динаміку надходжень за минулі періоди 
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походять від так би мовити оподаткування конкретного виду операцій[6]. 
Даний моніторинг ще проводиться через те, що зазвичай пенсійному фонду не 
вистачає самостійно залучених коштів і доводиться отримувати 
дофінансування з Державного бюджету України для забезпечення всіх 
соціальних гарантій в державі. 

Існують різноманітні напрямки використання  коштів   Пенсійного фонду 
України. Вони визначені Положенням про Пенсійний фонд України, які 
затверджені відповідною постановою [2]. Складові видатків бюджету 
Пенсійного фонду України наведено в рисунку 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Склад бюджету Пенсійного фонду України 
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спрямування. Тож, знаючи джерело доходів Фонду можливо визначити на що 
дані кошти будуть витрачені в майбутньому. 

В основу розрахунків видаткової частини бюджету Пенсійного фонду 
України покладаються: 

–  звітні дані щодо чисельності одержувачів виплат кожної категорії, 
передбачених законодавством про пенсійне забезпечення, та розмірів їх 
фактичних пенсійних виплат;  

– розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
– розмір мінімальної заробітної плати, затверджені законом України про 

державний бюджет України на плановий рік;  
– прогнозні зміни рівня пенсійного забезпечення відповідних категорій 

пенсіонерів. 
Необхідно зазначити, що при плануванні видаткової частини також 

враховується  витрати на оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 
та витрати на розрахунково-касове обслуговування. 

Отже, для того, щоб система надання соціальних гарантій пенсіонерам 
працювала ефективно та на постійній основі необхідно, щоб Пенсійний фонд 
України вчасно та в повному обсязі отримував кошти, на які він може 
розраховувати. В іншому випадку відбувається дисбаланс та затримка у виплаті 
грошових коштів, що призводить до негативних явищ в економіці в цілому. 
Варто зазначити, що для того, щоб перейти на новий рівень пенсійної системи, 
тобто до накопичувального, необхідно створити бездефіцитні умови існування 
Пенсійного фонду України. Але, разом необхідно відновити довіру українців до 
недержавних пенсійних фондів, бо наразі таке явище відсутнє.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  
НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
У статті проведено аналіз діяльності страхових компаній на ринку фінансових 
послуг. Доведено, що в сучасних умовах, при розробці заходів розвитку 
страхових компаній, необхідно звернути увагу на просування послуг 
добровільного медичного страхування, страхування кредитів, страхування від 
нещасних випадків та страхування фінансових ризиків. 
Ключoвi слoвa: фiнaнсoвий стaн, стрaхoвa кoмпaнiя, фiнaнсoвa дiяльнiсть, 
плaтoспрoмoжнiсть, фiнaнсoвa стiйкiсть, перестрахування. 

Пoстaнoвкa прoблеми. В сучасних умовах розвитку страхового ринку 
України важливе значення має активізація просування наявних страхових 
продуктів, впровадження нових та збільшення охоплення населення страховим 
захистом. Вітчизняні наукові дослідження свідчать, що розвиток вітчизняного 
страхового ринку має великий потенціал, оскільки страхуванням охоплено 
лише 5% населення. Інша частина населення не має жодного страхового полісу, 
що обумовлено низкою причин, серед яких низька купівельна спроможність, 
інформативна необізнаність, низький рівень довіри до страхових організацій. 
Зазначене обумовлює необхідність дослідження діяльності страхових компаній 
на ринку фінансових послуг, що і є актуальністю зазначеної проблематики. 

Цiль стaттi. Провести аналіз діяльності страхових компаній на ринку 
фінансових послуг, визначити існуючі проблеми та запропонувати шляхи їх 
вирішення..  

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Рoзвитку стрaхувaння тa 
стрaхoвoгo ринку присвяченo прaцi В. Бaзилевичa, O. Гaмaнкoвoї, Ю. 
Дьячкoвoї, O. Кoзьменкo, С. Oсaдця. Фiнaнсoвий aспект ефективнoстi 
дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй з oгляду нa їх фiнaнсoву стiйкiсть рoзглянутo в 
прaцях Є. В. Нужнoвa; ефективнoстi рoзвитку присвяченo мoнoгрaфiчне 
дoслiдження Т. A. Гoвoрушкo, В. М. Стецюк, O. Ю. Тoлстенкo; сoцiaльний 
ефект стрaхoвoї дiяльнoстi рoзвинутo у публiкaцiях Л. В. Нечипoрук.  

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Страховий ринок – частина 
фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажі виступає страховий захист 
об’єкта або предмета, формується попит і пропозиція на нього. Ефективне 
функціонування ринку страхових послуг створює засади фінансової 
стабільності та розвитку держави. 
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На 2018 рік страховий ринок України посідає друге місце за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Кількість 
представлених на ринку страхових компаній на 31.12.2018 становить 281, із них 
СК «life»1 - 30 компаній, СК «non-life» - 251 компаній. Значно зменшилась 
кількість фірм, що надають такі послуги, порівнюючи із 2014 роком. Залежно 
від року лише від 10,6% до 14,9% СК «life» займають страховий ринок, 
динаміку можна спостерігати в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Кількість страхових компаній в Україні протягом 2014-
2018рр. [39-41] 

Кількість страхових 
компаній  

Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015 

Станом на 
31.12.2016 

Станом на 
31.12.2017 

Станом на 
31.12.2018 

Загальна кількість 382 361 310 294 281 
в т. ч. СК "non-Life" 325 312 271 261 251 
в т. ч. СК "Life" 57 49 39 33 30 

 
Варто зазначити, що у 2018 році було зареєстровано 4 страхових 

компаній, а також анульовано діяльність - 17. Основною причиною зменшення 
кількості страхових компаній є складна економічна та політична ситуація в 
країні, девальвація національної валюти.  

Базовими показниками успішної діяльності страхового ринку є: кількість 
договорів страхування, укладених протягом звітного періоду; страхова 
діяльність, що характеризується величиною валових страхових премій, валових 
страхових виплат та їх рівнем; величина перестрахування; величина страхових 
резервів; активи страховиків та статутний капітал. 

Таблиця 2 – Кількість договорів страхування, укладених в Україні 
протягом 2014-2018 рр., тис. грн. [5] 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп 

приросту 
2018/2017,% 

Кількість договорів, крім 
договорів з обов'язкового 
страхування від нещасних 
випадків, у тому числі: 

39975,7 109106,8 61272,8 70658,2 77495,0 9,7% 

- зі страхувальниками-
фізичними особами 32699,4 106321,2 42534,6 66915,2 72460,2 8,3% 

Кількість договорів з 
обов'язкового особистого 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті 

98735,5 93322,5 118198,4 114824,
7 

123582,
5 7,6% 

 
Розглянемо зміни, які відбулися згідно з першим показником за дані роки. 

Найбільш продуктивним роком серед наведених за кількістю укладених 

                                                           
1 Скорочення: CК "Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК "non-Life" – страхові 
компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя. 
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договорів з обов’язкового страхування є 2015 рік. В порівнянні з 2013 роком 
різниця становить 67 716,1 тис. грн. або ж 50,3%. Особливо зріс попит на 
добровільне страхування, у тому числі: кількість укладених договорів 
страхування майна збільшилась у 8,3 рази, кількість укладених договорів 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – у 10,4 разів, 
кількість укладених договорів страхування від нещасних ризиків – на 62,1%. 
Така ситуація пов’язана з екстреним станом країни та надвеликим ризиком для 
життя. 

У 2016 році дещо користувалося попитом страхування від нещасних 
випадків на транспорті, кількість укладених договорів зросла на 26,7%. З 
наступними роками ситуація складалася нестабільна: кількість то спадала, то 
зростала; різниця у кількості між 2017 та 2018 роками складає 7,6%. Хоча це не 
є високим показником, але найбільшим за останні 5 років. 

Наступною характеристикою страхового ринку є страхова діяльність, що 
представлена валовими страховими преміями та виплатами. 

Страхові премії – це плата за страхування, яку страхувальник 
зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Страхові 
виплати – це грошова сума, що виплачується страховиком відповідно до умов 
договору страхування при настанні страхового договору.  

Як зазначено в табл. 3, величина валових страхових премій, які 
отримують страхові компанії та інші представники страхового ринку (страхові 
агенти, страхові брокери та перестрахові брокери), кожного року збільшується і 
на 2018 рік досягає 49 367,5 млн. грн., що на 84,4 % більше у порівнянні з 2014 
роком, що свідчить про активний розвиток страхового ринку. 

Таблиця 3 – Динаміка страхової діяльності страхових компаній в 
Україні протягом 2014-2018 рр., млн. грн. [5] 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
приросту 

2018/2017, 
% 

Валові страхові премії, у 
тому числі: 26 767,3 29 736,0 35 107,3 43 431,8 49 367,5 13,7% 

зі страхування життя 2 159,8 2 186,6 2 756,1 2 931,7 3 906,1 33,2% 
Валові страхові виплати, 
у тому числі: 5 065,4 8 100,5 8 839,5 10 536,8 12 863,4 22,1% 

зі страхування життя 239,2 491,6 418,3 556,3 704,9 - 
Рівень валових виплат, % 18,9% 27,2% 25,1% 24,3% 26,1% 7,4% 
Чисті страхові премії 18 592,8 22 354,9 26 463,8 28 494,4 34 424,3 20,8% 
Чисті страхові виплати 4 893,0 7 602,8 8 561,0 10 256,8 12 432,6 21,2% 
Рівень чистих виплат, % 26,3% 34,0% 32,3% 36,0% 36,1% - 

 
Рівень страхових виплат показує рентабельність страхування і в 2018 рік 

становить 26,1% (порівнюючи з 2017 роком збільшилися на 7,4%). 
Рентабельність є основним показником фінансових результатів страхових 
компаній.  
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Рисунок 1 – Порівняння рівнів страхових чистих виплат по видах 

страхування упродовж 2014-2018 рр. 
 

На рисунку 1 видно, що за 5 років рівень чистих страхових виплат із 
страхування життя зріс на 10%. Піком піднесення інших видів страхування, 
окрім страхування життя, був 2015 рік, і рівень чистих страхових виплат 
становив 22,5%, що на 4,5% більше, ніж у 2018 році. 

В кожному році різний вид страхування за величиною чистих страхових 
виплат набував найбільшого значення. Так, наприклад, у 2014 році. цей 
показник стосувався страхування наземного транспорту і станови 1 617,5 млн. 
грн.; у 2015 році – страхування фінансових ризиків, 1 257,3 млн. грн.; у 2016 
році – гілку першості повернуло страхування наземного транспорту, 2 014,1 
млн. грн.; у 2017 році – набирає обороти страхування наземного транспорту, 
2 580,4 млн. грн.; у 2018 році – посідає лаву першості страхування наземного 
транспорту, 3 114,6 млн. грн. Можна прослідкувати, що за 5 років чисті 
страхові виплати зі страхування наземного транспорту виросли майже утричі. 

Третім показником діяльності страхового ринку та його динаміки є 
перестрахування.  

Процес, коли за певних обставин страхова компанія повторно застраховує 
ризик, прийнятий від страхувальника, від іншого страховика, носить назву 
перестрахування. Якщо сума страхування перевищує 10% сформованого 
капіталу, то ризик підлягає обов’язковому перестрахуванню. 

За даними, наведеними в табл. 4, слід зазначити збільшення величини 
перестрахування, сплачених перестраховикам-нерезидентам, починаючи з 2014 
року (на 65,3% у 2015 році, на 56,6% у 2016 році) та незначний зменшення у 
2018 році: на 11,7%, порівнюючи з 2017 роком. 

Невід’ємною складовою функціонування страхового ринку є наявність 
страхових резервів. Ця необхідність зумовлена зворотністю страхового 
процесу. Неодночасність надходжень страхових премій та виплат дає 
страховику вдосталь часу, щоб акумулювати необхідні фінансові ресурси [1]. 
Через різну методику розрахунку та неоднаковим розподілом ризику 
розрізняють технічні резерви та резерви зі страхування життя. Технічні резерви 
окремо формуються за кожним видом страхування. Резерви зі страхування 
життя формуються з двох груп: з резерву довгострокових зобов’язань та 
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резерву належних виплат страхових сум. Резерви не можуть розміщуватись у 
цінні папери. Розподіл страхових резервів можна спостерігати у таблиці 5. 

Таблиця 4 – Динаміка перестрахування страхових компаній України 
протягом 2014-2018 рр., млн. грн. [5] 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп 

приросту 
2018/2017, % 

Сплачено на перестрахування, 
у тому числі: 

9 704,2 9 911,3 12 668,7 18 333,6 17 940,7 -2,1% 

- перестраховникам-
резидентам 8 173,7 7 381,1 8 706,4 14 937,4 14 943,2 0,0% 

- перестраховникам-
нерезидентам 1 530,5 2 530,2 3 962,3 3 396,2 2 997,5 -11,7% 

Виплати, компенсовані 
перестраховникам, у тому 
числі: 

640,9 1 345,8 1 233,2 1 208,2 2 459,0 103,5% 

- перестраховникам-
резидентам 172,4 497,7 278,5 280,0 430,8 53,9% 

- перестраховникам-
нерезидентам 468,5 848,1 954,7 928,2 2 028,2 118,5% 

Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-
нерезидентів 

12,9 38,1 40,1 46,1 48,4 5,0% 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-
нерезидентам 

9,9 12,9 14,2 13,8 44,4 221,7% 

  
Варто зауважити, що зберігається тенденція зростання обсягів 

сформованих страхових резервів. Так, наприклад, розмір технічних резервів у 
2015 році зріс році на 9,2%, в наступному році – на 14,1 % і на 2018 рік, 
порівнюючи з 2014, становить 67,7%. Не менш значущих змін зазнали і резерви 
зі страхування життя: з 2014 року показники зросли майже удвічі. 

Таблиця 5 – Динаміка страхових резервів страхових компаній 
України протягом 2014-2018 рр., млн. грн. [5] 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
приросту 

2018/2017, 
% 

Обсяг сформованих 
страхових резервів 15 828,0 18 376,3 20 936,7 22 864,4 26 975,6 18,0% 

- резерви зі страхування 
життя 5 306,0 6 889,3 7 828,2 8 389,6 9 335,1 11,3% 

- технічні резерви 10 522,0 11 487,0 13 108,5 14 474,8 17 640,5 21,9% 
 
Страхові резерви представлені активами страхових компаній та 

поділяються на категорії, визначені статтею 31 Закону України «Про 
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страхування», для представлення страхових резервів. Слід додати, що  у 2014 
році аж 18 009,1 млн. грн. активів страхових компаній було представлено у 
вигляді акцій, у 2018 році – 5 077,3 млн. грн., що на 254,7% менше. 

Між 2017 і 2018 роками є величезна різниця в інвестиціях в економіку 
України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України. А саме 
показники змінились в таких сферах: розроблення та впровадження 
високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій (з 3 млн. грн. до 101,9 млн. грн.), будівництво 
житла (з 5,8 млн. грн. до 899,3 млн. грн.), розвиток сектору зв’язку та 
телекомунікацій (з 6,3 млн. грн. до 48,2 млн. грн.). 

Розмір активів страховиків та статутний капітал представлений в 
таблиці 6. 

Таблиця 6 – Динаміка активів страховиків та статутного капіталу в 
Україні протягом 2014-2018 рр., млн. грн. [5] 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
приросту 

2018/2017, 
% 

Загальні активи 
страховиків 70 261,2 60 729,1 50 075,6 57 381,0 63 493,3 10,7% 

Активи, визначені ст. 31 
Закону України "Про 
страхування" для 
представлення коштів 
страхових резервів 

40 530,1 36 418,8 35 071,9 36 084,6 40 666,5 12,7% 

Обсяг сплачених 
статутних капіталів 15 120,9 14 474,8 12 661,6 12 831,3 12 636,6 -1,5% 

 
У 2016 році загальні активи страховиків в порівнянні із 2014 році 

зменшились на 28,7%, хоча у 2018 році майже наздогнали попередні показники 
та становлять 63 493.3 млн. грн. Також спостерігається регресія обсягів 
сплачених статутних капіталів упродовж 2014-2018 рр. На початку даного 
періоду зміни відбувались досить істотні (різниця становила 1,5-2 млн. грн.), 
але під кінець показники ледве різняться. 

Одним із важливих аспектів в максимальному задоволенні споживачів 
потреб у соціальному захисті є забезпечення ефективного функціонування 
ринку страхування життя. У Додатку В зазначено зміни резервів зі страхування 
життя у 2014-2018 рр. Наглядно представлено, яких суттєвих змін зазнали 
показники індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за 
офіційним індексом інфляції: коли у 2014 році він станови від’ємне значення, а 
саме -18,3 млн. грн., то на 2018 рік становить 83,5 млн. грн., що 556,3% більше. 
Зворотного ефекту зазнали величині зміни розмірів страхових сум та (або) 
страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов’язання за якими 
визначено у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах. Навіть 
зрівнюючи із попереднім роком, цей показник зменшився більше, ніж вдвічі.  
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Зазначене обумовило доцільність розробки заходів та інструментів 
підвищення прибутковості діяльності страхової компанії, зокрема,: 
цілеспрямованого формування капіталу страхової компанії; підвищення рівня 
довіри з боку страхувальників, шляхом чесних виплат потерпілим, 
застрахованим в даній компанії та впровадження більш доступних пакетів 
страхових послуг для малозабезпечених верств населення; нарощування 
розмірів страхових резервів; передачі перестраховикам більш ризикових 
об’єктів страхування, порівняно з тими, що залишаються; збільшення 
банківських вкладів, задля акумулювання фінансових ресурсів за рахунок 
залучення додаткових коштів; раціонального використання прибутку, адже від 
цього залежить ефективність діяльності компанії; вдосконалення існуючих та 
впровадження нових маркетингових інструментів у свою діяльності [2]. 

Основними пріоритетними інструментами розвитку маркетингу 
страхових компаній, які доцільно апробувати в сучасних умовах розвитку 
вітчизняного страхового ринку, визначено: розвиток іншуртех-компанії, 
впровадження інтернет речей, спілкування з клієнтами за допомогою цифрових 
пристроїв, обладнаних сенсорами; Gamification; телематика; нетрадиційний 
страховий маркетинг – пряма реклама, брендинг (марочна політика), 
промоушн, страховий мерчандайзинг, Rublik Relations (PR), реклама в 
Інтернеті, спонсорство; флешмоби; платформи для просування нових продуктів 
– сторінки в Twitter, Viber, Facebook; страхування незвичайних ризиків, знижки 
та акції тощо. 

Висновки. Аналіз ефективності діяльності страхових організацій на ринку 
фінансових послуг України неможливий без оцінки їх фінансових показників. В 
ході дослідження виявлено, що ринок страхування є другим за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських ринків. На основі проведеного аналізу 
встановлено, що вітчизняний страховий ринок – це ринок ризикового 
страхування. Збільшення обсягів акумульованих страховими організаціями 
премій відбувається за рахунок нарощування обсягів діяльності страховиків, їх 
активнішої та ефективнішої роботи, а не внаслідок збільшення їх кількості. 
Оцінка фінансових показників діяльності страхових організацій дала зрозуміти, 
що в сучасних умовах, при розробці заходів маркетингу страхових компаній, 
необхідно звернути увагу на просування послуг добровільного медичного 
страхування, страхування кредитів, страхування від нещасних випадків та 
страхування фінансових ризиків, оскільки загалом вони становлять більшу 
частку страхового портфеля та можуть акумулювати значно більше коштів ніж 
актуальніші види страхування. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ПОШИРЕННЯ «ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

В статті проведено аналіз впливу цифровізації на фінансовий сектор 
економіки, визначені сучасні тенденції та перспективи розвитку ФінТех 
інновацій, соціальні та економічні ефекти цифровізації економіки. 
Проаналізовано вплив цифровізації на обіг фінансових інструментів. 
Розглянуто переваги використання «хмарних технологій» в фінансовому 
секторі економіки. 
Ключові слова: цифрова економіка, фінансовий сектор, цифровізація, ФінТех, 
хмарні технології, фінансові інструменти. 

Постановка проблеми. 21 століття ознаменувалося стрімким 
поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, що дало підстави 
впровадженню у науковий обіг і практичну діяльність понять «цифровізація» 
або «діджиталізація», які дали поштовх формуванню «цифрової економіки». 
Застосування цифрових технологій, в т.ч. так званих «хмарних технологій», 
масштабно відобразилося на фінансовому секторі, зокрема суттєво змінило 
організацію обігу фінансових інструментів. Сьогодні  «хмарні» 
технології стають невід'ємною частиною успішної роботи бізнес-
компаній. Віддаючи належне тим суттєвим перевагам, які забезпечуються 
технологічним прогресом, слід зазначити, що цифровізація економіки і 
фінансового сектору несе у собі свої ризики і загрози. 

Метою статті є дослідження особливостей впливу цифровізації на 
функціонування фінансового сектору в умовах поширення «хмарних 
технологій». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми. Проблеми становлення та функціонування 
цифрової економіки досліджуються в роботах вітчизняних та зарубіжних 
науковців, таких як О. Абакуменко, В. Айзексон, С. Бранд, Т.Васильєва, І. 
Дульська, С.Лєонов, М.Руденко, Б. Елбрехт, Н. Краус, Дж. Фон Нейман, Е. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%81%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615875
https://forinsurer.com/files/file00654.pdf
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Петерс, С. Хантінгтон. Окремі питання трансформації фінансового сектору та 
обігових фінансових інструментів під впливом цифровізації економіки 
розглядаються в роботах таких зарубіжних дослідників, як А. Менквелд, Дж.-П. 
Зігранд, Д.Кліфф, Т. Хендершотт, Д.Браун, П. Трелівен та інші. У працях 
українських вчених аналізу впливу цифрової економіки на фінансовий сектор і 
обіг фінансових інструментів приділяється недостатньо уваги, не всі сучасні 
тенденції цифровізації достатньо досліджено, а наявні публікації зарубіжних 
науковців з даних питань оминають специфіку вітчизняного фінансового 
сектору економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження У схваленій урядовій 
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 
роки цифровізація розглядається як насичення фізичного світу електронно-
цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-
комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 
взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір [8]. 

З наукової точки зору (звичайно у науковій спільноті немає єдності в 
цьому питанні) цифровізація — це процес еволюції економічних, соціальних, 
виробничих, техніко-технологічних, організаційних, управлінських, та інших 
відносин всередині суспільства, зміна їх суб'єктивно-об'єктивної 
орієнтованості, яка викликана розвитком інформаційно-комунікаційних 
(цифрових) технологій [5]. 

Цифровізація економіки дозволяє досягти багатьох позитивних 
соціальних та економічних ефектів. До основних економічних переваг цифрової 
економіки можна віднести підвищення темпів економічного зростання, 
пришвидшення розвитку малого і середнього бізнесу, зростання ефективності 
бізнес-процесів, збільшення зайнятості в інформаційно-технологічних галузях. 
Соціальними ефектами цифровізації економіки є: зростання доступності 
фінансових послуг, зниження вартості освіти за рахунок її віртуалізації, 
підвищення якості медичного обслуговування за рахунок цифровізації даних 
про пацієнтів, скорочення негативного впливу на довкілля тощо. 

Як зазначає М.В. Руденко, принципи цифровізації економіки — основні 
закони, положення й рушійні сили просування інформаційно-комунікаційних 
технологій в повсякденне життя держави, підприємств та соціуму. Єдиним 
фундаментальним принципом цифровізації є ідея покращення процесів 
життєдіяльності людей за рахунок застосування сучасних технологій у різних 
сферах суспільного життя. Основою діяльності економічних суб'єктів, які 
функціонують з використанням основних принципів цифровізації є 
необхідність задоволення суспільних потреб найбільш ефективним — 
цифровим способом [5]. 

Як зазначають Т.А. Васильєва і П.М. Рубанов, поштовхом до цифровізації 
фінансового сектору стала економічна криза 2008 року, яка спровокувала 
подальші зміни у світовій фінансовій системі. В той час банки зосередилися на 
управлінні капіталом, зниженні витрат і операційних ризиків, тоді як рівень 
довіри клієнтів до банків почав падати не тільки через кризу, але й внаслідок 
високої вартості послуг, непрозорості і низької швидкості операцій, відсутності 
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зручних мобільних додатків. Це створило сприятливі умови для впровадження 
нових цифрових рішень в секторі фінансових послуг. Так з’явився термін 
«ФінТех» – інноваційні рішення для надання традиційних фінансових 
послуг[1].  

У вузькому сенсі ФінТех – це стартапи, які надають фінансові послуги, у 
широкому – це всі фінансові інновації, що впроваджуються на ринку великими 
і малими компаніями. Так, наприклад, Amazon і Aliexpress змінили наше 
уявлення про електронну торгівлю, AirBnb створили більш ефективний і 
безпечний ринок оренди житла, а Uber – трансформував галузь таксі. У 
фінансовому секторі з’явилися та поширилися нові бізнес-моделі 
(краудфандингові платформи, платформи р2ркредитування), що радикально 
змінило ринок фінансових послуг багатьох розвинених країн. [1] 

 Обсяги цифрової економіки країн ЄС у 2015 році становили понад 285 
млрд. євро, тобто майже 2% ВВП ЄС. За рік вартість, створена цим сектором 
зросла на 5%, склавши у 2016 році 300 млрд. євро. Прогнозується, що за 
сприятливих політичних та законодавчих умов, а також при заохоченні 
інвестицій в інформаційно-комунікаційні технології, обсяги цифрової 
економіки в ЄС можуть зрости до 739 млрд. євро у 2020 році або до 4% 
загального ВВП ЄС [1] 

На думку експертів, перехід до цифрової економіки повинен бути одним 
із стратегічних пріоритетів і в Україні. Впровадження цифрової економіки на 
початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома напрямами: 

 - технологічним, де всі рішення техніко-технологічного характеру, 
повинні бути стандартизовані, тобто бути безпечним та сертифікованими;  

- інституційно-економічним, який передбачає організацію нових моделей 
управління та бізнес-моделей з використанням розумних речей, промислового 
Інтернет-речей, блокчейн-технології, її інституційного забезпечення, 
відповідати нормативно-правовій базі соціально-економічних відносин 
суспільства; 

 - виробничим, що включає в себе конкретні бізнес додатки, які 
відповідають вимогам моделей управління другого напряму і базуються на 
технічному забезпеченні та інфраструктурі першого напряму.  

Цифровізація як економічного життя в цілому, так і фінансового сектору 
зокрема, відбувається, зокрема, на основі використання «хмарних технологій». 
Хмарні технології – це новий крок вперед у сфері розподілу обробки даних, в 
якій ресурси і потужності надаються як сервіс. Основні відмінності хмарних 
технології від класичної моделі – це надійність, доступність і масштабованість 
ІТ-інфраструктури компанії, а також скорочення витрат на її обслуговування. 
Якщо говорити про самого користувача, то для нього – це відсутність будь-яких 
клієнтських додатків, все що необхідно – це будь-який браузер і доступ в 
інтернет. 

Хмарні обчислення – це новий етап розвитку сукупності різних 
технологій, зокрема широкого розповсюдження високошвидкісного Інтернету. 
Користувачеві надається динамічний і масштабований спосіб доступу до різних 
сервісів через інтернет-з'єднання. Хоча саме поняття «хмарні технології» є 



215 
 

доволі широким і включає різні напрямки. Найпоширеніші з них – SaaS (Soft as 
a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service). 

Які ж переваги надають користувачеві хмарні технології? Для власника 
власного бізнесу хмарні технології – це економічна привабливість і нові 
можливості для компанії. При використанні «хмарних» рішень немає 
необхідності вилучати великі кошти з обороту на покупку ПО. SaaS-
рішення переводять капітальні витрати в операційні витрати, дозволяючи 
бізнесу залишатися більш конкурентоспроможними. Для IT-фахівця хмарні 
технології заощадять час і дозволять сконцентруватися на завданнях, 
специфічних для бізнесу компанії. Для звичайного користувача плюси теж 
будуть очевидні. Можливість доступу до бізнес-додатків з будь-якої точки 
світу, більш ефективне спілкування з колегами та клієнтами, можливість 
колективної роботи з співробітниками над документами в режимі реального 
часу дозволять значно розвантажити власний робочий графік і збільшити 
продуктивність праці. 

У світі активно розвиваються «хмарні» технології (As-a-Service), в тому 
числі в фінансових послугах (A & FS, F & A). Хмарні технології надають 
користувачеві віртуальне середовище для зберігання і обробки інформації, що 
об'єднує в собі апаратні засоби, програмне забезпечення, канали зв'язку, а 
також службу технічної підтримки. Зберігання інформації в «хмарі» при 
наявності виходу в Інтернет дає можливість доступу до неї з будь-якої точки 
планети практично з будь-якого пристрою. Робота з хмарними технологіями 
дозволяє оперативно реагувати на появу нових бізнес-завдань, знижує витрати і 
підвищує ефективність суб'єктів господарювання та їх підрозділів..  

Цілий ряд переваг говорить про те, що варто розглянути можливість 
застосування хмарних технологій для компаній України: використання 
інтернет-сервісів без необхідності покупки серверів, мережевого обладнання, 
джерел безперебійного живлення, кондиціонерів, ліцензованого програмного 
забезпечення. Немає потреби у штатному IT-фахівцеві. Все це скорочує витрати 
на роботу з інформацією до 70%; розширення (або скорочення) хмарного 
сервісу може бути реалізовано фахівцями компанії-провайдера за запитом 
клієнта протягом кількох хвилин; є можливість самостійно управляти об'ємом 
«хмари» через особистий кабінет на сайті оператора. Хмарні сервіси 
проектуються з підвищеною безпекою і відмовостійкістю і забезпечуються 
техпідтримкою цілодобово. Узагальнення переваг «хмарних технологій» 
представлено на рис.1. 

На сьогодні ринок хмарних технологій є досить розвинутим в світі, так, за 
прогнозами дослідницької компанії Gartner, очікується, що до 2020 р. рівень 
поширення хмарних технологій у світі сягатиме 60%, а за прогнозами 
аналітичної групи Forrester Research світовий рівень хмарних обчислень зросте 
у 2020 р. до 241 млрд. дол. США, порівняно з 35 млрд. дол. США у 2011 р. 

 В Україні даний сегмент ще є досить малим, але таким, що постійно 
розвивається. Станом на кінець 2017 року український ринок хмарних послуг 
був представлений кількома десятками вітчизняних і зарубіжних компаній. На 
сьогодні загальний обсяг сегмента знаходиться в межах $ 11-14 млн. дол. США, 
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хоча і зростає рік від року. Динаміка доходів ринку хмарних послуг в Україні  
за оцінкою групи «E & C» зросла з 10,8 млн.дол.США у 2015 р. до 16,9 
млн.дол.США у 2017 р. [9]. 

 
Переваги «хмарних технологій» 
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Надійність та 
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Економія Боротьба за клієнта 
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доступ 

Усі необхідні 
дані  доступні 
в будь-якій 
точці планети. 
Усе, що 
потрібно – це 
інтернет, 
пристрій для 
виходу в 
мережу, а 
також логін та 
пароль.  
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захищена 
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дешевше, ніж 
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постійна 
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необхідної 
інфраструктури 
своїми силами 

Велика кількість 
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хмарних технологій 
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що кожен гравець 
на ринку хмарних 
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мережу для 
вирішення 
спільних 
бізнес-задач.  

Рисунок 1 – Переваги «хмарних технологій» 

 
Українські дослідники [1] відзначили наступні сегменти фінансового 

сектору, в яких хмарні технології використовуються найактивніше: банківський 
сектор, ФінТех послуги, міжнародні ринки обігових фінансових інструментів. 

Одним із наслідків електронізації фінансових ринків є розвиток 
«високочастотної» торгівлі («high-frequency trade»). Позитивними рисами 
цифровізації обігу фінансових інструментів є зростання торгівельної 
активності, зниження трансакційних витрат, підвищення ринкової ліквідності 
цінних паперів. Серед недоліків високочастотної торгівлі слід назвати кібер-
ризики, можливість негативного впливу на стабільність ринку через ймовірні 
програмні збої, застосування маніпулятивних можливостей алгоритмічних 
стратегій[1]. 

Отже, хмарні технології з кожним днем поступово здобувають довіру в 
сфері фінансів, бізнесу та підприємництва, оскільки допомагають не лише 
зберігати потрібну інформацію та дані господарських операцій, а й 
обчислювати їх та систематизувати належним їм чином. Оренда програм для 
обліку в бізнесі та підприємництві дає можливість заощадити певні ресурси 
компанії та витратити їх на розвиток своєї діяльності. Головна відмінність між 
хмарними та локальними сервісами полягає в тому, що завдяки хмарному 
сервісу можна зберігати файли в Інтернеті, працювати з он-лайнаналогами 
деяких програм в браузері [8]. Для безпечної роботи у цих програмах, а також 
для засвідчення і шифрування електронних звітностей для їх подачі до органів 
ДФС, органів статистики, Пенсійного фонду підприємці використовують ключі 
електронного цифрового підпису (ключі ЕЦП). 
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З кожним днем «хмарні технології» удосконалюються та здобувають все 
більшої довіри серед різних користувачів. Основна перевага використання 
таких Інтернет - сервісів – дистанційне вирішення облікових проблем клієнтів у 
будь-якому місці та в будь-який час, що в кінцевому підсумку значно спрощує 
систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Тож з 
впевненістю можна зробити висновок, що перехід бізнесу, підприємництва та 
фінансового сектору на «хмарні сервіси» - це лише питання часу. 
Підтвердженням цього став розгляд проекту Закону України "Про хмарні 
послуги" (реєстр. N 2655 від 20.12.2019). Основною метою законопроекту є 
врегулювання правових відносин, пов'язаних із обробкою та захистом даних 
при використанні технології хмарних обчислень, наданням хмарних послуг. 
Проект Закону закладає засади для розвитку платформ інформаційно-
комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації 
політики переваги (пріоритету) хмарного середовища (cloud first) у сфері 
державного управління, освіти, науки та інших сферах суспільного життя, що 
стане поштовхом для більш ефективної взаємодії держави та суспільства. 
Порядок застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних 
послуг в банківській системі України, суб’єктами переказу коштів, страховими 
лізинговими та фінансовими компаніями, кредитними спілками, ломбардами та 
бюро кредитними історіями визначається Національним банком України також 
з урахуванням вимог цього Закону. 

Висновки Під впливом загальної цифровізації економіки відбувається 
трансформація фінансового сектору: з’являються нові гравці фінансового 
ринку, змінюється роль фінансового посередництва, впроваджуються нові 
підходи до організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами. «Хмарні технології» постійно удосконалюються та здобувають 
все більшої довіри серед різних користувачів. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У статті висвітлюються питання удосконалення оцінювання фінансової 
стійкості страхових компаній. Для досягнення фінансової стійкості 
страхових компаній детально досліджено критерії її забезпечення: достатній 
розмір власного капіталу, оптимальна тарифна політика, збалансованість 
страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої програми 
перестрахування, достатній розмір страхових резервів для здійснення 
майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів та 
високий рівень платоспроможності страхової компанії. 
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, страхові резерви, 
перестрахування. 

На сучасному етапі складно уявити інституційну структуру економіки 
розвиненої країни без страхових компаній, які виступають головними 
учасниками фінансового ринку. Особливість діяльності страховиків – 
отримання «плати наперед» за фінансові послуги – визначає необхідність 
наявності певних гарантій зі сторони страховика перед своїми клієнтами: 
страхувальниками, вигодонабувачами та застрахованими особами.  

В доробках українських науковців можна ідентифікувати наявність двох 
понять: «фінансова стійкість страховика» та «фінансова надійність СК», що 
призводить до неточності в трактуванні результатів роботи фінансової 
інституції. В даній роботі ми будемо притримуватися підходу щодо 
використання термінів «фінансова стійкість» та «фінансова надійність» як 
таких, що мають однакове значення і є взаємозамінними. Дане рішення 
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опирається на іноземний досвід, адже в англомовній фаховій літературі 
використовується єдиний термін «financial strength of insurance companies», що і 
означає фінансова стійкість, надійність страхової компанії. Варто зауважити, 
що в фаховій літературі трактування фінансової стійкості розглядається з 
різних кутів зору. Панівною думкою серед вітчизняних та зарубіжних 
науковців, а саме: Н.Н. Мурини, А.О. Роговської, Б.Ю. Сербіновського, А.В. 
Палкіна, В.А. Сухова, Л.В. Шірінян – залишається трактування терміну через 
здатність страхової компанії виконувати взяті на себе зобов’язання перед 
клієнтами, якими не обов’язково є страхувальники. З іншої сторони, досить 
поширеним є визначення фінансової стійкості через забезпечення 
платоспроможності компанії. Цієї думки притримуються у своїх роботах В.Д. 
Базилевич, І.С. Іванюк, Л.О. Орланюк-Малицька. Крім того, можна виділити 
підхід, що висвітлює фінансово стійку компанію, як таку, в якої доходи 
перевищують витрати (М.М. Александрова, О.А. Гвозденко, Л.М. Горбач, О.Д. 
Заруба) [8].  

На сучасному етапі постає питання все більшого проникнення страхування 
у всі галузі життя людини. Передумовою цього процесу є збільшення довіри до 
страхових компаній з боку суспільства, що можливо лише при наявності 
об’єктивного оцінювання фінансової стійкості останніх. Таким чином проблема 
розроблення єдиної системи оцінювання фінансової стійкості та критеріїв, що її 
визначають, не втрачає своєї актуальності. Беручи до уваги іноземний досвід, 
необхідним є активна участь держави у розробці вимог, що відповідатимуть 
викликам сьогодення. На нашу думку, доцільним є перегляд вимог ЗУ «Про 
страхування» в частині забезпечення платоспроможності страховиків: 1. 
Вимога дотримання мінімального розміру статутного капіталу має перевірятися 
не лише на дату державної реєстрації компанії, а й кожні 3 роки її 
безперервного функціонування. Якщо фактична величина капіталу виявиться 
менше встановленого рівня, компанія повинна збільшити його. Адже в 
страхуванні можливі випадки, коли страхові виплати здійснюються після 
закінчення дії договору, тому у міжнародній практиці коректною вважається 
фінансова звітність, що була скорегована через 3 роки після її початкового 
формування. 2. У вітчизняному законодавстві прописана вимога лише щодо 
наявності гарантійного фонду страхової компанії. А тому нічого не зобов’язує 
страховика формувати і нарощувати його в достатньому для забезпечення 
фінансової стійкості обсязі. Зважаючи на це, повинен бути чітко встановлений 
його мінімальний рівень відповідно до теперішньої кон’юнктури ринку і галузі 
страхування. Відсутність єдиного підходу до обчислення рівня фінансової 
стійкості не дає можливості оцінити компанії між собою і обрати найкращу [1].  

Однією з методик визначення фінансового стану з боку держави є оцінка 
діяльності страховика, що базується на так званих «тестах раннього 
попередження» (далі – Тести), які були закріплені в Розпорядженні 
Держкомфінпослуг «Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків» від 
17.03.2005 р. [2]. Варто зазначити, що Тести передбачають розрахунок 
одинадцяти показників для страхових компаній загального страхування та 
характеризують їх капітал, активи, перестрахування, страхові резерви, 
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дохідність та ліквідність. Отримані значення показників, порівнюються з 
встановленими діапазонами, та виставляються оцінки по 4-бальній шкалі: «1» – 
стійкий показник означає, що фінансові показники знаходяться на високому 
рівні; «2» – задовільна оцінка свідчить про відсутність суттєвих проблем, тобто 
фінансові показники знаходяться на середньому рівні; «3» – при граничній 
оцінці фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться 
на рівні значно нижчому за середній; «4» – незадовільна оцінка вважається 
неприпустимою, тому що фінансовий стан є дуже нестабільним. Загальна 
оцінка визначається як сума фактичних оцінок за окремими показниками, 
помноженими на відповідні коефіцієнти вагомості. 

На нашу думку, доцільним є таке оновлення Тестів:  вони повинні носити 
не рекомендаційний, а обов’язковий характер, оскільки при наявності вибору 
здійснювати розрахунок чи ні, страхові компанії, що знають про своє нестійке 
положення, мають можливість його приховувати від клієнтів; реалізація заходів 
пруденційного нагляду на основі результатів обрахунку Тестів, тобто в разі 
отримання незадовільних показників, такі страховики повинні підпадати під 
посилений нагляд, тоді ж як до компаній, що отримали значення фінансових 
показників на високому рівні, застосовується помірний нагляд;  оновлення як 
методики розрахунку Тестів, що складені за старими формами фінансової 
звітності, так і розрахунку коефіцієнтів оціночної шкали, що відповідають 
сучасній ситуації на страховому ринку. При реалізації вищезазначених 
рекомендацій Тести можуть стати одним із превентивних заходів уникнення 
кризового становища компанії. У країнах із розвиненою фінансовою системою 
з метою надання клієнтам повної та достовірної інформації про фінансову 
стійкість страхової компанії застосовують рейтингові оцінки незалежних 
рейтингових агентств. Рейтингування страхової компанії є відносно новим для 
України інструментом, який дозволяє донести до стейкхолдерів інформацію 
про надійність тих чи інших учасників страхового ринку. Світова практика 
показує, що рейтинг фінансової інституції створюється для оцінки її фінансової 
стійкості і впливає на формування її іміджу. Існує багато підходів до 
трактування поняття «рейтинг фінансової стійкості страхової компанії», однак, 
на нашу думку, найбільш комплексне визначення надає Н.В. Ткаченко, яка 
пояснює його як «інтегрований показник, що є результатом комплексного та 
багатофакторного аналізу діяльності страховиків та, який, через використання 
одноманітних критеріїв, дозволяє порівнювати показники діяльності страхових 
компаній з метою характеристики їх фінансового стану та здатності виконувати 
свої зобов’язання як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, 
незважаючи на прояви різноманітних ризиків, а також виступає як потужний 
інструмент контролю, аналізу, моніторингу, прогнозування та основа для 
планування і напрацювання подальшої стратегії розвитку страховика» [8]. 
Посилення уваги суспільства до рейтингової оцінки страхових компаній 
викликана двома основними причинами:  клієнти та партнери вітчизняних 
страховиків не завжди мають доступ до достовірної фінансової інформації 
страхових компаній, що унеможливлює проведення аналізу їхньої фінансової 
стійкості; сучасний страховий ринок характеризується значною конкуренцією, 



221 
 

а тому страховики повинні приділяти значну увагу вивченню позицій 
конкурентів та визначенню конкурентоспроможності їх продуктів. В 
залежності від характеру та обсягу інформації, що використовується для 
присвоєння рейтингу компанії, прийнято виділяти два його види: добровільний 
рейтинг та публічний (кваліфікований). Особливістю та перевагою 
добровільного рейтингування є можливість використання більших масивів 
інформації, адже разом із загальнодоступними даними, компанія, яка виступала 
замовником процесу рейтингування, надає внутрішні дані для оцінки. В разі 
проведення публічного рейтингування використовується загальнодоступна 
інформація страховика, що подана у фінансовій звітності. Як результат, 
детальний аналіз діяльності не проводиться, а якісні показники діяльності 
фактично не використовуються або їх використання зведене до мінімуму. При 
цьому, необхідно зазначити, що надзвичайно важливим в ході здійснення 
рейтингування є врахування характеру діяльності конкретної страхової 
компанії, адже прослідковується специфічність діяльності в залежності від 
галузі страхування, необхідно використовувати різні (неодноманітні) фактори 
для оцінки. Рейтинги фінансової стійкості у страховому бізнесі виконують 3 
ключові функції, а саме: інформаційну, регулюючу та маркетингову. Основною 
функцією процесу рейтингування безумовно є інформаційна, що полягає у 
висвітленні проаналізованих вхідних даних в узагальненому вигляді. Таким 
чином, всі зацікавлені сторони можуть проводити порівняльний аналіз 
страхових компаній з метою швидшого прийняття управлінських рішень. 
Регулююча функція простежується у намаганні страховиками покращити власні 
показники діяльності з метою отримання високих рейтингових оцінок. Адже, як 
показує практика, в разі присвоєння страховій компанії рейтингу, нижчого за 
визначений рівень, потенційні й наявні клієнти бажають припинити роботу з 
такою компанією. Маркетингова функція проявляється у використанні 
страховиками високого рейтингу як додаткового інструменту впливу на 
споживачів страхових послуг з метою підтвердження стабільної діяльності. 
Рейтингування здійснюється професійними незалежними рейтинговими 
агентствами, які є обов’язковим елементом інституційної структури 
розвинутого фінансового ринку. Сьогодні рейтингові послуги надають уже 
близько 100 агентств у більш, ніж у 115 країнах світу. Їх методології за своєю 
сутністю доволі подібні, однак існують певні відмінності у критеріях оцінки 
фінансової стійкості страхових компаній, а також у визначенні їх вагової частки 
при присвоєнні рейтингу. Однак, спільною залишається мета рейтингування – 
визначення рівня фінансової стійкості страховика. При цьому, рейтингове 
агентство досить детально наводить групи показників, як кількісних, так і 
якісних, що використовуються при оцінюванні. Однак, вагомість кожного з 
показників у загальній оцінці є закритою інформацією і тримається в секреті, 
так само як і алгоритм розрахунку показника. Реалії українського сьогодення 
демонструють неготовність вітчизняних страховиків користуватися послугами 
визнаних рейтингових агентств. Серед причин виділяють наступні: послуга 
замовлення рейтингу є достатньо дорогою і варіюється від 60 до 100 тис. дол. 
США, залежно від іміджу агентства й масштабів перевірки; побоювання 
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отримати низький рейтинг, адже капіталізація українських компаній зростає 
низькими темпами і навіть лідерів вітчизняного страхового ринку не можна 
зарахувати до грандів страхового бізнесу; якщо компанія вже отримала 
міжнародний рейтинг, а надалі відмовляється від процедури його отримання 
або її рейтинг знизився, про це буде проінформовано всю страхову й 
перестрахову спільноту, що відповідно матиме негативний вплив на бізнес 
такої компанії. Крім того, за міжнародними стандартами рейтинг компанії, як 
правило, не може бути вище суверенного рейтингу країни, в якій вона 
розташована; більшість страхових компаній України працюють в межах 
національного страхового ринку і тому не можна говорити про доцільність 
проведення такої вартісної оцінки. З огляду на все викладене, об’єктивною є 
необхідність розроблення стандартів рейтингування, що враховують 
особливості українського страхування. І щодо основних рекомендації, 
вважаємо за доцільне: створення єдиного Національного рейтингового 
агентства, що буде уповноважене Регулятором на проведення обов’язкового 
рейтингування страхових компаній на щорічній основі. Основою рейтингу 
повинні слугувати не лише фінансові показники, розраховані за певний період, 
а й враховуватися якісні показники діяльності – місце компанії на ринку, 
регіональна мережа відділень, задоволеність клієнтів, якість управління 
компанією тощо [4].  

Дослідження методології оцінювання фінансової стійкості страховика та 
пошук напрямків її удосконалення сприяє побудові ефективного страхового 
ринку, який є невід’ємною складовою фінансової інфраструктури країн з 
ринковою економікою. В умовах невизначеності та широкого спектру ризиків 
страхові компанії покликані надавати надійний страховий захист юридичним і 
фізичним особам, сприяючи їх ефективному функціонуванню та забезпечуючи 
їх впевненість у майбутньому. Стійкість страхових компаній є не лише 
важливою передумовою їх виживання, але й запорукою успішної реалізації їх 
місії та стратегічних цілей. Складність питання фінансової стійкості 
пояснюється його комплексністю, оскільки в ньому зацікавлені всі суб’єкти 
страхових відносин: страхувальник, страховик та держава. Тому вирішення цієї 
проблеми повинно враховувати інтереси кожної зі сторін. Оцінка фінансової 
стійкості страховика повинна включати не лише кількісні показники, а й якісні 
характеристики його діяльності. Адже, страховик, на відміну від інших 
підприємств, приймає від страхувальника гроші не в обмін на суто 
матеріальний товар або послугу, а в обмін на фінансову послугу, яка забезпечує 
страховий захист у вигляді майбутніх страхових виплат тільки тим 
страхувальникам, які зазнають збитків і потребуватимуть фінансової допомоги. 
Ця особливість (тобто «плата на перед») потребує певних гарантій щодо 
здатності страхової компанії відповідати за своїми зобов’язаннями перед 
страхувальниками. Якісна оцінка фінансової стійкості страховика можлива 
шляхом застосування експертних методів з подальшим застосуванням 
інструменту рейтингування. До того ж, обов’язковою умовою нормального 
функціонування будь-яких суб’єктів господарювання, в тому числі і страхових 
компаній, є наявність ефективної законодавчої бази, що враховує особливості 
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вітчизняного ринку. Саме тому, важливо конкретизувати законодавчі вимоги, 
що стосуються фінансової стійкості страховика, з метою мінімізації зловживань 
і використання шахрайським схем з боку страхових компаній.  
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визначено, що починаючи з 2018 року спостерігається підвищення рівня 
рентабельності капіталу і активів банків, їх стабільності, рівномірного 
розвитку комерційних банків, зростання обсягів активів і пасивів.  
Ключові слова: банківська система, комерційний банк, соціально-економічний 
розвиток, показники розвитку банківської системи, аналіз. 

Дослідження розвитку економіки та соціально-економічного спектру 
діяльності нашої держави за останні десятиліття демонструє наявність великої 
кількості проблем, як у економічних відносинах, так і в сфері вирішення 
соціальних питань. Фактична наявність неконтрольованих кризових явищ 
економічної системи, негативних відхилень економічних показників від їх 
порогових значень і невирішених соціальних проблем є практичними доказами 
застарілості та неактуальності теоретичних положень економіки [7, с. 92]. 

Дослідженням стану банківської системи і його впливу на соціально-
економічну сферу в своїх працях займається велика кількість вітчизняних і 
зарубіжних вчених таких як Федевич Л.С., Ливдар М.В., Межирицька Я.В. [7], 
Жовтанець Я.В. [4], Тарасова О.В. [3], Барановський О.І. [5]. Але питання 
впливу банківської системи на соціально-економічний розвиток України 
лишається дискусійним. 

Метою статті є обґрунтування ролі банківської системи у забезпеченні 
соціально-економічний розвитку України. 

Сучасне політичне налаштування України на забезпечення соціальної 
сфери вимагає якісної перебудови і широкого застосування важелів 
економічного впливу, які органи державної виконавчої влади використовують 
при реалізації контрольної, захисної та регулюючої функцій держави. 

Ефективним важелем впливу на розвиток економіки і рівень соціального 
забезпечення країни за останні десятиліття стала банківська система країни, яка 
виконує стабілізаційну, емісійну та трансформаційну функції, підтримуючи 
сталий розвиток держави.   

Діяльність комерційних банків в сучасній економіці є запорукою її 
прогресивного розвитку та підвищення прибутків. Банківська система є 
невід’ємною складовою фінансової системи, яка в свою чергу є однією з 
основоутворюючих елементів економічної системи держави, тому забезпечення 
належного розвитку банківської системи безпосередньо впливає на соціально-
економічний розвиток держави. 

Основні аспекти діяльності банківської системи спрямовані на стабілізацію 
функціонування грошово-кредитної системи, контроль за фінансовими 
ресурсами усіх ланок, підтримка конвертованості національної грошової 
одиниці, забезпечення фінансових інтересів держави та інших суб’єктів 
господарювання, залучення інвестицій, кредитування. 

Найактуальнішими питанням в сфері діяльності банківської системи є 
забезпечення інтересів власників, працівників та клієнтів банку, глобальний 
розвиток економіки держави. Невід’ємною частиною вирішення цього завдання 
є високий рівень банківської безпеки. 
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Завданнями фінансової безпеки банку на сьогодні є забезпечення охорони 
фінансових ресурсів, майна та інформації банків, створення дієвих механізмів 
фінансової безпеки банківської системи [5, с. 35]. 

Комерційні банки надають особливу увагу таким аспектам ефективності та 
безпеки діяльності, як зворотність кредитів, зростання прибутків, підвищення 
ліквідності, зменшення ймовірності фінансових ризиків та гарантування 
депозитів. 

Фінансова безпека комерційного банку – це стан забезпечення захисту 
матеріальних цінностей, інформаційних ресурсів, а також інтересів власника, 
клієнтів та керівників банку від внутрішніх та зовнішніх небезпек. 

Прямим показником рівня безпеки комерційного банку є його здатність до 
протистояння як, власне, спробам фізичного проникнення до приміщення 
банку, так і загрозливим діям конкурентів щодо отримання доступу до 
інформації, спробами здійснення махінацій, афер та отриманням впливу на 
банк. 

Саме від показників ефективності діяльності банків та рівня фінансової 
безпеки банківських установ залежить стан банківської системи країни, а отже 
− її економічний і соціальний розвиток. 

Відомо, що під час функціонування, на банк здійснюють вплив велика 
кількість дестабілізуючих чинників, що загрожують системі фінансової безпеки 
комерційних банків. Основними з таких загроз діяльності комерційних банків є 
вразливість, залежність від фінансової підтримки держави і недостатня 
стійкість. Дослідження сучасного стану фінансової безпеки та перспектив 
розвитку українських банків демонструє SWOT-аналіз показників їх діяльності 
(табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 – SWOT-аналіз українських банків 
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

• самостійність; •залежність від економічної, політичної ситуації в 
країні; 

• невеликий стартовий капітал; •обмежений доступ до зовнішніх джерел 
фінансування; 

• гнучкість; •вузьке коло постачальників, локальність ринків збуту 
• освоєння малоефективних ринкових ніш;  
• створення великої кількості робочих місць  

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 
•здатність зайняти будь-яку нішу на ринку; •неможливість уникнення конкуренції у своїй ніші; 
•можливість самореалізації, особистісного 
розвитку; •вразливість щодо несприятливих чинників; 

•зростання, перехід до великого бізнесу; •загроза швидкого банкрутства; 
•участь у проведенні НДДКР •залежність від державної підтримки 

Розроблено за даними [2] 
 
Розробка та реалізація планів розвитку економіки ринкового типу 

передбачає вирішення питання щодо створення надійної та фінансово стійкої 
банківської системи. Обов’язковою умовою функціонування останньої є 
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високий рівень захищеності та можливість вчасного виявлення і нейтралізації 
негативних джерел впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Комерційні банки виконують функцію стабілізатора економіки і є дуже 
важливою складовою її налагодженого функціонування. Удосконалення 
функціонування кожного окремого комерційного банку і банківської системи 
держави в цілому є обов’язковою складовою прогресивного розвитку 
економічної системи країни. Підвищення ефективності банківського сектору 
дозволяє здійснення реструктуризації економіки, яка є необхідною, враховуючи 
її сучасний стан. 

Налагоджена діяльність банківського сектору відіграє роль стабілізатора 
сучасної української економіки: банки надають можливості для розвитку нових 
суб’єктів економічної діяльності; підвищують платоспроможність населення за 
допомогою депозитів; є одними з найважливіших інструментів сучасної 
економіки. Отже, виникає яскрава необхідність проаналізувати 
результативність функціонування комерційних банків України, і, відповідно, 
усієї банківської системи [3, с. 80]. 

Протягом 2018-2019 рр. відбулися значні зміни банківської системи 
України. Однією з вирішальних передумов цього явища стала фінансова криза, 
що виявила неспроможність банківського сектору долати вплив негативних 
чинників економіки. Різке зростання курсу іноземної валюти стало причиною 
зниження рівня довіри населення, яке намагається оминути ризиків, що 
породжують фінансові операції комерційних банків. 

Рисунок 1− Кількість діючих банків в Україні  
Розроблено за даними [1] 

 
Криза 2008-го року суттєво похитнула пріоритети та довіру суспільства до 

комерційних банків. За даними статистики кількість банківських установ 
помітно зменшувалась. Так, згідно статистичних спостережень у 2013-му році 
їх кількість дорівнювала 179 установам, у 2014-му році – 150 банків, у 2015-му 
році – 117 банків, у 2016-му році – 99 банків, у 2017-му році – 88 банків, у 
2018 -му році – 82 банки, а у 2019-му році – 77 банків [1].  

Аналіз даних таблиці щодо рейтингу стійкості банків України за 2015–
2019 рр. демонструє, що у більшості простежується підвищення її рівня, що є 
показником стабілізації функціонування банків і банківської системи в цілому. 
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Стабільність банківської системи є обов’язковою складовою її рівномірного 
розвитку і забезпечення фінансової безпеки банківського сектору і економіки 
загалом. 

Характеристикою ефективного використання і розподілу капіталу є 
рентабельність капіталу. У світовій практиці саме рентабельність капіталу є 
головним критерієм оцінки результативності діяльності банку. 

Таблиця 2 − Рейтинг стійкості українських банків за 2015–2019 рр. []  
№ Банк 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
1 Райффайзен Банк 

Аваль  
3,81 4,08 4,37 4,26 4,50 

2 Укрсиббанк 4,16 3,69 4,05 4,50 4,38 
3 ОТП Банк 3,28 3,46 3,76 4,08 4,22 
4 Прокредит Банк 3,68 3,96 3,76 3,75 4,09 
5 Креді Агріколь Банк 4,23 4,36 4,02 3,99 4,07 
6 Кредобанк 4,31 4,03 3,75 3,82 3,97 
7 ПУБМ 3,05 3,22 3,44 3,35 3,83 
8 Приватбанк 2,68 3,22 3,22 3,44 3,82 
9 Укргазбанк 3,94 3,71 3,45 3,88 3,69 
10 Укрексімбанк 3,61 3,37 3,51 3,52 3,68 

Розроблено за даними [2] 
 
 Рентабельність активів комерційних банків демонструє раціональність 

внутрішньої політики банку, кваліфікацію менеджерів, які розподіляють 
належну структуру активів і пасив банку, враховуючи доходи та витрати, а 
також є показником рівня ефективності забезпечення системи фінансової 
безпеки банку(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 − Динаміка рентабельності активів та капіталу (2015 – 2019 

рр.) 
Розроблено за даними [2] 

 
Графік динаміки рентабельності активів комерційних банків наглядно 

демонструє поступове зниження показника в період з 2015 року до його 
мінімального значення в 2017 році. З 2015 року по 2016 рік рентабельність 
активів українських банків знизилась на 1,39%, в період з 2016 року по 2017 рік 
відбулось зниження ще на 7,14%. Ситуація почала стабілізовуватись лише у 
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2018 році, дослідники пов’язують це із процесом загальної стабілізації 
економічного розвитку України, її адаптацією до негативних чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища, зростанням рівня фінансової безпеки 
економічної системи країни. З 2017 року по 2018 рік рентабельність активів 
комерційних банків зросла на 10,7%. Процес зростання рентабельності 
стабільно продовжується: з 2018 року по 01.02.2020 року рентабельність 
активів зросла на 7,2%. 

Рентабельність капіталу українських банків теж зазнала значного 
зниження з 2015 року по 2017 рік, коли досягла мінімального за останні 5 років 
значення – -116,7%. В період з 2015 року по 2016 рік відбулось зниження на 
21,35%, падіння рівня рентабельності проводжувалось протягом наступного 
року, з 2016 року по 2017 – знизилась на 64,8%. Підвищення рівня 
рентабельності почало прослідковуватися в період з 2017 року: з 2017 року по 
2018 показник зріс на 100,8 %, наразі рентабельність капіталу банків станом на 
01.02.2020 року зросла на 54,65% в порівнянні з 2018 роком [2]. 

Як показують наведені вище дані, банківська система України починаючи 
з 2018 року демонструє тенденції до підвищення рівня рентабельності капіталу 
і активів банків, їх стабільності, рівномірного розвитку комерційних банків, 
зростання обсягів активів і пасивів. Проте, одним із вирішальних факторів 
діагностики стану банківської системи та рівня фінансової безпеки комерційних 
банків є прибутковість від їх функціонування. 

Важливим є той факт, що прибуток банківської системи України 2018 
року досяг історичного максимуму, а також чи не вперше був досягнутий 
реально, а не наслідком маніпуляцій фінансової звітності та штучного 
пониження відрахувань в резерви. 

Передумовами суттєвого зростання процентного доходу стали наступні 
фактори: високий спред відсоткових ставок за активами та зобов’язаннями і 
зростання потреб в роздрібному кредитуванні. Збільшенню обсягів комісійних 
доходів передувало зростання кількості безготівкових платежів і пожвавлення 
споживчого кредитування. 

Отже, функціонування банківської системи є основоутворюючим 
елементом фінансової системи України. В той же час рівень розвитку і 
стабільності банківської системи впливає також на показники економічної 
ефективності держави. Банки виконують роль фінансових посередників та 
регуляторів економічної активності на всіх її рівнях. Через банківські установи 
відбуваються багаточисленні грошові перекази, надаються різноманітні 
фінансові послуги, акумулюються вільні кошти населення та суб’єктів 
господарювання. Ці та інші функції банків позитивно впливають на соціально-
економічний розвиток держави, тому питання забезпечення їх безперебійного 
функціонування є безперечно актуальним в заходах сучасної економічної 
політки України  

В процесі вивчення особливостей системи фінансової безпеки комерційних 
банків робимо висновок про наявність прямої залежності між рівнем 
забезпечення фінансової безпеки комерційних банків та стабільністю процесу 
соціально-економічного розвитку держави. Щодо сучасного стану системи 
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фінансової безпеки комерційних банків України прослідковуються прогресивні 
тенденції. Реформування банківського сектору, що відбувалося 2018-2019 року 
принесло позитивні результати.  

Варто зазначити, що, не зважаючи на значне скорочення кількості 
банківських установ за останні 5 років, сучасний рівень фінансової безпеки 
банківської системи України розвивається в позитивному напрямку: 
підвищується рівень фінансової стійкості банків, зростає ліквідність банків, 
збільшується обсяг активних і пасивних операцій, повертається колишній 
рівень довіри населення, що сприяє розвитку банківської системи і економіки 
країни в цілому. Покращення сучасного стану системи фінансової безпеки 
комерційних банків України сприяє появі перспектив соціально-економічного 
розвитку держави та підвищенню рівня життя населення. 
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України. Досліджується регулятивний вплив Національного банку України на 
валютну діяльність комерційних банків, на особливості організації валютних 
відносин в країні та розвиток національного валютного ринку. Визначаються 
пріоритетні напрямки вдосконалення функціонування банків у системі 
організації валютних відносин. Запропоновано комплекс заходів щодо 
покращення організації валютної діяльності комерційних банків, зміцнення 
позицій вітчизняних банків на валютному ринку України та вдосконалення 
регулятивного впливу Національного банку України та інших органів 
державного управління на розвиток валютних відносин в країні. 
Ключові слова: валютне регулювання, механізм валютного регулювання, 
комерційні банки, міжбанківський валютний ринок, іноземна валюта, валютні 
обмеження. 

Валютний ринок України відіграє важливу роль в економічному житті 
суспільства. Сьогодні на ньому наявна, по-перше, тенденція до поступової 
девальвації гривні стосовно іноземних валют, по-друге, підвищений попит у 
населення на іноземну валюту, пов’язаний з недовірою до національної 
грошової одиниці, що спричиняє підвищення рівня доларизації в Україні, по-
третє, високий рівень зовнішнього та внутрішнього боргу, що негативно 
впливає на стабільність валютного курсу. Отже, внаслідок впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів, проблеми сучасного українського валютного ринку 
набувають все більшої актуальності. 

Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних засад 
функціонування банків у системі організації валютних відносин та пошук 
пріоритетних шляхів активізації та вдосконалення їх валютної діяльності. 
Відповідно до цієї мети передбачено виконання таких основних завдань, як: 

– розкриття економічного змісту системи організації валютних відносин; 
– дослідження структури, суб’єктного складу та функціонального 

призначення валютного ринку як основи організації валютних відносин; 
– аналізування розвитку валютної діяльності банків та виконуваних ними 

валютних операцій; 
– розгляд основних заходів регулятивного впливу Національного банку 

України на організацію валютних відносин та діяльність комерційних банків на 
валютному ринку країни; 

– визначення напрямів вдосконалення заходів регулятивного впливу з боку 
Національного банку України та інших органів державного управління на 
розвиток системи організації валютних відносин. 

Дослідженням проблематики валютної політики присвячені наукові роботи 
зарубіжних та вітчизняних вчених: Дж.Тобін, Р.Манделл, А.Маршал, 
Я.Тінберген, О.Береславська, Ф.Журавка, О.Дзюблюк, М.Вірт, О.Мелих та 
інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Валютний ринок є основною 
сферою взаємодії суб’єктів валютних відносин та однією з головних форм 
забезпечення світових господарських зв’язків здійснення міжнародних 
інвестицій і торгівлі. На даний момент саме розвиток валютних ринків є одним 
з ключових чинників ефективного функціонування світової економіки та 
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міжнародної торгівлі. В умовах глобалізації економічних процесів швидкість та 
ефективність міжнародних розрахунків, які здійснюються на основі 
своєчасного обміну іноземних валют, є необхідним підґрунтям міжнародного 
обороту товарів, послуг, робіт і капіталів. 

Відомо, що основним призначенням банків є забезпечення практично 
усього руху грошових потоків, що виникають внаслідок організації процесів 
суспільного відтворення. Комерційні банки посідають особливе місце в 
економіці, забезпечуючи взаємозв’язки між усіма її сферами через механізм 
грошових відносин і мають неабиякий вплив на життєдіяльність усього 
суспільства, оскільки саме від успішності організації та реалізації грошових 
відносин залежить ефективність виконання усієї господарсько-виробничої 
діяльності як на мікро-, так і на макрорівні. 

Валютні операції являються традиційними банківськими операціями і 
займають важливе місце в діяльності комерційних банків, а тому банки 
виступають активними учасниками валютного ринку. Валютні операції 
забезпечують не тільки отримання банком прибутку, але й є інструментом 
страхування валютного ризику, механізмом надання додаткових послуг 
клієнтам банку, сприяють забезпеченню стабільності курсу національної 
валюти, виходу українських банків на міжнародну позицію [5, c.25]. 

Розвиток економічного середовища та вдосконалення банківської 
діяльності ведуть до виникнення нових нетрадиційний операцій. Відповідно, і 
розширення валютних відносин веде до вдосконалення валютного 
обслуговування та пропонування банками таких нетрадиційних операцій як 
лізинг, факторинг та форфейтинг, а також трастових, аналітичних, 
інформаційних, консультаційних послуг щодо використання валюти. Тому, 
пропонуємо також виділяти ще й похідні та допоміжні нетрадиційні валютні 
операції (рис. 1). 

Запропонований підхід щодо класифікації валютних операцій дозволяє 
найбільш повно відобразити економічну природу їх виникнення і 
систематизувати усю їх сукупність. Водночас допоміжні нетрадиційні валютні 
операції  можна називати ще й комбінованими, оскільки більшість із них 
безпосередньо не належить до валютних операцій, проте їх здійснення 
сприятиме розширенню меж валютного обслуговування пропонованого банком. 

Внаслідок розширення меж міжнародного співробітництва та валютних 
відносин, комерційні банки повинні покращувати якість обслуговування 
клієнтів та вдосконалювати механізм виконання валютних операцій. В умовах 
технічного прогресу для успішного здійснення валютних операцій слід 
використовувати нові електронні технології, які дозволяють ефективніше 
виконувати традиційні операції з валютою, а також надавати нові послуги 
аналітичного та консультативного характеру. Наприклад, з допомогою 
відповідних програм банки можуть прогнозувати валютні курси, розраховувати 
порівняльну дохідність виконуваних операцій, здійснювати аналіз доцільності 
їх виконання, визначити ступінь валютного ризику та мінімізувати його. 
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Рисунок 1 - Класифікація валютних операцій комерційних банків 

 
 
Досліджуючи розуміння діяльності комерційних банків з організації 

валютних відносин, ми з’ясували наступне: 
пo-перше, кoмерційні банки, будучи учасниками системи валютних 

віднoсин, здійснюють її oрганізацію шляхом викoнання гoловної функції –
oрганізатора валютних відносин з допомогою таких під функцій як 
посередництво у валютних конверсіях, пoсередництво у переливі валютних 
капіталів; пoсередництво у міжнарoдних розрахунках та пoсередництво у 
реалізації валютної пoлітики; 

пo-друге, кoмерційні банки, виступаючи найактивнішими учасниками 
валютнoго ринку, який забезпечує умoви для здійснення валютних oперацій та 
впливає на осoбливості функціoнування та пoбудови взаємин між усіма 
учасниками валютних віднoсин, виконують найповніший спектр валютних 
oперацій та взаємодіють з усіма йoго суб’єктами, на відміну від інших; 

пo-третє, стан розвитку валютної діяльнoсті кoмерційних банків в 
кінцевому підсумку впливає на якість викoнання ними свoїх функцій як 
учасників системи валютних віднoсин, на рівень рoзвитку валютнoго ринку, а 
відтак кoмерційні банки відіграють чи не найважливішу рoль у системі 
oрганізації валютних відносин. 
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Важливу рoль у сучасних умoвах грає ефективне прoведення НБУ 
висoкоякісної валютної політики, адже вoна є одним із важливих важелів у 
цілісній системі захoдів щодo підтримання фінансoвої та макрoекономічної 
стабільнoсті й стимулювання екoномічного росту. Відзначимo, щo в сучасних 
умoвах ключoвим векторoм валютнoї пoлітики є лібералізація валютних 
віднoсин. Для регулювання та покращення ситуації на валютному ринку НБУ 
проводить валютні інтервенції. Валютною інтервенцією є значний разовий 
цілеспрямований вплив Нацбанку на валютний ринок і валютний курс, що 
здійснюється шляхом купівлі або прoдажу великих партій іноземної валюти. 
Валютна інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют. 

 

 
Рисунок 2 - Обсяг валютних інтервенцій НБУ у 2019- 2020 роках 

 
Рис. 2 дає змогу проаналізувати валютні інтервенції НБУ. Його аналіз 

показує, що у 2019 році НБУ переважно здійснював купівлю валюти, а у 
березні 2020 року Нацбанк щодня виходив на міжбанк з продажем валюти, 
окрім 5 березня, коли він придбав 100 млн дол США. Причиною цього є 
необхідність стабілізації ситуації на валютному ринку через епідемію 
коронавірусу. Обсяги проданої НБУ валюти з резервів з початку березня 
становили 880 млн дол США. Наразі, золотовалютні резерви НБУ становлять 
26 млрд дол США. За стандартами МВФ, для стабільної ситуації обсяг 
міжнародних резервів країни повинен дорівнювати розміру грошового 
еквіваленту 3-місячного обсягу імпорту. 

Варто зазначити, що на розвитoк валютнoго ринку та збільшення oбсягів 
надхoджень впливає рівень залучення інoземних інвестицій. Інвестиції є одним 
із ключових прогресу.  Тoму дoцільно проаналізувати вплив інвестицій на 
валютний ринoк України. Наoчно продемoнстровано динаміку прямих 
іноземних інвестицій до країни, яка вважається індикаторoм зміни рівня довіри 
та рейтингу країни (табл. 1).  
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Таблиця 1 Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну 2010-
2019 рр., млн. дол. США 

 Показники динаміки (до попереднього року) 
Роки Прямі іноземні 

інвестиції 
абсолютний 

приріст 
індекс динаміки, 

% 
темп приросту, % 

2010 6495 1679 134,9 34,9 
2011 7207 712 111 11 
2012 8401 1194 116,6 16,6 
2013 4499 -3902 53,6 -46,6 
2014 410 -4089 9,1 -90,9 
2015 2961 2551 722,2 622,2 
2016 3130 169 105,7 5,7 
2017 2202 -928 70,4 -29,6 
2018 2355 153 106,9 6,9 
2019 3070 715 130,4 30,4 

Розроблено автором на основі [4] 
 
Прямі іноземні інвестиції в економіку України за останні десять років 

надходили нерівномірно. За періoд з 2010 по 2019 рік не мали чіткої тенденції 
та суттєвo залежали від стану та зміни пoлітичнoї й екoнoмічної ситуaції в 
крaїні та світі. У період з 2010 по 2012 рік, спoстерігалося пoступове зрoстання 
іноземних інвестицій, обсяг нaдходжень яких у 2012 році збільшився до 8041 
млн. дол. США. Однак вже в 2013 році політична нестaбільність в Україні 
призвела до знaчного зменшення нaдходжень прямих інoземних iнвестицій, які 
склaли у 2014 рoці всьoго 410 млн. дол. США, тобто 9,1 % від oбсягу 
надходжень у 2013 році. У 2015 і 2016 роках ситуaція почaла дещо 
покращуватись і обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 
становив відповідно 2961 і 3130 млн. дол. США. Незнaчним було збiльшення 
нaдходжень у 2018 році, всього на 153 млн. дол. США або на 6,9%, що є 
наслідком недoвіри інoземних інвестoрів дo мoжливостей стабільнoго ведення 
бiзнесу тa пoліпшення iнвестиційного клiмату в країнi. Графічно динаміка 
надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за період з 2010 року до 
2019 року зображена на рисунку 2. 

Вaжливим завдaнням зростання iнвестиційного пoтенціалу нацiональної 
економiки є зaлучення кoштів інoземних інвестoрів. Іноземнi iнвестиції можуть 
суттєвo впливaти на рoзвиток націoнальної екoноміки, дaючи пoштовх дo 
aктивізації впрoвадження нoвих технoлогій. Нажаль, питомa вагa інoземних 
iнвестицій у структурi джерел фiнансування капітaльних вкладень Укрaїни є 
вкрaй мaлою.  

Розвиток системи валютних відносин за умов глобалізації валютно-
фінансових ринків потребує лібералізації умов валютної діяльності банків з 
метою впровадження новітніх технологій валютного обслуговування, 
підвищення конкурентоспроможності банків на валютному ринку, 
вдосконалення монетарної, в тому числі валютної політики держави. 
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Рис. 2. Надходження ПІІ в Україну, млн. дол. США 

Розроблено автором на основі [3] 
 

 
Відпpвідно і в Україні з пoчатком станoвлення валютних віднoсин 

застосовувались адміністративні важелі регулятивного впливу. Прoте, в міру 
трансформаційних змін вітчизнянoї економіки від планової дo ринкової, 
відбувається пoступова лібералізація регулювання валютної діяльності. 
Водночас Національним банкoм України, який згіднo закoнодавства України є 
oсновним регулятивним oрганом у сфері валютних віднoсин, застосoвуються як 
ринкoві, так і адміністративні метoди регулювання. Враховуючи oсобливості 
рoзвитку екoноміки, Націoнальний банк України розрoбляє регулятивні 
програми адекватно до вимoг часу, які направлені як на підтримання рівноваги 
валютного ринку так і на досягнення загальнoекономічних цілей (таблиця 2). 

На даний час Національним банком розроблено комплекс заходів щодо 
поетапного переходу до гнучкого курсоутворення й поступової лібералізації 
валютно горинку, що має позитивно вплинути на розвиток валютного ринку. 
Крім цього поліпшення функціонування валютного ринку України можливо 
досягти шляхом використання наступних методів:  

− зменшити рівень дoларизації українськoї екoноміки через підвищення 
привабливості гривневих активів;  

− удoсконалити правила робoти учасників ринку та дoтримуватися чітких 
принципів та прoцедур;  

− рoзвивати систему внутрішнього ринку з урахуванням міжнарoдної 
практики та запроваджувати нoві види міжнарoдних рoзрахунків;  

− покращити роботу з мoніторингу валютних ризиків;  
− удoсконалити механізми контрoлю та прoтидії валютним спекуляціям; 
− застoсувати прoцедури для упередження валютних ризиків та 

недoпущення фoрмування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням 
oперацій капітального характеру в інoземній валюті;  

− стимулювати експорт та забезпечити рівновагу платіжного балансу;  
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− oптимізувати механізми взаємозв’язку між пoпитом на націoнальну 
та іноземну валюту, що мають передбачати спрямування гривневих пoтоків 
насамперед у реальний сектoр економіки, вагoмими важелями чoго мають бути 
інструменти фінансoвої політики;  

− oптимізувати процедуру валютних інтервенцій Національного 
банку України – розклад, параметри інтервенцій. Це дозволило б підвищити 
прозорість і передбачуваність операцій НБУ на валютному ринку, адже в цій 
ситуації НБУ доречним було б відмовитися від дискримінаційного підходу і 
забезпечити всім банкам рівний доступ до своїх інтервенцій. 

Таблиця 2 - Макроекономічні пріоритети Уряду у координації з 
політикою Національного банку України 
№ Пріоритет Характеристика 
1 

Сприяння стабілізації 
валютного курсу як якоря 

для зниження інфляції 

координація дій між Урядом і НБУ в рамках Ради з 
фінансової стабільності для розв’язання ключових питань 
щодо стабілізації валютного курсу і зниження інфляції 
підтримка і стимулювання виробництв, спрямованих на 
імпортозаміщення і насичення внутрішнього ринку 
конкурентоздатними товарами вітчизняного виробництва. 
Це сприятиме заміщенню імпортних товарів у 
споживчому кошику, вирівнюванню платіжного балансу, 
стабілізації валютного курсу і зниженню інфляції 
запровадження системи стимулів для розвитку 
високотехнологічного експорту та підвищення мотивації 
експортерів для заведення в країну валютної виручки і 
стабілізації валютного ринку; 
обмеження обсягу викупу Національним банком ОВДП, 
зниження їх частки у портфелі НБУ 

2 Введення мораторію на 
адміністративне 

підвищення цін і тарифів 

потужний інфляційний фактор, до виходу з кризи 

3 Підвищення якості 
управління державними 

банками 

підвищення якості кадрових призначень на основі 
механізмів відкритих конкурсів та розробки їх стратегії, 
спрямованої на прискорений високотехнологічний 
розвиток економіки 

4 Залучення іноземного 
капіталу 

в рамках національної економічної політики із побудовою 
чіткої системи захисту національних інтересів України 

5 Підвищення ефективності 
використання фінансової 
міжнародної допомоги та 

кредитування 

публічне оприлюднення звітів про їх використання 

Джерело: побудовано на основі [3] 
 

Висновки. З проведеного дослідження можна зробити висновок, що банки 
oбслуговують oсновні фoрми руху валюти, які відбуваються в прoцесі 
oрганізації валютних віднoсин, а тoму виконують оснoвну функцію – функцію 
oрганізатора валютних віднoсин. Банки, виступаючи пoсередниками у 
валютних конверсіях, oбслуговують фінансово-валютні віднoсини; викoнуючи 
підфункцію посередництва у міжнарoдних розрахунках – забезпечують 
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реалізацію товарнo-валютних віднoсин; будучи пoсередниками при переливі 
валютних капіталів – забезпечують існування кредитно-валютних віднoсин. 

Також, невід’ємним компoнентом валютнoго ринку є система валютнoго 
регулювання та нагляду – діяльність держави та, безпoсередньо, державних 
oрганів щoдо oрганізації міжнарoдних рoзрахунків та пoрядку прoведення 
операцій з валютними ціннoстями. Нoве валютне законoдавство є великим 
крoком у напрямку еконoмічної свободи. Прoте, валютні правила, які діють 
сьoгодні встанoвлюють пoки що більше oбмежень, ніж ті, що існують у 
державах ЄС чи прописані у зoбов’язаннях, взятих у рамках Угоди прo 
асоціацію. 

Результати аналізу стану й прoгнозу рoзвитку валютнoго ринку України 
вказують на неoбхідність прoведення пoдальшого дoслідження, впрoвадження 
цілoго кoмплексу закoнодавчих, нoрмативно-правoвих та інших захoдів з 
метoю вирішення актуальних прoблем рoзвитку валютнoго ринку, процесів 
інвестування екoноміки країни й забезпечення інтеграції в систему світoвого 
фінансoвого ринку. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Наводиться сутність перестрахування на страховому ринку України, 
визначаються головні проблеми, які існують у даній галузі, надаються 
пропозиції щодо їх усунення та оптимізації процесів перестрахування на 
страховому ринку України. 
Ключові слова: перестрахування, перестраховий ринок України, страхування, 
перестраховик, цедент, перестрахувальник, цесія. 

Постановка проблеми та її актуальність. В усьому світі 
перестрахування  важливе, оскільки пропонує механізм захисту окремо взятої 
компанії і страхового ринку в цілому. Перестрахування є самостійним видом 
діяльності страховика. Традиційно воно захищає прямого страховика від 
фінансових втрат, яких він зазнав би за умови необхідності здійснення 
страхових виплат за договорами страхування, не маючи перестрахового 
покриття. Окрім того, що перестрахування підтримує необхідну рівновагу в 
діяльності страховиків, воно також виконує функцію міжнародного переливу 
капіталу. 

Перестрахування є необхідним елементом розвитку страхового ринку 
України. Ця необхідність обумовлена низькою капіталізацією вітчизняного 
страховика, а також відсутністю достатньої кількості ефективних фінансових 
інструментів. Позитивним моментом є те, що перестрахування сприяє 
збільшенню ємності страховика, переважна більшість яких не здатна взяти на 
страхування дуже дорогі ризики. Таким чином, проблема перестрахування на 
страховому ринку, як одного із способів захисту страховика від випадків 
неплатоспроможності й банкрутства, актуальна і сьогодні. Відтак ця проблема 
потребує свого наукового осмислення з метою вироблення стратегії її 
практичного розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів 
розвитку ринку перестрахування знайшли відображення в працях таких учених, 
як М.Ю. Коваленко, Л.О.Позднякова, О.Д. Заруба, Н.В. Ткаченко, О.М. 
Віленчук. 

Метою дослідження є визначення головних факторів, що гальмують 
розвиток ринку перестрахування в Україні та пошуки ефективних шляхів його 
вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. У страховій науці важливим інструментом 
запобігання та мінімізації наслідків великомасштабних ризиків є система 
перестрахування, що в класичному варіанті визначається як механізм 
замкнених економічних відносин між страховиками, за яких страховик, 
приймаючи на страхування ризики, передає на погоджених умовах усю 
відповідальність чи її частину іншим страховикам з метою створення 



239 
 

збалансованого портфеля ризиків, забезпечення фінансової стійкості і 
беззбитковості страхових операцій [1, с.90]. 

Процес розвитку національного ринку перестрахування безпосередньо 
залежить від розвитку загальної системи страхових відносин. Перестрахувальна 
діяльність за своєю сутністю більш інтернаціональна, ніж будь-який вид 
діяльності [2, с. 58].При цьому виникає завдання доцільного і гнучкого 
поєднання інтересів вітчизняного ринку перестрахування з можливістю 
отримати надійний перестрахувальний захист на світових ринках. 

У Нормативно-правовому акті, що регулює відносини з перестрахування 
в Україні – Законі України "Про страхування", Статтею 12 цього Закону 
перестрахування визначається як страхування одним страховиком (цедентом, 
перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання 
частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика 
(перестраховика), резидента або нерезидента, який має статус страховика або 
перестрахувальника, відповідно до законодавства країни, в якій він 
зареєстрований [3]. 

Діяльність ринку перестрахування України регулюється з метою 
попередження неплатоспроможності страховиків у разі обслуговування 
великих ризиків, підвищення стану ліквідності страховика, посилення захисту 
майнових інтересів страхувальників та забезпечення умов для розвитку ринку 
перестрахових послуг, встановленню загального порядку і умов здійснення 
перестрахових операцій. 

Сукупність основних інституцій ринку перестрахування, що є 
безпосередніми учасниками перестрахувальних відносин (перестрахувальники 
та перестраховики), формує його організаційну структуру, тоді як інші 
інституції, котрі займаються обслуговуванням і регулюванням 
перестрахувальної діяльності (перестрахувальні брокери, органи державного 
нагляду та контролю за перестрахувальною діяльністю, обслуговуючі (сервісні 
організації), добровільні об'єднання перестраховиків (перестрахувальні пули), 
організації з підготовки кадрів, інформаційно-освітні структури), становлять 
інфраструктуру перестрахувального ринку. Відтак, слушним є твердження І. Ю. 
Постнікової, що під інфраструктурою перестрахування необхідно розуміти 
комплекс галузей, об'єктів і суб'єктів, які забезпечують зовнішні умови для 
реалізації перестрахувальних послуг [5, с.46]. Як зазначила автор, до 
інфраструктури ринку перестрахування належать перестраховіброкери, лос-
аджастери, аварійнікомісари, аудитори і т. ін. 

Перестраховий ринок є складною інтеграційною системою із власною 
інфраструктурою та включає як зовнішню, так і внутрішню складову. На 
внутрішньому ринку перестрахування формується внутрішній попит та 
пропозиція на перестрахову послугу, на основі конкурентної боротьби 
формується ціна на перестрахову послугу. Організаційна структура ринку 
перестрахування представлена на рис 1. 

На ринку перестрахування відбувається безпосередньо процес купівлі- 
продажу перестрахового захисту. Страхові компанії, які потребують отримання 
додаткового гарантованого захисту шляхом вторинного розподілу 
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застрахованого ризику, формують попит на таку послугу, а інші страхові 
компанії, які мають значні фінансові ресурси у вигляді сформованих страхових 
резервів, можуть прийняти на перестрахування частину відповідальності за 
ризик, формують пропозицію на ринку. За рахунок того, що перестрахування 
здійснюється на засадах вільного вибору та в умовах вільної конкурентної 
боротьби, формується ринкова ціна на перестрахування. На внутрішньому 
ринку перестрахування представлені як вітчизняні страхові компанії, так і 
іноземні. Отже, внутрішній ринок перестрахування не є відокремленим та 
закритим середовищем. Із глобалізацією економічного простору будь-який 
ринок стає складовою світового ринку. 

 

 
На міжнародному рівні формуються глобальні зв'язки між учасниками 

перестрахування, визначаються правила співпраці відповідно до норм 
міжнародного права та усталених ділових традицій. Формується світовий попит 
та пропозиція на перестрахову послугу, налагоджуються зв'язки із іноземними 
партнерами - страховиками, перестраховиками, посередниками, міжнародними 
перестраховими об'єднаннями страховиків. 

Зовнішній ринок перестрахування характеризується відсутністю 
територіальних кордонів та представлений міжнародними суб'єктами, 

 
Рисунок 1 - Організаційна структура ринку перестрахування [6] 
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регульованими організаціями, дією законів ринку: вільної конкуренції, попиту 
та пропозиції, встановлення ринкової вартості перестрахової послуги. 

Внутрішній ринок обмежений територіально кордонами України та 
поєднує основних та додаткових суб'єктів ринку, специфіку продажу 
перестрахової послуги, формування внутрішнього попиту і пропозиції на 
перестрахову послугу враховуючи особливості функціонування ринку. 

Ефективна взаємодія всіх структурних елементів ринку перестрахування 
та врахування їх особливостей дозволяє формувати та розвивати національний 
ринок перестрахування. 

На страховому ринку України працюють такі вітчизняні перестраховики, 
як ПАТ «Захист», ПАТ «Скіфія Ре», ПАТ «Українська перестрахувальна 
компанія», АСК «ЕДЕМ», «Гарант Ре» та інші. 

Ключовими проблемами вітчизняного ринку перестрахування є: низька 
капіталізація українських перестраховиків, мала ємність українського ринку, 
нестабільність державної політики у сфері перестрахування, складність купівлі 
валюти для розрахунку з іноземними перестрахувальниками-нерезидентами 
тощо. 

Навіть якщо місткість українського перестрахового ринку збільшиться, – 
це не означає, що він вийде на якісно новий рівень розвитку та займе одне з 
провідних місць у світі. Необхідно враховувати, що кожна місткість 
характеризується певними критеріями, наприклад, надійністю, якістю, 
зручністю користування. Саме цього бракує вітчизняному ринку 
перестрахування. 

Сьогодні в Україні існує така проблема, як складність процедури купівлі 
вітчизняними перестраховиками валюти, що необхідна для виплат 
перестрахувальникам-нерезидентам. Тобто український перестраховик у 
випадку настання страхової події стикається з проблемою виплати необхідної 
суми іноземному партнерові. Як наслідок, необхідні кошти виплачуються з 
власних валютних резервів компанії у вигляді коштів отриманих у вигляді 
страхових і перестрахувальних премій. 

У результаті проведеного дослідження ринку перестрахування в Україні, 
за допомогою аналізу даних провідних 150 страховиків для перестрахування 
ризиків виявилося: у "Loyd’s" (Великобританія) користувалися захистом 85 
українських компаній, у "Москва Ре" (Росія) – 32, "Інгострах" (Росія) – 30, 
"MunichRe" (Німеччина) – 28, "RussianRe" (Росія) – 25, "SCORRe" (Франція) – 
16, "Транссиб Ре" (Росія) та "Находка Ре" (Росія) – 14, "Авикос" (Росія) – 12, 
АХА (Франція) – 12, "РЕСО–Гарантия" (Росія), "PolishRe" (Польща) та 
"TransatlanticReinsuranceCompany" (США) – по 11 [4, С.122–123]. Як 
стверджують аналітики, щорічно українські страхові компанії "відправляют" у 
перестрахування за кордон близько 2 млрд. грн., але іноземні колеги не 
відповідають їм взаємністю [5, с.36]. 

 Наведені дані свідчать про значний відтік капіталу за кордон, що є 
проблемою не лише державних органів, а й усього страхового ринку України. 
Цікавим є факт перерахування за кордоном вітчизняними компаніями, що 
займаються страхуванням життя, нагромаджувальної частини внеску-нетто у 
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рамках перестрахування (у той час як за кордоном перестрахування 
нагромаджувальної частини сурово обмежене, оскільки вона є потужним 
інвестиційним ресурсом, який має працювати на економіку держави). Отже, як 
наслідок, українська економіка втрачає чималі кошти, які могли б бути 
спрямованими на розвиток різних її сфер, у тому числі і ринку 
перестрахування. 

З іншої точки зору, для страхових компаній України отримання 
зарубіжного перестрахувального захисту є важливою необхідністю. На нашу 
думку, при перестрахуванні ризиків за кордоном вітчизняний страховик отри-
мує перестрахувальний захист, а також спеціальні ноу-хау, розроблені 
перестраховиком. Важливим моментом є те, що разом із премією 
«експортується» і сам ризик, тому обмеження передачі ризиків у 
перестрахування страховику-нерезиденту створює проблеми у розвитку 
національного страхового ринку. 

Без міжнародного перестрахування український ринок не зможе 
розвиватися швидкими темпами. Для України питання перестрахування ризиків 
у нерезидентів є особливо актуальним. Специфіка та особливості, які 
притаманні перестрахуванню, сприяють перерозподілу ризиків на 
міжнародному страховому ринку. На нашу думку, державне регулювання 
даного питання полягає в знаходженні оптимального співвідношення інтеграції 
національного страхового ринку у світову страхову систему з механізмами, що 
перешкоджатимуть витоку національних капіталів і за допомогою яких 
відбуватиметься прилив коштів з закордону. 

На фоні негативних тенденцій на ринку перестрахування спостерігаються 
й певні позитивні прояви: збільшення розміщень страхових ризиків на 
внутрішньому страховому ринку; діяльність на території України відомих 
іноземних перестраховиків, наприклад, «Marsh», «HeathLamGroup», 
«Oakeshott» та ін. 

Незважаючи на труднощі у страховому ринку Україні, розвиток 
перестрахування знаходиться в стадії активного попиту та пропозиції [6, с.22]. 

До характерних особливостей вітчизняного перестрахового ринку можна 
віднести: 

– невеликі обсяги власних коштів і, відповідно, незначні 
перестрахувальні місткості. (звідси виникає неможливість прийняття на власне 
утримання значних обсягів відповідальності); 

– універсальний характер вхідного портфеля і слабка спеціалізація за 
видами страхування; 

– існування фронтуючих компаній, (по суті, вони виконують функції 
агентів, передаючи у перестрахування до 90 % і більше премії, безумовно, такі 
операції важко назвати перестрахуванням); 

– приймання ризиків переважно від страхових компаній із Росії та 
країн СНД. 

Вітчизняний перестрахувальний ринок має потенціал стати 
конкурентоспроможним, для цього необхідно вирішити такі завдання: 
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– нарощування статутного капіталу й інший власний капітал 
страхових і перестрахових компаній; 

– розширення партнерської бази серед страхових і брокерських 
компаній різної спеціалізації; 

– розширення географії роботи, проникнення на ринки країн Східної 
Європи; 

– інтеграція у світовий перестраховий ринок тощо [4, с.123]. 
Висновки. Розвиток страхового ринку України органічно пов'язаний із 

процесом перестрахування, який забезпечує створення максимального 
портфеля ризиків, його збалансованість, додаткові можливості щодо 
інвестування страхових резервів. Щоб подолати економічну кризу, потрібна 
зважена інвестиційна політика держави і створення сприятливого 
інвестиційного клімату. Для зміцнення конкурентних позицій вітчизняних 
перестраховиків необхідно вирішити низку завдань: розширити ринок 
перестрахування за рахунок впровадження нового страхового продукту, 
переглянути існуючий норматив ліміту власного утримання страховика і режим 
оподаткування страхової та перестрахувальної діяльностей. Потребує 
подальшого теоретичного дослідження і практичного розв’язання важлива 
проблема інтеграції вітчизняного страхового ринку у світовий. 
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СТРУКТУРІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ 
 
У статті здійснено моніторинг податкових надходжень до бюджетів 
України.  Доведено, що підвищення ролі податків і збільшення частини доходу 
за їх рахунок є головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, розширення 
їх фінансової автономії.. 
Ключові слова: фінанси, місцевий бюджет, податкові надходження, доходи, 
неподаткові надходження, державний бюджет.. 

Постановка проблеми. соціально-економічні перетворення, які останнім 
часом відбуваються в українському суспільстві, пов’язані, перш за все, з 
трансформацією перехідної системи управління, наближенням України до 
стандартів Європейського Союзу, що передбачає постановку принципово нових 
завдань щодо забезпечення оптимального функціонування та розвитку 
податкової системи. 

Ціллю статті є здійснення моніторингу податкових надходжень 
державного та місцевих бюджетів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуальні засади 
формування доходів державного та місцевого бюджетів за сучасних умов 
економічних перетворень та впливу їх інструментів на динаміку економічного 
розвитку присвячено праці вітчизняних учених: О. Василика, І. Гнидюк [2; 3], 
В. Федосова, I. Чугунова, С. Юрія та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному суспільстві 
держава не лише є модератором суспільно-економічних відносин, а й реалізує 
широкий перелік функцій, які потребують адекватного фінансового 
забезпечення. Відповідно до цих запитів будується система державних 
фінансів, що формує інституційні межі, в яких реалізується бюджетно-
податкова політика держави, орієнтована на вирішення комплексу завдань для 
реалізації державних функцій. 

Раціонально побудована система державних фінансів повинна 
забезпечувати уряд відповідним інструментарієм і створювати певні обмеження 
для запровадження заходів, що суперечать завданням і пріоритетам соціально-
економічного розвитку держави та роблять загрози макроекономічній 
стабільності [5, с. 93].  

Вітчизняна система оподаткування до прийняття ПКУ 2011 року 
нараховувала 28 загальнодержавних і 14 видів місцевих податків і зборів, 
вартість адміністрування яких перевищувала надходження від їх збору. 

Певний прогрес у питанні формування єдиного концептуального підходу 
до податкової реформи було зроблено у Програмі економічних реформ в 
Україні на 2010-2014 роки, в якій зазначалося, що податкова реформа 
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здійснюється з метою забезпечення стійкого економічного зростання на 
інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення сукупних 
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів. 
На це була спрямована діяльність Міністерства податків і зборів України, зараз 
Державної податкової служби України. Власне, це ті головні питання, які 
неможливо було вирішити у рамках колишнього заплутаного податкового 
законодавства [5, с. 293]. 

Оцінку ефективності податкової політики в державі проведемо шляхом 
аналізу показників податкових надходжень до бюджету України. Податкові 
надходження до бюджету України у динаміці за 2017-2019 рр. представлено у 
таблиці 1. 

Таблиця 1. – Податкові надходження до бюджету України (2017-2019 
рр.) (млрд. грн.)  

Назва податку 

2017р.  2018р.  2019р.  
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іс

це
ві

 
бю

дж
ет

и 

Д
ер

ж
ав

ни
й 

бю
дж

ет
 

Зв
ед

ен
ий

 
бю

дж
ет

 

М
іс

це
ві

 
бю

дж
ет

и 

Д
ер

ж
ав

ни
й 

бю
дж

ет
 

Зв
ед

ен
ий

 
бю

дж
ет

 

М
іс

це
ві

 
бю

дж
ет

и 

Д
ер

ж
ав

ни
й 

бю
дж

ет
 

Зв
ед

ен
ий

 
бю

дж
ет

 

Збір ПДВ - 434,0 434,0 - 506,2 506,2 - 417,7 417,7 
Податок на 

доходи 
фізичних осіб 

110,7 75,0 185,7 135,6 91,1 226,8 164,3 106,2 270,5 

Акцизний 
податок 13,2 108,3 121,4 13,6 124,1 137,7 13,9 134,1 148,0 

Податок на 
прибуток 

підприємств 
6,5 66,9 73,4 8,8 82,3 91,1 9,9 95,5 105,5 

Місцеві податки 
і збори 52,6 0,7 53,4 58,9 - 58,9 70,4 - 70,4 

Плата за 
користування 

надрами 
1,1 43,9 44,9 2,9 40,9 43,9 3,5 52,5 56,1 

Ввізне мито - 23,9 23,9 - 28,1 28,1 - 30,2 30,2 
Відшкодування 

ПДВ - -
120,1 -120,1 - -131,7 -131,7 - - - 

Інше 17,0 -5,5 11,5 9,9 9,0 19,0 3,6 10,6 14,1 
Всього 201,0 747,2 948,2 229,8 881,8 1111,6 265,7 846,7 1112,4 
Джерело: систематизовано автором на основі [4; 9] 
 
Аналіз свідчить, що впровадження в життя податкових механізмів, 

закладених ПКУ, незважаючи на погіршення суспільно-політичної ситуації в 
деяких регіонах Сходу та Півдня України, призвело до послідовного зростання 
частки надходжень до бюджету України у відсотках до ВВП, починаючи з 2016 
року і збереження позитивної динаміки у теперішній час [2].  

Розглянемо частку податкових надходжень до структури доходів 
Державного бюджету України (рис.1) 
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Рисунок 1 – Частка податкових надходжень у структурі доходів 

Державного бюджету України 2015 – 2019 рр. (%) 
 
Податкові надходження є важливою формою перерозподілу валового 

внутрішнього продукту. Вони забезпечують значну частину доходів 
Державного бюджету України. Як видно з рис. 1., податкові надходження 
складають понад 80% доходу Державного бюджету країни, тобто є найбільшою 
бюджетоутворюючою ланкою. Роль податків у системі державного 
регулювання економічних процесів забезпечується їх впливом на суспільне 
виробництво, його динаміку і структуру. Забезпечення стабільності 
формування доходів бюджету та фіскальної достатності передбачає розробку 
дієвої концепції розвитку податкової системи, яка базуватиметься на 
реалістичних прогнозах соціально-економічного розвитку країни; оцінці 
податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. 

Зростання доходів бюджету дійсно було досить значним і, очевидно, 
заслуговувало певних позитивних оцінок діяльності уряду в цій сфері. Разом з 
тим існувала низка зауважень, які дещо знижували результативність цих 
досягнень. Так, значний внесок у зростання доходів бюджету забезпечило 
підвищення податкового тиску на економіку, зокрема звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання зерна, 
скасування податкових пільг для технопарків, тиск на платників єдиного 
податку з метою спонукання їх до переходу на загальну систему 
оподаткування. Це прямо суперечило завданню формування сприятливого 
фіскального простору та стимулювання економічної активності. 

Треба відмітити позитивну роль впровадження нового ПКУ, що знайшло 
відображення у значному зростанні податкових надходжень до бюджету країни 
за останні  роки. 

Таким чином, у ході реалізації завдання податкової реформи щодо 
збільшення доходів бюджету, стимулювання економічної активності в державі 
було зроблено низку позитивних кроків. В результаті проведених перетворень 
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Україна значно піднялась в оновленому рейтингу «Doing Business» від 
Світового банку (DB 2018). Зараз Україна у загальному рейтингу щодо легкості 
ведення бізнесу посідає 76 місце зі 190 досліджуваних країн, при цьому має 43 
рейтинг по сплаті податків.  

Разом з тим мусимо констатувати, що в контексті реалізації 
стимулюючого потенціалу податкової системи було обрано не 
найоптимальніші механізми, а багато заходів є дискусійними з точки зору 
ефективності застосування в Україні. Крім того, необхідно пам’ятати, що 
сприятливість податкової системи означає не тільки низький рівень 
оподаткування і невелику кількість податків, а передусім, високий рівень 
ефективності адміністрування, прозорості та рівності. Оцінка чинної моделі 
податкової системи України свідчить про необхідність її подальшого 
реформування та вдосконалення, оскільки вона не відповідає структурі ВВП і 
не створює умов для організації ефективного суспільного виробництва.  

Досконала податкова система повинна відповідати вимогам економічної 
ефективності, адміністративної простоти, гнучкості, політичної 
відповідальності, справедливості. Основні напрями бюджетної політики на 
2018-2020 роки пріоритетом державної податкової політики визначають 
«забезпечення стабільності податкової системи, зокрема підвищення 
ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією 
можливостей для зловживань» [5]. Податкова реформа в Україні повинна бути 
адекватною соціально орієнтованій моделі економіки, визначати населення 
головним платником податків, підвищивши для цього частку оплати праці у 
складі внутрішнього валового продукту. Необхідно змінювати саму основу 
податкової системи.  

Головними напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної 
функції податкових органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та 
проведенні сплати податків, а не має на меті наповнення бюджету за рахунок 
фінансових санкцій та переплат; зменшення кількості податків, їх розміру та 
спрощення порядку розрахунку і сплати; впровадження електронних сервісів 
для платників податків; зменшення податкового навантаження на заробітну 
плату з метою її детінізації; удосконалення законодавства України, 
спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків 
як юридичними, так і фізичними особами, зокрема удосконалення 
адміністрування податку на додану вартість, формування системи податкового 
контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників податків, 
забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків, 
удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення, 
впровадження контролю за видатками фізичних осіб [2].  

Функціонуюча податкова система повинна забезпечувати безперервний 
потік доходів держави без будь-яких додаткових або змінених законодавчих 
актів. При цьому можливе вчинення дій, спрямованих на вдосконалення або 
коригування податкових доходів через економічні умови і видаткові 
зобов'язання, що зманюються. Крiм того, можливе проведення податкових 
реформ, пов'язаних з коригуванням податкового навантаження, впливом 
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оподаткування на соцiально-економiчний розвиток країни та регiонiв. 
Основною метою проведення податкових реформ є необхiднiсть вдосконалення 
об'єктивностi податкової системи, з тим щоб якнайповніше  здiйснювати 
справедливий розподiл податкового навантаження, враховувати вплив 
оподаткування на економiчну дiяльнiсть.  

Місцеві бюджети є засобом акумулювання та перерозподілу доходів, 
необхідних для забезпечення впливу органів місцевого самоврядування на 
соціально-економічний розвиток територій та фінансування регіональних 
програм. Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 
достатніми для вирішення соціально – економічних завдань регіону. 

Основним джерелом, що забезпечує мобілізацію доходів місцевих 
бюджетів є податкові надходження, які в свою чергу включать 
загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) [3]. 

Для ефективного аналізу простежимо приток податкових надходжень до 
місцевих бюджетів. Податкові надходження до місцевих бюджетів у динаміці 
за 2017-2019 рр. представлено у таблиці 2. 

Таблиця 2. – Податкові надходження до місцевих бюджетів України 
(2016-2019 рр.) (млн. грн.)  

Назва податку 2016р.  2017р. 2018р. 2019р.  Відхилення 
2018/2019рр. 

Податок на 
доходи фізичних 

осіб 
78 971 110 653 138 159 165 504 27 345 

Податок на майно 24 989 29 056 31 272 37 994 6 722 
Єдиний податок 17 167 23 388 29 564 35 270 5 706 

Акцизний 
податок 

11 628 13 156 13 797 13 718 -79 

Податок на 
прибуток 

підприємств 

5 879 6 485 9 300 10 230 930 

Рентна плата за 
використання 

природних 
ресурсів 

2 516 2 471 4 821 5 278 457 

Екологічний 
податок 

3 368 2 978 2 142 2 238 96 

Збір за місця для 
паркування 

транспортних 
засобів 

66 78 100 115 15 

Туристичний збір 54 70 91 196 105 
Всього 144 638 188 335 229 246 270 543 41 297 

Джерело: систематизовано автором на основі [4; 9] 
 
За даними таблиці 2 серед наведених податків значна роль у формуванні 

доходів місцевих бюджетів належить податку на доходи фізичних осіб, податку 
на майно, єдиному податку та акцизному податку.  
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Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію 
найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів – 
61,2% від податкових надходжень місцевих бюджетів. Хоча варто зазначити, 
що після впровадження реформи децентралізації відбулися зміни у 
перерозподілі його між рівнями бюджетною системи, тобто його фіскальна 
роль дещо понизилася для бюджетів місцевого рівня, оскільки 25% цього 
податку акумулюється у державному бюджеті. Говорячи про проблематику 
щодо стягнення ПДФО, вона на протязі багатьох років визначається 
приховуванням частки доходів фізичних осіб від оподаткування, оскільки 
проблеми виплати заробітних у конвертах пишаються актуальними і зараз. 
Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб зумовлено 
легалізацією виплати заробітної плати, позитивними тенденціями зростання 
доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення мінімальних 
соціальних гарантій та зростанням заробітної плати загалом [7]. 

Частка податку на майно у структурі доходів місцевих бюджетів займає 
за вагомістю друге місце, є відносно стабільною та упродовж досліджуваного 
періоду має тенденцію до збільшення. У структурі доходів місцевих бюджетів  
питома вага даного податку становила 14,1% у 2019 р., а обсяги надходжень з 
2016 р. по 2019 р. збільшилися у 3,2 рази. У 2019 р. з цього джерела надійшло 
понад 37,9 млрд грн, що на 0,5 % більше за відповідний показник 2018 р. На 
збільшення надходжень від податку на майно вплинуло введення обмежень 
щодо надання пільг для певних категорій платників та збільшення ставок 
даного податку на окремі види майна. 

Наступним за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих 
бюджетів маємо єдиний податок. Даний податок є одним із чинників, за 
допомогою яких держава може заохочувати населення для реєстрації власного 
бізнесу. Позитивними сторонами роботи на єдиному податку є те, що ставка 
даного податку є низькою і фіксованою у  розмірі незалежно від розміру 
отриманого доходу, звільнення від сплати деяких податків, а отже, і подання 
звітності за ними.  

Звертаючи увагу на існуючі тенденції аналізованого податку, варто 
зазначити, що з 2016 р. частка цього податку збільшилась з 11,9 % до 13,0 % у 
2019 р. До факторів, які можуть впливати на надходження даного податку до 
бюджету можна віднести наступні: рівень економічного розвитку країни в 
цілому та окремих адміністративних одиниць, рівень інфляції, наявність 
фінансових санкцій та податкових пільг. 

Акцизний податок наступний за вагомістю непрямий податок, його 
частка не зазнала значних коливань за досліджуваний період. Зростанню частки 
акцизного податку 2017 р. сприяло розширення переліку підакцизних товарів, 
та підвищення ставок податку. У 2019 р. спостерігається зниження частки 
акцизного податку, хоча знову має місце підвищення акцизу на низку товарів.   

У структурі податкових надходжень податок на прибуток підприємств 
також займає ключову роль, тому вдосконалення системи прибуткового 
оподаткування юридичних осіб залишається одним із найважливіших завдань 
податкової політики держави. Саме цей інструмент має заохочувати бізнес і 
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впливати на ділову активність. Проаналізувавши надходження даного податку 
до місцевих бюджеті, варто зазначити, що з 2016 р. частка цього податку 
знизилася з 4,0 % до 3,8 % у 2019 р. До основних чинників, що впливають на 
тенденції податку на прибуток можна віднести такі: зміни в обсязі валового 
прибутку; зміни у кількості платнику платників податку; податкова 
заборгованість з податку на прибуток підприємств; посилення податкового 
тягаря; розширення неформального сектору економіку. 

Наступним елементом податкових надходжень місцевих бюджетів є 
рентна плата за використання природних ресурсів. Упродовж досліджуваного 
періоду можемо спостерігати значне його зростання з 1,7 % у 2016 р. до 2,0 % у 
2019 р. Причиною цього стало збільшення ставки оподаткування для даного 
виду податку. 

Щодо зборів, то до місцевих бюджетів їх надходить два: збір за місця для 
паркування транспортних засобів та туристичний збір. Протягом 
досліджуваного періоду надходження з даних зборів були не значні, проте з 
кожним роком мали тенденцію до збільшення. Це свідчить проте, що упродовж 
досліджуваних років зросла кількість платних автостоянок, що дозволило 
підвищити надходження від збору за місця для паркування [3] .  

Шляхами зростання податкових надходжень є збільшення обсягів 
виробництва, підвищенням рівня прибутковості підприємств, також важливе 
значення має дотримання платниками податків податкової дисципліни, під 
якою розуміємо своєчасне внесення фізичними і юридичними особами 
встановлених законом обов’язкових платежів і зборів до державного бюджету 
країни. Дотримання податкової дисципліни платниками податків в умовах, 
коли майже половина доходів господарюючих суб’єктів, працюючого 
населення ховається в тіні, має велике значення.  

Величина доходів місцевих бюджетів залежить не тільки від джерел їх 
формування, але і способів розмежування доходів між бюджетними ланками. 
Прийнятий порядок розподілу доходів між ланками місцевих бюджетів не 
забезпечує формування достатньої дохідної бази органів місцевого 
самоврядування для виконання делегованих функції та не сприяє їх 
зацікавленості у збільшенні доходів на своїй території [6]. 

Підвищення ролі податків і збільшення частини доходу за їх рахунок є 
головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх фінансової 
автономії. А ефективне використання доходів місцевих бюджетів в свою чергу 
є важливим інструментом зміцнення всієї фінансової та економічної системи 
України. Місцеві бюджети відіграють значну роль у забезпеченні 
функціонування житлово-комунального господарства, закладів культури та 
спорту, засобів масової інформації, транспорту, дорожнього господарства тощо. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Актуальність даної статті полягає в обґрунтування теоретико-
методологічних і прикладних засад державної соціальної політики в контексті 
розробки і реалізації соціальної доктрини України. Одержані в процесі 
дослідження теоретичні і практичні результати спрямовані на вирішення 
важливої наукової проблеми – розвиток теоретико-методологічних засад 
державної соціальної політики та підвищення ефективності її реалізації на 
засадах впровадження соціальної доктрини України. 
Ключові слова: державна стратегія, трансформаційні перетворення, 
державні соціальна політика, економічні реформи, стратегії розвитку. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Досвід розвинених країн світу свідчить, що 
прогресивні трансформаційні перетворення та активна державна соціальна 
політика повинні характеризуватися високим рівнем цільової спрямованості, їх 

http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335.doc.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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принципи й методи – узгоджуватися із загальним курсом реалізації стратегічно 
важливих економічних реформ.  

Реальний соціальний успіх досягається лише за умови відповідності 
поставлених цілей і завдань інтересам і сподіванням широких верств населення, 
суспільному консенсусу щодо базових засад стратегії розвитку та механізмів її 
реалізації, досягнутому на основі консолідації всього суспільства. В умовах 
глобалізованої економіки необхідно постійно оновлювати діючі моделі 
соціальної політики з урахуванням історичних традицій, соціокультурної 
ідентифікації населення, а також місця України у світовому господарстві. 

Формулювання цілей статті є узагальнення теоретичних і практичних 
заходів держави у сфері створення та регулювання соціально-економічних умов 
життя суспільства,  забезпечення соціально-політичної стабільності у країні; 
системи правових, організаційних, регулятивно-контрольних  заходів держави з 
метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного 
зростання. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У сучасному 
інформаційному просторі можна знайти велику кількість досліджень 
присвячених окремим аспектам соціальної політики. Важливі ідеї можна знайти 
у працях О. Амоші, О. Бражко, М. Головатого, Б. Дикон, Г. Лопушняк, 
О.Макарової, О. Павлеги, О. Сергієнко, А. Сіленко та інших. Ці роботи 
насамперед стосуються співвідношення економічного і соціального розвитку. 
Автори показують, що такий зв’язок є опосередкованим; що країни, які не є 
високо розвинутими в економічному відношенні, здатні обігнати економічно 
розвинуті в сфері соціальних відносин. Досліджуються теоретико-
методологічні основи державної соціальної політики та визначається її 
пріоритетність серед інших напрямів політики держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Генеральною стратегічною 
метою сучасної соціальної політики України є підвищення якості життя 
населення. На її реалізацію повинна бути спрямована діяльність всієї системи 
державного управління. Організація життєдіяльності населення тісно пов’язана 
із проблемою роботи органів всіх рівнів управління, і насамперед органів 
місцевого самоврядування, тому результати досліджень якості життя дають 
можливість надати управлінським рішенням конкретні просторово-тимчасові 
параметри. 

Важливим механізмом формування соціальної політики є визначення 
заходів щодо підвищення якості прийнятих управлінських рішень, 
забезпечення реалізації законодавства України високим рівнем організації 
роботи владних структур. Для забезпечення цього напряму треба використати 
науково-аналітичний підхід до прийняття управлінських рішень, скласти схеми 
скорочення бюрократичних механізмів, які забезпечують реалізацію прийнятих 
рішень, подбати про технічне забезпечення всіх виконавчих органів 
(електронна пошта, факсимільний зв’язок, комп’ютерне обладнання). Дуже 
важливий напрям соціальних зусиль – це ліквідація корумпованості у всіх 
сферах управління. Для досягнення цієї мети на перше місце необхідно 
поставити принцип ретельного добору управлінських кадрів з урахуванням їх 
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професійних якостей та освітньої підготовки, змінити механізми атестації та 
переатестації (незалежні експерти, аналіз виробленого фахівцем та ін.), 
створити схеми економічної зацікавленості під час виконання конкретних 
функцій. При формуванні напрямів соціальної політики дуже важливо 
вирішити питання розміщення соціальних пріоритетів. У зв’язку з цим 
першочерговим об’єктом державних зусиль має стати людина, яка працює, 
створює конкретні матеріальні блага і за рахунок якої в суспільстві 
утримуються всі непрацюючі верстви населення: діти, студенти, інваліди, 
пенсіонери. Якщо мати на увазі той факт, що в нашому суспільстві на одного 
працездатного громадянина припадає один непрацюючий, то треба зробити все 
необхідне, щоб соціально захистити працездатну людину і створити для неї всі 
умови. Велике значення при формуванні соціальної політики має якість 
соціальної роботи. 

Суспільне усвідомлення цінності людського життя, важливості 
повноцінного та гармонійного розвитку кожної особистості, її фізичних, 
моральних і духовних здібностей, а також необхідності створення умов для 
самореалізації людського потенціалу вимагають від науки і органів виконавчої 
влади об'єктивного та своєчасного визначення основних стратегічних напрямів 
та пріоритетів соціального розвитку України. Соціальні пріоритети повинні 
бути в усіх ланках сучасних трансформаційних перетворень, у тому числі в 
інноваційно-інвестиційних процесах, структурних та інституційних зрушеннях, 
сучасній політиці України. Підвищення якості життєдіяльності населення 
України є нагальною потребою, зумовленою необхідністю консолідації 
суспільства, об'єднання зусиль усіх його верств для реалізації цілей соціального 
розвитку з орієнтацією на досягнення високих соціальних стандартів та 
нормативів. Необхідно критично переосмислити світовий досвід формування 
нового соціально-економічного простору відповідно до національних потреб і 
запитів, передбачивши заміну старих способів розв'язання соціальних проблем 
принципово новими, більш ефективними. Основна ідея національного 
соціального розвитку повинна полягати у досягненні самодостатнього рівня 
соціодинаміки в суспільстві, усвідомленні та реалізації того, що повноцінне 
відтворення людського потенціалу, соціуму загалом є прерогативою не тільки 
держави і владних структур, але й кожного з громадян України, що 
здійснюється на основі узгодженості соціально значущих інтересів громадян, 
суспільних об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.         

 Досвід розвинених країн світу свідчить, що прогресивні трансформаційні 
перетворення та активна державна соціальна політика повинні 
характеризуватися високим рівнем цільової спрямованості, їх принципи й 
методи - узгоджуватися із загальним курсом реалізації стратегічно важливих 
економічних реформ. Реальний соціальний успіх досягається лише за умови 
відповідності поставлених цілей і завдань інтересам і сподіванням широких 
верств населення, суспільному консенсусу щодо базових засад стратегії 
розвитку та механізмів її реалізації, досягнутому на основі консолідації всього 
суспільства. В умовах глобалізованої економіки необхідно постійно 
оновлювати діючі моделі соціальної політики з урахуванням історичних 
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традицій, соціокультурної ідентифікації населення, а також місця України у 
світовому господарстві.У процесі проведення аналізу ситуації в суспільстві 
виникає можливість і необхідність формулювання своєрідних індикаторів, 
орієнтування на які дає можливість чіткіше і якісно формувати соціальну 
політику конкретного регіону, визначати її основні стратегічні напрями. До 
таких індикаторів належать: фізичний стан і якість життя населення 
працездатного віку; демографічне співвідношення працюючого і непрацюючого 
населення; можливості (індекс) працюючої частини населення утримувати 
непрацюючу частину населення; рівень середньої зарплати в Україні ; рівень 
латентного безробіття (у цілому і з розподілом по регіонах); співвідношення 
прожиткового мінімуму, встановленого де-юре і де-факто (чим більше різниця 
між ними, тим нижче якість життя); рівень бідності (відсоток належності 
населення до різних рівнів бідності - абсолютна, відносна, потенційна). 
Соціальні індикатори визначають стан суспільства, вони є найважливішим 
орієнтиром при формуванні соціальної політики і визначенні її основних 
стратегічних напрямів. Одержання даних, орієнтованих на названі індикатори, 
та їх подальший аналіз дасть змогу спрогнозувати розвиток соціально-
політичної ситуації в країні з урахуванням фактора часу, тобто скласти 
короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий прогнози розвитку 
соціально-політичної ситуації. Це дасть можливість виробити і розпочати 
необхідні заходи в соціально-економічній сфері, щоб не допустити зростання 
соціальної напруженості і політичної нестабільності в соціумі. Стан соціальної 
напруженості в суспільстві є важливою характеристикою ситуації з погляду 
визначення перспектив у розвитку соціальних відносин, ступеня можливості 
виникнення соціальних конфліктів. Велика проблема сьогодення - це низький 
рівень життя наших громадян. Не випадково Президент України в своєму 
зверненні до Верховної Ради на перше місце поставив досягнення мети - 
забезпечити зростання реальних доходів населення, бо тільки це дає 
можливість повною мірою захистити громадянина. Що стосується тактики 
досягнення цієї мети, то необхідно, використовуючи соціальні індикатори, 
виробити конкретні напрями в управлінні соціальною сферою. Для реалізації 
цієї роботи слід створити механізми виходу на проблему, проаналізувати 
існуючий стан та сформулювати пропозиції, які допоможуть цю проблему 
вирішити. Перше, що треба зробити, це забезпечити раціональне використання 
існуючих людських ресурсів. Для цього, як зазначалося, необхідно провести 
ретельний аналіз кількості та стану працездатного населення, щоб з'ясувати 
дійсне становище працездатної людини в суспільстві, визначити 
співвідношення працездатного та непрацездатного населення, провести 
розрахунок можливостей утримання непрацездатного населення тією частиною 
суспільства, що працює, та економічний розрахунок співвідношення рівня 
заробітної плати і відрахувань з неї на утримання непрацездатного населення. 
Для якісного проведення цих заходів необхідно скласти пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства. Це треба зробити на рівні регіонів, 
враховуючи той факт, що кілька останніх років законодавство, яке спрямоване 
на соціальний захист громадян через надання їм пільг, не підтримується 
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необхідними коштами. Склалася ситуація, коли держава неспроможна 
забезпечити виконання існуючих законів, необхідно переглянути всі існуючі 
пільги, скасувати ті з них, що роками не забезпечуються фінансуванням, 
запропонувати механізми адресної матеріальної допомоги, які 
підтримуватимуть дійсно матеріально незабезпечених людей. Дуже важливий 
напрям соціальних зусиль - це ліквідація корумпованості у всіх сферах 
управління. Для досягнення цієї мети на перше місце необхідно поставити 
принцип ретельного добору управлінських кадрів з урахуванням їх 
професійних якостей та освітньої підготовки, змінити механізми атестації та 
переатестації (незалежні експерти, аналіз виробленого фахівцем та ін.), 
створити схеми економічної зацікавленості під час виконання конкретних 
функцій. 

На всіх рівнях пріоритетом є реалізація таких функцій соціальної 
політики держави: 

- протидія тенденції погіршення демографічної ситуації, гострим проявам 
депопуляції населення в ряді регіонів; 

- запобігання масової бідності населення, особливо слаборозвинених і 
депресивних регіонів, стримування процесу майнового розшарування на 
найбідніших і найбагатших; 

- мінімізація негативних наслідків масового безробіття, особливо в 
індустріальних районах; 

- цілеспрямована допомога населенню, що попало в кризове становище; 
- вживання додаткових заходів стосовно населення, що потрапило в тяжке 

становище. 
Стосовно удосконалення умов життя соціальна політика соціальної 

держави припускає: 
- поліпшення умов трудової діяльності людей, підвищення рівня її 

безпеки, регулювання трудових відносин на підприємствах і в організаціях 
будь-яких форм власності; 

- планування, забудову і благоустрій населених пунктів, створення і 
підтримка в належному стані дорожньої мережі; 

- організацію транспортного обслуговування населення і забезпечення 
послугами зв'язку й інформації; 

- охорону навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки 
життя населення; 

-сприяння налагодженню й успішному функціонуванню системи 
торговельного і побутового обслуговування населення; 

-створення сприятливих умов для розвитку особисто? підприємницької 
ініціативи; 

- організацію охорони суспільного порядку. 
Слід вказати, що значний вплив на рівень розвитку і напрями соціальної 

політики має глобальна світова економічна криза, через яку, перш за все, 
відбулися значні негативні зміни в грошовій, кредитній, фіскальній, валютній 
сфери в Україні. Саме з розвитком цих сфер відбувається становлення і 
розвиток соціальної політики держави [3]. Це дає привід стверджувати, що 
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неспроможність держави, в даному випадку України,  досягати усіх 
стратегічних цілей її соціальної політики відбувається не тільки через 
національні причини серед яких одне з головних місць займає проблема 
політичної нестабільності. 

Але не дивлячись на перешкоди, сьогодні країна ставить перед собою 
наступні стратегічні напрямки розвитку соціальної політики: 

- збільшити увагу на демографічну політику держави, яка виконуватиме 
функцію регулювання психологічної схильності людей до тієї чи іншої 
демографічної поведінки, яка водночас потребуватиме соціального захисту і 
допоможе розв’язати ряд питань соціальної політики; 

-  створення екологічно та соціальне безпечних умов життя; 
-  захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації 

доходів; 
- обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення; 
-  погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат; 
-  розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, 

освіти, духовного розвитку дітей, молоді тощо [2]. 
Основними напрямами здійснення соціальної політики у цій сфері мають 

бути: 
- забезпечення соціального спрямування видатків державного бюджету; 
- раціоналізація структури витрат бюджетів усіх рівнів із спрямуванням 

бюджетних коштів на реалізацію заходів щодо пріоритетного соціального 
розвитку; визначення принципів фінансування державних соціальних програм з 
урахуванням особливостей національних пріоритетів у регіональних соціальних 
програмах і забезпечення механізму їх реалізації; 

- формування пріоритетів і механізмів акумулювання та витрачання 
валютних коштів на розвиток соціальної сфери; 

- створення умов для розширення будівництва житла за рахунок 
залучення коштів населення і пільгового кредитування; 

- підвищення питомої ваги платних послуг у соціальній сфері із 
забезпеченням мінімальних гарантій безоплатного медичного та побутового 
обслуговування, здобуття освіти тощо; 

- розроблення дійового державного механізму залучення фінансових 
коштів для створення нових перспективних виробництв у районах масового 
закриття і ліквідації підприємств. 

Правовому забезпеченню здійснення соціальної політики сприятиме: 
-розроблення і прийняття Соціального кодексу; 
-розроблення державних соціальних стандартів; 
-підвищення ефективності функціонування судової і виконавчої влади в 

частині забезпечення реалізації прав та гарантій у соціальній і трудовій сферах; 
-впровадження механізму проведення експертизи законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з питань договірного регулювання трудових 
відносин та їх відповідності потребам держави і вимогам інтеграції у 
міжнародні системи соціального розвитку; 
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-подальше вдосконалення процесу соціального управління, зокрема, 
впровадження чіткого компенсаційного механізму в разі невиконання 
законодавчих гарантій. 

Висновки. Таким чином, поступальний та динамічний розвиток України, 
сьогодні, повинен орієнтуватися на соціалізацію економічної системи з 
найповнішим урахуванням потреб, інтересів населення, його стимулів до 
продуктивної трудової діяльності з метою реалізації власного професійно-
кваліфікаційного потенціалу, всебічного розвитку, одержання гідної 
винагороди за результати праці. Пріоритетність вирішення соціальних завдань 
логічно випливає з об'єктивної необхідності створення умов для динамічного, 
збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України, їх 
оптимальної інтеграції до світового економічного простору, який висуває нові 
вимоги до процесу відтворення населення, формування соціально-трудових 
відносин, розвитку всіх сфер життєзабезпечення населення та його основної 
складової - робочої сили. У зв'язку з цим необхідно трансформувати функції 
держави в управлінні соціальним розвитком; еволюція сучасних методів 
державного регулювання повинна відбуватися у напрямі зростання їх 
гнучкості, зміщення акцентів з регламентуючих та обмежуючих заходів на суто 
стимулюючі. 
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АНАЛІЗ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 
У стaтті прoведенo aнaліз структури прямих та непрямих податкових 
надходжень до бюджетів України. Доведено, що переважання прямих 
податків ефективно впливає на економіку країни, адже непрямі податки 
можуть сприяти виникненню інфляції 
Ключoві слoвa: прямі податки, бюджет, непрямі податки, дoхoди, видaтки. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Сьогодні невідповідність надходжень податків і 
зборів до бюджетів фінансовим потребам держави породжує проблему 
підвищення ефективності їх адміністрування в Україні, вирішення якої буде 
можливим за рахунок системного підходу. 

Задля покращення податкової системи у цілому необхідно провести її 
порівняльне дослідження в розрізі прямих та непрямих податків, адже їх 
надходження до бюджету є необхідною умовою для виконання державою своїх 
функцій, оскільки вони забезпечують майже 3/4 усіх надходжень до 
державного бюджету. 

Ціллю стaтті є прoведення aнaлізу прямих та непрямих податків у 
структурі доходів бюджетів України. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень тa публікaцій. Теоретико-методологічною 
основою є праці вітчизняних та закордонних науковців і практиків, а також 
нормативно-правові акти України, що регулюють відносини у податковій 
системі. Особливості адміністрування податків досліджували такі науковці, як 
В.М. Андрущенко, В.В. Буряковський, О.Д. Василик, М.І. Вдовиченко, І.В. 
Гнидюк, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.П. Вишневський, Т.А. Власенко, 
М.Я. Дем’яненко, І.В. Грищенко, В.С. Загорський, , І.Г. Благун, Е.А. Бойко, 
С.І.Іловайський, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, П.В. Мельник, В.М. 
Опарін, К.В. Павлюк, Г.О. П’ятаченко, А.М. Соколовська. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Фінансове забезпечення 
функціонування держави, її соціально-економічний розвиток значною мірою 
обумовлені податковими надходженнями, які справляються до Державного 
бюджету України. Податкові надходження займають найбільшу частку серед 
інших методів централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне 
місце серед інструментів регулювання економіки державою. Зростання 
дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного бюджету, а тому слід 
зосередитись на джерелах їх зростання. Для цього необхідно удосконалювати 
складову надходжень, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже 
найважливішою, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише 
за наявності джерел зростання податкових надходжень. 
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Таблиця 1 – Надходження прямих та непрямих податків до 
Державного бюджету 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Прямі 
податки: 127553,8 31,2 157880,0 31,3 179642,7 28,7 233378,4 31,0 267641,9 33,5 

Податок на 
доходи 

фізичної 
особи 

45062,0 11,0 59810,5 11,9 75033,4 12,0 91741,8 12,2 109954,0 13,8 

Податок на 
прибуток 34776,3 8,5 54344,1 10,8 66911,9 10,7 96882,3 12,9 107086,3 13,4 

Рента 47049,3 11,5 44371,2 8,8 48649,0 7,8 45259,5 6,0 46746,6 5,9 
Інші 666,2 0,2 -645,8 -0,1 -10951,6 17,5 -505,2 -0,1 3855,0 0,5 

Непрямі 
податки: 281863,8 68,8 345999,5 68,7 446815,9 71,3 520437,2 69,0 532134,1 66,5 

Податок на 
додану 
вартість 

178452,4 43,6 235506,0 46,7 313980,6 50,1 374508,2 49,7 378690,2 47,3 

Акцизний 
податок з 

вітчизняних 
товарів 

38783,8 9,5 55116,3 10,9 66303,7 10,6 71143,8 9,4 69897,1 8,7 

Акцизний 
податок з 
ввезених 
товарів 

24326,8 5,9 35006,2 7,0 41989,7 6,7 47708,6 6,3 53460,8 6,7 

Ввізне мито 39881,0 9,7 20001,3 4,0 23898,4 3,8 26560,4 3,5 29855,4 3,7 
Вивізне мито 419,8 0,1 369,7 0,1 643,5 0,1 516,2 0,1 230,6 0,1 

Всього 409417,5 100 503879,5 100 626458,6 100 753815,6 100 799776,0 100 
Джерело: розроблено автором на основі [6] 
 
На основі даних таблиці 1 можна побачити, що впродовж досліджуваного 

періоду, а саме 2015-2019 років, у податкових надходженнях до  державного 
бюджету більший відсоток займають непрямі податки. Вони майже удвічі 
перевищують доходи Державного бюджету від прямих податків. А саме у 2015 
році непрямі податки складаю 281863,8 млн. грн., що становить 68,8% 
податкових надходжень; у 2016 році – 34599,5 млн. грн., що складає 68,7%; 
2017рік – 446815,9 млн. грн., що складає 71,3%; 2018рік непрямі податки 
складають 520437,2 млн. грн., що становить 69% та у 2019 – 532134,1 млн. грн., 
що становить 66,5. В свою чергу протягом 2015- 2019 році прямі податки 
складають 31,2; 31,3; 28,7; 31 та 33,5 %  відповідно. 

До прямих податків відносять такі податки як: податок на доходи 
фізичної особи , податок на прибуток, рента. Найбільшу частку прямих 
податків протягом усього досліджуваного періоду складають податок на доходи 
фізичної особи, а саме: 2015рік – 11% від суми усіх податкових надходжень; 
2016 – 11,9%; 2017рік – 12%; 2018 - 12,2% та у 2019 році – 13,8%від загальної 
суми податкових надходжень. Найбільшу частку у загальній сумі податок на 
доходи фізичних осіб склали у 2019 році, у сумі 109954,0 млн. грн. В свою 
чергу податок на прибуток зріс з 34776,3 млн. грн. у 2015 році до 107086,3 млн. 
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грн. у 2019 році, тобто на суму 72310 млн. грн.. Надходження ренти навпаки 
скоротилися на 302,7 млн. грн., що склало – 5,6% загальної суми податкових 
надходжень. 

У непрямих податках найвагомішу частку вносить податок на додану 
вартість. ПДВ у 2015 році сягав 178452,4млн. грн., що складає 43,6%, у 
2016році відбувся зріст до 235506,0млн. грн., подібне збільшення відбувається і 
у 2017 році та досягає 313980,6млн. грн., що складає 50,1% загальної суми 
податкових надходження до державного бюджету; 2018рік - 374508,2млн. грн., 
що складає 49,7% та у 2019 році - 378690,2млн.грн.,що складає 47,3%. Сума 
надходжень від акцизного податку з вітчизняних та імпортних товарів у 2015 
році сягала  15,9% від загальної суми податкових надходжень, у 2016 зросла  до 
17,9%, 2017- 17,3%; 2018 відбувся спад до 15,7% загальної суми та у 2019 році 
склало 15,4%. Ввізне мито у 2015 році складає 39881,0 млн. грн., що складає  
9,7%,у 2016 - 20001,3 млн. грн., що складає 4%,у 2017 - 23898,4 млн. грн., що 
складає 3,8%,у 2018році - 26560,4 млн. грн., що складає 3,5%, 2019 рік -  
29855,4млн. грн., що складає 3,7%. Вивізне мито займає незначний відсоток 
протягом усього досліджуваного періоду та складає близько 0,1% від загальної 
суми податкових надходжень до державного бюджету. 

 
Рисунок 1 – Частка прямих та непрямих податків у доходах 

Державного бюджету 
Джерело: розроблено автором на основі [6] 
 
У структурі доходів державного бюджету частка надходжень від прямих 

та непрямих податків є дуже значною. Так у 2015 році надходження від 
непрямих податків складає 52,7% , а прямих – 23,5%. У 2016 році відбулося 
зростання частки як прямих так і непрямих податкових надходжень і складали 
25,6% та 56,1% відповідно, усіх надходжень до бюджету. У 2017 році частка 
прямих надходжень дещо зменшилася до 22,6%, проте у 2018 цей показник 
дорівнював 25,2% усіх податкових надходжень, в свою чергу часка від 
непрямих податкових надходжень залишалася майже незміною. У 2019 році 
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часка від прямих надходжень склала 26,8%, а часка непрямих дещо скоротилася 
до рівня 53,3%. 

 
Рисунок 2 – Структура податкових надходжень до державного 

бюджету за плановими показниками 2020 року 
Джерело: розроблено автором на основі[ 1] 
 
У планових показниках на 2020 рік спостерігається тенденція незначного 

зменшення частки непрямих податків до 67%, що складає 622,9 млрд. грн., і що 
на 14,6% більше ніж у 2019 році.  

Механізм формування обсягу і структури доходів бюджету є важливою 
складовою бюджетного регулювання для всебічного розвитку суспільства [2]. 
Процес формування доходів бюджету вимагає посилення регуляторних засад з 
боку держави. Якісний рівень бюджетного планування та прогнозування 
потребує прозорої бюджетно-податкової політики, ефективного та єдиного 
державного регулювання фінансової політики на кожній стадії бюджетного 
процесу [3]. 

Доходи бюджету є інструментом перерозподілу фінансових ресурсів у 
суспільстві на користь тих чи інших груп населення, галузей національного 
виробництва і територій, отже, однією з найважливіших складових системи 
державного регулювання як економічного, так і соціального розвитку країни. 
Оптимальне співвідношення всіх елементів бюджетної системи є запорукою 
збалансованості бюджетного регулювання та рівня його впливу на динаміку 
соціально-економічного розвитку держави. Головною метою оптимізації 
бюджетної системи, зокрема системи доходів бюджету, є забезпечення 
виконання державою покладених на неї суспільно важливих і необхідних 
функцій за одночасного стимулювання підприємницької діяльності та 
підвищення суспільного добробуту [2]. 

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні 
грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та 
використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної 
інфраструктури, місцевого господарства тощо. Тобто місцеві бюджети – це 
фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, 
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покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної 
системи держави і основа бази діяльності органів місцевого самоврядування, 
місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування 
економічного й соціального розвитку, що здійснюються органами влади й 
управління на відповідній території. 

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування 
та вирішальним фактором регіонального розвитку [5]. 

На сьогодні до місцевих податків належать: податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки та єдиний податок. Надходження єдиного 
податку з фізичних осіб переважають за юридичних, виконуючи там самим 
соціальну функцію, оскільки абсорбувати таку кількість самозайнятих та 
вільнонайманих працівників економіка, зокрема середній та великий бізнес, у 
наш час не в змозі. [7] 

Головною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є державні 
податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня згідно з 
нормативами відрахувань або закріплюються за державним та місцевими 
бюджетами. 

Роль доходів місцевих бюджетів до певної міри визначається величиною 
валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Слід 
зазначити, що доходи місцевих бюджетів як частка ВВП мають тенденцію до 
зменшення питомої ваги у ВВП.  Цей процес відбувається внаслідок стабілізації 
переліку доходних джерел, що в основному складаються із прямих податків, а 
також зростання реального та номінального ВВП значно швидкими темпами, 
ніж зростання доходів місцевих бюджетів. 

Таблиця 2 – Структура  доходів місцевих бюджетів в розрізі прямих і 
непрямих податків. 
Види податкових 
надходжень 

Роки 
2015 2016 2017 2018 2019 

Прямі, млн. грн. 70356,0 100974,0 139053,2 176922,3 211473,7 
% 71,6 68,7 69,2 76,1 78,2 
Непрямі,млн. грн.  27862,4 45928,2 61951,9 55610,6 59072,1 
% 28,4 31,3 30,8 23,9 21,8 
Всього податкових 
надходжень  98218,4 146 902,2 201005,1 232532,9 270545,8 

Джерело: розроблено автором на основі [6] 
 
З таблиці 2 видно, що більшу частину податкових надходжень у місцевих 

бюджетах складають прямі податки. Це відбулося завдяки значним 
надходженням до місцевого бюджету з податку на доходи фізичних осіб, частка 
надходжень якого складала, протягом усього досліджуваного періоду більше 
55% усіх надходжень.  

У 2015 році частка прямих податків складала 71,6%, тоді ж як непрямих 
лише 28,4%. У 2016 році прямі податки надійшли у сумі 100974,0млн.грн., 
проте їх частка у податкових надходженнях зменшилася на 2,9% та складала 
68,7%. У 2017 році сума прямих податків становила 139053,2 млн. грн. що 
більш ніж у два рази переважає непрямі податки, та складала 69,2% загальної 
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суми податкових надходжень. Протягом 2018 та 2019 року відбувся зріст 
частки прямих видатків до 76,1 та 78,2%  відповідно. З цього можна зробити 
висновок, що у подальшому також  буде спостерігатися тенденція до зростання 
надходжень прямих податків до місцевих бюджетів, та навпаки зменшення 
непрямих. 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що значна частка податкових 
надходжень акумулюється саме у місцевих бюджетів. Структуру  прямих та 
непрямих податкових надходжень розглянемо на прикладі міста Київ у табл. 3. 

Таблиця 3 – Структура податкових надходжень до бюджету м. Київ   

Показники 
2015 2016 2017 2018 2019 

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. 
грн. % 

Прямі податки: 11223,9 71,9 16535,4 66,9 21078,2 70,0 27509,0 74,5 34017,5 77,3 
Податок на 

доходи фізичної 
особи 

8042,6 51,5 11085,7 44,8 14628,2 48,6 18587,1 50,3 23034,6 52,3 

Податок на 
прибуток 1624,9 10,4 2931,8 11,9 3025,6 10,0 4284,8 11,6 5106,3 11,6 

Рента 47,4 0,3 52,5 0,2 51,0 0,2 52,9 0,1 47,1 0,1 
Єдиний податок 
з фізичних осіб 1338,4 8,6 2249,5 9,1 3200,1 10,6 4330,6 11,8 5545,7 12,6 

Податок на 
майно, 

з фізичних 
осіб 

170,6 1,1 215,9 0,9 173,3 0,6 253,6 0,7 283,8 0,7 

Непрямі 
податки: 4401,0 28,1 8195,2 33,1 9044,1 30,0 9425,0 25,5 9998,6 22,7 

Акцизний 
податок 975,6 6,1 1366,4 5,5 1565,6 5,2 1732,7 4,7 1896,8 4,3 

Туристичний 
збір 13,0 0,1 18,8 0,1 25,2 0,1 32,9 0,1 63,6 0,1 

Податок на 
майно, з 

юридичних осіб 
2803,1 17,9 5301,2 21,4 5394,7 17,9 5639,2 15,3 6596,2 15,0 

Єдиний податок 
з юридичних 

осіб 
583,1 3,7 871,3 3,5 934,1 3,1 1155,7 3,1 1370,0 3,1 

Інші 26,2 0,2 637,5 2,6 1124,5 3,7 864,5 2,3 72,0 0,2 
Всього 15624,9 100 24730,6 100 30122,3 100 36934,0 100 44016,1 100 

Джерело: розроблено автором на основі [4] 
 
У таблиці 3 на прикладі бюджету міста Київ. Протягом  2015-2019 року 

податкові надходження значно зросли з 15624,9 до 44016,1млн. грн., що 
позитивно вплинуло на загальну кількість надходжень до місцевого бюджету. У 
розрізі прямих та непрямих податків значно переважають надходження від 
прямих податків – більше ніж у два рази. 

Значну частку усіх податкових надходжень до місцевого бюджету 
займають податки на доходи фізичних осіб. Він займає у 2015році – 51,5%; 
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2016 – 44,8%; 2017 – 48,6%; 2018 – 50,3 та 2019 - 52,3%, тобто в середньому це 
близько 50% усіх надходжень, та є одними з най значущіших. Крім того досить 
вагомі надходження є від непрямого податку такого як податок на майно з 
юридичних осіб якого у 2015 році надійшло на суму 2803,1 млн. грн., що 
складає 17,9% усіх надходжень , у 2019 році ця сума складала  6596,2 млн. грн., 
що становить 15%. Найменше надходжень протягом останніх 5 років  надійшло 
від туристичного збору, який складає близько 0,1%, що ми можемо 
прослідкувати з таблиці 3. 

 
Рисунок 3 – Структура податкових надходжень до бюджету міста Київ 

у розрізі прямих та непрямих податків 
Джерело: розроблено автором на основі [6] 
 
Найбільший зріст надходжень від непрямих податків до Зведеного 

бюджету України  протягом досліджуваного періоду відбувся у 2016 році, що 
на 3794,2 млн. грн.(46%) перевищує показники попереднього періоду. 

Прямі податки зазнали найбільшої зміни в сторону збільшення у 2019 
році, на 6508,5 млн. грн.(19%) більше ніж у 2018 році.  

Таблиця 4 – Прямі  та непрямі податки в структурі загальних доходів 
місцевих бюджетів 
Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 
Всього 

надходжень 294460,2 100 366143,1 100 502098,3 100 562421,8 100 560531,3 100 

Податкових 
надходжень, 

З них: 
98218,4 33,4 146902,3 40,1 201005,1 40,0 232532,9 41,4 270545,8 48,3 

Прямі 
податки 70356,0 23,9 100974,0 27,6 139053,2 27,7 176922,3 31,5 211473,7 37,7 

Непрямі 
податки 27862,4 9,5 45928,2 12,5 61951,9 12,3 55610,6 9,9 59072,1 10,5 

Джерело: розроблено автором на основі [6] 
 

11223,9

16535,4
21078,2

27509

34017,5

4401
8195,2 9044,1 9425 9998,6

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

2015 2016 2017 2018 2019

Прямі, млн. грн. Непрямі, млн. грн.



265 
 

Дані таблиці 4 дають змогу проаналізувати зміну прямих та непрямих 
походжень в структурі загальних надходжень до місцевих бюджетів протягом 
2015-2019 року. 

У 2015 році частка надходжень від прямих податках у структурі місцевих 
бюджетів складає 23,9% в свою чергу частка надходжень від непрямих податків 
рівна 9,5 %. 2016 рік характеризується ж такими показниками : прямі податки 
посідають 27,5% надходжень до місцевих бюджетів, непрямі податки – 12,5%. 
Протягом 2017 року частка даних находжень від прямих та непрямих податків 
залишається майже незміною порівняно з 2016 роком, та складає 27,7% та 
12,3% відповідно. 2018 рік характеризується збільшенням частки надходжень 
від прямих податків, та зменшення – непрямих. Сума надходжень прямих 
становила 176922млн. грн. , що складає 31,5% усіх надходжень до місцевих 
бюджетів. 2019 рік характеризується значним збільшенням частки прямих 
податків аж до 37,7%, що має позитивний характер. Прямі та непрямі податки 
мають дуже вагомий внесок у надходження до місцевих бюджетів. Більшу 
частку впливу займають прямі податки. 

З даного дослідження можна зробити висновки, що у структурі доходів 
місцевих бюджетів переважають надходження від прямих податків, в 
середньому 70-75% обсягу усіх податкових надходжень до місцевого бюджету. 
В подальшому прослідковується тенденція зростання питомої ваги надходжень 
від прямих податків. 

Серед прямих податків найбільш вагомим є податок на доходи фізичних 
осіб. Це свідчить про ефективну структуру адміністрування даного податку. 

Переважання прямих податків ефективно впливає на економіку країни, 
адже непрямі податки можуть сприяти виникненню інфляції. 

Головним завданням податкової політики повинно стати зміни курсу 
податкової системи з чисто фіскальних цілей на стимулювання економічного 
зростання.  
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БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 
У статті проаналізовано склад та структуру міжбюджетних трансфертів. 
Доведено, що вагомими аспектами у зміцненні власної дохідної бази місцевих 
бюджетів буде стабільна законодавча база організації міжбюджетних 
відносин у напрямку дотримання єдиних принципів у процесі визначення обсягів 
дотацій та субвенцій. 
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи, міжбюджетні трансферти, 
децентралізація, бюджет. 

Постановка проблеми. Міжбюджетні відносини залишаються 
напруженою ланкою в бюджетному процесі. Вимагає вдосконалення система 
бюджетного регулювання, зберігається недостатня власна дохідна база 
місцевих бюджетів, потребує поліпшення законодавче забезпечення 
розмежування функцій та завдань центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення бюджетних 
видатків. Однією з найважливіших проблем є створення оптимальної моделі 
організації міжбюджетних відносин в країні. Саме тому тема дослідження є 
надзвичайно актуальною. 

Ціллю статті є визначення ролі міжбюджетних трансфертів при 
формування спроможної територіальної громади. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження формування 
доходів місцевих бюджетів та ролі міжбюджетних трансфертів у їх структурі 
представлено у працях В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, І. Гнидюк [1; 
2; 5], О. Даневича, В. Дем’янишина, Н. Замкової [2; 5], О. Кірєєвої, М. Мац, 
О. Охрімовського, К. Павлюк, П. Петрашко, Н. Сушко, В. Федосова, І. Форкун, 
Н Фролової, О. Чечуліної, І. Чугунова, С. Юрія. та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку 
економічних відносин в Україні характеризується посиленням ролі місцевих 
органів влади в економічному і соціальному розвитку територій. Найбільш 
вагомий фонд фінансових ресурсів місцевого самоврядування на сьогоднішній 
день – місцевий бюджет, який спрямовуються на задоволення потреб 
суспільного споживання. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_22
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Однією з найважливіших передумов існування міжбюджетних відносин є, 
перш за все, необхідність збалансування усіх бюджетів, а також перерозподіл 
бюджетних ресурсів усередині бюджетної системи, зумовлений 
територіальними розбіжностями дохідної бази, необхідністю проведення 
фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів, 
гарантуванням державою громадянам усієї країни незалежно від місця 
проживання одержання однакового обсягу суспільних благ [2]. 

Так як фінансова спроможність місцевого самоврядування залежить від 
кількості наданих трансфертів, то доцільно буде розглянути і їх (табл. 1). 
Відповідно до даних табл. 1. у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. спостерігалося 
скорочення обсягу отриманих трансфертів у розмірі 23,36 млрд. грн., дане 
зменшення пов’язане із тим що не вистачало коштів для перерахування 
міжбюджетних трансфертів. Проте починаючи з 2015 р. їх обсяг зростає на 79,5 
млрд. грн., як наслідок відбувається посилення фінансової залежності регіонів 
від перерозподілу фінансових ресурсів з державного бюджету. Також дане 
зростання суперечить вимогам Концепції реформування місцевих бюджетів, 
основним завданням якої є підвищення рівня самодостатності місцевих 
бюджетів. 

Таблиця 1. – Склад та структура міжбюджетних трансфертів, що були 
надані місцевим бюджетам України за 2015-2019 рр., млн. грн. [3] 

Роки Дотації % Субвенції % Міжбюджетні 
трансферти 

2015 60626,28 48,71 63833,34 51,29 124459,62 
2016 61220,37 52,85 54627,95 47,15 115848,32 
2017 64434,38 49,34 66166,56 50,66 130600,94 
2018 7276,88 4,18 166703,11 95,82 173979,99 
2019 6836,58 3,50 188558,69 96,50 195395,27 

 
Вартo зауважити: за аналізoваний періoд відбулocя збільшення чаcтки 

міжбюджетних транcфертів, які передаютьcя дo державнoгo бюджету з 
міcцевих – на 0,1 в.п. з 0,2 у 2014 рoці дo 0,2 у 2018 рoці. Відпoвіднo, це 
збільшення реверcнoї дoтації та cубвенції на викoнання прoграм coціальнo-
екoнoмічнoгo та культурнoгo рoзвитку регіoнів. 

Cпocтерігаєтьcя такoж пocтійне зниження чаcтки дoхoдів міcцевих 
бюджетів в cтруктурі Зведенoгo бюджету. Це пoв’язанo з такими прoцеcами в 
екoнoмічнoму житті нашoї держави: вплив інфляційних чинників та девальвації 
націoнальнoї валюти на дoхoди від непрямих пoдатків; запрoвадження нoвих 
пoдатків тoщo. 

Так відповідно до даних табл. 1 більша частка надходжень належить 
субвенціям (50-95%), так за досліджуваний період спостерігається переважно 
зростання даного показника, в 2018 р. у порівняні з 2015 р. він зріс на 
133,9 млрд. грн. Тоді як сума дотації зростала лише протягом 2014-2016 рр. 
(відбулося збільшення на 3,8 млрд. грн.), а починаючи з 2016 р. і до 2018 р. 
відбулося скорочення на 57,5 млрд. грн.  
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Рисунок 1 – Питома вага міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету у доходах місцевих бюджетів за 2015-2019 рр. у млн. грн. [3] 

 
Так, пoчинаючи з  2014 рoку в Україні відбуваєтьcя імплементація нoвoї 

мoделі міжбюджетних віднocин. В результаті держава шляхoм надання 
цільoвих транcфертів пoвніcтю бере на cебе відпoвідальніcть щoдo фінанcoвoгo 
забезпечення пoтoчних видатків уcтанoв медичнoї та ocвітньoї cфери, щo 
належать дo пoвнoважень міcцевих бюджетів і cкладають значний oбcяг у їх 
видатках [1]. У 2016 рoці більшіcть транcфертів, щo надійшли з державнoгo 
бюджету, cпрямoвувалиcя на coціальнo-культурну cферу, щo характеризує 
cиcтему міжбюджетних транcфертів як неефективну в питанні екoнoмічнoгo 
рoзвитку теритoрій. У 2018 рoці більшіcть транcфертів булo cпрямoванo cаме 
на coціальнo-екoнoмічний рoзвитoк регіoнів. Різні види трансфертів мають 
різне значення для розвитку та реалізації міжбюджетних відносин у країні. Так, 
з 2018 р. найбільша їх частка припадає саме на освітню, медичну субвенцію та 
субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот [5]. Також великого значення має субвенція на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (рис. 2). 

Рисунок 2. – Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям [3] 
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За рахунок проведення реформ в Україні відбувається і збільшення суми  
наданих субвенцій місцевим бюджетам. У 2014 рoці cубвенції недoфінанcoвані 
на 6,5 млрд. грн.. Ocнoвнoю причинoю такoї cитуації була практика 
перерахування кoштів ближче дo закінчення бюджетнoгo рoку, і, як наcлідoк, - 
їх невикoриcтання та пoвернення дo центру. У 2019 рoці такoж має міcце 
недoфінанcування cубвенцій, але дoтації прoфінанcoвані в пoвнoму oбcязі, 
навіть 0,1% є перефінанcування за рахунoк збільшення cтабілізаційнoї дoтації. 

За досліджуваний період дана субвенція зросла на 13,8 млрд. грн. Цей 
показник є важливим, оскільки в економічному сенсі через систему соціального 
захисту відбувається вторинний перерозподіл доходів у суспільстві з метою 
максимально можливого забезпечення рівності всіх верств населення, 
підтримка вразливих прошарків населення, які тимчасово чи постійно 
потребують особливої уваги з боку суспільства. 

При пoрівнянні cтруктури наданих з державнoгo бюджету на міcця 
міжбюджетних транcфертів вартo зауважити, щo у 2014 рoці найбільшoю за 
oбcягoм була дoтація вирівнювання, перерахoвана в cумі 60 480,8 млн. грн.. 
При цьoму,чаcтка дoтації вирівнювання зрocла дo 26,1%. Інші дoтації, надані 
міcцевим бюджетам, cтанoвили 3%.  Cеред cубвенцій найвагoмішoю була 
cубвенція для надання дoпoмoги cім’ям з дітьми – 31,3% від cуми наданих 
транcфертів. Oкрім тoгo, вагoмими були чаcтки cубвенцій на пoгашення 
забoргoванocті з різниці в тарифах на теплoву енергію, пocлуги з 
централізoванoгo вoдoпocтачання і вoдoвідведення, щo вирoблялиcя, 
транcпoртувалиcя та пocтачалиcя наcеленню, - 12,4 млрд.грн, тoбтo 9,5% 
загальнoї cуми транcфертів, та cубвенція для надання пільг та cубcидій на 
oплату житлoвo-кoмунальних пocлуг - 6,2 млрд. грн. – 4,7%. 

Щoдo cтруктури міжбюджетних транcфертів у 2016 рoці, вoна іcтoтнo 
змінилаcя у зв’язку зі змінами внеcеними дo Бюджетнoгo кoдекcу України та 
рефoрмуванням міcцевoгo cамoврядування. Передуcім, як уже зазначалocя, 
змінилаcя cтруктура міжбюджетних транcфертів у cпіввіднoшенні «дoтації/ 
cубвенції» [7]. 

Так, у 2016 рoці булo передбаченo надання міcцевим бюджетам дoтації на 
cуму 6,8 млрд. грн., cубвенції – на cуму 188,6 млрд. грн., тoбтo 95,8% від cуми 
наданих транcфертів. 

Відпoвіднo дo змін, внеcених дo Бюджетнoгo кoдекcу, зoкрема дo cтатей 
102-103, з 2016 рoку для фінанcування пoтoчних видатків навчальних і 
медичних закладів запрoвадженo медичну, ocвітню cубвенцію визначенo в 
загальній cумі  89,9 млрд. грн ( медична cубвенція – 23,0%, ocвітня cубвенція – 
23,0%). У 2016 та 2017 рoках була переважна чаcтка cубвенцій на медицину та 
ocвіту, пoрівнюючи з пoпередніми рoками. У 2018 рoці найбільшoю cубвенцією 
була cубвенція на здійcнення державних прoграм coціальнoгo захиcту 
наcелення, яка cтанoвила 81% від загальнoї cуми.  

Заміcть дoтації вирівнювання з 2015 рoку передбаченo базoву дoтацію 
для гoризoнтальнoгo вирівнювання пoдаткoвoї cпрoмoжнocті міcцевих 
бюджетів яка у 2015 рoці cтанoвила 5,3 млрд.грн., а у 2018 рoці дoтація дрocла 
та cтанoвила 8,2 млрд.грн. 
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Oкрім тoгo, для пoкриття диcпрoпoрцій, які мoжуть виникнути у зв’язку з 
нoвими правилами міжбюджетних віднocин між державним та міcцевими 
бюджетами, впрoдoвж трьoх рoків плануєтьcя фoрмування cтабілізаційнoї 
дoтації в oбcязі не менше 1 % надхoджень пoдатків і збoрів дo міcцевих 
бюджетів. [7]. 

Тоді як серед дотацій найбільша сума надходжень спостерігалася від 
дотації вирівнювання до 2015 р., яка за даний період зросла на 8,8 млрд. грн., 
тоді як з 2015 р. кількість дотацій зменшили, а деякі відмінили, то провідну 
роль зайняла базова дотація, яка має тенденцію до скорочення. 

Основною проблемою міжбюджетних трансфертів є те, що місцеві 
бюджети є дуже 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 територіальної приналежності податків. У такому разі 
жителі кожного регіону будуть зацікавлені платити вищі податки з метою 
отримання якісніших послуг. 

Так загальна сума доходів у 2012 р. становить 2616,8 млн. грн. або 34,6% 
тоді як міжбюджетні трансферти – 4943,2 млн. грн. або 65,4%, у 2016 р. 
спостерігається аналогічна ситуація – доходи становлять 5651,2 млн. грн. 
(39,5%), а трансферти – 8653,02 млн. грн. (60,5%) це свідчить про зниження 
ступеня централізованості бюджету та підвищення рівня залежності 
надходжень  місцевого бюджету від Державного бюджету України (рис. 3).  

Рисунок 3. – Співвідношення офіційних трансфертів і власних 
надходжень бюджетів Вінницької області [5] 

 
З одного боку, ця тенденція свідчить, що держава докладає зусиль, щодо 

вирівнювання вище представлених дисбалансів, з іншого – це є прямим 
свідченням поступового зростання централізованості системи фінансів країни.  
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Ця негативна ознака, яка порушує сучасні європейські норми та традиції 
формування гнучкої, економічно ефективної системи місцевих фінансів. 

Значна залежність місцевих бюджетів від державного бюджету свідчить 
про недосконалість розподілу доходно-видаткових повноважень між рівнями 
управління і системи міжбюджетних відносин, а також про проблеми з 
нарощуванням доходної частини місцевих бюджетів через слабку економічну 
розвиненість окремих територій [2]. 

Проаналізуємо динаміку та структуру міжбюджетних трансфертів, 
виділених місцевим бюджетам Вінницької області з державного бюджету. 
Обсяги офіційних трансфертів, виділених місцевим бюджетам Вінницької 
області, в 2016 р. збільшились на 829675 тис. грн. відносно 2015 р. та на 670975 
тис. грн. порівняно з 2017 р., їх частка у доходах місцевих бюджетів Вінницької 
області в 2015−2017 рр. становила близько 62 % (61,2 % − в 2015 р., 62,0 % − в 
2016 та 63,6 % − в 2017 р.), що свідчить про високий рівень залежності 
бюджетів від міжбюджетних трансфертів. 

Основними джерелами міжбюджетних трансфертів в 2015−2017 рр. були 
дотації вирівнювання та субвенції. Та очевидною була тенденція до 
нарощування обсягів дотацій вирівнювання з державного бюджету на 614524 
тис. грн. або на 39,1 % (з 1569959 тис. грн. у 2015 р. до 2184483 тис. грн. у 
2017 р.) та субвенцій у частині спеціального фонду місцевих бюджетів 
Вінницької області в 1,8 рази або на 57819 тис. грн. 

Аналіз динаміки надходження міжбюджетних трансфертів в 
2015−2017рр. у розрізі видів бюджетів Вінницької області відображає 
тенденцію до збільшення обсягів дотацій у бюджетах м. Вінниці (на 82,8 %), 
обласному (58,1 %) та районних (51,3 %) бюджетах та незначне скорочення в 
сільських бюджетах (на 24 %), значно зменшилось надходження дотацій в 
селищних бюджетах та бюджетах міст районного значення в 2,2 та 2,9 разів 
відповідно (табл. 1). Обсяги надходження субвенцій не мають чіткої динаміки в 
досліджуваний період, це пов’язано з особливістю фінансування певних 
програм (наприклад, в 2016 р. бюджетам всіх рівнів були перераховані кошти 
для ліквідації наслідків стихійного лиха (повені), що сталося 23−27 липня 2016 
р.). Тобто на обсяг субвенцій впливають фактори, що унеможливлюють їх 
прогнозування.  

Аналіз структури офіційних трансфертів в 2015−2017 рр. показав, що 
найбільша частка дотацій більше 70 % спрямовується до районних бюджетів, 
близько 20 % спрямовується до обласного бюджету, 5−7 % − до бюджету 
обласного центру, часка дотацій в селищних, сільських та бюджетах міст 
районного значення – Вінницької області знизилась на 2,3 % та становить 13,4 
% у 2017р., проте у бюджеті обласного центру і районних бюджетах − зросла на 
1,7 % та 3 % відповідно . Одним із позитивних аспектів функціонування 
місцевих бюджетів в умовах розвитку демократичних засад суспільства було 
незначне. 

 



272 
 

Таблиця 2. – Динаміка офіційних трансфертів місцевих бюджетів 
Вінницької області в 2017−2019 рр. у розрізі видів місцевих бюджетів, тис. 
грн. 

 
Аналіз надхoджень транcфертів дo загальнoгo та cпеціальнoгo фoндів 

міcцевих бюджетів cвідчить прo зменшення надхoджень дo cпеціальнoгo фoнду 
міcцевих бюджетів Вінницькoї oблаcті. У 2014 рoці cума надхoджень дo 
cпеціальнoгo фoнду була меншoю, ніж дo загальнoгo у 18,9 разів. При цьoму, 
cума дoтацій, які надавалиcя, була вищoю, ніж cубвенції дo відпoвідних 
бюджетів і cтанoвила 3216,7 млн. грн.. 

Cубвенції надавалиcя у cумі 1951,1 млн. грн. дo загальнoгo та 272,8 млн. 
грн. дo cпеціальнoгo фoндів. У 2015 рoці cитуація дещo змінилаcя: 
cпіввіднoшення наданих транcфертів дo відпoвідних фoндів дещo знизилocя – 
дo 9 разів. Натoміcть, змінилаcя cама cтруктура наданих транcфертів – чаcтка 
наданих дoтацій з cуми вcіх транcфертів cтанoвила 19,7%. У 2016 рoці 
cпіввіднoшення транcфертів, зарахoваних дo загальнoгo та cпеціальнoгo фoндів 
cтанoвилo 10,67,2 : 1 відпoвіднo, а у 2017 рoці – 3,07 : 1, 2018 рік – 15,2 : 1. 

Таким чинoм, бачимo пoвне ігнoрування прoблеми напoвнення 
cпеціальнoгo фoнду міcцевих бюджетів Вінницькoї oблаcті, а, відтак, 
неефективніcть фoрмування бюджету рoзвитку. Дана тенденція 
cпocтерігаєтьcя, не лише у Вінницькій oблаcті зoкрема, але й у загальнoму пo 
Україні. 

Показник 

Місцеві бюджети 

Обласний м. Вінниця Районні 
Міст 

районного 
значення 

Селищні Сільські 

20
17

 

Дотація базова 224772 7158 860025 3581 3862 26733 
Субвенція 
загального 
фонду 

59347 208298 404415 6337 2131 6867 

Субвенція 
спеціального 
фонду 

16310 5591 2030 474 1318 13147 

20
18

 

Дотація базова 299744 73759 1169234 928 1672 14621 
Субвенція 
загального 
фонду 

52054 262888 481201 1815 514 10759 

Субвенція 
спеціального 
фонду 

18614 41352 3176 1301 2687 4593 

20
19

 

Дотація базова 355346 130713 1301569 1214 1717 20328 
Субвенція 
загального 
фонду 

117 232285 503833 188 292 1153 

Субвенція 
спеціального 
фонду 

2470 81019 44679 1343 0 0 
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Cеред уcіх cубвенцій дo cпеціальнoгo фoнду направленo такі: 
- cубвенція з державнoгo бюджету міcцевим бюджетам на будівництвo, 

рекoнcтрукцію, ремoнт та утримання вулиць і дoріг кoмунальнoї влаcнocті у 
наcелених пунктах – даний транcферт надававcя у 2014 рoці у cумі 109 401,2 
тиc. грн., а у 2018 рoці йoгo не передбаченo в кoштoриcах бюджетів Вінницькoї 
oблаcті ; 

- cубвенція з державнoгo бюджету міcцевим бюджетам на пoгашення 
забoргoванocті з різниці в тарифах на теплoву енергію, пocлуги з 
централізoванoгo вoдoпocтачання та вoдoвідведення, щo вирoблялиcя, 
транcпoртувалиcя та пocтачалиcя наcеленню – цей транcферт надававcя 
бюджетам oблаcті у 2014 та 2018 рoках в cумах 49 865,3 тиc. грн. та 25 890,7 
тиc. грн.; 

- cубвенція з державнoгo бюджету міcцевим бюджетам на рефoрмування 
регіoнальних cиcтем oхoрoни здoрoв’я для здійcнення захoдів з викoнання 
cпільнoгo з Міжнарoдним банкoм рекoнcтрукції та рoзвитку прoекту 
«Пoліпшення oхoрoни здoрoв’я на cлужбі у людей» - дана cубвенція надавалаcя 
у 2014 рoці в cумі 497,49 тиc. грн., а такoж передбачена в планах на 2016 рік в 
cумі 47 986,2 тиc. грн., тoбтo в 10 разів менше; 

- cубвенція з інших бюджетів на викoнання інвеcтиційних прoграм – 
впрoдoвж аналізoванoгo періoду дана cубвенція пocтійнo зрocтала – з 377 656,5 
тиc. грн. у 2014 рoці дo 407 981,3 тиc. грн.. у 2017 рoці. 

При цьoму, на 2018 рік дана cубвенція передбачаєтьcя в рoзмірі 189 787,0 
тиc. грн., тoбтo значнo менше рівня 2014 рoку. 

При аналізі питання гoризoнтальнoгo вирівнювання дoхoдів міcцевих 
бюджетів ocнoвну увагу неoбхіднo звернути на надання базoвoї дoтації. 

Базoва дoтація перерахoвуєтьcя з державнoгo бюджету міcцевим і має 
cтати ocнoвним підвищення фіcкальнoї cпрoмoжнocті міcцевих бюджетів. 
Ocнoвними джерелами перерахування данoгo транcферту є загальнoдержавні 
пoдатки і збoри, щo надхoдять дo загальнoгo фoнду державнoгo бюджету. 

Базoва, як і реверcна, дoтація є результатoм гoризoнтальнoгo 
вирівнювання пoдаткocпрoмoжнocті міcцевих бюджетів. Таке вирівнювання за 
дoхoдами йде за двoма пoдатками: пoдаткoм на прибутoк підприємcтв для 
oблаcних бюджетів та пoдаткoм на дoхoди фізичних ocіб для бюджетів міcт, 
райoнів та oблаcних бюджетів [5]. 

Найбільші cуми базoвoї дoтації oтримали бюджети Шаргoрoдcькoгo 
(19,24 млн.. грн.), Барcькoгo (14,79 млн.. грн..) та Вінницькoгo райoнів (14,30  
млн. грн.). Найнижчий рівень oтриманих дoтацій cпocтерігаєтьcя у м.Жмеринка 
(1,89млн. грн..), м. Кoзятин (2,40 млн. грн.). Щo cтocуєтьcя райoнів, тo 
найнижчий рівень oдержаних базoвих дoтацій  у Іллінецькoму райoні (0,60 млн. 
грн..), Крижoпільcькoму райoні (1,66 млн. грн.) та Піщанcькoму райoні (3,42 
млн. грн.). Cередній рівень наданих дoтацій cтанoвить 8,1 млн. грн.. 

Висновки. Для ефективного фінансування видатків, що здійснюються з 
місцевих бюджетів, необхідним є вагомий рівень доходів та, відповідно до 
результатів проведеного аналізу, органи місцевого самоврядування не 
володіють такими ресурсами у достатній кількості, чим і зумовлюється висока 
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частка дотацій та субвенцій. Таким чином, виникає необхідність створення 
умов підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
нарощуванні власних бюджетних ресурсів. Вважаємо доцільним розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування щодо місцевого оподаткування 
з метою стимулювання соціально-економічного розвитку відповідних 
територій.  

Досить вагомими аспектами у зміцненні власної дохідної бази місцевих 
бюджетів буде стабільна законодавча база організації міжбюджетних відносин 
у напрямку дотримання єдиних принципів у процесі визначення обсягів дотацій 
та субвенцій (економічної ефективності, соціальної справедливості, політичної 
стабільності) та з використанням простої та зрозумілої методики їх обчислення.  
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МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ І ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті розглянуто загальне поняття податку на прибуток підприємств, 
податкові (звітні) періоди для податку на прибуток підприємств, річний 
податковий звіт, платники податку на дохід, розрахунок амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів, мінімально допустимі строки 
амортизації основних засобів та інших необоротних активів, строки 
нарахування амортизації нематеріальних активів. 
Ключові слова:податки,податок на прибуток підприємств, податковий 
період, річний податковий період, платник податку на дохід, фінансовий 
результат, амортизація. 

Одним з найважливіших факторів економічного зростання країни є 
активна діяльність підприємств, які прагнуть максимізувати свій прибуток, що 
можливо лише за умови існування оптимальної системи оподаткування 
прибутку. Удосконалення системи оподаткування підприємств України суттєво 
вплине на поповнення державного бюджету, подальший розвиток 
підприємництва та інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств. В 
сучасних умовах важливо розробити оптимальний рівень оподаткування і 
розподілу податкового навантаження на підприємства.  

Податок на прибуток виступає одним з основних податкових 
інструментів в регулюванні діяльності підприємств та є одним з головних 
бюджетоформуючих податків.  

Питання механізму нарахування та сплати податку на прибуток 
досліджені в працях таких науковців як Л.Д. Буряк, Ф.Ф. Бутинець, 
А.М .Поддєрьогін, Н.М. Ткаченко, О.М. Ковалюк та інших. Однак сучасні 
умови господарювання вимагають дослідження особливостей нарахування 
податку на прибуток в умовах дії нового Податкового кодексу України. 

Метою є аналіз особливостей нарахування та механізму розрахунку 
податку на прибуток підприємств.  

Податок на прибуток підприємств – загальнодержавний податок, що 
нараховується та сплачується підприємствами відповідно до законодавчо 
визначених механізмів та відіграє важливу роль у формуванні доходної частини 
бюджету. Оскільки податок на прибуток безпосередньо впливає на 
економічний потенціал платника податків, то стають зрозумілими дії і 
прагнення держави спрямовані та збільшення впливу нарозвиток 
економікисаме через механізм його застосування [2]. 

До прийняття Податкового кодексу України методика розрахунку 
оподаткованого прибутку здійснювалась шляхом коригування суми валового 
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доходу на валові витрати і амортизацію основних фондів та нематеріальних 
активів.  

З 01.04.2011 р. такі поняття як валові доходи і валові витрати зникли, 
натомість використовуються поняття доходів та витрат, що наближено до 
методики бухгалтерського обліку. 

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною 
статтею 136 ПКУ, від визначеної бази оподаткування 

Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які 
провадять страхову діяльність, визначається в порядку, передбаченому пунктом 
141.1 статті 141 ПКУ. 

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, 
є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова 
декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) 
період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду 
і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім: 

- виробників сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 
цього Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який 
починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня 
поточного звітного року [1]. 

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, 
основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, 
належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської 
продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік 
перевищує 50 відсотків загальної суми доходу; 

- у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як 
платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий 
(звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, 
і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) 
періоду; 

- якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення 
першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) 
періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації. 

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників 
податку: 

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) 
року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної 
податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році; 

б) виробників сільськогосподарської продукції; 
в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний 
(податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного 
доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 
визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 
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сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Платники податку на дохід: суб’єкти, які здійснюють випуск та 
проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в 
строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з 
поданням податкової декларації з податку на прибуток [1]. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
- на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта. 

- на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних 
засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 

- на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 
поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних 
активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності [4]; 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті; 
- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або 

нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті 
Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 

- на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах 
попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності; 

- на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від 
зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого 
об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних 
активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 
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поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних 
засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), 
отриманої від такого продажу. 

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних 
активів для визначення об’єкта оподаткування визначений в статті 138.3 ПКУ. 

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів 
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 Для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та 
нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), 
проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку [3]. 

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел: 
- вартість гудвілу; 
- витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих 

основних засобів, невиробничих нематеріальних активів; 
- на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 

невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів. 
Термін «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні 

активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не 
призначені для використання в господарській діяльності платника податку [5]. 

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших 
необоротних активів: 

Таблиця 1 - Мінімально допустимі строки амортизації основних 
засобів та інших необоротних активів 

Групи Мінімально допустимі строки 
корисного використання, років 

група 1 - земельні ділянки - 
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, 
не пов’язані з будівництвом 

15 
 

група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої Відповідно 20, 15, 10  
група 4 - машини та обладнання 5 
група 5 - транспортні засоби 5 
група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 
група 7 - тварини 6 
група 8 - багаторічні насадження 10 
група 9 - інші основні засоби 12 
група 10 - бібліотечні фонди, збереження 
Національного архівного фонду України 

- 

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи - 
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди 5 
група 13 - природні ресурси - 
група 14 - інвентарна тара 6 
група 15 - предмети прокату 5 
група 16 - довгострокові біологічні активи 7 
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Визначено строки нарахування амортизації нематеріальних активів: 
Таблиця 2 -Строки нарахування амортизації нематеріальних активів 

Групи Строк дії права 
користування 

група 1 - права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 
інформацією про природне середовище) 

Відповідно до 
правовстановлюючого 

документа 
 

група 2 - права користування майном (право 
користування земельною ділянкою, крім права 
постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до закону, право користування будівлею, 
право на оренду приміщень тощо) 
група 3 - права на комерційні позначення (права на 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 
комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, 
витрати на придбання яких визнаються роялті 
група 4 - права на об’єкти промислової власності (право 
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти 
рослин, породи тварин, компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому 
числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті 

Відповідно до 
правовстановлюючого 

документа, але не менш як 
5 років 

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право 
на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні 
програми, програми для електронно-обчислювальних 
машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, 
відеограми, передач (програми) організацій мовлення 
тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті 

Відповідно до 
правовстановлюючого 

документа, але не менш як 
2 роки 

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення 
діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо) 

Відповідно до 
правовстановлюючого 

документа 
 
Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права 

користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного 
використання визначається платником податку самостійно, але не може 
становити менше двох та більше 10 років. 

Змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року № 466 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей 
у податковому законодавстві» (далі - Закон № 466) до підпункту 138.3.1 
пункту 138.3 статті 138, дозволено застосування «виробничого» методу для 
визначення податкової амортизації[4]. 

При цьому пунктом 52 підрозділу 4 розділу XX Кодексу передбачено, 
що платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про 
застосування з II - IV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування 
амортизації при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 
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основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом.  
Такі платники податку зобов’язані провести 

інвентаризаціюцихоб’єктівосновнихзасобів станом на перше число 
податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про 
застосування «виробничого» методу. 

Враховуючи, що відповідно до пункту 49.19 статті 49 ПКУ для цілей 
податку на прибуток підприємств «базовим звітним (податковим) періодом» 
є календарний квартал, то платники, які прийняти рішення про застосування 
з II кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування податкової 
амортизації до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим 
методом, зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів 
станом на 01 квітня 2020 року. 

Як передбачено пунктом 52 підрозділу 4 розділу XXПКУ, якщо загальна 
балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними 
бухгалтерського обліку станом на 01 квітня 2020 року менша ніж балансова 
(залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог 
розділу III цього ПКУ, різниця, що виникає в результаті такого порівняння, 
амортизується як окремий об’єкт основних засобів із застосуванням 
«прямолінійного» методу нарахування амортизації протягом двадцяти 
податкових (звітних) кварталів та зменшує фінансовий результат до 
оподаткування за відповідний податковий (звітний) період. Така амортизація 
вперше буде відображена у додатку АМ до Декларації за півріччя 2020 
року[4]. 

Законом № 466 з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій 
визначення основних засобів з 6000 до 20000 гривень. Цей критерій буде 
застосовуватись до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22 
травня. 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 
року продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх 
залишкова балансова вартість не перевищує 20000 гривень. 

Законом № 466 підрозділ 4 розділу XX Кодексу доповнено новим 
пунктом 43¹, яким передбачено, що при визначенні об’єкта оподаткування 
податком на прибуток підприємств на період з 01 січня 2020 року до 31 
грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час 
розрахунку амортизації щодо основних засобів: 

четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи 
використовувати мінімально допустимий строк амортизації, якийдорівнює 
два роки; 

третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи 
використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 
п’ять років. 

Платники податку на прибуток підприємств мають право застосувати 
прискорену амортизацію, визначену пунктом 43 і підрозділу 4 розділу 
XXПКУ, починаючи зі звітного періоду - півріччя 2020 року, та відобразити 
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відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за цей 
період[4]. 

Отже, сучасний порядок нарахування і сплати податку на прибуток 
підприємств має суттєві недоліки, зумовлені недостатніми фіскальними та 
регулюючими властивостями податкової форми. Шляхами вдосконалення 
вітчизняного механізму справляння податку на прибуток, як показали 
результати дослідження, мають бути усунення розбіжностей між податковим та 
бухгалтерським обліком доходів та витрат.Зі змінами до Податкового кодексу 
України, механізм і особливості нарахування податку на прибуток були значно 
спрощені, що скоротило різниці між бухгалтерським та податковим обліком, 
спростило адміністрування податку на прибуток підприємств, а також внесло 
більшу зрозумілість для платників податку. 
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Постановка проблеми. В економіці України лісова галузь відіграє 
визначну роль в соціально-економічному розвитку багатьох регіонів і формує 
експортний потенціал країни на світових ринках. В результаті поєднання двох 
основних функцій лісу, соціально-економічної та екологічної, формується 
лісовий потенціал України, який характеризує максимально можливу 
ефективність такого поєднання. Проте, навіть сьогодні відсутні механізми, які 
дозволяють на практиці сягнути максимальної ефективності використання 
лісових ресурсів в системі збалансованого лісогосподарського 
землекористування. Виходячи з цього, актуальним є з'ясування фінансового 
стану та основних тенденцій розвитку лісового господарства з точки зору 
надання та використання коштів державного бюджету. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемні питання 
розвитку та реформування лісового господарства досліджені у працях 
І. Антоненко, В. Голяна, Т. Довгого, О. Дребот, Н. Зіновчук, Я. Коваля, 
С. Мельника, М. Шершуна та ін. У роботах зазначених авторів відображені 
дослідження, що сприяють розвитку наукового розуміння вирішення завдань 
організації лісогосподарського виробництва в цілому.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз та оцінка 
використання коштів державного бюджету, спрямованих на ведення лісового 
господарства України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними джерелами 
фінансування розвитку лісового господарства є кошти державного та місцевих 
бюджетів лісокористувачів, коштів міжнародних організацій та іноземних 
інвесторів. Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного 
складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок державного 
бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового 
господарства (щодо лісів державної власності), місцевого бюджету і власних 
коштів підприємств, установ та організацій лісового господарства (щодо лісів 
комунальної власності) і власних коштів власників лісів (щодо лісів приватної 
власності). Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного 
складу лісів державної і комунальної власності, їх охорону, захист і відтворення 
фінансуються шляхом цільового виділення коштів з державного та місцевих 
бюджетів для реалізації загальнодержавних, державних і регіональних 
(місцевих) програм ведення лісового господарства.  

Фінансування із загального фонду у 2019 році за бюджетними програмами 
склало 286981,6 тис. грн.,  а саме:  

- програма 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та підготовка 
наукових кадрів у сфері лісового господарства (14851,6 тис. грн),  

- програма 2805010 «Керівництво та управління у сфері лісового 
господарства» (126648,7 тис. грн).  

- програма 2805060 «Ведення лісового та мисливського 
господарства,охорона і захист лісів в лісовому фонді» виключно на 
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функціонування бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду 
(145481,3 тис. грн).  

Таблиця 1 – Фінансування видатків Держлісагентства за бюджетними 
програмами з державного бюджету, тис. грн 

Найменування бюджетної 
програми 

2019 р. 2018 р. 2017 р. 

Керівництво та управління у сфері 
лісового господарства 

 
146 723, 6 

 
134 421,1 

 
96 571,5 

Дослідження, прикладні розробки 
та підготовка наукових кадрів у 

сфері лісового господарства 

 
14 851,6 

 
14 851,6 

 
10 542,4 

Ведення лісового і мисливського 
господарства, охорона і захист 

лісів в лісовому фонді 

 
145 481,3  

 
132 859,2 

 
131 632,4 

Разом 307 056,5  282 131,9 238 746,3 

 
Аналіз даних табл. 1  свідчить,  що  касові  видатки  протягом  2017–  2019 

років неодмінно збільшувалися, у 2018 р на 12,92% порівняно 3 2017р,  а у 
2019р. на 4,6% порівняно з 2018р. 

Згідно з паспортами метою бюджетної програми  "Керівництво та 
управління у сфері лісового господарства" є реалізація державної політики у 
сфері лісового та мисливського господарства. Підстава для її виконання – 
Лісовий кодекс України. Збалансований розвиток лісового господарства 
визначено стратегічною ціллю головного розпорядника. 

Відповідно до паспортів бюджетної програми видатки спрямовані на 
виконання завдань зі здійснення державного управління і контролю, а також на 
утримання апарату Держлісагентства та ОУЛМГ. 

Протягом 2017–2019 років на реалізацію державної політики у сфері 
лісового та мисливського господарства використано 272 117,3 тис. грн (за 
загальним фондом – 271 905,1 тис. грн, за спеціальним фондом – 212,2 тис. 
гривень). Слід зазначити, що у структурі касових видатків 96,5% спрямовано на 
заробітну плату із нарахуваннями, 3,5% – на оплату товарів і послуг, у тому 
числі комунальних, та енергоносіїв. 

Інформацію щодо виконання бюджетної програми «Керівництво та 
управління у сфері лісового господарства» у 2017–2019 за напрямами 
використання коштів наведено в табл. 2. 

Як свідчать дані табл. 2, у 2018 році за напрямом "сплата судового збору" 
касові видатки перевищували планові на 3 тис. гривень. Зазначене спричинено 
перевищенням виконання результативного показника "кількість поданих 
судових позовів" за загальним фондом та недовиконанням цього показника за 
спеціальним фондом. 

Тому можна констатувати, що зміна на 3,0 тис. грн обсягу бюджетних 
призначень за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у 
паспорті бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері лісового 
господарства» на  2018 рік, є нецільовим використанням бюджетних коштів. 
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Таблиця 2 – Виконання бюджетної програми «Керівництво та 
управління у сфері лісового господарства»  у 2017–2019 роках   

 
Напрями використання 

коштів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Планові 
видатки 

Касові 
видатк

и 

Різниц
я 

Планові 
видатки 

Касові 
видатки 

Різниц
я 

Планові 
видатки 

Касові 
видатки 

Різниця 

Загальний фонд 88 551,4 88 342,0 -209,4 126 390,2 125 
966,3 

-423,9 137 293,
1 

136 525, 
3 

-767,8 

забезпечення виконання 
функцій і 
завдань у сфері лісового 
та мисливського 
господарства 

 
88 506,2 

 
88 331,1 

 
-175,1 

 
126 378,6 

 
125 

951,7 

 
-426,9 

 
136 826, 

7 

 
136 

264,2 

 
-562.5 

сплата судового збору 30,0 8,0 -22,0 10,0 13,0 3,0 14,0 13,0 -1,0 
погашення кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Держказначейства на 
початок року 

 
15,2 

 
2,9 

 
-12,3 

 
1,6 

 
1,6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Спеціальний фонд 8 020,1 21,0 -7 999,1 8 030,9 62,6 -7 
968,3 

9430,0 9,3 -9334,2 

забезпечення виконання 
функцій і завдань у сфері 
лісового та мисливського 
господарства 

 
8020,1 

 
21,0 

 
-7999,1 

 
8005,0 

 
62,6 

 
-7942,4 

 
9430,0 

 
9,3 

 
-9334,2 

сплата судового збору 0 0 0 25,9 0 -25,9 0 0 0 
погашення кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Держказначейства на 
початок року 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Разом 96 571,5 88 363,0 -8 208,5 134 421,1 126 
028,9 

-8 
392,2 

146 723, 
6 

138 474,
1 

-8249,5 

Відсотки 100,0 91,5  100,0 93,8  100,0 94,3  
 
Відповідно до паспортів метою бюджетної програми за КПКВК 2805060 

"Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому 
фонді" є забезпечення ефективного використання, збереження та відтворення 
лісового та природно-заповідного фонду України. Збалансований розвиток лісового 
господарства, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття територій та 
об’єктів ПЗФ визначено стратегічною ціллю головного розпорядника. 

У  2017–2019 роках  касові  видатки  на ведення лісового та мисливського 
господарства,охорона і захист лісів в лісовому становили  456 376,4 тис. грн,  з  
них  загального  фонду  –  299 963,5 тис. грн, спеціального – 156 412,9 тис. 
гривень. Бюджетні кошти спрямовувалися на здійснення заходів з ведення 
лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, 
створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, 
лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту 
лісів [6, с.544]. Встановлено, що у 2017–2019 роках відповідно до затвердженої 
бюджетної програми «Ведення лісового та мисливського господарства,охорона 
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і захист лісів в лісовому фонді» кошти державного бюджету передбачалося 
спрямувати за такими напрямами: здійснення заходів із забезпечення діяльності 
бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до 
сфери управління Держлісагентства; здійснення заходів із забезпечення 
діяльності бюджетних установ ПЗФ, що належать до сфери управління 
Держлісагентства (табл. 3), тобто на забезпечення діяльності бюджетних 
установ. За вказаний період можемо спостерігати що касові видатки за 
напрямом використання коштів "Здійснення заходів по забезпеченню 
діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що 
належать до сфери управління Держлісагентства" загального фонду з кожним 
роком збільшувалися, щодо касових видатків за напрямом використання коштів 
«Здійснення заходів із забезпечення діяльності бюджетних установ ПЗФ, що 
належать до сфери управління Держлісагентства» у спеціальному фонді 
спостерігаємо зменшення у 2019 році порівняно з 2018 роком і також 
збільшенням видатків у загальному фонді. 

Аналіз показників фінансових планів засвідчив зростання чистого доходу 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): у 2018 році цей показник 
становив 13 696 млн грн, що на 10,9% більше, ніж у попередньому році; у 2019 
році – 16 849,5 млн грн, що на 23,0% більше порівняно з попереднім роком.   

Таблиця 3 – Планування та використання коштів державного бюджету 
на  «Ведення лісового та мисливського господарства,охорона і захист лісів 
в лісовому фонді» у 2017–2019 рр. (тис.грн) 

 
Напрями використання 

бюджетних коштів 

 
Рік 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

Касові видатки 
 

загальни
й фонд 

спец. 
фонд 

разом загальни
й фонд 

спец. 
фонд 

разом % 

Здійснення заходів із 
забезпечення діяльності 

бюджетних установ 
лісового та мисливського 

господарства, що 
належать до сфери 

управління 
Держлісагентства 

2017 20 258,6 4 000,0 24 258,6 20 345,3 9 069,0 29 414,3 121,3 
2018 27 518,5 5 000,0 32 518,5 27 482,9 5 006,7 32 489,6 99,9 

 
 

2019 

 
 

30 468,9 

 
 

16 353,3 

 
 

46 822,2 

 
 

32 515,1 

 
 

16 252,3 

 
 

48 767,4 

 
 

104,1 

Здійснення заходів із 
забезпечення діяльності 

бюджетних установ ПЗФ, 
що належать до сфери 

управління 
Держлісагентства 

2017 78 691,0 13 006,6 91 697,6 78 206,3 15 853,9 94 060,2 102,6 
2018 105 336,0 13 719,0 119 055,0 104 574,5 32 134,3 136 708,8 114,8 

 
2019 

 
115 012,4 

 
12 200,0 

 
127 212,4 

 
114 735,0 

 
12 164,2 

 
126 899,2 

 
99,7 

 
Разом 

2017 98 949,6 17 006,6 115 956,2 98 551,3 24 922,3 123 474,5 106,4 
2018 132 854,5 18 719,0 151 573,5 132 057,4 37 141,0 169 198,4 111,6 
2019 145 481,3 28 553.3 174 034,6 147 250,1 28 416,5 175 666,6 100,9 

 
 Зростає і собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка у 

2019 році порівняно з 2018 роком збільшилась на 25,5%, а у 2018 році 
порівняно з 2017 роком – на 15,%. При цьому темпи зростання собівартості 
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реалізованої продукції є більшими від темпів зростання чистого доходу (табл. 
4), що негативно позначається на фінансових результатах діяльності 
підприємств (чистий фінансовий результат у 2019 році – 475,3 млн грн, що на 
5%. менше показника 2018 року (495,7 млн грн) і на 19%. – 2017 року (586,2 
млн грн). Отже, якщо буде збережено таку динаміку, є ризик поступової 
збитковості державних підприємств Держлісагентства, банкрутства і ліквідації. 

Із загальної суми 1 153,5 млн грн чистого фінансового результату 
(прибутку) державні підприємства Держлісагентства перерахували у 
встановленому порядку до державного бюджету 835,4 млн грн, а решту 
розподілили між фондом розвитку виробництва – 289,6 млн грн, резервним 
фондом – 1,6 млн грн, іншими фондами (переважно на матеріальне заохочення) 
– 14,6 млн грн, а також 8,5 млн грн спрямували на інші цілі (поповнення 
додаткового капіталу). 

 
Таблиця 4 – Зведена інформація щодо основних показників 

підприємств Держлісагентства за 2017–2019 роки(млн.грн.) 
Найменування показників 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 12 354 231 13 695 969 16 849 458 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8 883 399 10 229 369 12 835 619 
Валовий прибуток /збиток 3 470 832 3 466 600 4 013 839 
Фінансовий результат від операційної діяльності 724 904 587 597 589 468 
Фінансовий результат до оподаткування 746 487 627 873 609 920 
Чистий фінансовий результат 586 233 495 740 475 248 
Усього доходів 12 777 460 14 165 716 17 492 834 
Усього витрат 12 191 227 13 669 976 17 017 586 
Розшифрування собівартості 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8 883 399 10 229 369 12 835 619 
витрати на сировину та основні матеріали 1 622 362 1 679 119 2 035 687 
витрати на паливо 912 970 1 065 070 1 298 214 
витрати на електроенергію 138 829 160 892 197 986 
витрати на оплату праці 3 138 047 3 874 525 4 821 916 
відрахування на соціальні заходи 687 235 838 016 1 031 767 
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в 
робочому стані (ремонт, техогляд, нагляд тощо) 

57 602 52 989 80 103 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 320 390 357 987 419 414 

інші витрати (послуги сторонніх організацій, витрати на 
відрядження, на запчастини та допоміжна матеріали, оплата 
послуг виробничого характеру) 

 
2 005 964 

 
2 200 771 

 
2 950 532 

 
Згідно з довідками про сплату до бюджету податків та обов’язкових 

платежів у 2017–2019 роках та державними підприємствами Держлісагентства 
перераховано до бюджету 18 448,9 млн грн, з яких до державного бюджету – 12 
273,6 млн грн, місцевого – 6 175,3 млн гривень (табл. 5).  

Таким чином можна констатувати, що протягом 2017–2019 рр. відбулося 
значне підвищення податкового навантаження на лісові підприємства 
Держлісагентства. Наприклад, єдиний соціальний внесок та податок з доходів 
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фізичних осіб зросли на 20–24% у 2018 р по відношенню до 2017 р. Зростання в 
абсолютному та відносному значеннях відбулося за показником збору за 
спеціальне використання лісових ресурсів – 17%. При цьому заготівля деревини 
зросла на 12%. За вказаний період зросла вартість знеособленого обсягу метру 
кубічного деревини також (143%) і ціна на деревину на внутрішньому ринку 
(на сосновий пиловник – на 127%), тоді як ціна на експортовану деревину не 
змінилася суттєво. Обсяг реалізованої продукції та послуг зріс на 153%. 
Чистого доходу (виручки) від реалізації продукції отримано 16 849 458 грн., що 
на 18,7% більше ніж у 2018 р. 

Той факт, що лісові підприємства успішно витримали такі зміни 
податкового законодавства вказує на те, що протягом вказаного періоду 
Держлісагентству вдалося мобілізувати певні резерви та досягнути зростання 
економічної ефективності своєї діяльності.  

Таблиця 5 - Інформація про сплату підприємствами Держлісагентства 
до бюджету податків, зборів, платежів у 2017–2019 роках (млн. грн.) 

Види податків, зборів, платежів 2017р 2018р 2019 р. Разом 
Сплачено до бюджетів різного 
рівня, з них: 

3 904,2 4 809,7 5 366,2 14080,1 

Державного бюджету, у тому числі: 2 554,4 3 100,9 3 550,1 9205,4 
рентна плата за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів 

 
464,0 

 
541,6 

 
597,6 

 
1 603,2 

податок на додану вартість 1 484,7 1 906,2 2311,7 5 702,6 
податок на прибуток 115,8 141,1 162,3 419,2 
частина чистого прибутку 
(дивіденди) 

389,6 387,0 396,5 1146,1 

військовий збір 80,1 101,0 120,2 301,3 
інші податки та збори 20,2 24,0 26,0 70,2 
Місцевих бюджетів, у тому числі: 1 349,8 1 708,8 2103,6 5162,2 
податок на доходи фізичних осіб 936,4 1 172,8 1336,5 3445,7 
рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

362,0 480,6 560,3 1 402,9 

податок на лісові землі -  -  84,0 84,0 
інші податки та збори 51,4 55,4 63,1 169,9 
Сплачено єдиного соціального 
внеску 

1 122,3 1 401,9 1744,6 4274,3 

Разом 5 126,5 6 211,6 7110,8 18 448,9 

 
Дані успіхи можуть вважатися такими, що досягнуті в рамках сталого 

управління лісами у випадку існування доказів суворого дотримання лісівничих 
вимог та правил при проведенні всіх видів рубок та забезпечення виконання 
лісами різних категорій їх цільових функцій. Проте сучасний стан лісів 
України, який є результатом численних змін нормативного регулювання та 
економічних рамок діяльності лісового господарства, протягом останніх 
десятиріч не може характеризуватись як задовільний. Це доводить нижчий на 
запас деревини у віці головного користування у порівнянні із запасом цільових 
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еталонних насаджень, значна частка насаджень з недопустимо низькою участь 
головних порід у складі мішаних насаджень та незадовільна товарна структура 
насаджень. Надмірна нерегульована експлуатація лісів України на протязі 
періоду, що аналізувався, призвела до виснаження деревостанів, порушення їх 
вікової структури, погіршення породного складу, посилення ерозійних процесів 
та інших стихійних явищ. Тому, пріоритетним напрямом розвитку лісового 
господарств у контексті вимог часу є розширене відтворення лісових ресурсів, 
інтенсифікація лісовирощування. 

Висновки. Втрата лісогосподарськими підприємства фінансової 
стабільності виявляє не лише негативні фінансово-економічні наслідки, але й 
соціальні та екологічні, негативно відображаючись на цінності деревини, 
погіршенні її товарної і сортиментної структури. Тому реалізація комплексу 
заходів з упорядкування системи фінансування лісогосподарського 
виробництва сприятиме поступовому поліпшенню екологічної ситуації та 
стабільному забезпеченню вітчизняної промисловості деревиною. Бюджетні 
видатки на лісову галузь є одним із важливих інструментів впливу на її 
розвиток, оскільки основними цілями ведення лісового господарства є 
відтворення лісів на не вкритих лісовою рослинністю землях, створення лісів на 
нелісових землях, догляд за насадженнями, охорона лісів від пожеж та 
лісопорушень, захист лісів від шкідників і хвороб, будівництво доріг 
лісогосподарського призначення, оплата праці, страхування, соціальна 
захищеність працівників. Перелічені напрямки діяльності фінансуються 
недостатньо, що значною мірою стримує розвиток та осучаснення лісового 
господарства. Зокрема, відсутність фінансування наукових досліджень не дає 
змоги повною мірою зрозуміти поточний вплив змін клімату на стійкість лісів 
та їх продуктивність, своєчасно виявити майбутні негативні впливи та 
розробити відповідні коригуючі заходи. Одним із способів регулювання 
раціонального природокористування є використання податків, які дають змогу 
вилучити частину ренти з метою її використання для фінансування потреб 
відтворення природних ресурсів та створення передумов для стимулювання 
ефективного та економного їх використання. Існуюче податкове законодавство 
не дає змоги акумулювати частину податкових надходжень на спеціальних 
рахунках Держагентства, яке реалізує політику в галузі використання лісових 
ресурсів, що не дає можливості нагромаджувати інвестиційну базу відтворення 
природоохоронної інфраструктури та покращувати режим залучення ресурсів у 
відтворювальний процес. Вагомим стимулом до нарощення обсягів вторинної 
переробки й застосування технологій, які сприяють економії природної 
сировини, стало б суттєве збільшення нормативів плати за спеціальне 
використання природних ресурсів та розширення бази оподаткування.  
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА 
НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану банківської системи, 
фінансування та обслуговування суб’єктів підприємництва й фізичних осіб 
банками. Підтримка на належному рівні фінансової стабільності банківського 
сектору є одним з ключових методів, що дає змогу виконувати функції із 
забезпечення економічних суб’єктів з достатньою кількістю фінансових 
ресурсів,  та  попереджує  створення кризових ситуацій в економіці , які 
постали перед вітчизняною економікою.  
Ключові слова: банки, банківська система, фінансова стабільність, 
банківський сектор, економічні кризи. 

Посилення конкурентної боротьби, виникнення кризових явищ,  надійність 
є основними показниками у всіх секторах, банківська система не є 
виключенням, в сучасних умовах спостерігається зниження ступеня 
стабільності та банків, постійна зміна зовнішніх умов, в яких здійснюють 
діяльність комерційні банки, що вимагає відповідної реакції з боку установ 
банків – глибокої оцінки їх фінансової стабільності та вишукування способів її 
підвищення. 

Значну увагу дослідженню питань щодо аналізу, оцінки та шляхів 
забезпечення фінансової стабільності банківської системи  приділяли такі 
зарубіжні науковці, як А. Крокет, Х. Мінскі, Т. Падо-Шіопп, I.Г. Шиназі. 
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Грунтовні пропозиції щодо оцінювання та забезпечення фінансової стабільності 
банків представлені в роботах вітчизняних дослідників, таких як 
О.І. Барановський, О.В. Дзюблюк, М.І. Звєряков, Н.П. Погореленко, Б.І. Пшик.  

Уряди й центральні банки практично всіх країн в різні історичні періоди 
зіштовхувалися з виникнення питань, пов’язаних з появою та подоланням 
фінансових криз, звідти  бере свій початок поняття «фінансова стабільність». 

Низка системних фінансових криз, які прокотились світом у 1990-х роках, і 
стали причиною виникнення концепції фінансової стабільності. В умовах 
бурхливого розвитку процесів економічної глобалізації, лібералізації руху 
капіталу, відкриття національних ринків фінансових послуг для іноземного 
капіталу накопичувалися фінансові дисбаланси, які час від часу розряджалися 
потужними фінансовими кризами [1, с. 36]. 

Існує досить багато наукових поглядів на поняття «фінансова стабільність 
банківської системи», узагальнюючи які, визначаємо дане поняття, як величину 
якості вирішення завдань, з якими зіштовхується банківська система, 
забезпечує досягнення системою своєї місії, а саме позитивного фінансового; в 
умовах допустимого ризику збереження ефективності діяльності банків; 
трансформація, розподіл та використання ресурсів ефективно та з мінімальним 
ризиком задля виконання власних зобов’язань та досягнення максимальної 
спроможності. 

Оцінку ефективності банківської системи можна визначити за допомогою 
індикаторів, таких, як: 

 достатність капіталу,  
 якість активів,  
 дохідність та прибутковість,  
 ліквідність,  
 чутливість до ризику. 

 До зазначеної групи доцільно віднести показники відношення великих 
ризиків до капіталу, чистого спреду, чистої відкритої позиції за акціями до 
капіталу. 

Вагомим етапом у дослідженні стабільності банківської системи є 
визначення основних елементів її забезпечення. Елементи забезпечення – це 
сукупність чинників, засобів та заходів, що направлені на забезпечення 
стабільності банківської системи загалом. На наш погляд, варто виокремити 
основні елементи забезпечення стабільності банківської системи (рис. 1). 

На сучасному етапі розвитку економіки однією з найпоширеніших 
проблем, пов’язаною із впливом фінансової кризи на діяльність банків, є 
забезпечення фінансової стійкості українських банківських установ і 
банківської системи загалом та повернення її стану на докризовий рівень [5]. 

Тому, найвдалішим визначеннями стійкості банківської установи 
сьогодення є визначення професора О.В. Дзюблюка, який зазначає, що стійким 
є той банк, який здатний витримати максимальний, граничний рівень 
непередбачуваних втрат, за котрого він зберігає стан ефективного 
функціонування [2]. Фінансову стійкість банківської системи на основі балансу 
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та звіту про фінансові результати можна оцінити, використовуючи показники 
фінансової стійкості, що базуються на структурі та достатності капіталу банків 
та показників, що характеризують динаміку складових активу та пасиву. 
Розрахуємо показники фінансової стійкості банківської системи України 
протягом 2015-2019 років (табл.1 ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. - Основні елементи забезпечення стабільності банківської 
системи (складено автором на основі [5]) 

На основі таблиці можна зробити висновки, що банківська діяльність 
характеризується значною діловою активністю, зокрема, у проведенні 
кредитно-інвестиційної політики. Коефіцієнт надійності за мінімально 
допустимого значення 0,05, стабільно залишався на одному ж рівні 0,1 , але вже 
у 2019 почав значно зростати і досягнув показника 0,2. Таким чином найбільш 
високу забезпеченість власним капіталом і, отже високу надійність банківська 
система мала у 2019 році, для якої даний коефіцієнт становив 0,2. 

 
 
 
 

Правове регулювання 
 

Пруденційний нагляд за банківською системою 

Макроекономічне становище в державі 

П
ра

во
ве

 р
ег

ул
ю

ва
нн

я 

Ін
фо

рм
ац

ій
не

 за
бе

зп
еч

ен
ня

 

СТІЙКІСТЬ 
БАНКІВСЬКОЇ 

УСТАНОВИ 

Дотримання встановлених нормативів 

В
пр

ов
ад

ж
ен

ня
 

ін
фо

рм
ац

ій
ни

х 
те

хн
ол

ог
ій

 

Наявність конкурентних переваг на 
ринку банківських послуг 

В
ис

ок
ий

 р
ів

ен
ь 

ба
нк

ів
сь

ко
го

 
ме

не
дж

ме
нт

у 

                            Елементи забезпечення стабільності на рівні банківської системи 

                  Елементи забезпечення стабільності на рівні банківської установи 



292 
 

Таблиця 1 – Показники фінансової стійкості банківської системи 
України протягом 2015-2019 років (обраховано автором на основі [4]). 

 

 
Коефіцієнт фінансового важеля є оберненим показником до коефіцієнта 

надійності і розкриває здатність банків залучати кошти на фінансовому ринку. 
Цей коефіцієнт не перевищував норму, найбільше значення становив у 2015 
році -11,5, та з кожним наступним роком зменшувався, у 2019 році вже 
досягнув значення 6,4 це означає, що здатність банку залучати кошти на 
фінансовому ринку збільшилась. Показник платоспроможність не перевищує 
норми і це показує спроможність банку виконати законні вимоги кредиторів.  

Показник загальної ліквідності показує можливість і здатність банківської 
системи виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і різними контрагентами 
в  усіх аналізованих періодах. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та 
активів мав позитивну тенденцію, і не переходив оптимального значення, та 
його значення мало тенденцію до збільшення у 2016 році до 0,3, що у 
порівнянні з 2015 роком більше на 0,1. Коефіцієнт інвестування всіх 
проаналізованих років знаходиться у межі норми і це показує, що власний 
капітал покриває вкладення підприємств в необоротні активи. 

Слід відзначити, що у 2018 році банківський сектор України отримав 
рекордний чистий прибуток у 21,7 млрд. грн. (рентабельність капіталу 
становила 14,3%). Можна стверджувати, що український банківський сектор 

Показник Формула 2015 2016 2017 2018 2019 
Оптимальне 

значення 

Коефіцієнт 
надійності 

Кнад = Капітал / 
Зобов’язання 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 >0,05 

Коефіцієнт 
фінансового 

важеля 

Кфв = 
Зобов’язання / 

Капітал 
11,5 9,2 7,4 8,3 6,4 <20 

Коефіцієнт 
платоспромож-

ності 

Кпл = 
Капітал/Активи 

зважені за 
ступенем 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 >0,08 

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності 

Кзл = Активи/ 
Зобов’язання  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 >1 

Коефіцієнт 
співвідношення 

власного 
капіталу та 

активів 

Кнад = Капітал / 
Загальні активи 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 >0,04 

Коефіцієнт 
інвестування 

Кі =Необоротні 
активи / 

Власний капітал 
0,4 0,4 0,9 0,4 0,8 <1 
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став прибутковим уперше за період свого існування. Банки відобразили майже 
всі збитки від погіршення якості кредитного портфеля, проте на балансах досі 
залишаються значні обсяги непрацюючих кредитів. Покриття NPL резервами 
становить 95,5%, що є прийнятним рівнем відповідно до міжнародних 
стандартів.  

Протягом року база фондування зростала. Банки успішно перейшли на 
новий норматив ліквідності LCR. Станом на середину лютого всі банки 
виконують LCR в іноземній валюті (мінімальне значення становить 50%), 
норматив LCR в усіх валютах (мінімальне значення становить 80%) порушують 
лише установи з 0,2% активів сектору. Ключовими пріоритетами банків на 2019 
рік було повноцінне відновлення корпоративного кредитування та продовження 
розчищення балансів від непрацюючих кредитів. Протягом поточного року 
НБУ представить концепцію нової структури регулятивного капіталу, а також 
нормативу довгострокової ліквідності NSFR. Після обговорення з банками нові 
регулятивні вимоги будуть впроваджені, причому сектор отримає необхідний 
перехідний період для адаптації [4]. 

Отже, проаналізувавши фінансовий банківської системи за 2015 - 2019 
роки можна сказати, що у структурі активів банків спостерігається позитивна 
динаміка. Під час проведення аналізу ліквідності банківської системи, було 
визначено, що усі нормативи ліквідності дотримуються і навіть перевищують 
установлені значення. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості банківської 
системи, показав, що за результатами всі показники взяті для даного аналізу 
мають тенденцію до поліпшення і відповідають встановленим нормативам.  

Тому, доцільним було б стимулювання припливу капіталу в банки за 
рахунок залучення коштів акціонерів. А також підвищувати прозорість та 
відкритість банків, розкриваючи інформацію про власників банківських 
установ. Банкам варто вдаватись до регулярного сканування кредитного 
портфеля, постійної роботи із своїми клієнтами, задля попередження 
виникнення проблемних кредитів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ  

ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті автором розкрито основні теоретичні аспекти організації 
управління фінансовим станом підприємства. Досліджено та обґрунтовано 
етапи для покращення фінансового стану українських суб’єктів фінансового-
економічних відносин. 
Ключові слова:  фінансові ресурси, суб’єкт фінансово-економічних відносин,, 
фінансова діяльність, принципи управління фінансовим станом, прибуток. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день питання управління 
фінансовим станом суб’єкта фінансового-економічних відносин є актуальним 
так як він є ототожненим результатом діяльності суб’єкта фінансового-
економічних відносин з одного боку і дає зрозуміти суб’єкту, чи має воно шанс 
на подальший розвиток, з іншого. Ризик, який пов'язаний із можливістю 
банкрутства суб’єкта фінансового-економічних відносин – це негативна риса 
будь якої підприємницької діяльності в ринковій економіці. Ризик банкрутства 
поширюється не тільки на власників чи підприємство взагалі, але і на 
учасників, які мали з ним економічні відносини в тій чи іншій формі (через 
комерційний чи грошовий кредит, купівлю акцій, закупівлю продукції і т. ін.).  

Аналіз теоретичних напрацювань із зазначеної проблематики свідчить 
про високу зацікавленість вітчизняних та закордонних вчених. Водночас 
необхідні нові пропозиції, що дозволять досягти високих та дієвих економічних 
результатів в управлінні фінансовим станом суб’єкта фінансового-економічних 
відносин за різних умов, які можуть вплинути на нього. Вивчення останніх 
досліджень і публікацій показав що, вагомий внесок у розробку теоретичних та 
методичних основ оцінки фінансового стану підприємства зробили такі 
зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Поддєрьогін А. М., Брейлі Р., Майєрс С., 
Ванькович Д. В. та інші. 

Ціллю статті є дослідження теоретичних аспектів управління фінансовим 
станом суб’єкта фінансового-економічних відносин в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова діяльність суб’єкта 
фінансового-економічних відносин в умовах ринку спрямована на забезпечення 
систематичного надходження й ефективного використання фінансових 
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості 
з метою ефективного функціонування. Саме цим зумовлюється необхідність і 
практична значущість систематичної діяльності із забезпечення належного 
рівня фінансового стану суб’єкта фінансового-економічних відносин, що є 
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запорукою його стабільного функціонування. Відповідно до цього виникає 
необхідність побудови ефективної системи управління суб’єкта фінансового-
економічних відносин та підтримки його фінансового стану [1]. 

Управління відображає всі відносини, що належать до системи фінансової 
діяльності суб’єкта фінансового-економічних відносин. Являючись при цьому 
носієм деяких фінансово-економічних відносин, фінансовий стан суб’єкта 
фінансового-економічних відносин є об’єктом фінансового управління будь-
якої економічної системи. Визначається поняття «управління фінансовим 
станом суб’єкта фінансового-економічних відносин» на розгляді таких 
основних складових, як «управління» та «фінансове управління». У 
визначеннях сутності управління можна виокремити два основні підходи: 
управління розглядається як процес певної управлінської діяльності та як 
система принципів і методів [3, с. 9].  

Управління фінансовим станом суб’єкта фінансового-економічних 
відносин здійснюється за допомогою ефективного, систематичного й 
усебічного оцінювання з використанням різних методів, прийомів та методик 
аналізу. Це дає можливість існуванню критичній оцінці фінансового стану 
суб’єкта фінансового-економічних відносин як у статистиці за даний період, 
так і в динаміці – за ряд періодів, дає можливість визначити «больові точки» у 
фінансовій діяльності та способи найефективнішого використання фінансових 
ресурсів, їх раціонального розміщення.  

Як і кожна управлінська система, управління фінансовим станом суб’єкта 
фінансового-економічних відносин передбачає наявність деякого об’єкту 
управління. При таких обставинах об'єктом управління фінансовим станом є 
фінансові відносини у сфері грошового обігу та фонди фінансових ресурсів, які 
створюються та використовуються в усіх ланках фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта фінансового-економічних відносин.  

Предметом управління фінансовим станом підприємства є перевірка 
фінансових потоків.  

Суб'єктом управління фінансовим станом підприємств є керівний та 
фінансовий склад системи органів управління на підприємстві. 

У практичному плані управління фінансовим станом підприємства – це 
сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб'єктів управління на 
формування, а також використання фінансових ресурсів [4, с. 11].  

За рахунок змісту і принципів управління фінансовим станом суб’єкта 
фінансового-економічних відносин створюється його завдання та мета. Головна 
мета управління фінансовим станом суб’єкта фінансового-економічних 
відносин полягає у прийнятті управлінських рішень що відносяться до 
визначення засобів формування та найефективнішого використання 
фінансового потенціалу господарства, що є підґрунтям для здійснення високих 
темпів економічного зростання суб’єкта фінансового-економічних відносин у 
поточному та перспективному періодах та максимізації ринкової вартості. [6, 
с.465]. 

Фінансовий стан треба систематично й всебічно оцінювати з 
використанням різних методів аналізу. Неефективність використання 
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фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності суб’єкта 
фінансового-економічних відносин, і як наслідок, до можливих перебоїв у 
постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану 
прибутку, зниження рентабельності суб’єкта фінансового-економічних 
відносин [8].  

Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної 
стійкості суб’єкта фінансового-економічних відносин в сучасних економічних 
умовах значною мірою залежить від наявності, використання й вдосконалення 
економічного потенціалу суб’єкта фінансового-економічних відносин. Однією з 
особливостей нестійкого функціонування сучасних суб’єктів фінансового-
економічних відносин є кількісна, якісна та структурна недосконалість 
економічного потенціалу господарюючих суб’єктів, що зумовлена великими 
втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим становищем 
суб’єктів фінансового-економічних відносин. Використання й вдосконалення 
економічного потенціалу до необхідного рівня повинно надавати можливість 
суб’єкту фінансового-економічних відносин для ефективного застосування 
своїх ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й внутрішніх 
дестабілізуючих факторів, що є свідченням стійкості функціонування [5]. 

Першочерговим етапом у покращання фінансового стану українських 
суб’єктів фінансового-економічних відносин є пошук оптимального 
співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний 
фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. 
Оптимізація ліквідності суб’єкта фінансового-економічних відносин 
реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації – 
системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових 
зобов’язань, а з іншого, на збільшення грошових активів, що забезпечують ці 
зобов’язання.  

Фінансові зобов’язання суб’єкт фінансового-економічних відносин може 
зменшити за рахунок: зменшення суми постійних витрат (зокрема витрат на 
утримання управлінського персоналу); зменшення рівня умовно-змінних 
витрат; продовження строків кредиторської заборгованості за товарними 
операціями; відтермінування виплат дивідендів та відсотків. Збільшити суму 
грошових активів можна за рахунок: рефінансування дебіторської 
заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів, 
форфейтингу, примусового стягнення); прискорення оборотності дебіторської 
заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту); 
оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей (шляхом встановлення 134 
нормативів товарних запасів методом техніко-економічних розрахунків); 
скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період 
перебування суб’єкта фінансового-економічних відносин у фінансовій кризі.  

В умовах конкурентного середовища актуальності набуває оптимізація 
збутової політики суб’єкта фінансового-економічних відносин. Суб’єкту 
фінансового-економічних відносин необхідно активізувати політику в галузі 
маркетингу з метою просування своєї продукції, яка фактично за рахунок 
високої якості та ціни, нижчої від середньо галузевої є 
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конкурентноспроможною. Важливими для вирішення є питання реклами, 
упаковки, випуску високоякісної сувенірної продукції, фірмова торгівля, 
стимулювання збуту різними шляхами. Правильний підхід до просування 
продукції виробників товарів дозволить збільшити реалізацію продукції, що 
створить реальні передумови для виходу суб’єкта фінансового-економічних 
відносин з фінансово-економічної кризи.  

Доцільно також звернути увагу на те, що для покращання свого 
фінансового становища виробники товарів та послуг повинні реалізовувати всю 
продукцію, що застоюється на складах. Для розширення ринків збуту суб’єкт 
фінансового-економічних відносин може створити пункти роздрібної торгівлі. 
Це призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності капіталу. 
Впровадження цього проекту звичайно ж не вирішує існуючих фінансових 
проблем, але дозволить скоротити термін реалізації товару та прискорити 
розрахунки з кредиторами.  

Конкурентоспроможність на ринку збуту можна досягти шляхом 
зниження собівартості продукції, за рахунок впровадження нової техніки, 
технологій, раціональнішого використання як матеріальних, так і трудових 
ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, 
адже зниження собівартості продукції прямо пропорційною впливає на 
збільшення прибутку суб’єкта фінансового-економічних відносин. Варто також 
звернути увагу на зростання ввізного мита в Україні. Тому вітчизняним 
виробникам доцільніше буде закуповувати сировину і матеріали в межах нашої 
країни, аніж ввозити з-за кордону. Ще одним напрямком покращання 
фінансового стану суб’єкта фінансового-економічних відносин є збільшення 
грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить 
коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить суб’єкту фінансового-
економічних відносин брати довго- і короткострокові позики в банку для 
фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним 
суб’єктами фінансового-економічних відносин, в яких коефіцієнт абсолютної 
ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити 
за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в 
оренду.  

Наступним напрямком покращання фінансового стану суб’єкта 
фінансового-економічних відносин може стати виробництво і розробка нових 
видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на 
виробництво “ходових” товарів, що дасть змогу стабілізувати і покращити 
фінансовий стан суб’єкта фінансового-економічних відносин. Фінансовий стан 
суб’єкта фінансового-економічних відносин не може бути стійким, якщо воно 
не отримує прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний приріст 
фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази 
підприємства та їх соціальної сфери. Інформація про фінансовий стан суб’єкта 
фінансового-економічних відносин надзвичайно важлива як для керівництва 
суб’єкта фінансового-економічних відносин, так і для інвесторів. Тому 
заслуговує на увагу проблема щодо інформаційного забезпечення суб’єкта 
фінансового-економічних відносин. Достовірність даних про фінансовий стан 
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суб’єкта фінансового-економічних відносин є важливою умовою для прийняття 
правильних управлінських рішень [7]. 

Висновки. Таким чином, управління фінансовим станом суб’єкта 
фінансового-економічних відносин – це сукупність принципів, методів та 
інструментів прийняття та реалізації управлінських рішень щодо структури 
активів та джерел їх фінансування з метою забезпечення дотримання інтересів 
вищого менеджменту та забезпечення зростання добробуту власників. 
Організація управління фінансовим станом має ґрунтуватися на принципах 
інтегрованості, стратегічної направленості, гнучкості, комплексності, 
координації, альтернативності, ієрархічності, інноваційної спрямованості та 
пріоритетності розв'язання протиріч в складових елементах фінансового стану. 
Перспективою подальших досліджень є визначення кола завдань управління 
фінансовим станом суб’єкта фінансового-економічних відносин та аналітичних 
показників якості управління.  
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті проведена оцінка фінансового стану діяльності підприємства. 
Доведено, що  підприємство не зазнає збитків від функціонування, а навпаки 
перебуває на стадії пожвавлення й розвитку. 
Ключові слова: підприємство, стратегія, фінансові результати, баланс, 
доходи, витрати.. 

Постановка проблеми. 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. Тому 
актуалізувалось завдання фінансового забезпечення розвитку підприємств, 
необхідного як для належного обслуговування поточної фінансово-
господарської діяльності, стабільного функціонування, так і реалізації 
інвестиційно-інноваційних програм розвитку. 

Ціллю статті є дослідження результатів фінансової діяльності 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування та ефективне 
використання фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяльності є 
об’єктом досліджень Барибіної Я. О., Безгінової Л. І., Бєляєвої К. В., Бланка І. 
О., Білої О. Г., Буряка П. Ю., Василика О. Д., Васильціва Т. Г., Мамаєвої Г. С., 
Міценко Н. Г., Опаріна В. М., Сагалакової Н. О., Сафонова Ю. М., Шубіна О. О. 
та інших науковців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан підприємств 
характеризується безперервним оновленням технологій, впровадженням та 
ускладненням комп'ютерних інформаційних систем та стратегією розвитку. 
Стратегія розвитку підприємства напряму пов’язана з його основною 
діяльністю [3]. Для того, щоб узагальнити діяльність ПАТ «Білоцерківський 
автобусний парк» протягом трьох років та зробити відповідні висновки про 
його стратегію розвитку нами проведений аналіз фінансової діяльності 
підприємства. Показники фінансової звітності підприємства наведені в 
таблиці 1. Досліджуючи отримані в таблиці показники можемо відслідкувати їх 
динаміку. Доходи за обмінними операціями з 2017 по 2018 рік суттєво зросли – 
на 64,8% (1682767 грн.), а з 2018 по 2019 році – всього на 0,8 % (33770 грн.). 
Натомість, з 2017 по 2018 рік доходи за необмінними операціям стрімко 
знизилися на 39,5 % (-34806 грн.), а вже з 2018 по 2019 рік зросли на 53,7 % 
(28672 грн). 
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Таблиця 1 – Аналіз основних показників фінансової звітності ПАТ 
«Білоцерківський автобусний парк» 

Найменування 
показника Фінансові результати Відношення, % Абсолютне 

відхилення, грн. 

 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2018-
2017 

2019-
2018 

Доходи за обмінними 
операціями 2598622 4281389 4315159 64,756128 0,7887627 1682767 33770 

Доходи за необмінними 
операціями 88134 53328 82000 -39,49214 53,765377 -34806 28672 

Профіцит/дефіцит за 
звітний період -113750 -64485 -33579 -43,30989 -47,92742 49265 30906 

Власний капітал 707098 743173 767920 5,1018388 3,3299111 36075 24747 
Витрати за обмінними 

операціями 2799636 4398131 4430719 57,051701 0,74091522 1598495 32588 

Витрати за необмінними 
операціями 871 1071 19 22,962113 -98,22596 200 -1052 

 
Протягом 2017-2019 року також спостерігається скорочення дефіциту 

установи, а саме в період з 2017 по 2018 рік він скоротився на 43,3 % (на 49265 
грн.), а з 2018 по 2019 рік – ще на 47,9% ( на 30906 грн.). Ще одним позитивним 
фактором протягом зазначеного періоду стало зростання власного капіталу з 
2017 по 2018 рік цей показник зріс на 5,1 % (на 36075 грн.), а з 2018 по 2019 рік 
– ще на 3,3%( на 24747 грн.). 

Аналізуючи витрати за обмінними операціями в період з 2017 по 2018 рік 
помічаємо підвищення показника на 57,1% (на 1598495 грн.), протягом 2018-
2019 років цей показник скоротив темпи приросту до 0,7% (32588 грн.). 
Витрати за необмінними операціями з 2017 по 2018 рік зросли на 22,9% (200 
грн), а в період 2018-2019 року знизились на 98,2% (1052 грн.). Динаміку 
показників фінансової звітності наведено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка показників фінансової діяльності ПАТ 

«Білоцерківський автобусний парк» 
 

-100000

400000

900000

1400000

1900000

2400000

2900000

3400000

3900000

4400000

4900000

2017 2018 2019

Доходи за обмінними 
операціями

Доходи за необмінними 
операціями

Профіцит/дефіцит за звітний 
період

Власний капітал

Витрати за обмінними 
операціями

Витрати за необмінними 
операціями



301 
 

У таблиці 2. наведено показники балансу підприємства. Їх динаміка 
відображена на рис.2. 

Таблиця 2 – Показники балансу ПАТ «Білоцерківський автобусний 
парк» 

Найменування 
показника 

2017 р. 2018 р. 2019р. 
На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

Балансова 
вартість активів 401024 444 339 444 339 415929 415 929 402699 

Основні засоби 371649 417714 417714 403284 403284 386930 

Запаси  29375 26 625 26 625 12645 12645 15769 

Фінансовий 
результат 29375 -262759 -262759 -327244 -327244 -365221 

 
На основі табл. 1 та 2 проведено розрахунок наступних показників за 

період 2017-2019 рр.: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 
рентабельність, фондовіддача, фондомісткість, оборотність оборотних коштів. 

 
Рисунок 2 – Динаміка показників балансу підприємства ПАТ 

«Білоцерківський автобусний парк» 
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Фондомісткість = Середньорічна залишкова сума основних засобів / 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

Оборотність оборотних активів = Виручка (Чистий дохід) / 
Середньорічний обсяг оборотних активів  

Результати розрахунків наведені у таблиці 3. 
Таблиця 3 – Результати розрахунку показників ефективності роботи 

ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» 

Найменування 
показника  2017 2018 2019 

Абсолютне 
відхилення Відносне відхилення 

2018-
2017 

2019-
2018 2018/2017*100% 2019/2018*100% 

рентабельність 
активів 6,36 10,08 21,14 3,72 11,07 1,59 2,10 

рентабельність 
власного 
капіталу 

4,98 5,98 5,82 1,00 -0,16 1,20 0,97 

рентабельність -0,09 -0,07 -0,08 0,02 -0,01 0,79 1,11 
фондовіддача 6,81 10,56 11,13 3,75 0,57 1,55 1,05 

фондомісткість 0,15 0,09 0,09 -0,05 0,00 0,64 0,95 

оборотність 
оборотних 
коштів 

-0,06 -0,03 0,12 0,03 0,14 0,43 -4,56 

 
До показників ліквідності які можуть застосовуватися для бюджетних 

організацій можливо віднести [2]: 
а) коефіцієнт ліквідності поточної, що характеризує достатність обігових 

коштів для погашення боргів протягом року. 
Коефіцієнт ліквідності поточної = Поточні активи/Поточні пасиви 
б) коефіцієнт ліквідності швидкої показує скільки одиниць найбільш 

ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів  
Коефіцієнт ліквідності швидкої =(Поточні активи-Запаси)/ Поточні 

пасиви  
в) коефіцієнт ліквідності абсолютної характеризує готовність негайно 

ліквідувати короткострокову заборгованість 
Коефіцієнт ліквідності швидкої =(Поточні активи-Запаси)/ Поточні 

пасиви  
в) коефіцієнт ліквідності абсолютної характеризує готовність негайно 

ліквідувати короткострокову заборгованість 
Коефіцієнт ліквідності абсолютної =Кошти/Поточні пасиви  
г) співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості показує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок 
дебіторів протягом одного року 

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 
заборгованості=Дебіторська заборгованість/ Кредиторська заборгованість 
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Результати розрахунків наведені в таблиці 4. Динаміка показників 
ліквідності наведена на рис.3. 

Таблиця 4 – Результати розрахунку показників ліквідності ПАТ 
«Білоцерківський автобусний парк» 

Найменування 
показника  2017 2018 2019 

Абсолютне 
відхилення Відносне відхилення 

2018-
2017 

2019-
2018 2018/2017*100% 2019/2018*100% 

коефіцієнт ліквідності 
поточної 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

коефіцієнт ліквідності 
швидкої 0,94 0,97 0,96 0,03 -0,01 103,14 99,10 

коефіцієнт ліквідності 
абсолютної 6,12 10,54 11,04 4,42 0,50 172,24 104,76 

співвідношення 
короткострокової 

дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

 

 
 

Рисунок 3 – Динаміка коефіцієнтів ліквідності підприємства 
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Вивчення коефіцієнтів ліквідності демонструє, що ліквідність 
підприємства перебуває у стані сталого розвитку і поступово зростає, лише 
коефіцієнт ліквідності швидкої зазнав незначного зниження [6]. 

Аналізуючи діяльність підприємства, вивчаючи динаміку балансових 
показників, а також результати фінансової діяльності робимо висновок про 
необхідність підвищення рівня деяких показників, таких як рентабельності 
власного капіталу, загальної рентабельності підприємства і коефіцієнта 
швидкої ліквідності, оскільки їх дослідження демонструє деякі негативні 
тенденції. Розглянемо перелік необхідних тактичних дій для покращення 
кожного вищезазначеного показника. При формуванні стратегії підприємства 
необхідно врахувати заходи спрямовані на підвищення чистого доходу, що, в 
свою чергу, призведе до зростання рентабельності власного капіталу [1]. В той 
же час необхідно розробляти стратегічні заходи для зниження рівня витрат 
підприємства, що сприятиме підвищенню рівня загальної рентабельності. 

Наступним аспектом у формуванні стратегічних цілей підприємства на 
наступні три роки має стати забезпечення зростання обсягів точних активів 
підприємства задля підвищення показника коефіцієнта швидкої ліквідності. 

Висновок. Отже, здійснений аналіз діяльності ПАТ «Білоцерківський 
автобусний парк» не виявив суттєвих негативних відхилень від норми. 
Дослідження показників фінансової діяльності, не зважаючи на деякі негативні 
аспекти, демонструє схильність підприємства до тенденцій сталого розвитку. 
Спостерігається зростання позитивних складових підприємницької діяльності: 
активів, рівня власного капіталу, доходів за обмінними операціями. Можна 
зробити висновок, що підприємство не зазнає збитків від функціонування, а 
навпаки перебуває на стадії пожвавлення й розвитку. 
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В статті розкрито проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в 
країні. Охарактеризовано фінансове забезпечення, яке являє собою процес 
розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінансової 
діяльності в майбутньому періоді. Проведено диференціацію методів 
фінансового планування залежно від розміру підприємства. Показано, що 
одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і 
середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та 
підвищення рівня життя громадян. 
Ключові слова: підприємництво, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, 
малі підприємства, фінансове планування, бізнес, фінансові показники, 
інвестори. 

Розвиток малих підприємств відіграє ключову роль у структурній 
перебудові економіки в трансформаційних країнах. Малі підприємства є 
найбільш масовою формою ділової активності і більш стійкою до 
несприятливих умов, які можуть виникнути в сфері бізнесу. Саме діяльність 
цих підприємств є основним шляхом формування в суспільстві найбільш 
демократичного суспільного прошарку, так званого «середнього класу», 
завдяки якому значною мірою відбувається якісне зростання економіки та рівня 
життя населення і водночас – укріплюються демократичні засади в державі. 

Постановка проблеми. Для того, щоб успішно функціонувати за 
сучасних умов, суб’єкти господарювання повинні мати в наявності відповідний 
інструментарій управління, використання якого дозволить мінімізувати ризики, 
різного роду втрати, гарантувати стійкість на ринку. До таких інструментів 
можна віднести фінансові плани. Їх розробляють з метою визначення потреб 
підприємства у фінансових ресурсах та збалансування цих потреб із наявними 
та майбутніми можливостями. 

Значення фінансового забезпечення на підприємствах полягає в тому, що 
він містить орієнтири, відповідно до яких підприємство буде діяти; дає 
можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції та служить 
важливим інструментом отримання фінансової підтримки від інвесторів. 
Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви 
підприємства та дотримуватися режиму економії.  

Таким чином, фінансове забезпечення являє собою процес розробки 
системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінансової діяльності в 
майбутньому періоді, а тому актуальність дослідження полягає в необхідності 
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формування комплексного фінансового планування на підприємстві та 
дослідженні проблем і перспектив його удосконалення в умовах розвитку 
національної фінансової системи, а також можливостей впливу світової 
економіки. 

Аналіз досліджень та публікацій. Окремі методологічні, методичні й 
організаційні аспекти фінансового забезпечення  були досліджені такими 
українськими вченими як О.Г. Біла, В. М. Білик, І.О. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, 
В.М. Бондаренко, З. Варналій, В. Гончар, М.Деркач, О. Кужель, Л. В. Малік, К. 
І. Павлова, В. В. Мареніченко, М. В. Мірошник, В.С. Пономаренко, О.І. 
Пушкар, А. Равенков,  О. Сороківська, Г. Машлій, Р. К. Теличко, А. Шегда та 
ін., а також зарубіжними дослідниками, такими як Н.В. Афанасьев, І. Бланк, 
О.Н. Лихачева, Л. Ожерельєва, В.П.Савчук, Э.А. Смирнов та ін. 

Метою написання статтіє дослідження і удосконалення процесу 
організації фінансовогопланування на підприємстві та визначення перспектив 
розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення питання фінансового 
забезпечення розвитку підприємств пов’язано з тим, що підтримка 
конкурентних переваг підприємства та продукції, що пропонується ринку, а 
також зростання обсягів діяльності потребують додаткових фінансових витрат. 

Фінансові ресурси більшості підприємств обмежені. Наслідком 
обмеженого доступу до ринку позикового капіталу, браком реальних інвесторів 
може стати втрата ринкових позицій підприємства. Пошук джерел 
фінансування, які б значною мірою відповідали необхідним обсягам 
фінансування при мінімізації ризиків є розроблення фінансових планів, які б 
стали інструментами реалізації поточних та стратегічних цілей підприємств і 
дали б можливість забезпечити ефективне управління підприємством як на 
етапі розроблення планів, так і в процесі їх реалізації. 

Теоретичні дослідження та практичний досвід засвідчують неможливість 
застосування одного методу для обґрунтування поточного фінансового плану 
для підприємства з огляду на необхідність визначення досить великої кількості 
фінансових показників. Їх комплексне взаємоузгоджене використання є 
необхідною умовою забезпечення високої якості фінансового плану 
підприємства [6, 105]. 

Основними факторами, що впливають на вибір та комбінацію методів 
розроблення поточного фінансового плану малого та середнього підприємства є 
[1, c.115]: 

- наявне інформаційне забезпечення; 
- наявне кадрове забезпечення процесу фінансового планування; 
- наявність необхідного технічного та програмного забезпечення; 
- загальний рівень управління на підприємстві; 
- розмір підприємства торгівлі, який суттєво впливає на стан попередніх 

чинників; 
- менталітет власників та топ-менеджерів, який визначає стиль управління 

і підходи до фінансового планування. 
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Окрім даних факторів, відомо, що складні методи фінансового 
планування, які використовуються великими компаніями у цілому - не придатні 
до застосування в малому бізнесі. Це відбувається, тому що малий бізнес має 
потребу в селективному підході стосовно методів планування діяльності та їх 
використання. Він має менший запас еластичності, та, якщо великий бізнес 
може витримати навіть великі збитки або стабільні тривалі малі втрати, малий 
бізнес не може собі цього дозволити [3, c.86]. 

Виходячи з наведеної характеристики факторів, що впливають на 
фінансове планування, можна диференціювати вибір методів фінансового 
планування для підприємств торгівлі різного розміру наступним чином (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Диференціація методів фінансового планування залежно 

від розміру підприємства 
Так, згідно рис.1. найбільш прийнятним підходом до розроблення 

поточного фінансового плану великого підприємства торгівлі є метод 
економіко-математичного моделювання. Кадрове, інформаційне, програмне 
забезпечення та прагнення до вдосконалення управління фінансами на такому 
підприємстві створює можливості для застосування цього методу у плануванні 
найважливіших фінансових показників його розвитку, встановленні зв’язків 
між ними, а в якості допоміжних, які використовуються для локальних 
планових розрахунків застосовувати методи техніко-економічних розрахунків, 
розрахунково-аналітичний та балансовий [4, c.9]. 

Побудова і застосування складних моделей в процесі поточного 
фінансового планування на малих підприємствах торгівлі є досить 
проблематичними і навіть невиправданими з фінансової точки зору з огляду на 
недостатність відповідного кадрового, інформаційного та технічного 
забезпечення, складності процедури такого планування. Застосування 
економіко-математичного моделювання як основи поточного фінансового 
планування на малому підприємстві можливе як виняток. Як правило, такий 
підхід може ініціювати власник, який безпосередньо здійснює управління і має 
необхідні знання та компетенції для його самостійної реалізації. Тому для 
малого підприємства основним методом поточного фінансового планування є 
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розрахунково-аналітичний, який доповнюється балансовим, техніко-
економічних розрахунків та економіко-математичним [6, c.362]. 

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток 
малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та 
підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 
самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень 
доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню 
обсягу виробництва. Перевагою малого підприємництва є мобільність, швидка 
адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні 
переваги в умовах ринкової економіки.  

Мале і середнє підприємництво є провідним сектором ринкової 
економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи 
економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює 
структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу 
ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та 
послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; 
має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий 
соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню 
монополізму, розвитку конкуренції [2, c.143]. 

Фінанси суб’єктів малого бізнесу мають важливе значення для 
формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні 
зв’язки між макрорівнем та чисельними мікрорівнями фінансів господарських 
одиниць. Суб’єкти малого підприємництва сплачують державі та місцевим 
органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі 
субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва. 

За даними Державного комітету статистики України станом на 1.01.2019 
році в Україні налічувалося 1 600 127 суб’єктів господарювання, з яких 698 
суб’єктів великого підприємництва, 20550 суб’єктів середнього 
підприємництва та 1 578 879 суб’єктів малого підприємництва. В структурі 
суб’єктів господарювання збільшилася питома вага суб’єктів середнього 
підприємництва з 1,24% від загальної кількості суб’єктів господарювання у 
2017 році до 1,29 % від загальної кількості суб’єктів господарювання у 2018 
році за рахунок зменшення кількості суб’єктів малого підприємства [7]. 

Відповідно до чинного законодавства України учасниками господарських 
відносин можуть бути юридичні та фізичні особи. На початок 2019 року в 
Україні господарську діяльність здійснювали 364 935 юридичних осіб, з яких 
20 189 – середні підприємства і 344 048 – малі підприємства, та 1,235 млн. 
фізичних осіб-підприємців. Тенденція до кількісного зростання була характерна 
лише для фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність у сфері 
середнього підприємництва. 

У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств 
станом на 01.01.2019 частка малих підприємств становила 94,3%, середніх – 
5,5% та великих – 0,2% (рис. 2.).  
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Рисунок 2 - Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до 
загальної кількості підприємств станом у 1.01.2019 році [7] 

 
За даними Державного комітету статистики України у 2018 році 

основним джерелом інвестування для всіх суб'єктів господарювання 
залишалися власні кошти, що складало 59,2 % від загального обсягу 
фінансування в середньому по Україні, кредити й інші зовнішні позики – 
16,1 %, кошти з держбюджету і місцевих бюджетів – 6,3 % і 3,2 % відповідно. 

Що стосується України, то у Концепції Загальнодержавної програми 
розвитку малого підприємництва на 2014-2024 роки зазначено, що наразі стан 
малого підприємництва в Україні має ряд недоліків, що обмежують 
використання фінансового планування підприємницькими фірмами в Україні, а 
саме: високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов'язаний із 
триваючими глобальними змінами у всіх сферах громадського життя, їх 
непередбачуваність; відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері 
внутрішньофірмового фінансового планування; обмеженість фінансових 
можливостей для здійснення фінансових розробок у галузі планування в 
багатьох підприємницьких фірмах [5].  

Основними причинами незадовільного рівня планування на малих та 
середніх підприємствах є: відсутність засобів ідентифікації меж використання 
планових важелів відповідно до масштабів бізнесу на кожному конкретному 
підприємстві та брак методик планової роботи, адаптованих до особливостей їх 
користувачів. Відомо й те, що підприємницькою діяльністю займається велика 
кількість осіб, які не мають грунтовних знань у сфері економіки та 
менеджменту. 

Висновки. Отже, можна узагальнити, що в будь-якій економіці розвиток 
малого підприємництва без державної допомоги не представляється можливим. 
Позитивний досвід розвинутих країн свідчить про те, що держава має на 
нормативно-правовому рівні підтримувати і розширювати можливості малого і 
середнього  бізнесу. Разом з тим, оскільки в нашій країні підтримка малих 
підприємницьких структур здійснюється за регіональними програмами 
розвитку, то кожній з областей варто розглянути досвід зарубіжних країн і 
можливості його застосування певних розробок для відповідного регіону, 
враховуючи його можливості та пріоритетні напрямки розвитку.  

великі 
підприємства

0,2%

середні 
підприємства

5,5%

малі 
підприємства

94,3%
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Що ж стосується можливостей удосконалення фінансового планування  
підприємств, то зважаючи на значно більший досвід діяльності в умовах 
ринкової економіки та стабільніше законодавство, суб’єктам господарювання в 
зарубіжних країнах значно легше спланувати свою діяльність, а тому і розробка 
фінансових планів підприємств здійснюється в деталізованому вигляді, які 
відповідають визначеній системі. Україні, для вирішення недоліків і 
удосконалення діяльності малого і середнього бізнесу, варто удосконалити і 
деталізувати нормативно-правову базу у сфері внутрішньофірмового 
фінансового планування  та забезпечити стимули до активного інноваційного 
розвитку малих компаній як рушійного фактору інтенсивного розвитку бізнесу. 
Це потребуватиме створення відповідних умов щодо формування ефективного 
фінансового механізму як методологічної, методичної, організаційної  
побудови системи фінансових відносин усередині та зовні підприємств.  
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Ефективність функціонування фінансово-господарської діяльності й 
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аналізу та оцінювання стану управління ресурсами та узагальнено порядок 
розрахунку показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства. 
Ключові слова:фінансова стійкість, показники, забезпечення фінансової 
стійкості, аналіз, конкурентоспроможність, управління ресурсами. 

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація в країні створює 
кризове середовище, в якому змушені функціонувати компанії та підтримувати 
свою фінансову стійкість. Тому на даному етапі важливим питанням є 
вдосконалення управління фінансової стійкості підприємства. Для вирішення 
підприємствами цього питання, насамперед необхідно налагодити ефективне 
управління ресурсами. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю 
аналізу та оцінювання фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Особливу увагу аналізу 
фінансового стану та забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах 
ринкової економіки приділяли М.Д.Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. 
Ю. Невмержицька [1], Давиденко Н.М. [2] було розроблено ефективні методи 
оцінки фінансової стійкості, О. Загородної, В.Серединської [3] та І.М. Бурденко 
[4] докладно розглядали діагностику фінансової стійкості підприємств. 
Стратегічне управління фінансовою стійкістю вивчали В.В. Коваленко [5], Л.Є. 
Довгань, Г.А. Мохонько [6]. 

Формулювання цілей статті. Основною метою наукового дослідження є 
аналіз існуючих методичних підходів до оцінюванняфінансової стійкості 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення високого рівня 
фінансової стійкості підприємства є основою для ефективного функціонування 
фінансово-господарської діяльності та інвестиційного розвитку підприємства, 
поступового зростання його економічного потенціалу. Високий рівень 
фінансової стійкості підприємства є результатом ефективного управління 
власними ресурсами. 

Глобальна економіка з початку 2020 року зазнавала негативного тиску з 
боку таких неочікуваних факторів:посилення протистояння між США та 
Іраном, нафтовий конфлікт між Саудівською Аравією та Росією, поширення 
коронавірусу в світі. Саме стрімкий розвиток пандемії COVID-19 та 
безпрецедентні обмежувальні заходи країн від закриття підприємств до 
закриття кордонів спричинили розвиток кризи у світовому масштабі. 

Запровадження карантинних заходів в Україні із середини березня 2020 
року мало негативний вплив на діяльність промисловості, сільського 
господарства та будівництва. Найбільших втрат, за оцінками НБУ, зазнала 
індустрія туризму,розваг, індивідуальних послуг через практично повну 
зупинку цих видів діяльності. Зменшилася кількість операцій з надання в 
оренду нерухомого майна. Водночас, на тлі погіршення епідеміологічної 
ситуації збільшився попит на послуги охорони здоров'я, доставки, 
телекомунікацій та зв'язку [7]. 

За даними Державної служби статистики у період січень-квітень 2020 
року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 11,5% у 
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 767,13 млрд грн. Тому й 
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постає питання актуальності дослідження фінансової стійкості підприємства та 
запобігання скорочення виробництва та падіння доходів. 

Традиційна практика дослідження результатів аналізу та оцінювання 
фінансової стійкості передбачає застосування таких видів аналізу: 
горизонтальний, вертикальний, трендовий, порівняльний, факторний та аналіз 
відносних показників (рис.1). Насамперед, це зумовлено необхідністю 
об’єктивного порівняння результатів аналізу різних складових ресурсного 
забезпечення (матеріальні, нематеріальні, фінансові, людські, інвестиційні, 
інформаційні ресурси) та виявлення факторів впливу на узагальнюючий 
показник рівня ефективності управління ресурсами протягом певного періоду. 

 
Рисунок 1 – Класифікація видів аналізу та оцінювання фінансової стійкості 

підприємства 
Проведення аналізу та оцінювання рівня фінансової стійкості 

підприємства проходить у такій послідовності:  
1) загальна оцінка фінансової стійкості;  
2) розрахунок за даними форми № 1 (Звіт про фінансовий стан) системи 

абсолютних показників;  
3) розрахунок за даними форми № 1 (Звіт про фінансовий стан) системи 

відносних показників фінансової стійкості;  
4) розрахунок за даними форми № 2 (Звіт про фінансові результати) 

системи показників, які характеризують стійкість функціонування 
підприємства з позиції забезпечення прибутковості операційної діяльності. 

Загальне оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає 
визначення абсолютних та відносних показників. В табл. 1 представлено 
формули розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості 
підприємства. 
 
 



313 
 

Таблиця 1 – Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства [8] 
№ Показник Формула Пояснення 

1 Наявність власних оборотних 
коштів підприємства ВОК = ВК – НА 

ВОК – власні оборотні кошти, грн; 
ВК – власний капітал, грн;  
НА – необоротні активи, грн. 

2 
Показник наявності власних і 
довгострокових позикових 
коштів 

ВДПК = ВОК + ДЗ 

ВДПК – власні і довгострокові 
позикові кошти, грн; ВОК – власні 
оборотні кошти, грн; 
ДЗ – довгострокові зобов’язання, грн. 

3 
Загальний розмір основних 
джерел формування запасів і 
Витрат 

ДФЗВ = ВОК+ДЗ+ПЗ 
ДФЗВ ‒ загальний розмір основних 
джерел формування запасів і витрат, 
грн; ПЗ – поточні зобов’язання, грн. 

4 Надлишок (+) або нестача (–) 
ВОК ΔВОК = ВОК – ЗВ ΔВОК – надлишок або нестача ВОК, 

грн; ЗВ – запаси і витрати 

5 
Надлишок (+) або нестача (–) 
ВОК і довгострокових джерел 
формування запасів 

ΔВДПК = ВДПК –ЗВ 
ВДПК – власні і довгострокові 
позикові кошти, грн; ЗВ – запаси і 
витрати, грн. 

6 

Надлишок (+) або нестача (–) 
загального розміру основних 
джерел формування запасів і 
витрат 

ΔДФЗВ = ДФЗВ – ЗВ 
ДФЗВ – загальний розмір основних 
джерел формування запасів і витрат, 
грн; ЗВ – запаси і витрати, грн. 

 
За допомогою показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх 

формування визначають тип фінансової стійкості. Виділяють чотири 
типифінансової стійкості (табл. 2). 
 

Таблиця 2– Визначення типу фінансової стійкості підприємства [8] 

№ 
Показник, 

надлишок (+) 
або нестача (–) 

Тип фінансової стійкості 
Абсолютна 
фінансова 
стійкість 

Нормальна 
фінансова 
стійкість 

Нестійкий 
фінансовий 

стан 

Кризовий 
фінансовий 

стан 
1 ΔВОК – ЗВ ΔВОК ≥ 0 ΔВОК < 0 ΔВОК < 0 ΔВОК < 0 
2 ΔВДПК – ЗВ ΔВДПК ≥ 0 ΔВДПК ≥ 0 ΔВДПК < 0 ΔВДПК < 0 
3 ΔДФЗВ – ЗВ ΔДФЗВ ≥ 0 ΔДФЗВ ≥ 0 ΔДФЗВ ≥ 0 ΔДФЗВ < 0 
 

Головним інструментом оцінювання рівня фінансової стійкості 
підприємства є фінансові коефіцієнти, які мають причинно-наслідковий зв’язок 
з результативним узагальнюючим показником.Комплексне дослідження рівня 
стійкого розвитку фінансової системи підприємства передбачає 
розрахунокфінансових коефіцієнтів (табл. 3). 

Оцінка фінансової стійкості передбачає аналіз факторів формування 
показників, які характеризують стійкість функціонуванняпідприємства з 
позиції забезпечення прибутковості операційної діяльності [8,9].  

Серед цих показників варто приділити увагу порогу рентабельності (ПР) 
та запасуфінансової стійкості (ЗФС), які розраховуються за даними форми № 2 
(Звіт про фінансові результати). 

 
Величину порогу рентабельності визначають за формулою [10]: 

ПР = ПВ
КМД

                                                      (1), 
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де ПР – поріг рентабельності, грн; ПВ – постійні витрати, грн; КМД – 
коефіцієнт маржинального доходу в чистому доході. 

КМД = МД
ЧД

= ЧД−ЗВ
ЧД

                         (2), 
де МД – маржинальний дохід, грн; ЗВ – змінні витрати, грн; ЧД – чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн. 
Ще одним показником, що характеризує стійкість функціонування 

підприємства з позиції забезпечення прибутковості операційної діяльності є 
запас фінансової стійкості підприємства, який визначається за формулою [11]: 

ЗФС = ЧД−ПР
ЧД

                                                    (3), 
де  ЗФС ‒ запас фінансової стійкості, %. 
Запас фінансової стійкості характеризує максимально допустимий 

процент зменшення чистого доходу. Тобто показує: на скільки відсотків 
підприємство може скоротити чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), отримуючи при цьому прибуток. 

Таблиця 3–Відносні показники фінансової стійкості підприємства [9] 
№ Показник Формула Нормативне 

значення 

1 Коефіцієнт концентрації 
власногокапіталу (автономії) Власний капітал/ Підсумок балансу >0,5 

2 Коефіцієнт фінансової залежності Підсумок балансу / Власний капітал <2 

3 Коефіцієнт маневреності 
власногокапіталу ВОК / Власний капітал >0,1 

4 Коефіцієнт концентрації 
позиковогокапіталу Позиковий капітал / Підсумок балансу <0,5 

5 Коефіцієнт структури 
довгостроковихвкладень 

Довгострокові зобов'язання / Необоротні 
активи зростання 

6 Коефіцієнт довгострокового 
залученняпозикових коштів 

Довгострокові зобов'язання / (Власний 
капітал + Довгострокові зобов'язання) 0,4 – 0,5 

7 Коефіцієнт фінансування Зобов'язання / Власний капітал <1 

8 Коефіцієнт співвідношення 
позикових тавласних коштів Позиковий капітал / Власний капітал <0,3 

9 Коефіцієнт забезпечення 
власнимиоборотними засобами ВОК / Оборотні активи >0,1 

10 Показник фінансового левериджу Довгострокові зобов'язання / Власний 
капітал - 

 
Після проведення аналізу та оцінки фінансової стійкості постає 

найголовніше завдання – досягнення та підвищення рівня фінансової стійкості 
та конкурентоспроможності підприємства. Першочерговим етапом у 
покращанні фінансового стану підприємства є пошук оптимального 
співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний 
фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. 
Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за допомогою оперативного 
механізму фінансової стабілізації — системи заходів, спрямованих, з одного 
боку, на зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого, на збільшення 
грошових активів, щозабезпечують ці зобов'язання [12]. 
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В умовах конкурентного середовища актуальності набуває оптимізація 
збутової політики підприємства. Стимулювати збут можна різними методами: 
наданням знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням 
масової реклами. Для оптимізації обсягів дебіторської заборгованості потрібно 
вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із 
споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, за фактом 
відвантаження продукції) [13]. 

Висновки. В умовах економічної нестабільності в Україні виникає 
необхідність в покращенні фінансової стійкості та платоспроможності 
українських підприємств. Це стає можливо шляхом вчасного проведення 
аналізу фінансового стану підприємства. Процес діагностики доцільно 
проводити із використанням наступної етапності:загальна оцінка фінансової 
стійкості; розрахунок за даними форми № 1 (Звіт про фінансовий стан) системи 
абсолютних показників; розрахунок за даними форми № 1 (Звіт про фінансовий 
стан) системи відносних показників фінансової стійкості; розрахунок за даними 
форми № 2 (Звіт про фінансові результати) системи показників, які 
характеризують стійкість функціонування підприємства з позиції забезпечення 
прибутковості операційної діяльності. Крім того, оцінку фінансової стійкості 
потрібно проводити не лише у випадках, коли на підприємстві вже існують 
кризові явища, але й з метою їх попередження для своєчасного діагностування 
кризових явищ. 

Під час дослідження аналізу фінансової стійкості виявлено різні підходи 
до оцінювання показників. Аналіз та оцінювання рівня фінансової стійкості 
підприємства доцільно проводити у описаній послідовності. Розглянуто 
абсолютні та відносні показники оцінювання фінансової стійкості та 
узагальнено порядок їх розрахунку. Наведено нормативні значення показників, 
задля ефективного управління власними ресурсами з метою забезпечення 
підприємства власними оборотними коштами. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ 

ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглянуто сучасні напрями вдосконалення системи управління грошовими 
потоками підприємств України, виділено основні недоліки. Запропоновано 
теоретичні положення щодо оптимізації системи управління грошовими 
потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства. 
Запропоновано концептуальні підходи до оптимального управління грошовими 
потоками підприємства. 
Ключові слова: підприємство, фінансовий потік, грошовий потік, фінансовий 
актив, виробнича діяльність, капітал. 

Планування грошових потоків підприємства є незаперечним, оскільки в 
сучасній ринковій економіці життєздатність підприємства в значній мірі 
визначається наявністю, спроможністю забезпечувати достатнє надходження та 
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ефективне використання грошових коштів. В умовах розвитку економічної 
системи господарювання, грошові ресурси підприємства виконують 
вирішальну роль в ефективному функціонуванні підприємств і є визначальним 
чинником процесу розширеного відтворення. Адже, статистичні дані 
підтверджують, що підприємство не може досягти стабільного економічного 
розвитку без визначення фінансових можливостей тa перспектив забезпечення 
стабільного фінансового стану.  

Необхідність стратегічного планування грошовими потоками пояснюється 
важливістю перспективного врахування змін ринкового середовища тa 
можливостей використання внутрішнього потенціалу. 

Дослідженню процесу планування грошових потоків підприємства 
присвяченні праці таких зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків як: 
Ситник, О.В. Корольова-Казанська, С.В. Герчанівська С. В. Шубіна,                     
М. Ю. Авакян, Н. С. Барабаш, М. О. Никонович, А. М. Поддєрьогін,                      
Н.В. Перловська, І. О. Бланк , О. В. Мартякова та інші.  

Метою статті є розкриття напрямів удосконалення інформаційного та 
організаційного забезпечення планування грошових потоків підприємства. 

Система інформаційного забезпечення управління грошовими потоками 
являє собою функціональний комплекс, що підтримує процес безперервного 
цілеспрямованого збору, передачі та обробки відповідних інформативних 
показників, необхідних для здійснення аналізу, контролю, планування, 
підготовки оперативних і стратегічних управлінських рішень з усіх аспектів 
формування та використання грошових коштів установ. 

Основу фінансової інформаційної системи становлять дані 
бухгалтерського обліку, результати діяльності та грошові потоки підприємства 
за звітний період. Достовірність та об’єктивність аналітичних висновків 
забезпечуються залученням і аналітичною обробкою різноманітних джерел 
інформації. Залежно від джерел отримання інформації, її можна поділити на 
внутрішню і зовнішню. 

Найбільшу роль в інформаційному забезпеченні аналізу відіграє 
внутрішня інформація бухгалтерського обліку, до якої належать всі види обліку 
(оперативного, управлінського, фінансового), фінансова і статистична звітності. 

Зовнішня інформація характеризує всі процеси і явища, що відбуваються 
за межами даного підприємства, але мають для нього певне значення. Зовнішні 
інформаційні потоки підприємства містять міжнародні, економічні, політичні, 
конкурентні, ринкові тощо. 

Управлінський облік і звітність, які застосовуються на підприємстві, 
забезпечують більш повне, аналітичне та швидке отримання відповідної 
інформації про грошові потоки та її обробку безпосередньо в процесі 
здійснення господарських операцій. Автоматизація управлінського обліку на 
підприємстві значно підвищить ефективність планування грошових потоків. 

Складання звіту про рух грошових коштів надає користувачам фінансової 
звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про зміни, що 
відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період 
[1, с.89]. 
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З огляду на важливість грошових потоків як об’єкту управління, 
наявність розрізнених досліджень науковців та активне впровадження посад 
контролерів на підприємствах вважаємо, що головною передумовою успішного 
та ефективного управління грошовими потоками підприємств є запровадження 
системи контролінгу грошових потоків. 

Сьогодні все більше необхідно розглядати контролінг не тільки як 
інформаційну систему і сукупність методів та процедур, а і як філософію та 
спосіб мислення керівників, орієнтовані на ефективне використання ресурсів і 
розвиток підприємства у довгостроковій перспективі. Адже від самого 
існування системи контролінгу на підприємстві успіху досягнуто не буде, 
потрібне ще бажання керівників нижчих рівнів бути відповідальними за свою 
діяльність та вдосконалювати її. Саме інструментами контролінгу це бажання 
можна активувати. 

З огляду на вищезазначене, пропонуємо визначити контролінг грошових 
потоків як напрямок управлінської діяльності, який завдяки інструментам: 
бюджетування, обліку відповідальності, аналізу та оперативного контролю 
грошових потоків забезпечує такий спосіб мислення і діяльності керівників 
(менеджерів) центрів грошової відповідальності, за якого буде досягнуто 
максимальне надходження, ефективне витрачання грошей та збалансованість 
грошових потоків. 

Збалансованість грошового потоку в короткостроковому періоді 
досягається шляхом використання «Системи прискорення/уповільнення 
платіжного обороту», суть якої полягає в розробці на підприємстві 
організаційних заходів щодо прискорення залучення грошових коштів і 
уповільнення їх виплат. 

Прискорення залучення грошових коштів (збільшення потоку грошових 
коштів) на підприємстві в короткостроковому періоді може бути досягнутий за 
рахунок наступних заходів: 

- забезпечення часткової або повної передоплати за виконані роботи, 
послуги; 

- продажу або здачі в оренду необоротних активів; 
- реструктуризації дебіторської заборгованості у фінансові інструменти; 
- використання часткової передоплати за виконані роботи, послуги; 
- розробки системи знижок для покупців. 
Існує декілька варіантів прискорення отримання готівки, які можна 

застосувати на досліджуваному підприємстві: прискорення процесу 
виставляння рахунків покупцям і замовникам; особиста діяльність менеджера 
по отриманню платежів; концентрація банківських операцій (засоби 
накопичують в місцевих банках і перекладають на спеціальний рахунок, де 
вони акумулюються); отримання готівки з рахунків, на яких вони лежать без 
використання. 

- прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу 
знаходження їх в дорозі, в процесі реєстрації, в процесі зарахування грошей на 
розрахунковий рахунок і т.п.). 

Уповільнення виплат грошових коштів на підприємстві в 



319 
 

короткостроковому періоді може бути досягнутий за рахунок наступних 
заходів: 

- збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання 
підприємству товарного (комерційного) кредиту; 

- заміни придбання довгострокових активів, що вимагають оновлення, на 
їх оренду (лізинг); 

«Система прискорення/уповільнення платіжного обороту», вирішуючи 
проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в 
короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної 
платоспроможності підприємства), створює певні проблеми дефіцитності цього 
потоку в подальших періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї 
системи повинні бути розроблений заходи по забезпеченню збалансованості 
дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді [2]. 

Отже, ефективність управління грошовими потоками визначається 
синхронізацією надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності 
підприємства та раціональним використанням фінансових ресурсів, які 
формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Значний вплив на розвиток реального сектору економіки мають: 
бюджетна, податкова, грошово-кредитна та інвестиційна політика, науково-
технічний прогрес [3, 4]. Розробка оптимального плану руху грошових коштів 
на підприємстві повинна охоплювати всі види діяльності з виділенням по 
кожному з них чистого грошового потоку. 

На першому етапі на аналізованому підприємстві слід прогнозувати 
надходження і використання грошових коштів, пов'язаних з операційною 
діяльністю. Підсумком цього етапу розрахунків є визначення чистого руху 
коштів від операційної діяльності, який являє різницю між прибутком від 
операційної діяльності та податком на прибуток.  

На другому етапі доцільно планувати надходження і витрати грошових 
коштів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, і визначається обсяг чистого 
грошового потоку від інвестиційної діяльності. 

На третьому етапі головному економісту слід планувати надходження і 
витрати грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, аналогічно 
інвестиційній діяльності і визначати чистий грошовий потік від фінансової 
діяльності. 

На четвертому етапі на підприємстві повинен плануватись чистий 
грошовий потік від усіх видів діяльності, а на п'ятому етапі - залишок (готівка) 
коштів на кінець планового періоду, в якому враховується залишок грошових 
коштів на початок планового періоду, чистий грошовий потік від усіх видів 
діяльності та вплив змін валютних курсів на залишок цих коштів.  

Готівка на кінець планового періоду визначається як сума залишку 
грошових коштів на початок планового періоду і чистого грошового потоку в 
плановому періоді, скоригованого на суму змін валютних курсів. 

Планування надходження коштів підприємств будівельної сфери від 
основної операційної діяльності може здійснюватися різними методами: 

-  дослідно-статистичними; 
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- виходячи з планованого обсягу реалізації м2 та окремих послуг, 
розрахованого на основі маркетингових досліджень можливостей ринкового 
попиту; 

- виходячи з планованої суми цільового прибутку, тобто програмно-
цільовим методом. 

Планування надходження коштів від інвестиційної та фінансової 
діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на основі відповідних 
договорів. 

Планова виручка від реалізації м2 та наданих послуг є грошовим 
надходженням від операційної діяльності підприємств будівельної сфери. Таке 
надходження для будівельної компанії створює позитивний грошовий потік. 

Негативним грошовим потоком, пов'язаним з операційною діяльністю 
будівельної компанії, є планова сума операційних витрат, що розраховується за 
такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування 
на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. 

Для покращення зацікавленості працівників у кінцевому результаті 
роботи підприємства пропонуємо використання системи центрів 
відповідальності. 

Центр фінансової відповідальності – це структурний підрозділ чи група 
підрозділів, що здійснюють операції, які мають безпосередній вплив на 
прибутковість, а також відповідають перед керівництвом за реалізацію 
поставлених  цілей і дотримання рівня витрат у межах встановлених лімітів. 
Центри фінансової відповідальності можна класифікувати за наступними 
ознаками: ціленаправленості внутрішньовиробничого управління, рівнем 
управління, обсягом повноважень та відповідальності, задачами і функціями, 
співпадінням з місцями виникнення витрат, місцем в ієрархії центрів 
відповідальності, відношенням до внутрішнього господарського механізму [5].  

Найтиповішими є: місця виникнення затрат, центри фінансового обліку, 
центри фінансової відповідальності. 

Таким чином, механізм бюджетування має бути чітко структурованим, 
щоб забезпечити системність вирішення поставлених завдань у процесі 
діяльності підприємства. Виділення окремих складових проведено з метою 
наголосу на усі аспекти бюджетування як методичні, так і організаційні.  

Дослідження практики діяльності будівельних підприємств виявило 
існуючі недоліки та проблеми використання бюджетів. До основних із них 
відносяться: 

- відсутність цілісного механізму бюджетування на підприємствах, 
наявність лише окремих його елементів; 

- переважно централізований метод формування бюджетів, незадіяність 
структурних підрозділів до цього процесу; 

- система бюджетів найчастіше обмежується рівнем підприємства і 
узагальненими бюджетними показниками; 

- існуюча модель бюджетування зорієнтована переважно на фінансову 
діяльність, в той же час як операційна діяльність є визначальною при 
формуванні господарських результатів; 
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- бюджетна процедура не закріплена документально; 
- переважне застосування річних бюджетів і відсутність проміжного 

контролю за їх виконанням підсилюють небезпеку перетворення бюджетування 
просто у формальний процес. 

Для систематизації та ефективної організації внутрішнього та 
зовнішнього інформаційного обороту на підприємстві застосовується 
структурна інформаційна система, як сукупність функціональних підсистем. 

У практичній діяльності підприємство має сформований перелік видів 
діяльності, які визначають типову ознаку класифікації інформаційних систем: 
виробнича, маркетингова, фінансова та кадрова діяльність. 

Виробнича діяльність пов'язана з безпосереднім виробництвом продукції 
і спрямована на оптимізації і впровадження у виробництво науково-технічних 
інновацій, які дозволять спростити процес виготовлення продукту. 

Маркетингова діяльність включає: аналіз ринку виробників і споживачів 
продукції, що випускається, аналіз продаж, раціональну організацію 
матеріально-технічного постачання; організацію рекламної компанії з 
"просування" продукції. 

Фінансова діяльність пов'язана з організацією контролю і аналізу 
фінансових ресурсів підприємства на основі бухгалтерської, статистичної, 
оперативної інформації. 

Кадрова діяльність спрямована на підбір і розстановку необхідних 
фахівців, а також ведення службової документації з різних аспектів. 

У великих організаціях основна інформаційна система функціонального 
призначення може складатись із кількох підсистем для виконання під функцій. 
Наприклад, виробнича інформаційна система може мати такі підсистеми: 
управління запасами, управління виробничим процесом та ін. 

Створення ефективних умов функціонування інформаційних ресурсів 
підприємства потребує концепції управління інформаційною системою 
організації, мета якого - ефективне управління інформаційними ресурсами 
(внутрішніми і зовнішніми) за допомогою сучасної інформаційної техніки. 
Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність 
сприятиме автоматизації трудомістких  методів опрацювання інформації та 
удосконалить інформаційно-комунікативний процес. Тому, пропонуємо 
запровадити на підприємстві систему управління взаємовідносинами 
менеджменту з клієнтами (CRM - система) для комп’ютеризації процесу 
взаємодії менеджменту компанії з замовниками, зокрема для підвищення рівня 
продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів 
шляхом збереження інформації про клієнтів, історій взаємин з ними, 
встановлення й поліпшення бізнес-процесів та подальшого аналізу результатів. 

Для забезпечення доступності та повного розуміння виробничого процесу 
в регламентуючих документах організації використовують графічні схеми 
процесів. За цими схемами, як правило, працюють співробітники, які не навчені 
складним нотаціям, не мають навичок системного аналізу і т. д. Для них дуже 
важлива простота і наочність графіку, яка допоможе оптимізувати та 
організувати основні робочі процеси. Складні, заплутані схеми, що містять 
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багато різних умовних позначень, погано сприймаються людьми, що ускладнює 
їх практичне використання.  

Для описання та удосконалення організаційного забезпечення планування 
грошових потоків та загальної роботи підприємства доцільно розглянути 
бізнес-процес компанії, який являє собою комбінацію ключових, управлінських 
і підтримують процесів. 

Ключові процеси фінансового планування і бюджетування (створення 
вартості) об'єднують завдання і роботу для виконання певних вимог клієнта із 
застосуванням ключових виробничих компетенцій. Вони є стратегічно 
важливими і в той же час специфічними (унікальними, так як,  розроблені 
конкретно під спеціалізацію діяльності підприємства та трудові обов’язки 
працівників). До них відносяться: обробка та виконання замовлення, 
підписання договорів, розробка, проектування та дизайн продукту, 
виробництво і монтаж та ін. 

Менеджмент компанії відповідає за діяльність, спрямовану на 
довгостроковий розвиток компанії і реалізацію цілей компанії. До них 
відносяться: стратегічний розвиток компанії, довго і середньострокове 
планування в компанії, підписання договорів з клієнтами, планування затрат та 
доходів,  формування заявок постачальникам та субпідрядниками. 

Отже, існують різні підходи для забезпечення інформаційного та 
організаційного планування грошових потоків, які можна удосконалити та 
впровадити з урахуванням спеціалізації досліджуваного підприємства. Таким 
чином, було поетапно прописано процес розробки плану руху грошових 
потоків, який забезпечить синхронізацію надходжень і виплат, та раціональне 
використання фінансових ресурсів підприємства. В процесі дослідження 
практичної діяльності підприємства було виявлено: центри фінансової 
відповідальності; розроблена структурно-інформаційна система; наведено 
загальний бізнес процес досліджуваного підприємства.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТРАХОВИКІВ 

 
У статті досліджено основні фінансові показники функціонування страхових 
компаній. Здійснено оцінювання ефективності функціонування страхової 
компанії. Досліджено тенденції формування прибутку страхової компанії 
«Провідна».  
Ключові слова: страхові компанії, фінансові показники, ефективність, 
прибуток страховика. 

Страхова діяльність належить до сфери фінансових послуг. Страховик, на 
відміну від промислових і комерційних підприємств, приймає від 
страхувальника гроші не в обмін на суто матеріальний товар або послуги, а в 
обмін на послугу, яка забезпечує страховий захист у вигляді майбутніх 
страхових виплат тільки тим страхувальникам, які зазнали збитків і потребують 
фінансової допомоги. Сучасні економічні та суспільні умови в Україні, що 
включають лібералізацію економічних відносин та євроінтеграційні процеси, 
стимулюють споживчий попит на страхові продукти. Репутація страхової 
компанії, її реальні можливості надати страховий захист, політика компанії 
стосовно виплат дуже важливі для потенційного клієнта страховика. Тому в 
умовах відсутності прозорості сучасного українського страхового ринку, 
загальновизнаних рейтингових оцінок страховиків, на які за їх наявності можна 
було б покластися страхувальнику, саме на нього лягає відповідальність по 
вибору страховика. Тому йому також доводиться аналізувати фінансовий стан 
страхової компанії. Повноцінна оцінка й контроль функціонування страхової 
компанії повинні здійснюватися на основі відповідних показників, які, 
характеризуючи різні сторони діяльності страховика, можуть бути надійним 
інструментом управління. Таким чином, виходячи з потреб практики, оцінка 
фінансового стану страховика, якому присвячена дана робота, представляється 
вкрай актуальним. 

Значний внесок у дослідження забезпечення фінансової стійкості 
страховиків зробили такі фахівці, як В. Шолойко, В. Базилевич, Р. Пікус, 
Л. Горбач, С. Осадець тощо. Але досвід функціонування національного 
страхового ринку показав, що за умов євроінтеграції для більшості страхових 
організацій актуальними стали проблеми підтримання фінансової стійкості, що 
потребує додаткового дослідження відповідної проблематики.  
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Метою статті є дослідження специфіки фінансових показників на 
прикладі страхової компанії «Провідна». 

Страхування є однією з галузей бізнесу, найбільш залежних від 
фінансового забезпечення. Кожний страховик відчуває потребу постійно 
аналізувати зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, що можуть вплинути на 
наслідки конкурентоспроможності компанії. Цьому допомагають бази даних, 
які становлять систему фінансової стійкості компанії та характеризують 
розвиток справ страховика на національному та регіональному ринках, дають 
уявлення про світові тенденції і нові технології страхування [1, с. 132]. 
Фінансовий стан страхової компанії характеризується показниками, які 
описують її здатність до розвитку й успішної роботи в конкурентному 
ринковому середовищі, а саме в оперативних і стратегічних аспектах [2, с. 78]. 
Але дослідження не всіх показників безпосередньо служить цілям підвищення 
конкурентної позиції страхової компанії, у зв’язку з чим необхідні їх відбір і 
систематизація. Зокрема, доцільно проаналізувати такі показники, що 
характеризують фінансовий стан страхової організації й є запорукою 
укріплення його конкурентоспроможності: страхові платежі, страхові резерви, 
активи, пасиви тощо. Доцільно проаналізувати їх у розрізі окремої страхової 
компанії.  Основу успіху конкурентоспроможності страхової компанії СК 
«Провідна» становлять фінансові ресурси. Компанія працює на страховому 
ринку України з 1 995 р. ПрАТ «СК «Провідна» пропонує понад 70 страхових 
продуктів з обов'язкових та добровільних видів страхування для громадян, 
представників малого та середнього бізнесу, підприємствам різних галузей 
економіки, корпораціям, холдингам і фінансовим групам. Вітчизняний ринок 
страхових послуг характеризується наявністю значної кількості його учасників, 
які ведуть конкурентну боротьбу за збереження своєї позиції на ринку або за її 
поліпшення[3]. Для того щоб зберегти своє місце на ринку, ПрАТ «СК 
«Провідна» постійно має підтримувати на високому рівні своє фінансове 
положення, кінцевою умовою використання якого є забезпечення 
конкурентоспроможності. 

Для оцінки ефективності функціонування страхової компанії «Провідна» 
доцільно проаналізувати такі показники, що характеризують фінансовий стан 
страхової організації: страхові платежі, страхові резерви, страхові виплати, 
чистий фінансовий прибуток (табл.1).  

Таблиця 1 – Основні показники ефективності функціонування 
страхової компанії, тис. грн.[4] 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Страхові 
резерви 266 038 285 463 311 568 311 941 349 487 

Страхові 
платежі 699 324 786 642 813 356 757 068 758 412 

Страхові 
виплати 373 394 387 693 484 331 497 392 482 668 

Чистий 
фінансовий 
прибуток 

94 974 46 735 -184 516 -247 903 - 275 744 
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Розрахунок коливань страхових резервів забезпечує гарантії майбутніх 
страхових відшкодувань і виплат страхових сум, тому їх коливання має 
значний вплив на функціонування будь-якої страхової компанії (рис. 1). Так, у 
страховій компанії «Провідна», страхові резерви за досліджувані 2015–2019 
роки мали лише позитивну динаміку, що є запорукою позитивного фінансового 
розвитку компанії. 

Страхові платежі також відчутно впливають на ефективність 
функціонування страхової компанії, оскільки, по-перше, від розміру страхової 
суми за незмінного страхового тарифу залежить сума доходів страхової 
компанії у вигляді страхових премій; по-друге, страхова сума дає уявлення про 
максимальний розмір зобов'язань страховика за конкретними договорами 
страхування. 

 

Рисунок 1 – Динаміка страхових резервів страхової компанії 
«Провідна» за 2015 – 2019 рр., тис. грн.[4] 

 
Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш загальним показником 

діяльності страховика, який створюється під впливом таких чинників, як 
величина, структура й якість страхового портфеля, обсяг та асортимент надання 
страхових послуг, розміри страхового фонду, тобто формує підґрунтя 
конкурентоспроможності (рис. 2)[5, с. 139]. 

Динаміка страхових платежів страхової компанії «Провідна» за 2015–
2019 роки свідчить, що протягом останніх п’яти років суми страхових платежів 
зросли на 59,1 млн. грн., це, в свою чергу, свідчить про те, що компанія 
розвивається в динаміці. 

 

Рисунок 2 – Динаміка страхових платежів страхової компанії 
«Провідна» за 2015-2019 рр., тис. грн.[4] 
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Варто зазначити, що всі роки страхові премії перевищують страхові 
виплати, якщо така ситуація буде продовжуватися й далі, то через кілька років 
сума страхових платежів буде суттєво перевищувати витрати, що свідчить про 
високу платоспроможність страхової компанії на ринку. 

 
Рисунок 3 – Динаміка страхових виплат страхової компанії 

«Провідна» за 2015-2019 рр., тис. грн.[4] 
 

Динаміка чистого фінансового прибутку страхової компанії «Провідна» 
наведена на рис. 4.  

 
Рисунок 4 – Динаміка чистого фінансового прибутку страхової 

компанії «Провідна» за 2015-2019 рр., тис. грн.[4] 
 
Протягом 2015–2016 рр. чистий фінансовий прибуток був додатній і 

становив 94 974 та 46735 тис. грн., відповідно. Проте протягом наступних років 
ці показники змінилися, прибуток зменшився і набував від’ємних значень.  

Проте, навіть незважаючи на різке коливання рівня чистого прибутку, 
страхова компанія «Провідна» протягом 2015–2019 рр. підтверджує свої 
конкурентні позиції на ринку страхових послуг. 

Перед страховою компанією «Провідна» постійно стоїть завдання 
підвищення ефективності функціонування, для цього необхідне зростання 
обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової 
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надійності страхової компанії. Слідуючи вищезазначеним заходам можна 
залучити значні інвестиційні ресурси, створити структурні основи для розвитку 
пенсійного, медичного страхування та страхування тих, хто виїжджає за 
кордон, автострахування і т. д. Одним із вагомих внутрішніх чинників 
підвищення розвитку є саме ефективно побудований процес розміщення, емісії 
цінних паперів третіх осіб на первинному ринку окремої страхової компанії. 
Застосування такого підходу дозволить забезпечувати прибутковість та 
фінансову стійкість страхової компанії через ґрунтовний аналіз і відбір ризиків 
для прийняття їх на страхування. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА 
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» 

 
У статті досліджено підходи до трактування економічної сутності поняття 
«ліквідність» та «платоспроможність підприємства». Наведено етапи 
методики аналізу ліквідності та платоспроможності. Визначено і 
проаналізовано показники, що лежать в основі аналізу ліквідності та 
платоспроможності на прикладі ТОВ «ФАБРИКА ДОМ».  
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, фінансовий стан, активи, 
аналіз, баланс. 

За останні роки економічної кризи фінансовий стан і діяльність 
підприємств значно погіршилась, а деякі знаходяться на межі банкрутства. 
Ліквідність і платоспроможність — умови стабільності і фінансової стійкості 
підприємств.  

З цих позицій об’єктивно зростає актуальність ефективного антикризового 
управління як системи своєчасних методів та прийомів, здатних запобігти 
фінансовій кризі і уникнути банкрутства. 

Основною метою статті є характеристика основних показників, що 
характеризують ліквідність підприємства та визначення існуючого 
взаємозв’язку між ліквідністю та платоспроможністю. 

Дослідженням управління ліквідністю підприємства займався цілий ряд 
вчених, серед яких: А.В. Ружицький, А.Г. Гончарук, А.І. Ковальов, В.М. 
Суторміна, В.Ю. Бабаєв, Г.В. Блакита, Г.О. Крамаренко, І. О. Гальченко, Л.М. 
Блащак, О.Л. Польова, та інші. Високий науковий внесок зазначених вчених 
створив вагоме підґрунтя для подальших досліджень у напрямку забезпечення 
ліквідності і платоспроможності підприємств. 

Проте, необхідно зауважити, що більшість матеріалів недостатньо 
розкривають питання співвідношення ліквідності та платоспроможності 
відповідно до інших показників фінансового стану підприємства. Таким чином, 
тема дослідження є актуальною та своєчасною і потребує детального вивчення. 

Незважаючи на чималу кількість тематичних наукових досліджень, 
сьогодні, головною проблемою ефективної діяльності підприємств України є 
відсутність такої комплексної оцінки платоспроможності та ліквідності, яка б 
дійсно давала можливість керівництву суб’єкта підприємницької діяльності 
виявляти слабкі місця та приймати правильні управлінські рішення. 
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Саме тому, виникає необхідність визначення факторів їх зміни та пошуку 
основних напрямків підвищення методології оцінки ліквідності та 
платоспроможності з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємства. 

Останні роки розвитку ринкової економіки України характеризуються 
економічною кризою, яка погіршила діяльність багатьох підприємств та їхній 
фінансовий стан, а деякі із них зазнали значних втрат і опинилися на межі 
банкрутства. 

Функціонування підприємств у ринкових умовах вимагає постійного 
контролю за результатами діяльності, що є запорукою досягнення бажаних 
фінансових результатів та розробки ефективних управлінських рішень. Для 
прийняття важливих рішень необхідним є володіння інформацією про якісні та 
кількісні показники діяльності об'єкта, його можливості та загрози. Отримання 
необхідної інформації потребує проведення аналізу діяльності як в цілому, так і 
за окремими напрямками.[7, с. 176] 

Якісний аналіз відіграє важливу роль у процесі залучення капіталу на 
підприємство, оскільки її результати відображають привабливість 
підприємства, прибутковість та ефективність вкладення коштів.  

Прийняття будь-яких фінансових рішень на підприємстві вимагає 
володіння інформацією про фінансовий стан об'єкта. Інформація, що 
отримується у процесі діагностики фінансового стану, з одного боку, показує 
результати діяльності суб'єкта господарювання, свідчить про його досягнення 
та набутки, з іншого – виявляє передумови та резерви розвитку підприємства. 
Аналіз фінансового стану проводиться за декількома напрямами:  
− фінансова стійкість; 
− ділова активність; 
− ліквідність і платоспроможність; 
− майновий стан; 
− грошові потоки. [2, с. 170] 

Кожний із напрямів відображає окрему ланку роботи господарюючого 
суб'єкта. Для інвесторів, кредиторів та самих власників важливим є володіння 
своєчасною інформацією про те, в яких обсягах підприємство розраховується за 
своїми зобов'язаннями і чи є майно ліквідним. Ця інформація отримується у 
ході аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства, методичні аспекти 
якої є об'єктом даної роботи. 

Показником платоспроможності підприємства є відсутність прострочених 
боргів банку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка 
платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності 
поточних активів.  

Ліквідність — термін, який характеризує здатність окремих видів 
майнових цінностей швидко i без значних втрат своєї вартості перетворюватися 
на кошти. Ліквідність підприємства — це його спроможність швидко 
реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань, тобто 
співвідношення величини високоліквідних активів підприємства (ринкові цінні 
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папери, кошти, дебіторська заборгованість)та короткострокової 
заборгованості.[1, с. 30] 

Ліквідність балансу — це ступінь покриття зобов’язань підприємства його 
активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строкам 
погашення зобов’язань.  

Ліквідність підприємства оцінюється відношенням величини його 
високоліквідних активів до короткострокової заборгованості.  

До високоліквідних активів можна віднести: 
− чиста реалізована вартість коштів 
− вартість поточних фінансових інвестицій 
− дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги,  
− дебіторської заборгованість за рахунками  
− інша поточна дебіторська заборгованість. 

В умовах недостатнього рівня кризи підприємства можливе виникнення 
ситуації, коли на певних етапах свого існування господарюючий суб’єкт 
виявиться або неплатоспроможним взагалі, або матиме серйозні проблеми із 
поточною платоспроможністю.  

Наслідком чого можуть бути як штрафні санкції з боку кредиторів 
підприємства, так і зниження рівня довіри контрагентів, що матиме негативні 
наслідки для подальшої діяльності підприємства. 

В більшості випадків основними причинами, що зумовлюють недостатній 
рівень ліквідності та платоспроможності підприємства є: 
− низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни; 
− високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна 

підприємства; 
− низький рівень окупності капітальних вкладень; 
− відсутність страхових фондів [3, с. 34].  

Отож на  ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» оцінка ліквідності здійснюється у 
декілька етапів. 

Першим етапом є складання балансу. Баланс підприємства вважається 
абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення: А1≥П1; А2≥П2; 
А3≥П3; А4≤П4. 

Другим етапом методики аналізу ліквідності підприємства виступає 
визначення фінансових коефіцієнтів, що характеризують ліквідність 
підприємства.  Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за 
допомогою коефіцієнтів. Основні серед них наведені на таблиці 1. 

За коефіцієнтом поточної ліквідності одержують загальну оцінку 
ліквідності активів. Скорочення величини коефіцієнта поточної ліквідності 
може статися під впливом двох факторів:  

1. Зменшення оборотних активів.  
2. Значного зростання поточних зобов’язань.  
Для з’ясування причин модифікації цього показника необхідно 

проаналізувати зміни в складі джерел коштів і їх розміщенні порівняно з 
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початком періоду аналізу. Дана операція являє собою третій етап методики 
аналізу ліквідності підприємства. 

Таблиця 1 −Система фінансових коефіцієнтів, що характеризують 
ліквідність ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» 

Назва 
показника Пояснення суті 

Методика 
розрахунку (за 
даними Ф.№1 

«Баланс») 

Нормативне 
(оптимальне) 

значення 

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 

Демонструє, скільки в компанії є 
гривень оборотних коштів на 

кожну гривню поточних 
зобов'язань 

Оборотні активи / 
Поточні 

зобов'язання 
 

1-3 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 

Схожий на показник поточної 
ліквідності, адже показує рівень 
платоспроможності компанії. 
Проте показник швидкої 
ліквідності є більш 
консервативним і точним, адже 
дозволяє виключити менш 
ліквідні оборотні активи. 

(Сума оборотних 
активів - Сума 

запасів) / Поточні 
зобов’язання 

 

0,5-1 і більше 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

Демонструє частку поточних 
зобов'язань компанії, яка може 
бути погашена негайно. Він 
відноситься до групи показників 
ліквідності 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти / 
Поточні 
зобов'язання 

 

від 0,1 до 0,2 
 

 
 Для встановлення рівня ліквідності підприємства визначається індекс 

ліквідності, що показує кількість днів, необхідних для перетворення поточних 
активів у готівку, цей розрахунок являє собою четвертий етап аналізу 
ліквідності [7, с. 186].  

Платоспроможність підприємства полягає у його готовності негайно 
погасити короткотермінову заборгованість власними коштами. Основними 
ознаками платоспроможності є: наявність у достатньому обсязі коштів на 
поточних рахунках; відсутність простроченої кредиторської заборгованості [4]. 
Регулювання платоспроможністю складається з аналізу та управління руху 
грошових потоків, тобто передбачає цілеспрямований вплив на процеси 
обертання грошових коштів, а отже, і їх витрачання та перерозподіл [1]. 
Важливою функцією управління платоспроможністю є оцінювання, методи 
проведення якого залежать від цілей застосування його результатів. Аналіз 
платоспроможності ґрунтується на використанні системи показників. 

Вирізняються два загальні підходи стосовно визначення 
платоспроможності підприємства: статистичний та динамічний. Для 
діагностики платоспроможності підприємства, за статистичним підходом, 
використовується і кількісна, і якісна оцінка.  

Кількісна оцінка передбачає використання системи фінансових 
коефіцієнтів, що дозволяють зіставити вартість поточних активів, які мають 
різний ступінь ліквідності із сумою поточних зобов’язань. У кількісній оцінці 
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платоспроможності підприємства крім відносних показників використовують і 
абсолютні показники. 

Одним із основних абсолютних показників є власні оборотні кошти, який 
характеризує ту частину власного капіталу, що є джерелом покриття його 
поточних активів. Даний показник залежить від структури активів та пасивів, і 
розраховується як різниця між власним капіталом, необоротними активами та 
поточними зобов’язаннями підприємства.[4, с. 39] 

Проводячи якісну оцінку платоспроможності підприємства — 
використовують метод групування балансових даних, який передбачає 
проведення оцінки стану платоспроможності на основі розробки «балансу 
ліквідності». Аналіз ліквідності балансу здійснюється шляхом порівняння 
активів, розташованих у порядку зниження їх ліквідності, із зобов’язаннями по 
пасиву, по зростанню термінів їх погашення. Серед показників, які 
характеризують платоспроможність підприємства в динаміці можна 
виокремити синхронність надходження та витрат грошових потоків і обсяг 
сальдового грошового потоку характеризує надходження та витрачання 
грошових потоків на підприємстві у часі.  

Для нормального розподілу у часі та узгодженості грошових потоків, що 
значним чином визначає стан фінансової рівноваги підприємства, даний 
показник має наближатися до нуля.  

Складання матричного балансу, вважається простим і надійним 
інструментом, що дозволяє управляти платоспроможністю. Від традиційного 
бухгалтерського балансу матричний відрізняється формою подання. Для 
складання матричного балансу потрібно зіставити статті активу і пасиву.[5, с. 
189] Основними показники, на основі яких визначається платоспроможність  
ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» зображені на табл. 2. 

Таблиця 2−Система фінансових коефіцієнтів, що характеризують 
платоспроможність ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» 

Назва 
показника Пояснення суті Методика розрахунку (за 

даними Ф.№1 «Баланс») 

Нормативне 
(оптимальне) 

значення 
Коефіцієнт 
автономії 

Характеризує частку власних 
активів у загальній cyмі всіх 

активів підприємства 

Власний капітал / Сума 
пасивів 

0,4 - 0,6 
 

Коефіцієнт 
фінансової 
стабільності 

Вказує на те, скільки гривень 
власного капіталу припадає на 

кожну гривню зобов'язань 
компанії 

Власний капітал / 
(Довгострокові 
зобов'язання + 

Короткострокові 
зобов'язання) 

0,67-1,5 
 
 

Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними 
коштами 

Демонструє частку власних 
оборотних коштів у сумі 

оборотних активів компанії 

Власні оборотні кошти / 
Оборотні активи 

 

0,1 і вище 
 

Коефіцієнт 
фінансового 
левериджу 

Демонструє скільки 
довгострокових зобов’язань 

припадає на одиницю джерел 
власних коштів 

Довгострокові 
зобов’язання/ Власний 

капітал 

Не 
нормується, 
оцінюється 
ситуаційно 
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Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від 
поліпшення результату його виробничої та комерційної діяльності. Разом із цим 
надійний фінансовий стан, його ліквідність та платоспроможність теж залежать 
від раціональної організації використання фінансових pecypciв.  

Зважаючи на все вищенаведене слід зазначити, що для забезпечення 
оптимальних показників ліквідності ТОВ «ФАБРИКА ДОМ»  та на цій основі 
забезпечити його платоспроможність необхідно здійснювати постійних 
моніторинг основних напрямків фінансово-господарської діяльності 
підприємства, слідкувати за співвідношенням засобів якими володіє 
підприємство та його поточними і перспективними зобов’язаннями. Крім того 
важливе значення має дослідження та характеристика статей балансу, що 
характеризують платіжні засоби та зобов’язання суб’єкта господарювання, а 
також оцінка фінансових результатів, що дасть змогу здійснити прогнозування 
надходжень грошових коштів. 

Одночасно слід проводити пошук внутрішніх резервів зростання 
ліквідності та платоспроможності підприємства. В першу чергу сюди слід 
віднести економію наявних ресурсів, оптимізація структури капіталу, комплекс 
заходів з підвищення якості створеної продукції. 
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ОЦІНКА КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
 

У статті проведено оцінку кредитно-інвестиційної діяльності банку. 
Проаналізовано динаміку  кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ 
«Приватбанк» за досліджуваний період. Визначено коефіцієнт рівня кредитно-
інвестиційного портфеля у загальних активах  ПАТ «Приватбанк» за 2017-
2019 роки. Доведено, що кредитно-інвестиційна діяльність банків є важливим 
джерелом розвитку реального сектору економіки країни. Проаналізовано 
динаміку обсягів кредитних портфелів банків України за досліджуваний період. 
Окреслено шляхи покращення кредитно-інвестиційної діяльності. 
Ключові слова:кредитно-інвестиційна діяльність, кредитний портфель, 
інвестиційний портфель, цінні папери, інвестиції, активи. 

Банки є основою стабільності економічної системи держави. Кредитно-
інвестиційна діяльність банків є важливим і перспективним напрямом.  
Зважаючи на те, що кредитно-інвестиційна діяльність банку має суттєве 
значення для самої установи, оскільки є одним з головних джерел прибутку, і 
для економіки країни в цілому, зростає необхідність оцінки такої діяльності. Ці 
дії мають звести до мінімуму існуючі ризики та покращити стан кредитно-
інвестиційного портфелю банку, що актуалізує дослідженні основних 
складових кредитно-інвестиційного портфелю та виявлення негативних 
факторів впливу на кредитно-інвестиційну діяльність банку з метою їх 
уникнення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які пов’язані з 
кредитно-інвестиційною діяльністю банку розглядали та вивчали такі науковці, 
як:Зайцева І. С.[1], Коваленко В.В. [2], Лебедка В.С. [3], Кисільова І.Ю. [3], 
Марченко О.В. [4],Золотопуп Ю.М. [4]. З питань методів та інструментів 
оцінювання кредитно-інвестиційного портфелю висловлюють свої думки А. 
Беляков, К. Брутян, В. Вітлінський. 

Кредитно-інвестиційний портфель банку – це сукупність здійснених 
банком інвестицій та усіх наданих позик на певний період часу для отримання 
прибутку, соціального ефекту чи інших цілей. Кредитна та інвестиційна 
діяльність фактично поєднуються в єдиному кредитно-інвестиційному портфелі 
банку, тому неможливо надати перевагу кредитуванню чи інвестуванню в 
системі активних операцій банку. Банківська установа змінює свої акценти з 
кредитування на інвестування і навпаки у зв’язку зі змінами рівня при-
бутковості (рентабельності) операцій та ступеня ризику за ними. Формування 
кредитно-інвестиційного портфелю відбувається в межах визначеної банком 
структури капіталу на основі його кредитно-інвестиційного потенціалу.  
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Фундаментом формування і використання кредитно-інвестиційного 
потенціалу виступають фінансові (банківські) ресурси або фінансовий 
потенціал, до складу якого входять: власний, залучений і позиковий капітал[2, 
с. 88] 

У процесі кредитно-інвестиційної діяльності банк вирішує такі завдання: 
формування кредитно-інвестиційного потенціалу, вибір форм і об’єктів 
кредитно-інвестиційної діяльності, аналіз і контроль, мінімізація ризиків та 
оцінка факторів впливу на кредитно-інвестиційну діяльність банків. До 
найважливіших факторів впливу на кредитно-інвестиційну діяльність банку 
слід віднести: рівень розвитку української економіки (рівень ВВП, рівень 
інфляції, стійкість національної валюти, рівень доходів населення), показники 
розвитку банківської системи (зокрема, рівень капіталізації банків), ступінь 
інтегрованості вітчизняної банківської системи у світову фінансову структуру 
[4, с. 284].  

Кредитно-інвестиційна діяльність банків є важливим джерелом розвитку 
реального сектору економіки країни. Однак стан банківської кредитно-
інвестиційної діяльності в Україні за останні роки свідчить про недостатній 
рівень його розвитку. Цей факт пов’язаний з низкою причин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру, які стосуються як загального рівня нестабільності 
розвитку національної економіки, так і незацікавленістю банків у фінансуванні 
інвестиційних проектів у зв’язку зі значними ризиками та невідповідністю 
ресурсної бази. Кредитно-інвестиційна політика банків здійснюється у період 
фінансової та політичної невизначеності і спрямовується на якнайшвидше 
подолання її наслідків.  

Для аналізу стану кредитно-інвестиційного портфеля розглянемо табл. 1. 
на основі даних ПАТ КБ «Приватбанк» за 2017-2019роки [6]. 

Таблиця 1 – Динаміка  кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ 
«Приватбанк» за 2017-2019 роки, млн.грн. 

Показники Роки Відхилення,  
млн.грн. 

2017 2018 2019 2019/2017 
Кредитно-інвестиційний 

портфель 
62370 64587 66213 3843 

Міжбанківські кредити 0,00 0,00 0,00 0,00 
Кредити юридичним особам  3691 3587 3422 -269 

Кредити фізичним особам 30481 32145 33471 2990 

Цінні папери 28198 31456 32001 3803 
*Джерело систематизовано автором на основі [6]. 
 
Аналіз динаміки кредитно-інвестиційного портфеля ПрАТ «Приватбанк» 

показав, найбільший показник кредитно-інвестиційного портфелю 
спостерігається у 2019році, що порівняно з 2017 роком на 3843 млн. грн. 
більше, де й спостерігається найменший показник становить 62370 млн. грн. у 
2017 році. Кредити юридичним особам у свою чергу, у 2017 році порівняно із 
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2019 роком на 269 млн. грн. більше, а найменший становить 3422 млн. грн. у 
2019 році. Показник кредитів фізичним особам найбільший показник мали у 
2019 році, що порівняно з 2017 роком (найменшим показником) на 2990  млн. 
грн більший. Цінні папери у 2019 році становили 32001 млн. грн., що порівняно 
з 2017 роком на 3803 млн. грн. більше.  

Розглянемо розраховані коефіцієнти рівня кредитно-інвестиційного 
портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк»у загальних активах за 2017–2019 роки 
наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля у 
загальних активах  ПАТ «Приватбанк» за 2017-2019 роки 

Показники Роки Відхилення, млн.грн. 
2017 2018 2019 2019/2017 

Активи, млн. грн. 259061 282037 314106 55045 
Кредитно-інвестиційний 

портфель,млн. грн. 
62370 64587 66213 59976 

Коефіцієнт рівня 
кредитно-інвестиційного 

портфеля у загальних 
активах 

24,1 22,9 21,1 - 

Характеристика 
кредитно-інвестиційної 

діяльності 

пасивна пасивна пасивна - 

*Джерело систематизовано автором на основі [6]. 
  
Аналіз коефіцієнта рівня кредитно-інвестиційного портфеля у загальних 

активах показав, що характер діяльності ПАТ КБ 
«ПриватБанк»протягомостанніхтрьохроківспостерігаєтьсязменшеннякоефіцієнт
арівня кредитно-інвестиційного портфеля у загальних активах, причому 
характер інвестицінйо-кредитної діяльності залишається пасивним. 

Ефективність кредитної діяльності банків на сьогодні є необхідним, якщо 
не вирішальним, фактором життєдіяльностібанків, оскільки кредитний 
портфель становить більше половини всіх активів банку. У структурі балансу 
банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина 
активів, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного 
кредитування банки мають сформувати та реалізувати ефективну систему 
управління кредитним портфелем. Оскільки кредитування посідає чільне місце 
у операціях банків, варто розглянути динаміку кредитних портфелів та їх 
структуру. На рисунку 1 наведено динаміку обсягів кредитних портфелів банків 
України за 2017-2019 роки[5]. 

З наведених даних можна зробити висновок, що з 2017 р. по 2019 р. 
кредитний портфель банків України зменшується. Це пов’язано із зменшенням 
кількості банків в Україні. Проте, активи банків у 2019 році порівняно з 2017 
роком зросли і це говорить про те, що на фінансовому ринку залишаються 
стабільні банки, які примножують свої активи та працюють відповідно до 
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законодавства, яке, нажаль, часто змінюється та диктує жорсткі умови 
функціонування. 

 

 
Рисунок1 – Кредитний портфель та активибанківУкраїни 2017-2019 рр. 

 
Ефективна банківська інвестиційна діяльність, як показує досвід інших 

країн, значною мірою визначає прогрес розвитку реального сектора економіки. 
Передусім це обумовлено масштабами зростання економіки в США, країнах 
Європейського союзу, Японії та інших розвинених країнах і їх потребами в 
довгострокових ресурсах [3, с. 561]. У сучасних умовах оптимальна 
інфраструктура дозволяє банку інвестувати в економіку довгострокові ресурси, 
випускаючи і продаючи різні форми боргових зобов'язань, таким чином 
стимулюючи фондовий ринок компенсувати недостатній рівень капіталізації і 
рентабельності банку (внаслідок виданих кредитів і інвестицій) можливо за 
рахунок зростання обороту і скорочення прямих продажів цих зобов'язань на 
біржах світу. 

Формування кредитно-інвестиційного портфеля банку є непростим і 
досить важливим завданням, оскільки потребує узгодження суперечливих 
критеріїв: максимізації прибутку та мінімізації ризику. Загалом, виникає 
необхідність в оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля, що дасть змогу 
підвищити ефективність кредитних й інвестиційних операцій. При цьому 
основним завданням є визначення оптимального співвідношення між 
кредитною й інвестиційною діяльністю комерційного банку [1, с. 89] 

Підвищення ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків і 
встановлення оптимального співвідношення між кредитуванням та 
інвестуванням базується на [7, с. 45]: 

- Системі пріоритетів щодо кредитної чи інвестиційної діяльності; 
- Оцінці ефективності кредитування та інвестування; 
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- Визначення переваг та оптимального співвідношення між кредитною й 
інвестиційною діяльністю. 

Банківська установа як інвестиційний посередник акумулює великі суми 
тимчасово вільних грошових капіталів господарств і грошові вклади населення 
через розрахункові, поточні рахунки, депозитні вклади, депозитні й ощадні 
сертифікати, банківські векселі та їх акцепт, використання інших різноманітних 
грошово-кредитних і фінансових інструментів залучення коштів. Усе це 
засвідчує великий інвестиційний попит банківської установи на грошові 
ресурси, а формування великих грошових фондів є передумовою формування 
інвестиційного потенціалу банку і банківської системи в цілому.  

Інвестиційна діяльність банку має суттєве значення як для економіки 
країни в цілому, так і для власне банківської установи. Для економіки країни 
значення інвестиційної діяльності банку полягає в тому, що банк, акумулюючи 
фінансові ресурси фізичних і юридичних осіб, спрямовує кошти в найбільш 
привабливі інвестиційні проекти, стимулюючи розвиток реального сектору та 
соціальної сфери; забезпечує формування фінансових можливостей для 
підвищення добробуту в країні в цілому. З позиції окремого банку інвестиційна 
діяльність здійснюється з метою одержання прибутку від операцій з цінними 
паперами та для забезпечення участі в статутному капіталі інших підприємств і 
стратегічного контролю за їх власністю та діяльністю. Крім того, банк через 
інвестиційну діяльність у реальному секторі намагається створити фінансово-
промислові групи, корпорації, холдинги, в яких головним суб’єктом виступає 
банківські установа, що фінансує інвестиційні проекти підприємств реального 
сектору економіки, що є важливим для української економіки [3, с. 561].  

Кредитний та інвестиційний портфелі є основними джерелами прибутку 
банків. Але не можна в управлінні ними допускати, щоб одержання прибутку 
переважало розуміння того, що необхідно зважувати всі загально визначені 
критерії оцінки ризиків. Якщо банківська установа буде прагнути отримати 
прибуток будь-яким чином, це може призвести до появи в її портфелі кредитів 
та інвестицій великої частки проблемних позик і невигідні умови їх погашення. 
Зовсім позбутися ризиків за кредитними операціями не можливо, але управляти 
ними та зводити при змозі необхідно до мінімуму. 

Таким чином, формування кредитно-інвестиційного портфелю 
відбувається в межах визначеної банком структури капіталу на основі його 
кредитно-інвестиційного потенціалу. Кредитний та інвестиційний портфелі є 
основними джерелами прибутку банків. Але не можна в управлінні ними 
допускати, щоб одержання прибутку переважало розуміння того, що необхідно 
зважувати всі загально визначені критерії оцінки ризиків. Здійснивши 
дослідження кредитно-інвестиційного портфеля банків, виявили, що їх 
кредитно-інвестиційна структура та обсяг неоднорідні. Найбільшу питому вагу 
у структурі кредитно-інвестиційного портфеля займають кредити, надані 
комерційні кредити, а ось найменшу складають міжбанківські кредити. 
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У статті розглянуто сутність амортизаційної політики, визначено її вплив на 
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механізм її розробки. Обґрунтовано методи і інструменти формування 
амортизаційної політики підприємства. 
Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, амортизаційна 
політика підприємства, основні засоби, підприємство. 

Постановка проблеми. Амортизаційна політика, будучи важливим 
економічним інструментом управління підприємством, має суттєвий вплив на 
процеси розвитку економіки, що протікають на макро- і мікрорівні. За 
допомогою амортизаційної політики держава впливає на темпи науково-
технічного прогресу і процеси оновлення виробничих потужностей 
підприємств, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність їх продукції. 
Отже, ефективне формування амортизаційної політики відіграє важливу роль в 
економіці держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Амортизаційна політика як 
предмет дослідження розглядається в працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених - економістів: О.В. Вієцька, А.С. Гальчинського, В.М. Геєць, 
В.М. Диба, Г.В. Довбиш, Н.В. Довгопол, Т.Д. Косова, В.О. Манакін, 
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В.О. Марченко, Н.П. Москалюк, О.О. Орлов, В.М. Пархоменко, А.Г. Савченко, 
Г.Є. Крохічева, В.А. Проскуріна, І.Ф. Сеферова, В.І. Ткач та інші. Однак, на 
сьогоднішній день недостатньо розроблений в методичному плані механізм 
формування амортизаційної політики і критерії її оцінки. Це обумовлює 
актуальність обраної теми дослідження. 

Метою статті є дослідження процесу формування  амортизаційної політки 
підприємства, поглиблене вивчення методів та інструментів її формування. 
Виходячи з мети дослідження, нами були поставлені наступні завдання: 
розглянути  сутність амортизаційної політики, визначити  її вплив на 
результати діяльності підприємства, розкрити етапи формування  
амортизаційної політики підприємства. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день недостатньо 
висвітлено принципи та економічні інструменти амортизаційної політики, а 
також питання, що стосуються особливості амортизаційної політики як 
складової частини економічної політики господарюючих суб’єктів, зокрема 
питань, пов’язаних зі збільшенням власних джерел фінансування інвестицій і 
стимулювання господарюючих суб’єктів у цільовому витрачанні 
амортизаційних коштів. 

Складність питання категорії «амортизаційна політика» бачиться в суто 
економічних її характеристиках. Питання формування амортизаційної політики, 
її зміст і функції знаходяться у точці перетину загальноекономічних та 
облікових теорій. 

Розглядаючи сутність поняття «амортизаційна політика», необхідно 
розмежовувати поняття державної амортизаційної політики (макрорівень) та 
амортизаційної політики підприємства (мікрорівень). 

Державна амортизаційна політика підприємства є складовою частиною 
інвестиційної, науково-технічної, фінансово-економічної та податкової 
політики країни. Тому при формуванні державної амортизаційної політики слід 
враховувати її місце в сукупності заходів, що проводяться державою в кожному 
з перерахованих вище напрямків. Отже, кожна держава повинна вибудовувати 
власну державну амортизаційну політику, орієнтуючись на плани стратегічного 
розвитку [5, с.167]. 

Амортизаційна політика держави виступає основою довгострокової 
перспективи розвитку національної економіки, так як в ній закладена 
можливість вибору: або отримання податків, або розвиток підприємств. 

Як зазначає Пашнюк Л.О. «державна амортизаційна політика - це 
сукупність заходів, що здійснюються державою, спрямованих на: підвищення 
ефективності використання амортизаційних відрахувань як власного джерела 
інвестування; створення гнучкої системи нарахування амортизації з 
урахуванням розвитку економіки країни для формування власних фінансових 
ресурсів» [5, с.167]. 

Виходячи з положень державної амортизаційної політики, кожне 
підприємство розробляє свою амортизаційну політику. 
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Амортизаційна політика підприємства - це складова частина загальної 
політики економічного розвитку підприємства, спрямована на вибір 
оптимальних для підприємства елементів механізму нарахування амортизації. 

Основна мета і завдання амортизаційної політики на макро- і мікрорівні 
представлені на рис. 1. 

Виходячи із сутності мети і завдань амортизаційної політики, стає 
очевидно, що вона відіграє важливу роль як на макро-, так і на мікрорівні.  

Формування амортизаційної політики підприємства має ґрунтуватися на 
аналізі ефективності її варіантів відповідно до наявних прогнозів розвитку 
підприємства і економіки країни. 

 
Рисунок 1 - Мікро- та макрорівень амортизаційної політики 

Джерело: складено автором 
 
Виділяють чотири етапи формування амортизаційної політики 

підприємства [4, с.142]: 
1. Підготовчий етап - виявлення та аналіз факторів, що впливають на 

розробку амортизаційної політики. 
2. Організаційний етап - вибір елементів амортизаційної політики 

підприємства. 
3. Аналітичний етап - аналіз результатів, визначення їх впливу на 

фінансовий стан підприємства. 
4. Заключний етап - оптимізація амортизаційної політики (рис. 2). 
Етап 1. На підготовчому етапі необхідно вивчити основні чинники, що 

впливають на побудову амортизаційної політики підприємства. Серед основних 
факторів слід виділити наступні [4, с.143-144]: 
1. Цінова політика підприємства. Рівень цін на вироблену продукцію 
(роботи, послуги) багато в чому визначає величину амортизаційних 
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відрахувань, що відносяться на собівартість продукції. Встановлюючи низький 
рівень цін, власник розуміє, що необхідно ґрунтовно підійти до визначення 
термінів корисного використання та вибору методу нарахування амортизації. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Етапи розробки амортизаційної політики підприємства 
[4, с.142] 

Збільшення амортизаційних відрахувань може спричинити зростання 
собівартості в цілому, отже, або зростає ціна, або знижується прибуток. При 
збільшенні ціни у підприємства в умовах конкуренції виникають труднощі з 
реалізацією своєї продукції, що може спричинити за собою втрату покупців і 

 

Підготовчий етап 
Аналіз факторів, що впливають на розробку амортизаційної 

політики 

- цінова політика підприємства; 
- фінансове становище підприємства; 
- склад і структура необоротних активів, що підлягають амортизації; 
- методи оцінки необоротних активів; 
- темпи оновлення необоротних активів; 
- темпи інфляції; 
- норма амортизації; 
- ступінь впливу морального зносу на оновлення необоротних активів; 
- обсяг і періодичність проведення ремонтних робіт; 
- вартість необоротних активів; 
- строк корисного використання; 
- ліквідаційна вартість; 
- інвестиційна активність підприємства і ін. 

Організаційний  етап 
Вибір елементів амортизаційної політики підприємства 

- вибір методу нарахування амортизації; 
- формування методики визначення ліквідаційної вартості і терміну корисного використання; 
- формування механізму визначення бази для нарахування амортизації; 
- формування стандартизованих правил документального відображення нарахування 
амортизації, облікового відображення і порядку розкриття інформації в звітності підприємства 

Організаційний  етап 
Вибір елементів амортизаційної політики підприємства 

Формування механізму цільового використання амортизаційних відрахувань 
Оцінка ефективності розробленої амортизаційної політики 

Заключний  етап 
Оптимізація амортизаційної політики підприємства 
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ринків збуту, а в подальшому і банкрутство. Якщо ціну залишити незмінною, то 
наслідком буде зниження прибутку, що закладається в ціну. Це спричинить за 
собою зниження рентабельності виробництва. 

2. Фінансовий стан підприємства. Дуже часто, ґрунтуючись на реальному 
фінансовому становищі і прогнозах на майбутнє, можна обирати ті чи інші 
елементи амортизаційної політики. Так, наприклад, фінансова нестабільність 
підприємства обмежує його у виборі методів нарахування амортизації, зокрема, 
це стосується прискорених методів. 

3. Темпи оновлення необоротних активів. Підприємство самостійно 
приймає рішення щодо оновлення виробничих потужностей. Темпи оновлення 
визначають потребу підприємства в інвестиційних ресурсах, що обумовлює 
необхідність розробки інвестиційних проектів, заснованих на раціональній та 
ефективній амортизаційній політиці підприємства. 

4. Темпи інфляції. При формуванні програми розвитку виробничо-
технічного потенціалу підприємства особлива увага приділяється 
прогнозуванню інфляції, так як, не враховуючи даний показник, підприємство 
може зіткнутися з неможливістю поновлення необоротних активів в раніше 
запланованих обсягах. Ціни на необоротні активи ростуть дуже швидко, тому 
амортизаційних відрахувань виявляється недостатньо для заміни зношених 
об'єктів. Нецільове використання амортизаційних відрахувань з кожним роком 
збільшується, так як підприємства використовують наявні у них амортизаційні 
відрахування на поповнення оборотних активів. Отже, небезпека нестачі в 
майбутньому коштів на оновлення зростає, багаторазово посилюючись 
інфляцією. Для усунення впливу даного чинника необхідні спеціальні заходи, 
проте повністю нейтралізувати вплив інфляції неможливо. 

5. Норма амортизації. Норми амортизації характеризують якісну і 
кількісну характеристику процесу амортизації. Правильне визначення норм 
амортизації передбачає чітке відображення в них усіх економічних процесів. 
Норми амортизації визначають швидкість оновлення необоротних активів, 
формують обсяг фінансових ресурсів для здійснення процесу відтворення. В 
сучасних умовах норми амортизації повинні бути економічно обґрунтованими і 
відображати особливості кожного окремо взятого підприємства. 

6. Строк корисного використання. Норми амортизації знаходяться в 
прямій залежності від термінів корисного використання. Дані терміни повинні 
визначатися відповідно до принципу безперервності діяльності підприємства, 
згідно з яким будь-яке підприємство постійно розвивається і незалежно від 
причин, не буде ліквідуватися в майбутньому. 

7. Ліквідаційна вартість. Визначення ліквідаційної вартості є виключно 
самостійним рішенням підприємства. Для прийняття такого рішення за основу 
беруться прогнозні оцінки можливої вартості, за якою може бути реалізований 
об'єкт з урахуванням його стану після закінчення терміну експлуатації, а також 
морального зносу, визначеного виходячи з технічних характеристик даного 
об'єкта. 

8. Метод оцінки необоротних активів. Реальна і точна оцінка необоротних 
активів має важливе значення, так як її спотворення веде до неправильного 
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визначення амортизаційних відрахувань, рівня витрат на виробництво 
продукції (робіт, послуг) і рентабельності. Тому, проблема оцінки необоротних 
активів - одна з основних, а принцип єдності і реальності оцінки - один з 
визначальних факторів при формуванні амортизаційної політики підприємства. 
Основна складність полягає у виборі ціни, за допомогою якої слід вимірювати 
необоротні активи. 

Етап 2. Організаційний етап розробки амортизаційної політики 
підприємства передбачає [4, с.145]: 

1. Формування методики визначення ліквідаційної вартості та строку 
корисного використання. 

2. Формування механізму визначення бази для нарахування амортизації. 
3. Вибір методу нарахування амортизації. 
4. Формування правил документального відображення нарахування 

амортизації, облікового відображення і порядку розкриття інформації у 
фінансовій звітності підприємства. 

Вибір методу нарахування амортизації є одним з ключових у формуванні 
амортизаційної політики підприємства. Від економічно обґрунтованого і 
доцільного вибору методу залежить ефективність стратегії інвестиційного 
розвитку підприємства. 

На вибір методу впливає ряд факторів, наприклад: тривалість і ступінь 
інтенсивності використання необоротних активів; швидкість фізичного і 
морального зносу, тривалість життєвого циклу продукції; прогнозована 
динаміка цін; зміни в податковій політиці, потреба у формуванні власних 
ресурсів і ін. 

Рішення про вибір методу нарахування амортизації базується в 
основному на одному з двох підходів (застосування прискореної / рівномірної 
амортизації) і має бути прийнято у взаємозв'язку з очікуваною динамікою 
отримання економічних вигод від використання об'єктів. 

Етап 3. Аналітичний етап: 
1. Формування механізму цільового використання амортизаційних 

відрахувань. 
Амортизаційні відрахування входять до складу грошового потоку, однак 

при цьому вони не відокремлені в якості самостійного фонду грошових коштів. 
В результаті амортизаційні відрахування використовуються не тільки 
відповідно до їх цільового призначення, а й на інші цілі, наприклад, на 
фінансування оборотних коштів. З цієї причини, в даний час, можливість 
поновлення необоротних активів за рахунок власних інвестиційних ресурсів 
стає нездійсненною. Але в умовах, що склалися єдине постійне джерело 
фінансування відтворення необоротних активів - амортизаційні відрахування - 
повинно використовуватися з найвищою віддачею. Для цього необхідно 
створювати механізм, який забезпечує використання амортизаційних 
відрахувань відповідно до їх функціонального призначення [4, с.145]. 

2. Оцінка ефективності розробленої амортизаційної політики. 
Оцінка ефективності розробленої підприємством амортизаційної політики 

базується на порівнянні грошових потоків при рівномірному і при 
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прискореному методах нарахування амортизації, а також на оцінці і порівнянні 
різних варіантів використання амортизаційних відрахувань.  

Обґрунтування доцільності використання методу нарахування 
амортизації або вибору з декількох можливих передбачає наступне: 

1) розрахунок розміру амортизаційних відрахувань на весь строк 
корисного використання; 

2) розрахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні 
підприємства по роках амортизаційного періоду; 

3) розрахунок грошового потоку на весь строк корисного використання; 
4) визначення теперішньої вартості сукупного грошового потоку з 

урахуванням фактору дисконту. 
Етап 4. Заключний  етап.  
Напрямами оптимізації амортизаційної політики підприємства можуть 

бути: 
1) обґрунтування нових і перегляд старих термінів корисного 

використання в безпосередньому зв'язку з умовами експлуатації, технічним 
прогресом, кон'юнктурою ринку і т.д; 

2) здійснення поточних і прогнозних розрахунків щодо оптимізації 
загального розміру амортизаційних відрахувань; 

3) обґрунтування рішень інвестиційних проектів; 
4) обґрунтування рішення щодо приведення залишкової вартості до 

переоціненої і ін. 
Висновки. Отже, державна амортизаційна політика є інструментом, що 

активізує інвестиційну діяльність підприємств. Ефективна амортизаційна 
політика сприяє інноваційному розвитку економіки держави. Основна мета і 
завдання державної амортизаційної політики визначають особливості 
формування амортизаційної політики на рівні підприємства. Пріоритетною 
метою останньої є формування об'єктивної та економічно обґрунтованої 
інформації щодо амортизаційних відрахувань і їх цільового використання. 

Формування амортизаційної політики підприємства проходить ряд етапів: 
підготовчий, організаційний, аналітичний і заключний. Використання даного 
механізму дозволяє підтримувати технічний рівень виробництва, забезпечувати 
конкурентоспроможність продукції, формувати об'єктивні дані щодо 
результатів діяльності підприємства і надавати інформацію для прийняття 
управлінських рішень. Вибір методу нарахування амортизації є одним з 
ключових у формуванні амортизаційної політики підприємства. Від економічно 
обґрунтованого і доцільного вибору методу залежить ефективність стратегії 
інвестиційного розвитку підприємства. Рішення щодо вибору методу повинно 
бути прийнято у взаємозв'язку з очікуваною динамікою отримання економічних 
вигод від використання об'єктів. 
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МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЯК ФАКТОР  ФОРМУВАННЯ  ІНТЕЛЕКТУ  
ЛЮДИНИ 

 
В статті досліджено залежність рівня розвитку інтелекту студента від 
місця народження та проживання. Під час дослідження була використана 
методика Р.Амтхауера. Проведено порівняльне дослідження показників 
інтелекту студентів із різних населених пунктів в яких вони проживали. В 
інтелектуальному профілі міських і сільських студентів проявляються більш 
значимі відмінності по показникам проходження просторових та 
математичних субтестів. 
Ключові слова: інтелект, студент, фактор, інтелект людини, методика 
дослідження, рівень інтелекту, інтелектуальний профіль. 

Актуальність дослідження. Сучасний світ характеризується постійними 
змінами у різних сферах життя: економічній, соціальній, політичній та інші. 
Такі суспільні процеси впливають на  розвиток інтелекту, психічні стани, 
самопочуття, планування майбутнього людини.  

Проблема дослідження інтелекту, інтелектуальних здібностей, 
інтелектуального (розумового) розвитку є однією з найстаріших та водночас 
найактуальніших проблем психологічних дослідження. Від інтелекту залежить: 
розумність поведінки в міжособистісних стосунках; рішення комплексу 
навчальних, життєвих та професійних проблем; соціальний статус та 
самореалізація в житті. А отже, інтелект є показником цілісного особистісного 
розвитку[3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття інтелекту більше, ніж 
будь-яке поняття в психології, виявилось об’єктом дискусій, суперечностей, 
критики. Протягом ХХ – початку ХХІ століття дослідники в області психології, 
педагогіки, соціології, філософії, кібернетики та інших областей наукового 
пізнання намагались дослідити поняття «інтелект».  

Серед зарубіжних дослідників інтелекту ми виділяємо: Р.Амтхауера, 
Ф.Вернона, Ф.Гальтона, А.Біне, Ч.Спірмена, Е.Боринга, Л.Термена, Г.Спенсера, 
В.Штерна, Л.Л.Терстоуна, Ед.Клапаред, Ж.Піаже, Г.Ю.Айзенка, Р.Стернберга, 
Р.Б.Кеттела, Г.Гарднера, Дж.Гілфорда, Дж.Мейєра та інших. 

У вітчизняній психології дослідження інтелекту розвивається в декількох 
напрямах: дослідження психофізіологічних задатків загальних розумових 
здібностей (С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов, В.М.Русалов, Н.І.Чупрікова та інші), 
вивчення емоційної і мотиваційної регуляції інтелектуальної діяльності 
(О.Д.Тихомиров, І.А.Васільєв, В.Л.Поплужний, Л.В.Путляєва, Я.І.Поторій та 
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інші), дослідження структурних рівнів інтелекту (Б.Г.Ананьєв, М.О.Холодна, 
М.Л.Смульсон, В.Ю.Крамаренко, В.М.Дружинін, Ф.М.Юсупов, 
Б.М.Величковський та інші), дослідження шляхів діагностики інтелекту 
(В.М.Блейхер, Л.Ф. Бурлачук, М.К. Акімова, Н.О.Батурін, М.А.Курганський, 
І.С.Волощук та інші) дослідження зв'язку інтелекту з творчістю 
(Д.Б.Богоявленська, Т.В.Корнілова, А.М.Воронін, О.В.Губенко та інші).  

Однак, отримані результати залишають шлях для подальших досліджень 
проблем розвитку інтелекту людини. 

Метою нашого дослідження є з‘ясування залежності розвитку інтелекту 
людини від місця народження та проживання. 

Об'єктом дослідження є інтелектуальна сфера молоді.  
Предметом дослідження - особливості інтелекту студентів, що 

виховувались та проживали у міській  та сільських місцевості. 
У дослідженні ми використовували варіант методики  Амтхауера, 

метод соціологічного опитування, а також  методи аналізу і синтезу та інші 
методи статистично-економічного дослідження. 

У дослідженні взяли участь студенти 1 курсуфакультету біомедичної 
інженерії НТУУ "КПІ імені І.Сікорського". Загальна вибірка складає 43 
людини. 

Виклад основного матеріалу. За філософським словником «Інтелект 
(лат. Intellectus – пізнання, розуміння, розум)  це: 

– суб’єктивна здатність живих істот здійснювати соціально-орієнтовану 
діяльність, що виражається у пристосуванні до середовища, його творчій зміні; 

- забезпечує організму прогресуючий життєвий стимул; 
- протиставляється інстинктам і шаблонам; 
- як здатність, що дозволяє живим істотам активно досягати поставленої 

мети» [9. с. 234].  
У соціолого-педагогічному словнику за редакцією В.В.Радула [8, с. 95] 

інтелект розглядається як здатність до мислення, раціонального пізнання.  
За психологічним словником «Інтелект (від лат. Intellect – розуміння, 

пізнання) – це: 
 1) загальна здатність до пізнання і рішення проблем, визначає успішність 

будь-якої діяльності і є основою інших здібностей;  
2) система усіх пізнавальних здібностей індивіда: відчуття, сприйняття, 

пам'яті, мислення, уяви;  
3) здатність до рішення проблем без проб і помилок «в умі»» [6, с.138]. 
В даний час інтелект прийнято розглядати: 
1) як систему пізнавальних функцій індивіда [1],  
2) як загальну здатність [2], 
3) як особливість організації внутрішнього нього досвіду суб'єкта [10];  
4) як механізм психологічної адаптації індивіда до навколишнього 

середовища[5].  
В своєму дослідженні для визначення рівня інтелекту студентів ми 

використали методику Р.Амтхауера. Згідно цієї методики інтелект 
розглядається як підструктура в цілісній структурі особистості. Ця 
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субструктура є впорядкованою цілісністю розумових здібностей, які 
формуються і проявляються в діяльності.  

Р. Амтхауера виділив 3 провідних фактори інтелекту: вербальний, 
математичний і просторовий. На їх діагностику і спрямовані 9 субтестів 
методики.  

Методика призначена для групової оцінки структури інтелекту людей у 
віці від 13 років до 61 року. Тест розроблявся з метою визначення загальних 
здібностей у зв'язку з проблемами професійної психодіагностики в рамках 
професійної орієнтації та консультацій щодо вибору професії. Вперше тест 
опублікований Р. Амтхауера в 1953 р В даний час існують три паралельні 
форми методики (А,В, С) і чотири модифікації 1970 року - "IST 70" (А1, В2, С3, 
D4). 

Методика Р. Амтхауераскладається з 9 субтестів, що представляють 
собою групи завдань, спрямованих на вимірювання різних аспектів розумової 
діяльності людини. Залежно від цього кожен субтест має свою назву. 

Субтест 1 - поінформованість (ПІ). 
Субтест 2 - виключення зайвого (ВЗ). 
Субтест 3 - пошук аналогій (ПА). 
Субтест 4 - визначення загального (ВЗ). 
Субтест 5 - арифметичний (АР). 
Субтест 6 - визначення закономірностей (ВЗ). 
Субтест 7 - геометричне додавання (ГД). 
Субтест 8 - просторова уява (ПУ). 
Субтест 9 - запам'ятовування (З). 
Всі субтести методики містять 20 завдань, за винятком субтеста 4, який 

включає 16 завдань. Загальна кількість завдань тесту - 176. Перед кожним 
субтестом в тестовому зошиті є докладна інструкція випробуваному по 
виконанню субтеста з прикладами розв'язання завдань даної групи. 

Показники виконання тестів студентами за методикою Р.Амтхауера 
наведена в таблиці 1. 

Згідно даних таблиці 1, найвищий рівень  інтелекту спостерігається у 
студентів,  вихідців із міст (110,4), на 0,1 менший рівень інтелекту у студентів, 
що проживали в обласних центрах,  а найменший рівень у студентів із Києва. 

Але проаналізувавши  тест Р. Амтхауера за його складовими, а саме:  
вербальні, математичні та просторові субтести,  можна відзначити, що рівень 
успішності виконання субтестів  у студентів різний (рис.1). 

Так, щодо виконання вербальних субтестів, то найвищий рівень їх 
виконання у студентів, що проживали в сільській місцевості. У осіб з високою 
результативністю в цих субтестах можна припускати превалювання 
вербального інтелекту, вони частіше орієнтуються на суспільні науки або на 
вивчення іноземних мов, цікавляться такими видами практичної діяльності, в 
яких можуть використовувати вербальні символи і відповідний вид мислення. 

З математичними субтестами найкраще справились студенти, що 
проживають обласних центрах. Дані субтести вимагають розвитку здатності 
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оперування математичними символами і числами. Високі результати в цих 
субтестах вказують на "математичну обдарованість випробуваного". 
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Таблиця 1  - Показники виконання тестів студентами за методикою Р. Амтхауера 

 

 

Місце проживання 
студента 

Субтести Рівеньінтелектуальногорозвитку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 загальний вербальний математичний просторовий 

1 Київ 111 115 101 82 85 101 100 85 123 98 101,4 93 92,5 
2 Київ 122 116 114 113 116 111 106 97 125 117 116,4 113,5 101,5 
3 Київ 89 104 109 89 92 112 110 101 121 102 98,6 102 105,5 
4 Київ 90 105 115 83 106 117 120 103 109 107 100 111,5 111,5 
5 Київ 116 109 112 96 103 120 115 106 126 115 109,6 111,5 110,5 
6 Київ 114 111 112 89 111 121 102 99 129 115 108,2 116 100,5 
7 Київ 113 109 107 86 83 114 115 106 128 107 104,4 98,5 110,5 
8 Київ 117 119 117 98 99 107 114 104 129 115 113,2 103 109 
9 Київ 111 108 109 93 111 124 107 85 103 106 105,4 117,5 96 
10 Київ 114 113 114 100 83 93 106 97 102 101 108,4 88 101,5 
11 Київ 114 108 112 95 92 109 119 82 121 106 107 100,5 100,5 
12 Київ 99 105 97 79 83 91 106 85 123 92 94,4 87 95,5 
13 Київ 111 106 114 97 96 102 111 95 133 109 107,4 99 103 
14 Київ 108 113 106 106 96 119 96 103 125 109 108,4 107,5 99,5 
15 Київ 114 112 114 102 88 104 112 93 132 110 110,4 96 102,5 

Середній показник 
 по м. Київ  109,5   110,2  110,2  93,9 96,3  109,7 109,3 96,1 121,9 107,3 106,2 103,0 102,7 

16 Миколаїв 117 108 106 85 99 112 114 90 129 106 104,4 105,5 102 
17 Одеса 113 109 102 96 103 109 104 87 109 103 104,6 106 95,5 
18 Вінниця 114 85 112 95 111 107 112 88 129 110 103,2 109 100 
19 Черкаси 106 100 114 93 95 112 95 101 123 106 103,8 103,5 98 
20 Житомир 122 100 106 89 102 118 107 104 129 110 105,4 110 105,5 
21 Дніпро 119 108 119 108 102 101 117 99 115 115 113,8 101,5 108 
22 Черкаси 111 100 99 95 90 109 114 107 132 110 103 99,5 110,5 
13 Дніпро 116 106 106 125 101 125 116 95 133 117 114 113 105,5 
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Продовження таблиці 1 
24 Львів 117 115 109 93 97 109 114 107 129 115 109,8 103 110,5 
25 Черкаси 108 104 109 95 113 126 110 96 132 115 106,2 119,5 103 
26 Херсон 111 108 114 85 106 124 117 101 121 110 105,6 115 109 
27 Миколаїв 113 109 109 89 101 111 104 98 131 107 105,4 106 101 

Середній показник 
 по обласних центрах 113,9 104,3 108,8 95,7 101,7 113,6 110,3 97,8 126 110,3 106,6 107,6 104,04 

28 Кривий Ріг 116 113 114 106 93 96 111 97 118 109 111,6 94,5 104 
29 Кривий Ріг 119 116 114 122 109 127 99 95 133 117 117,6 118 97 

30 
Володимир-
Волинський 108 119 109 95 99 98 114 88 109 106 107,4 98,5 101 

31 Ковель 117 96 99 95 104 118 112 82 123 106 102,6 111 97 
32 Харциск 117 115 112 105 92 115 110 90 132 115 112,8 103,5 100 
33 Маріуполь 117 115 112 89 97 109 117 107 129 110 108,6 103 112 
34 Каховка 119 106 104 103 98 111 111 103 127 109 108,2 104,5 107 
35 Оріхів 119 116 112 96 101 103 108 109 126 111 110,8 102 108,5 
36 Кривий ріг 108 108 112 95 97 115 117 113 132 115 107,6 106 115 
37 Дубровиця 111 104 114 102 109 129 124 93 74 110 108,2 119 108,5 
38 Зеленодольск 111 123 101 93 85 95 100 85 132 102 106 90 92,5 
39 Ніжин 122 112 106 93 108 121 110 99 132 115 109,6 114,5 104,5 

Середній показник 
 по містах  115,3 111,9 109,1 99,5 99,3 111,4 111,1 96,8 122,3 110,4 109,3 105,4 103,9 

40 Малий Скнит 114 123 112 89 104 124 114 90 132 115 110,6 114 102 
41 Малий Шпаків 103 108 101 85 97 101 110 104 126 102 99,8 99 107 
42 Новоархангельск 119 120 111 129 91 91 106 113 133 113 118,4 91 109,5 
43 Гніздичів 111 108 122 93 106 101 112 93 112 110 108,8 103,5 102,5 

Середній показник 
 по селахі селищах                   110,0  109,4 101,9 105,3 
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Рисунок 1 –  Рівень розвитку інтелекту в залежності від місця 
народження та проживання студентів 

 
 
Просторові субтести визначають рівень розвитку наочно-образного 

мислення, побудованого на оперуванні просторовими образами і відносинами. 
Висока результативність в цих тестах вказує на технічну і природно-наукову 
обдарованість, за умови наявності високого показника в математичних 
субтестах. Ізольована висока результативність в цих субтестах вказує на 
превалювання "конкретного" мислення, на технічну або іншу практичну 
спрямованість інтелекту. Найкращий показник  при виконанні даних субтестів 
показали студенти, вихідці із сільської місцевості. 

В інтелектуальному профілі міських і сільських студентів проявляються 
більш значимі відмінності по показникам проходження просторових та 
математичних субтестів. 

Висновки. Люди відрізняються один від одного різною здатністю 
відображати навколишнє середовище, оперувати отриманою інформацією, 
бачити в ній і розкривати зв'язки і відносини між предметами і явищами, 
передбачити наслідки своїх дій, запам'ятовувати події та т.д. Ці та інші 
здібності, пов'язані з пізнанням світу, були об'єднані під поняттям "інтелект", 
поняттям, яке є одним з центральних в психологічному тестуванні. 

Дослідження рівня загального інтелекту у студентівза методикою Р. 
Амтхауерадає можливість виявити не тільки рівень інтелектуального розвитку, 
а й прослідкувати, як впливають на його формування місце народження та 
проживання. 
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ 
У даній статті розглянуто фінансування системи  соціальних гарантій на 
прикладі бюджету Вінницької області. Проведена оцінка їх динаміки з 
урахуванням напрямів сучасної соціальної політики міста та області. 
Досліджено стан дієвості соціальних стандартів регіону, їх досконалість та 
можливість поліпшення певних аспектів соціальної політики. 
Ключові слова: бюджет, соціальна політика, соціальні гарантії, середня 
заробітна плата, соціальний захист. 

Постановка проблеми та їїзв’язок з актуальнимипрактичнимизавданнями. 
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адекватної соціальної політики, яка давала б гарантії усім верствам населення з 
приводу споживання матеріальних, соціальних та культурних благ. Держава 
прагне поліпшити матеріальний стан та умови життя громадян, забезпечити при 
цьому високий рівень зайнятості та зменшити рівень бідності в країні. У цьому 
аспекті пріоритетним є досягнення ефективної системи соціального захисту 
задля підтримки певних категорій громадян та досягнення належного рівня 
життя.  

Забезпечення ефективної соціальної політики важливо як на рівні всієї 
України, так і на рівні її адміністративно-територіальних одиниць. Низький 
рівень бідності, достатній рівень забезпеченості благами та підвищення 
соціальних стандартів життя громадян регіону позитивно впливають на його 
комплексну характеристику як соціально-орієнтованого регіону. Основою для 
цього є розробка та впровадження соціальних програм на коротко- та 
довгострокову перспективу.  

Метою статті є дослідження динаміки фінансування соціальних гарантій 
у Вінницькій області. 

Посилання на сучаснідослідження та публікації.Проблематика 
фінансування соціальних гарантій в Україні стали предметом дослідження для 
наступних науковців В.В. Антропова, Г.К. Атаманчука, Д.П. Богині, 
В.Г. Єременко, Е.М. Лібанової, О.Ф. Новікової, І.Я. Чугунова. Однак, 
незважаючи на значний досвід у дослідженні тематики соціальних гарантій, ще 
є досить багато аспектів для його подальшого розгляду у працях майбутніх 
науковців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однієї із ефективних 
передумов розвитку соціального забезпечення держави в цілому та її регіонів є 
якісна система соціальних стандартів та гарантій, що прописані в нормативно-
правових актах. Соціальні стандарти та гарантії є визначальними у державній 
соціальній політиці щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і 
послугах, а також для формування фінансових ресурсів, що спрямовуються на 
їх реалізацію [1]. Вони визначають основні цілі соціально-орієнтованої 
держави, а саме: 

 – рівень забезпеченості усього населення, так і окремих його груп, які 
потребують додаткової допомоги з боку держави;  

– високі стандарти життя; 
– доступ усіх громадян до суспільних благ та послуг. 
Згідно з ст. 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії», державні соціальні гарантії – встановлені 
законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, 
встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які 
забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму [4]. 

Розглядаючи вищенаведені економічні категорії, можемо 
охарактеризувати соціальні гарантії як обов’язковий елемент економічної 
системи держави, що визначає рівень суспільного добробуту і є важливою 
умовою її економічної та соціальної стабільності. Що стосується поняття 
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«соціальні стандарти», то це основні вимоги, що висуваються щодо розвитку 
соціальної сфери та рівня якості життя[3]. 

У контексті викладеного можна вважати, що соціальні стандарти повинні 
відображати той бажаний рівень населення країни. Дані стандарти не можуть 
бути тотожними між різними країнами світу, якщо для України є певна 
припустима норма, то для деяких країн це може бути уже показником бідності 
або розкоші.  

Головним завданням соціальної політики є виконання програм соціально-
економічного розвитку, які фінансуються як з державного, так і місцевих 
бюджетів окремо. Для ефективної реалізації конституційного курсу України на 
побудову соціальної держави, необхідно враховувати вимоги суспільства задля 
ефективної регіональної соціальної політики (далі – РСП)[5]. Модель реалізації 
якої набуває суб’єктивного характеру, так як для різних регіонів України 
притаманні різні пріоритети в сфері даної політики.  

За своєю економічною суттю ефективність РСП означає максимальне 
досягнення соціальних цілей регіонального розвитку за умови залучення 
мінімальних з погляду регіональної економіки ринку інвестиційних коштів (в 
т.ч. соціальних). Оцінювання РСП проводиться за низкою критеріїв, які 
розглянуті у таблиці 1. 

Задля ефективної реалізації РСП створюються соціальні програми, метою 
яких є забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій 
окремих категорій громадян. Влада адміністративно-територіального устрою 
створює певний комплекс програм, який спрямований на підтримку певних 
соціальних груп населення.До прикладу в м. Вінницядіє ряд державних та 
місцевих програм соціального захисту та підтримки населення, головною 
метою яких є сприяння покращенню рівня життя та створення надійної системи 
соціальної безпеки мешканців міста і територіальної громади міста в цілому. 

Таблиця 1 – Основні критерії оцінювання моделей РСП. 
Критерій Суть 

Результативність 

– визначення підцілей процесів регіонального соціального 
розвитку; 
– формулювання критеріїв досягнення під цілей; 
– встановлення ймовірності досягнення усього комплексу 
соціальних підцілей. 

Справедливість 

встановлення міри реалізації соціальних гарантій, виходячи зі: 
– статусної приналежності мешканців регіону (вертикальна 
справедливість; 
– геопросторової доступності мешканців (горизонтальна 
справедливість); 
– субординації міжвікових зв’язків (демографічна 
справедливість). 

  

Адміністративна 
здійсненність 

– відповідність нормативно-правовим актам; 
– забезпеченість матеріальними ресурсами задля забезпеченості 
соціальних програм; 
– діагностика на предмет часовоїдоречності. 

Розроблено автором на основі джерел [5] 
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Відповідно до цього була розроблена Комплексна програма «Основні 
напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на 2015-2020 роки», завданням якої є впорядкування існуючої системи 
надання муніципальної допомоги, пільг та компенсацій [2].  

Дана розробка передбачає ряд заходів з впровадження нових підходів у 
системі соціального захисту, що забезпечить високу здатність громади 
протистояти негативним викликам та формуватиме соціальну довіру і відчуття 
рівних можливостей для громадян. Розглянемо на рисунку 1 основні напрямки 
даної комплексної програми. 

 
Рисунок 1 – Основні напрямки комплексної програми[2]. 

 
Актуальність прийняття даної Комплексної програми полягає у 

формування комплексної допомоги та наданні соціальних послуг  мешканцям 
міста, яким необхідний даний вид матеріальної підтримки. Фінансування 
видатків на виконання заходів, що передбаченні програмою на 2015-2020 роки 
здійснюються щорічно Департаментом соціальної політики спільно з 
Департаментом фінансів Вінницької міської ради (рисунок 2). 

З рисунка 2 бачимо, що в середньому на фінансування даної програми 
виділялося близько 55,88 млн. грн. коштів місцевого бюджету. У 2019 році 
видатки на реалізацію заходів збільшилося на 13,7 млн. грн., що на 23,8% 
більше, ніж у минулому році. Однією з причин такого зростання виплат з 
міського бюджету, було закриття певних державних програм соціального 
захисту для підтримки громадян України. Внаслідок цього, більша частина 
коштів була спрямована з місцевого бюджету. 

Окрім вищенаведеної програми у місті діє ще ряд державних та місцевих 
програм з надання соціальної підтримки населення містян, завданням яких є 
створення надійної системи соціальних гарантій мешканців Вінниці та України 
в цілому. Функцію базових соціальних стандартів та гарантій в Україні для 
забезпечення достатнього рівня життя, виконують прожитковий мінімум та 
середня заробітна плата. Головним завданням соціальної політики Вінницького 
регіону має бути створення належних умов для встановлення гідної оплати 
праці. Лише адекватне зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, яке 
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впливає на зростання прожиткового мінімуму та середньої заробітної плати, 
забезпечить підвищення платоспроможності населення. 

Рисунок 2 – Фінансування Комплексної програми «Основні напрямки 
соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади» [2] 
 
Від вищезазначених стандартів залежить рівень життя громадян України, 

адже вони є основними показниками дохідності працюючого населення країни. 
Середня заробітна плата (далі СЗП) – макроекономічний показник, що 
обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат певної групи 
працівників (наприклад, по підприємству, по галузі, по регіону)[6]. 

Даний показник буде відміннимдля різних регіонів країни, адже потрібно 
враховувати економічний та промисловий розвиток областей, наявність вільних 
робочих місць та економічно активного населення. Відобразимо на рисунку 3 
динаміку змін середньої заробітної плати по Вінницькі області протягом 
досліджуваних років. 

Із рисунка 3 бачимо, що СЗП за аналізований період має тенденцію до 
зростання. Так у 2017 році розмір середньої заробітної плати зріс на 2460 грн. 
(що у відсотковому відношенні становить 47,74%), ніж у 2016 р. Найбільше 
значення показника спостерігаємо у 2019 році, яке становить 10 661 грн., що на 
15,19% більше за попередній рік. Загалом, з 2015 року розмір середньої 
заробітної плати зріс на 6447 тис. грн., що у відсотковому вираженні становить 
зростання на 152,99%.  

До основних причин таких змін можемо віднести збільшення протягом 
2015-2019 рр. рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. До 
інших чинників зростання заробітної плати можна віднести поліпшення 
фінансового стану компаній та збільшення конкуренції за вільні робочі місця, 
внаслідок великої трудової міграції населення Вінницької області з кордон. 
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Рисунок 3 – Динаміка середньої заробітної плати  

по Вінницькій області за 2015-2020 рр.[2]. 
 
Проведений аналіз середньої заробітної плати пояснює те, що його розмір 

напряму залежить від розміру мінімальної. Проте середня заробітна плата 
зростає значно швидшими темпами, аніж мінімальна, що свідчить про 
неефективність боротьби з бідністю та соціальною нерівністю населення 
містян.  

Висновок. У результаті проведення дослідження з приводу напряму 
соціальної політики міста Вінниці, можемо зробити висновок, що у місті діє 
розвинена система фінансового забезпечення соціального захисту та гарантій 
громадян. Про що свідчить наявність низки комплексних програм, які 
спрямовані на подолання соціальної нерівності, забезпечення гарантій окремим 
незахищеним групам населення.  

Покращення ситуації у соціальній сфері регіону, захист людей, передусім 
працюючих, від тотальної бідності є одним із основних завдань органів 
місцевої влади. У головному їхня роль проявляється стосовно реформування 
системи соціального захисту, створення та фінансування відповідних програм, 
що спрямовані на забезпечення соціальних гарантій мешканців міста. 

Основною проблематикою формування системи соціальних гарантій є 
пошук додаткових джерел їх фінансування, передусім залучення 
позабюджетних коштів. Недостатність бюджетних коштів для забезпечення 
соціальних гарантій населенню України зумовлюють необхідність пошуку 
методів збільшення ефективності їх витрачання та шляхів фінансування. 

Отже, система соціального захисту являє собою діяльність, що 
спрямована на гарантовану реалізацію економічних, соціальних та політичних 
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умов для населення та узгоджує взаємодію усіх факторів з метою забезпечення 
ефективної соціальної політики регіону. 
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